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PREȘEDINTELUI ȚĂRII
- OMAGIUL ȚĂRII

Opt ani de la alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste 
România, ani în care poporul, sub conducerea partidului, 
a înscris mărețe pagini de împliniri în istoria patriei

Cu opt ani in urmă, la 28 
martie 1974, Marea Adunare 
Națională, consacrînd prin 

votul său unanim voința întregii 
noastre națiuni socialiste, l-a ales 
pe secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cea 
rnai malta și de răspundere func
ție în stat, aceea de președinte al 
Republicii Socialiste România.

•A fost una dintre acele vibrante 
' zile de istorie ce rămin pentru tot- 

* deauna in inimi și in conștiințe, în
scrisă in rindul marilor momente 
din viața țării. Votul Marii Adunări 
Naționale a fost incă o dovadă a 
prețuirii și stimei poporului nos
tru față de cel mai iubit fiu al său. 
A fost, de fapt, expresia acordului 
unanim al tuturor conștiințelor na
țiunii noastre ca in fruntea țării 
să se afle omul a cărui gindire, a 
cărui acțiune revoluționară se regă
sesc în toate marile înfăptuiri ale 
României de azi. Iar discursul 
solemn al președintelui republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostit 
in acele clipe istorice, conținea. în 
esența sa. răspunsul cel mai firesc 
față de increderea ce i-a fost 
acordată : „Doresc, de la această 
înaltă tribună, să vă asigur pe 
dumneavoastră, să asigur partidul, 
întregul popor, că, in îndeplinirea 
înaltelor răspunderi ce mi s-au 
încredințat, nu voi precupeți ni
mic pentru unirea eforturilor parti
dului și poporului în vederea reali
zării cu succes a Programului parti
dului, pentru împlinirea năzuințe
lor poporului nostru de bunăstare 
și fericire".

Să deschidem istoria, cartea de 
mărturie a veacurilor... Paginile ei 
reconstituie, in imagini emoționan
te, străbătute de fiorul patriotic, 
bucuriile și durerile, aspirațiile și 
împlinirile oamenilor ce au sperat, 
au muncit și au luptat de-a lungul 
secolelor, de-a lungul mileniilor pe 
pămintul palriei. In această galerie 
de acte patriotice, de mărturii ale 
gloriei unui popor ce a știut întot
deauna să înfrunte și să învingă 
furtunile, viața a așezat, la loc de 
cinste, mari personalități, oameni 
caTe, așa cum scria Bălcescu, „in- 
tuipară in sine individualitatea și 
(Ăyetarea poporului, spre a le ma
nifesta lumii". O astfel de persona
litate este președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul, 
revoluționarul, conducătorul politic 
trăind mereu la cea mai înaltă ten
siune, luminat de patriotismul său 
fierbinte și de convingerea că marea 
bătălie pentru progresul țării solici
tă energia fiecărei clipe. Ideile sale, 
preocupările sale, activitatea sa 
neobosită în fruntea partidului și a 
țării se leagă profund, organic de 
voința și aspirațiile poporului, de 
realitățile prezentului nostru și dau, 
totodată, un sens mai adine, mai 
cutezător aspirațiilor noastre de 
viitor, angajării noastre puternice 
pe drumul de muncă, de eforturi 
creatoare al edificării noii societăți.

Să deschidem istoria, cartea de 
mărturie a veacurilor, la pagina 
28 martie 1974. Momentul solemn al 
depunerii jurămîntului. Primul pre
ședinte al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostea cu hotă- 
rîrea-i cunoscută : „Jur să slujesc 
cu credință patria, să acționez cu 
fermitate pentru apărarea indepen
denței, suveranității și integrității 
țării, pentru bunăstarea și fericirea 
întregului popor, pentru edificarea 
socialismului și comunismului in 
Republica Socialistă România".

Sîntem în 1982, al doilea an al 
celui de-al șaptelea cincinal al ță
rii. Cincinalul calității și eficien
ței. Sintem la începutul unei noi 
etape de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism. 
Etapă de istorie densă, hotâritoa- 
re în procesul ridicării patriei pe 
noi trepte de progres și civilizație. 
Avem de înfăptuit obiective măre- 

. țe, avem de parcurs un drum greu,

Lucrare de Cornel Brudașcu
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I-a călit Partidu-n lupte și credința și tăria 
De aceea-n juru-i astăzi stă un neînvins popor 
Și se cheamă-n țara noastră comunismul: omenia 
Și se cheamă Ceaușescu: drumul către viitor!

un drum de muncă stăruitoare și 
de eforturi creatoare. Ne sint vii 
în conștiință cuvintele pe- care, in 
această primăvară, secretarul gene
ral al partidului le-a adresat tine
rilor in cadrul festivității ce a aVbt 
loc cu prilejul jubileului Uniunii 
Tineretului Comunist. Cuvinte pe 
care, de fapt, le-a adresat întregii 
noastre națiuni. Cuvinte ce cheamă 
la muncă stăruitoare, făcută cu pa
siune, cu dăruire revoluționară, cu 
înaltă competență. Cuvinte ce ex
primă deplina încredere în capaci
tatea poporului român de a realiza 
integral obiectivele stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
de a acționa în mod exemplar pen
tru asigurarea unei noi calități a 
muncii și a vieții. Cuvinte-îndemn, 
cuvinte insuflețitoare.

Sîntem in martie 1982. Se împli
nesc opt ani de cind președintele 
țării a rostit, în mod solemn, jură- 
mîntul către popor. Constatăm cu 
mîndrie și deplină satisfacție că în

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMflVflBft

Se poate mai repede, 
se poate mai bine!

In săptămîna care se încheie, însămînțările s-au desfășu
rat în condiții climatice deosebite. Odată cu îmbunătățirea 
timpului, ritmul lucrărilor s-a intensificat : pină ieri au fost se
mănate aproape 200 000 hectare.

In săptămîna care urmează trebuie încheiată însămînțarea 
tuturor culturilor din prima epocă și, totodată, să se semene o 
mare suprafață cu floarea-soarelui.

La întrebarea : cum s-a lucrat în această săptămîna la 
semănat și cum se acționează pentru intensificarea insămînță- 
rilor ? — adresată de corespondenții „Scînteii" unor cadre de 
conducere din agricultura județelor - publicăm astăzi, în pa
gina a lll-a, răspunsuri din județele TULCEA, DOLJ, TELEOR
MAN și BRAILA.

acest răstimp partidul s-a afirmat 
cu putere ca un adevărat nucleu 
vital al întregii noastre societăți, 
fiind forța dinamică de la care ra
diază lumina ce pune in mișcare 
marile energii ale poporului, ce ne 
călăuzește cu fermitate in amplul 
proces de deplină valorificare a tu
turor resurselor materiale și uma
ne de care dispunem, de sporire 
continuă a avuției naționale. A 
crescut, in acești ani. forța de crea
ție a poporului, s-a intensificat 
preocuparea pentru ca nimic din 
ceea ce reprezintă valoare materia
lă ori spirituală să nu se piardă, 
pentru ca energiile națiunii să se 
transforme in mașini noi, in tehno
logii avansate, in produse competi
tive pe plan mondial, in însemnate 
economii. Președintele țării ne-a 
chemat continuu, în toată această

Adrian VASIEESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

Strîns uniți sub stindardul tricolor
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Jurăm cu președintele 
odată

Jurăm cu Președintele odată
Jurăm pe Constituție și Legi 
Să fie țara noastră mai bogată 
Să aibă-n veci hotarele intregi ;

Jurăm pentru istoria de azi 
Jurăm pentru istoria de mîine 
Pentru Carpații-nveșmîntați în brazi 
Pentru lumina miezului de piine ;
Jurăm pentru curatul Tricolor 
Și pentru mamele acestei țări 
Jurăm ca libertatea tuturor 
Să se înalțe-ntruna către zări ;
Pentru Bărbatul Patriei, tenace 
Jurăm, la ceasul marii împliniri 
Jurăm pentru credința lui în pace 
Și pentru pacea-ntregii omeniri ;
Jurăm cu El, întreg poporul, iarăși 
Pe moștenirea Dacilor jurăm, 
Să-i fim soldați, prieteni și tovarăși 
Și-n luptă totdeauna să-l urmăm !

Ștefan DINCA
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în fiecare clipă cu noi, 
cu-ntreg poporul

Trăim deplin avîntul și cutezanța nouă 
Călăuziți în toate de omul vizionar 
Ivibîn fruntea țării pentru o țară nouă 
Erou al României firesc și exemplar.
Numele său e pace, dreptate, datorie I 
Prin ei casa și țara - viața ce-o trăim 
Se-ntemeiază trainic de neclintit să fie 
Prin el sintem azi falnici și îndrăznim să fim.
In fiecare clipă-i cu noi : cu-ntreg poporul 
în fiecare clipă e-n fabrici și uzine, 
In fiecare clipă sporește-n rod ogorul 
Odihna vieții sale e visul de mai bine.
Lucrează in lumina iubirii și frăției
Ctitor al păcii-n țară și om al păcii-n lume. 
Grija nestrămutată-i destinul României 
Dîndu-i tării stelare și-un strălucit renume.
Din fiecare fibră a crezului și-a ființei 
Prin fiecare faptă de muncă, de gindire 
Noi ii aducem zilnic proba recunoștinței 
Dorindu-i viața lungă — din suflet — cu iubire.

Dumitru Titus POPA
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oșu, galben și albastru 
Este al nostru tricolor... 
Culorile dăinuirii noastre.

Simțirea unui intreg popor, toate 
elanurile istoriei sale se află cu
prinse în cele trei culori ale dra
pelului național al României socia
liste. Drapel care reprezintă, pen
tru fiecare cetățean al țării, simbo
lul înalt al patriotismului, arborele 
fără de moarte al spiritualității 
românești.

Culorile de pe steag, pe care 
mama, școala și patria le așază 
în locul cel mai scump din inima 
pruncilor, din inima fiecărui cetă
țean al României, reamintesc ne
contenit de veacurile din care ve
nim ca popor, reamintesc mereu 
datoria înaltă de a lăsa țara cu 
sporită zestre în veacurile viitoare. 
Culorile din steag ne însoțesc in 
trecerea noastră efemeră prin 
timp, prin lucrarea lanțului de ge
nerații care-i dau patriei puterea 
nemuririi.

„Deschid sfînta carte unde se 
află gloria României — spunea 
Bălcescu, sufletul incandescent și 
mintea ageră a revoluției de la 
1348 — ca să pun înaintea fiilor ei 
cîteva pagini din viața eroică a pă
rinților lor". Privim drapelul sfint 
al patriei și simțim vibrația isto
riei în străfundurile conștiinței 
noastre-, ca o solie ce nu cunoaște 
odihna, ca un mesaj ce călătorește 
de milenii pe acest pămint, din 
generație în generație. Roșul a- 
prins ține trează în noi amintirea 
jertfelor eroice, în hotarele gliei 
strămoșești, pe cuprinsul a peste 
2 000 de ani de viețuire pe melea
gurile de la Dunăre și Carpați. 
Galbenul aprinde în noi imaginea 
cîmpiei de aur a moșiei lăsate în 
grijă de înaintași, cîmpie care și-a 
sprijinit dintotdeauna holdele pe 
doi superbi stilpi de rezistență : 
oasele celor care au pierit, apă- 
rînd-o, și rîurile de sudoare ale 
celor care i-au muncit brazda. îm- 
belșugînd-o. Iar albastrul de pe 
steag vine de la cerul boltit de 
toate speranțele noastre spre mai 
bine, spre bucuria statornică, nă
dejdi pe care țara le împlinește 
astăzi, sub conducerea partidului, 
ca niciodată în alt timp de istorie.

Iată simbolurile înalte cu care 
creștem in suflet, pe care ființa 
noastră le asimilează odată cu lap
tele de la sinul mumei, odată cu 
aerul, cu lumina, cu întîia rostire 
în „limba veche și-nțeleaptă“. Iată 
de ce, in respectul nostru fără 
margini față de steagul țării, noi 
punem deopotrivă respectul pentru 
trecutul eroic al unui popor care 
s-a dovedit de neînfrînt în fața 
atîtor vrăjmășii ale vremii ; pu
nem respectul adine pentru pre
zentul în care, sub flacăra trico
lorului, zidim realitățile socialiste, 
o țară nouă ; și mai punem res
pectul pentru țara de mîine a ur
mașilor și urmașilor urmașilor 
noștri.

Trecut, prezent, viitor.
Un singur timp de fapt, al țării 

și al oamenilor ei, care nu poate fi 
despărțit. Așa cum avem o singură 
și indivizibilă istorie. Așa cum 
avem un singur drapel, mereu a-

proape de simțirea noastră, de ini
ma noastră. în culorile lui, desfă
șurate la marile sărbători cinstite 
de popor în această glorioasă etapă 
de existență a patriei, oamenii 
acestui pămint, care au încorporat 
in ei, genetic, s-ar putea spune, 
fiorul și adevărul istoriei, știu că 
se află topite și însemne ale stea
gului dacic, ale „steagurilor mari" 
muntenesc și moldovenesc, ale 
steagurilor transilvane, toate de 
aceeași simțire românească. Tri
colorul pe care navele românești, 
aflate în largul oceanului plane
tar sau in oricare port al lumii 
îl înalță cu cinste la catarg, trico
lorul pe care performerii sportului 
nostru ii urcă deseori pe cel mai 
inalt catarg al olimpiadelor, vine 
de demult, din străfundul timpu
lui, incârcat de vechime, de glorie, 
de veacuri și milenii de bătălii 
pentru apărarea ființei noastre, a 
gliei străbune, a dreptului de a trăi 
liber după datina și după vrerea 
noastră.

Zice Eminescu : „Risipite se- 
mprăștie a dușmanului șiraguri / 
Și gonind biruitoare tot veneau a 
tării steaguri". Sîngele celor căzuți 
la Rovine și al moșilor și strămo
șilor, al urmașilor nu putea să nu 
urce, tulburător, în roșul tricolo
rului. Galbenul de aur al cîmpiei 
române, cu marginile ei necuprin
se, se va fi oglindit în privirea 
celui de la talpa țării care-și apăra 
holda de năvălirile pustiitoare, 
care se răscula la Bobîlna și apoi 
sub Horea și la 1907 pentru a-și 
cuceri astfel dreptul de a intra cu 
plugul, ca adevărat stăpîn, pe 
marea lui moșie in anii de după 
Eliberare. Către albastrul înalt al 
cerului patriei își vor fi înălțat de 
bună seamă privirile, cu speranță 
intr-un timp mai bun pentru pa
trie, supraviețuitorii bătăliei de la 
Cărei, ce azvîrleau în afara grani
țelor țării pe ultimii ocupanți hi- 
tleriști. Roșul jertfei, galbenul bel
șugului, albastrul speranței...

Sint toate acestea, și încă atîtea 
altele, temeiurile menite să ne în
demne la respectul sfint pentru dra
pelul nostru național. Nepieritoare 
dragoste pe care am moștenit-o de 
la înaintași. Ne învață „sfinta 
carte de istorie" oprindu-se la un 
moment de cumpănă grea (înfrun
tarea de la Mirăslău) a oștii lui 
Mihai Viteazul : „...porunci Mihai 
să-i aducă steagul cel mare, stea
gul țării. Acest steag, foarte vechi, 
era privit de români ca sfint. Mi
hai puse de-1 scoase de pe lancea 
de pe care era atîrnat și îl vîrî în 
sin, dînd astfel pildă la ofițerii săi 
de făcură asemenea spre a scăpa 
cit. mai multe steaguri". Alăturăm 
la sublimul gest al lui Mihai cu
vintele lui Cuza la înmînarea dra
pelelor de luptă unor unități mili
tare proaspăt înființate : „Steagul 
este România, acest pămint bine- 
cuvîntat, stropit cu singele stră
bunilor noștri și îmbelșugat cu su
dorile muncitorilor. EI este fami
lia, ogorul fiecăruia, casa in care 
s-au născut părinții și unde vor

Iile TANASACHE
(Continuare in pag. a IV-a)
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Remarcabile fapte muncitorești în cronica întrecerii
IERI, PE DOUĂ MARI ȘANTIERE HIDROENERGETICE

Hidrocentrala Șugag

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE PRIMUL 
TRIMESTRU

In ampla cronică a 
muncii constructorilor 
amenajării hidroener
getice a rîului Sebeș 
a fost consemnat ieri 
la prim un eveniment 
important in viața 
șantierului și, totoda
tă, un prestigios suc
ces : străpungerea ga
leriei principale de a-

ducțiune Tău-Șugag — 
lucrare hotăritoare 
pentru construcția hi
drocentralei Șugag, 
care va avea o putere 
instalată de 150 MW. 
Apele rîului Sebeș, 
după ce se vor acumu
la în lacul Tău, in spa
tele barajului de beton 
aflat în execuție, vor

parcurge galeria de a- 
ducțiune cu o lungime 
de S 200 m și un dia
metru excavat de 4,6 
metri înainte de a 
invirti paletele turbi
nelor hidrocentralei 
Șugag, a doua centra
lă hidroelectrică de pe 
Valea Sebeșului. (Ște
fan Dinică).

Hidrocentrala Rîul Mare-Retezat
Ieri, constructorii de 

pe șantierul hidroener
getic Riul Mare-Rete- 
zat — important o- 
biectiv din actualul 
cincinal pentru creș
terea producției de e- 
nergie electrică a țării 
— au obținut două 
frumoase succese : 
străpungerea galeriei 
de fugă de la centrala

subterană în aval și 
predarea la montaj a 
celui de-al doilea grup 
ce va avea o putere 
instalată de 137 MW. 
Pentru săparea gale
riei din două părți pe 
o lungime de 776 me
tri a fost necesară 
excavarea subterană a 
28 000 mc rocă. La be-

tonarea galeriei de la 
centrală in aval, pe o 
distanță de 442 metri, 
constructorii au aplicat 
o tehnologie de lucru 
eficientă, care a dus la 
creșterea productivită
ții muncii și la realiza
rea de importante eco
nomii de metal și 
lemn. (Sabin Cerbu).

16 unități economice 
din județul Buzău

Colectivele de oameni ai muncii 
din 16 unități economice din jude
țul Buzău au raportat indepiinirea 
sarcinilor de plan ce le reveneau 
pe primul trimestru al acestui an. 
Ca urmare a organizării mai bune 
a producției, folosirii din plin a 
timpului de lucru, creșterii indi
cilor de utilizare a mașinilor și 
utilajelor, se va obține pină la fi
nele lunii martie o producție-marfă 
suplimentară in valoarea de peste 
46 milioane lei. (Stelian Chiper).

6 întreprinderi 
din județul Dîmbovița
Șase unități economice din ju

dețul Dîmbovița, intre care între
prinderea de utilaj chimic Găești 
și întreprinderea mecanică Tîrgo- 
viște, și-au îndeplinit sarcinile de 
plan pe acest trimestru. Pe baza 
avansului obținut, colectivele de 
oameni ai muncii din aceste între
prinderi vor realiza, pină la sfîrși- 
tul lunii martie, o producție su
plimentară în valoare de 22 mili
oane lei. (Gheorghe Manea).

LIVRĂRI SUPLIMENTARE LA EXPORT
NEAMȚ. Trei mari unități in

dustriale din județul Neamț — 
Combinatul de fibre sintetice Săvi- 
nești, Combinatul de îngrășăminte 
chimice și întreprinderea de celu
loză și hîrtie „Reconstrucția" din 
Piatra Neamț, și-au onorat integral 
sarcinile lă export pe primul tri

mestru al anului. Pină la sfîrșitul 
acestei luni, unitățile amintite vor 
livra partenerilor externi produse 
suplimentare în valoare de peste 33 
de milioane lei. (Constantin Bla- 
govici).

TIMIȘ. Un număr de 11 între
prinderi din județul Timiș rapor

tează îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan la export 
aferente primului trimestru al anu
lui. Printre acestea se numără în
treprinderile „Electromotor" și „E- 
lectrobanat". întreprinderea de a- 
parate electrice de măsurat, între
prinderea de piele și mănuși din 
Timișoara, întreprinderea de pro
duse ceramice Lugoj, întreprinde
rea textilă „Banatex" din Sinnico- 
lau Mare. Cele 11 întreorinderi vor 
livra suplimentar partenerilor ex
terni, pină la finele lunii martie, 
produse în valoare de 19 500 000 lei. 
(Cezar Ioana).

CLUJ. De la începutul anului șl 
pînă in prezent, la întreprinderea 
chimică din Turda s-au realizat, 
peste prevederile planului, aproape 
I 000 tone carbonat de potasiu, oxi- 
clorură de cupru și alte produse. 
Aceasta a permis onorarea cerin
țelor partenerilor externi cu mult 
înainte de termenele prevăzute în 
contracte. Succesul se datorește 
îmbunătățirii substanțiale a calită
ții produselor și organizării supe
rioare a muncii, atit pe fluxul teh
nologic, cit și la transport. (Al.
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FAPTUL 
DIVERS

I Frați de... aur
I Nu numai la întreprinderea I 

de utilaje și piese de schimb

I Botoșani, unde lucrează, s-a I 
dus vestea despre /rafii Ion și |

Dumitru Birsan ca despre doi 
muncitori cu miini de aur. >
Faima lor s-a răspindit in l 

I toată țara. Și nu intimplă- •
tor. La prima Olimpiadă pe 
meserii la care au participat, I

Icei doi frați au ciștigat. fiecare | 
în parte, marele trofeu: „Strun
gul de aur" și, respectiv. „Freza I 
de aur". La ultima Olimpiadă |

Ipe meserii, cei doi frați au obți
nut din nou aceleași mari tro- ■ 
fee. „Dacă o țin tot așa. incă i 
vreo patru ani cit mai sint ute- I

Iciști — observa, directorul între
prinderii — apoi trebuie să le I 
amenajăm vitrine pe măsură". | 

Aista să fie... necazul.

I Pe Someș, la vale î

Dezbaterile din cadrul conferinței 
organizației municipale de partid 
Miercurea-Ciuc se referă la o peri
oadă în care s-au produs profunde 
Înnoiri in viața acestei localități. 
Transformări structurale au cunoscut, 
îndeosebi. întreprinderile de tractoa
re, de prefabricate din beton, precum 
și cele de construcții-montaj. In
dustria municipiului Miercurea-Ciuc 
realizează azi o producție de 3,2 mi
liarde lei. ceea ce reprezintă 31 la 
sută din totalul producției industriale 
a județului Harghita.

Pe bună dreptate, in conferință s-a 
evidențiat că tocmai această pu
ternică dinamică economică — ex
presie a politicii partidului de dez
voltare armonioasă a tuturor zonelor 
țării — constituie temelia trainică a 
realei egalități in drepturi între toți 
cetățenii municipiului, români, ma
ghiari și de alte naționalități, a pros
perității lor.

Faptul că organizația municipală 
de partid și-a pus in valoare capaci
tatea de organizare și mobilizare a 
resurselor și posibilităților locale 
este ilustrat și de înaintarea vertigi
noasă înregistrată in edificarea noii 
zone centrale a orașului, care va 
cuprinde, intre altele, 5 000 de aparta
mente, noul palat al culturii cu 800 
de locuri și două secții de teatru 
în limbile română și maghiară, o 
piață agroalimentară. școli, dispensa
re medicale, complexe hoteliere și 
noi spații comerciale.

Dacă darea de seamă a înfățișat 
un bilanț remarcabil privind dina
mica acumulărilor economice și so
ciale, numeroși delegați, intre care 
Csibi Alexandru, secretarul comite
tului de partid dc la întreprinderea 
de tractoare. Maria Oltean, munci
toare la întreprinderea de filatură a 
linii pieptănate, Albert Judit, direc
toarea întreprinderii de confecții. 
Alexandru Cif, director comercial la 
întreprinderea de prelucrare a lem

nului, și mulți alții, au stăruit asupra 
modului in care este valorificată 
baza materială existentă. In spi
rit critic și autocritic, au fost re
liefate neajunsurile manifestate in 
activitatea comitetului municipal de 
partid, a unor organizații de partid 
din întreprinderi și instituții. Per

superioare realizate la întreprinderea 
de producție industrială și construc
ții căi ferate, ca si la alte întreprin
deri, care se bucură de apreciere si 
căutare atit in țară, cit și la export, 
demonstrind convingător forța crea
toare a oamenilor muncii din 
industria harghiteană — vorbito

PERFECȚIONAREA STILULUI DE 
MUNCĂ SI PROMOVAREA NOULUI 
- căi sigure pentru obținerea unor 

rezultate economice superioare 
însemnări de la conferința municipală Miercurea-Ciuc

fecționarea stilului de muncă al 
comitetului municipal, preocuparea 
pentru promovarea curajoasă a nou
lui, pentru înlăturarea metodelor de 
muncă ce nu mai corespund exigen
țelor actualei etape — s-a subliniat in 
conferință — trebuie să stea in centrul 
activității viitoare, constituind o con
diție hotăritoare pentru înfăptuirea 
sarcinilor deosebite ce revin comu
niștilor. tuturor oamenilor muncii din 
municipiu.

Pornind de la exemple concrete — 
tractorul viticol SV-445, medaliat cu 
aur la Tirgul internațional de la 
Leipzig, produsele noi cu performan
țe constructive și tehnico-funcționale

rii au criticat încetineala cu care 
in unele unități se acționează pentru 
aplicarea în practică a invențiilor, 
inovațiilor și raționalizărilor. Ei au 
subliniat că acesta este un motiv 
principal pentru care industria mu
nicipiului n-a izbutit să-și realizeze 
integral sarcinile la export in anul 
trecut.

Ponderea produselor noi trebuie să 
ajungă, în acest an, la 28 la sută din 
valoarea producției-marfă realizate, 
iar in 1983 la 30 la sută. Participan
ta la conferință au arătat că înde
plinirea acestui obiectiv cere mai 
mult dinamism în activitatea de 
partid. S-a insistat asupra unei mai

bune imbinări a muncii de pregătire 
profesională cu activitatea de educa
re politică și civică a cplor ce mun
cesc in unitățile economice ale muni
cipiului.

Din dezbaterile conferinței a rezul
tat că persistă incă in activitatea 
organelor și organizațiilor de partid 
unele neajunsuri. Atit darea de 
seamă, cit și cei ce au luat cuvintul 
s-au referit la neindeplinirea inte
grală a sarcinilor în economie, gene
rată de preocuparea insuficientă pen
tru organizarea judicioasă a produc
ției și a muncii, folosirea intensivă 
a potențialului productiv, intronarea 
ordinii și disciplinei la fiecare loc de 
muncă, formarea unei atitudini îna
intate față de muncă a noilor înca
drați, de nerespectarea termenelor de 
realizare a investițiilor, neglijarea 
urmăririi îndeaproape a serviciilor 
prestate de unitățile comerciale și 
ale cooperației meșteșugărești. Avind 
în vedere toate aceste neimpliniri, 
conferința a hotărit ca noul comitet 
municipal de partid să asigure o 
îndrumare diferențiată a organiza-, 
țiilor din întreprinderi și instituții, 
să acționeze cu mai multă fermitate 
pentru ca toți comuniștii, toți oame
nii muncii să cunoască, să-și însu
șească și să aplice exemplar in 
viață hotărîrile de partid, legile sta
tului, indicațiile și orientările secre
tarului general al partidului, să-și 
facă deplin datoria la locul de 
muncă.

Luind cuvintul in cadrul lucrărilor 
conferinței, tovarășul Iosif Szăsz, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., referindu-se atît 
la experiența bună existentă, cit și 
la neajunsurile semnalate," a conturat 
principalele direcții în care organiza
ția municipală de partid, toți comu
niștii trebuie să-și concentreze uni
tar eforturile în viitor.

I. D. KISS
corespondentul „Șcînteii"

Imagine din renumita stațiune Olânești

Azi, despre CURA BALNEARĂ IN SCOP PROFILACTIC
In ultimele deceniu 

studii și cercetări in 
balneologie au pus în 
evidență faptul că 
dună o cură balneară 
preventivă se înregis
trează o creștere a re
zistenței generale a 
organismului. Deci, ca 
o primă concluzie, 
cura balneară trebuie 
făcută profilactic, me
dicul întreprinderii sau 
de circumscripție fiind 
persoana cea mai au
torizată să indice atit 
necesitatea curei bal
neare. cit și stațiunea 
cea mai potrivită.

In legătură cu a- 
ceasta, tovarășul Vla
dimir Stratulat, medic

specialist în balneolo
gie, ne precizează : 
De regulă, cura bal
neară trebuie efectua
tă de persoanele sufe
rinde care au nevoie 
de un tratament com
plex în condiții de sa- 
natorizare. De aseme
nea, cura balneară 
este necesară bolnavi
lor cronici cu incapa
citate de muncă, in 
vederea recuperării. 
In toate cazurile, cei 
care vor să urmeze o 
cură balneară trebuie 
să se prezinte in sta
țiune numai cu fișa 
medicală completată. 
Aceasta îi va scuti de 
efort pentru completa

rea fișei în stațiune, 
oferindu-le totodată 
posibilitatea de a fo
losi integral timpul de 
ședere pentru cura 
balneară propriu-zisă.

★
Reamintim că în a- 

ceastă perioadă se pot 
procura bilete de tra
tament in stațiuni bal
neare la preturi avan
tajoase. Informații su
plimentare pot fi ob
ținute la toate agen
țiile și filialele oficii
lor județene de tu
rism și ale întreprin
derii de turism, hote
luri și restaurante- 
București.
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La prima vedere, fotografia 
pare să infătișeze o secvență se
lenară. în realitate, este un in
stantaneu surprins zilele trecu

te pe riul Someș, in dreptul lo
calității Ilba. din județul Mara
mureș. După o iarnă aspră și 
geroasă prin părțile locului, o- 
dată cu primele semne ale pri
măverii, Someșul s-a dezmorțit, 
și sloiuri după sloiuri au pornit 
la vale. în dreptul Ilbei. ele 
s-au bulucit unele in altele, for- 
mind un baraj care ar fi putut 
provoca inundații. Dar oamenii 
locului au intervenit cu promp
titudine și n-au cunoscut odihna 
piuă cind — cum observa cineva 
— „treaba, făcută fain și cu rost, 
n-a fost gătată".

Telescop 
astronomic

Zestrea Muzeului de științe | 
naturale din Sibiu s-a îmbogățit | 
Cu un telescop de mari dimen
siuni. El este destinat observării | 
stelelor, planetelor și nebuloase-

I
lor. Telescopul, a fost realizat in • 
premieră de pensionarul loan 
Zaidel din Pitești, un pasionat 
constructor de aparatură optică. I 
El a fost amplasat in incinta 
muzeului sibian și pus la dispo- I' 
ziția tuturor celor care vor să I 
vadă mai de aproape luna, ste- | 
lele...

Trei și toți trei
Peste 10 000 de iepuri, repre

zentând zeci de rase, au fost 
aduși de crescătorii lor la o 
mare expoziție europeană de 
animale mici organizată la Am-

sterdam. Atenția numeroșilor 
vizitatori a fost atrasă, cu deo
sebire, de trei iepuri din „colec
ția" medicului veterinar Mircea 
Bilius din Suceava, crescător de 
noi rase de urechiați uriași și 
pitici, cu caracteristici superioa
re. Membrii juriului internațio
nal au decernat, in unanimitate, 
celor trei iepuri ai suceveanu
lui tot atitea medalii de aur. 
Imaginea lui Dumitru Vințilă 
prezintă una dintre acestea, și 
anume Medalia de aur a Asocia
ției europene de avicultură și 
cunicultură.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinten^J

Aprovizionarea gospodăriilor sătești cu unelte agricole
Pentru efectuarea în 

bune condiții a lucră
rilor agricole de primă
vară. organizațiile coope
ratiste de producție, achi
ziții și desfacere a măr
furilor acordă o deosebită 
atenție aprovizionării 
magazinelor cu unelte si 
materiale de uz agricol, 
contribuind astfel la asi
gurarea unor producții 
sporite pe loturile indi
viduale ale gospodăriilor 
sătești.

Cei interesați găsesc în 
raioanele specializate din 
cadrul magazinelor uni
versale și metalo-chi- 
mice, precum și la punc
tele de desfacere din ma
gazinele sătești o gamă 
diversă de unelte și uti
laje mărunte de uz agri
col, ca : sape, lopeți, cas- 
male, greble de fier, plu
guri cu tracțiune anima
lă ; articole de grădinărit 
(săpăligi, prășitori manu
ale, plantatori pentru le

gume, greble și stropitori 
manuale, jardiniere) ; 
articole pentru pomicul
tură (ferăstraie și foar
feci pentru pomi, bricege 
pentru altoit etc.) ; arti
cole pentru viticultură 
(foarfeci, ferăstraie, apa
rate pentru stropit via) ; 
articole pentru zootehnie 
(potcoave pentru cai, 
foarfeci pentru tuns oi) 
și altele.

Totodată, pentru lucră
rile de curățenie ce se

efectuează primăvara in 
gospodării, locuitorii sa
telor se pot aproviziona 
din magazinele coopera
tivelor cu produsele ne
cesare : var, humă, ipsos, 
păminturi colorate, lacuri 
și vopsele, perii, pensule 
și altele.

în fotografie : maga
zinul „Supercoop” din 
comuna Puchenii Mari,
județul Prahova.

1

• „Cred că tatăl meu, dacă ar fi trăit acum, m-ar fi 
renegat ca fiind copilul lui pentru această mare trădare 
de a pleca din țara mea pe care el m-a invâțat de mic 
copii a o respecta și iubi" 9 „După cum știți, eu mă pot 
descurca in mai multe meserii, dar aici nu pot face absolut 
nimic fiindcă nu ai unde... Cu greu am găsit undeva să 

mătur și să spăl pe jos..."

Martie 1978. Dumitru Gheorghiu, 
48 de ani, gestionar la Baza de a- 
provizionare și desfacere din Bucu
rești a Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, primește viza 
pentru o călătorie de 15 zile in Iugo
slavia, la niște rude (vărul soției). 
La 21 martie trece frontiera româno- 
iugoslavă ; peste citeva zile, și pe 
cea iugoslavo-greacă. Ilegal. Numă
rul transfugilor sporea cu unul ; 
Dumitru Gheorghiu, însuși Dumitru 
Gheorghiu, fericea Occidentul, care, 
nu-i așa, abia îl aștepta. Ajunseseră 
cei de acolo să nu mai mănînce și 
să nu mai doarmă tot gihdindu-se : o 
veni domnul Gheorghiu din România, 
n-o veni ? Ce ne facem ? Și a venit...

> * .
Din 1965 pinâ in 1975. eroul nos

tru a lucrat la Stația de îmbuteliere 
a gazelor lichefiate. Șofer pe o ma
șină cu butelii de aragaz. în 1975 
s-a transferat la baza mai sus-a- 
mintită, unde după un an a primit 
o gestiune de materiale. Am discutat 
cu mulți foști colegi și de la o uni
tate și de la cealaltă (Nicolae Sta- 
matoiu, fostul său șef. revizorii Oc
tavian Sandu și Ion Fîlfă. tehnicia
nul Emanoil Pătrașcu, economista 
Rodica Țabrea și alții). Cu o sin
gură excepție, ei au fost unanimi 
in a-1 aprecia pe fostul lor coleg 
drept un om care s-a comportat co
rect, a fost harnic și conștiincios, 
s-a bucurat de stima și respectul tu
turor. Au declarat că actul lui Du
mitru Gheorghiu i-a uimit ; nu-1 
credeau capabil „de o asemenea ne
rozie” — cum a spus unul dintre ei.

Și totuși : de ce ?
★

Smaranda Gheorghiu, 82 de ani : 
„Ce-o fi căutat el pe-acolo, maică 1 
Am pierdut și vederea plingind. 
Nu-mi mai vin in fire de patru ani. 
uite, duminica sint patru ani, mamă, 
nu mai pot de dorul lui, mă culc 
plingind, mă scol plingind. El era 
primul meu ajutor, din toți copiii 
mei era cel mai iubitor și mai sări
tor, cel mai apropiat de mine. Cum 
s-o fi indurat să mă lase ? Am visat 
un vis rău azi-noapte... M-am îm
bolnăvit de inimă, anul trecut de 
două ori am stat în spital și el 
pe-acolo, pe unde e, nici nu știa...”.

Fiica cea mare, studentă în anul I, 
intr-o scrisoare : „Nu, tată, noi nu 
plecăm din țara noastră. Știi vorba: 
fie piinea cit de rea. tot mai bine-n 
țara mea. Aici vreau să trăiesc și 
să mor, aici, în România mea”.

Fiica cea mică, la citeva luni de 
la plecare (avea pe atunci 8 ani) :

mobilă. Plus chiria, care trecuse 
de pe ștatul lui pe ștatul meu, plus 
întreținerea. Faceți socoteala cu cit 
rămineam pentru hrană și îmbrăcă
minte pentru mine și doi copii. Și 
el știa toate astea — asta mă doare. 
Dar nu partea materială e cea mai 
grea. După două luni' de la plecarea 
lui, fata cea mică, care il iubea din 
cale afară de mult, a suferit un șoc 
nervos ; a fost internată in spital. 
După alte citeva luni, amîndouă fe
tele s-au îmbolnăvit de hepatită...

— Probabil, nu fără vreo legătură 
cu starea lor psihică...

— Așa spuneau și medicii. Alte 
griji, alte cheltuieli, alte lacrimi, 
alte nopți nedormite.

— Ați avut neplăceri in urma 
faptului că el este transfug 1

— Stimate tovarășe profesor VALE
RIAN POPESCU, sinteți președime 
onorific al Asociației internaționale 
de stomatologie, șeful clinicii de 
chirurgie buco-maxilo-facială, o se
rie de intervenții medicale vă poar
tă numele și se aplică și in alte țări, 
iar ca profesor cu indelungată ac
tivitate ați contribuit la formarea 
multor generații de specialiști in 
acest domeniu. Ce ne puteți spune 
in legătură cu activitatea generală 
de stomatologie la noi in țară ?

— Cu toate că numărul specialiș
tilor și al cabinetelor stomatologice a 
crescut spectaculos, solicitările in 
acest domeniu nu sint rezolvate în
totdeauna operativ. Care este expli
cația ? In primul rind a crescut 
frecvența afecțiunilor buco-maxi- 
lare și in special a cariilor, care 
afectează 90—95 la sută din popu
lație. Fenomenul a fost observat nu 
numai la noi in țară, ci in toate ță
rile. Paradontopatiile se întîlnesc la 

’ peste 50 la sută din persoanele care 
au trecut de 40 de ani. Aceste cifre 
ne demonstrează că, practic, nu 
există om care să nu aibă nevoie 
de un tratament de specialitate, iar 
la noi în țară această posibilitate 
o au astăzi toți locuitorii de la 
orașe și sate. Deci, paralel cu frec
vența afecțiunilor au crescut și po
sibilitățile de apelare la medic, de 
unde și gradul de solicitare foarte 
mare a cabinetelor stomatologice.

— Cum se explică faptul că 
omul primitiv (așa cum rezultă din 
studiile antropologice) nu suferea 
de afecțiuni dentare ? Se cunoaște 
că și mai aproape de noi, în 
evul mediu, cariile dentare erau 
rar intilnite. In ultimele decenii s-a 
produs o adevărată explozie în ce 
privește această boală.

— Intr-o publicație recentă spe
cialiști din Australia arată că acest 
continent era citat altădată ca o 
zonă în care populația locală, abo
rigenă, nu cunoștea caria dentară.

„Citind scrisoarea am fost puternic 
zguduit (...). Părerea mea este că 
lucrurile din scrisoare trebuie cu
noscute de cît mai multă lume ca 
să afle mizeriile și neomenia intîl- 
nite în alte părți, ca și dorul de țară 
care îl chinuie pe românul ce tră
iește mai mult timp printre străini. 
Vă trimit această scrisoare — în
cheie el — cu gîndul că poate o pu
blicați”.

Iată ce scrie soțul dumneavoastră:
„Regina Sask

Dragul meu,
(Rîndurile introductive de rigoa

re — n.n.). Nu este zi de la Dum
nezeu sa nu-mi reproșez faptul că

Tratamentul preventiv — 
cel mai bun tratament

In ultimele decenii caria face însă 
ravagii și in rindul acestei popu
lații. fapt ce se explică prin pără
sirea alimentației tradiționale și 
trecerea la un consum apreciabil de 
făinoase, dulciuri etc. Fenomenul a 
fost relevat de mai multă vreme. 
Maestrul meu, reputatul profesor 
Dan Teodorescu, cu citeva decenii 
in urmă făcuse o observație de mare 
valoare științifică și practică : el 
constatase că țăranul român se 
așeza la masă, minca in tihnă, timp 
de 30—45 minute, cel puțin, meste-

Cîteva recomandări 
ale unui reputat stomatolog

cind fără grabă alimentele. Hrana 
lui era bogată in alimente dure care 
cereau o bună masticație. De ase
menea, oamenii consumau multe 
crudități (legume, fructe). Această 
observație judicioasă a fost in ulti
mii ani confirmată de studii com
plexe. statistici medicale etc., care 
demonstrează că la orașe caria den
tară este mai frecventă decît la 
sate. Pain 1939, Ia Brașov, caria den
tară afecta 85—90 la sută din popu
lația orașului, cifră actuală și azi 
pentru orașe. In anii aceia, feno
menul la care mă refer nu era prea 
frecvent la sate. In anii ’70, un stu
diu al populației din zona Branului 
arăta că persoane in virstă de peste 
60 de ani aveau „gura încheiată’1 
cum spuneau țăranii localnici, prin 
asta înțelegindu-se nici un dinte 
lipsă ori bolnav.

— Pornind de la această experi
ență tradițională și de la actualele 
cunoștințe medicale, ce recomandați 
pentru prevenirea cariei dentare ?

— Pe prim plan punem problema 
funcționalității aparatului dento- 
maxilar, care este fundamentală. 
Știm că civilizația, alimentația nouă

care a introdus in rația zilnică făi
noasele și dulciurile au dus la dez
voltarea explozivă a cariei. Va tre
bui să introducem in consumul zil
nic alimente dure, care necesită un 
mai mare efort de masticație (legu
me, fructe, piine rece, intermedia
ră), în general alimente mai puțin 
prelucrate. Omul modern consumă 
în special alimente moi pe care le 
mestecă doar în mică măsură, ceea 
ce duce la lenevirea aparatului 
buco-maxilar. Alimentele moi se li
pesc de dinți și formează o peliculă 
sub care microbii favorizează apa
riția cariei, lată de ce se impune o 
riguroasă igienă bucală prin spăla
rea dinților cu periuță și pastă dacă 
este posibil după fiecare masă, dar 
este absolut obligatoriu seara, îna
inte de culcare. După cum tot atit 
de necesare sint controlul periodic 
la medicul stomatolog și detartra- 
rea (indepărtarea pietrei de pe 
dinți), care ,are un rol important in 
prevenirea paradontopatiei.

— în încheiere, ce recomandare 
specială ați dori să faceți cititorilor?

— In ultimele decenii, în toate 
țările, ca și la noi, se înregistrează 
o creștere a frecvenței cancerului 
localizat la buză, limbă etc. Peste 
70—80 la sută din acești bolnavi sînț 
fumători. Pînă cu 15 ani in prmă 
aveam în clinică 25—30 de inter
venții de acest gen pe an ; acum 
frecvența cancerului a crescuț^tStlt 
de mult încît operăm 200—250 bol
navi pe an, deci de zece ori mai 
mulți. Se constată totodată că s-a 
ajuns chiar la egalizarea frecven
ței bolii la femei și bărbați, conco
mitent cu creșterea numărului fe
meilor fumătoare. Chiar și aceste 
cifre statistice ar trebui să consti
tuie pentru fumători. în special ti
neri, un motiv în plus de a renunța 
la acest obicei nesănătos.

Convorbire consemnată de 
Elena MLANTU

sumi crezind in ceea ce nu există 
și nu voi continua Să-t mint pe alții 
și eu, la rindul meu (...). Dolarul 
are valoare in afară, aici nu are 
nici o valoare. (...) Pină acum nu 
am lucrat decit un an (in total, că 
am lucrat o dată 7 luni și o dată 
5 luni), in rest am stat pe ajutorul 
social dat de stat. Este o situație 
foarte grea, fiindcă toată viața mea 
am lucrat, 25 de ani fără nici o zi 
lipsă și am realizat ceea ce am 
avut, dar aici nici vorbă de lucru 
continuu sau de realizări. Nu am să 
mă pierd in amănunte că imi ridică 
mare furtună in suflet și mă face a 
regreta și mai mult plecarea mea 
care aduce în sufletul meu marele 
păcat ce-l port și-l voi purta că am 
lăsat pe bătrina mea mamă in ul

AMARA TREZIRE LA REALITATE
Spovedania tragica a unui om care și-a abandonat familia 

pentru statutul de șomer si dezrădăcinat

„Tată, tu cînd ai plecat ai luat cu 
tine jumătate din viața mea”.

★ *
— Dumneavoastră. Virginia 

Gheorghiu, nu vă urmați soțul ?
— Eu ? Noi ? Noi nu sintem vin- 

tură lume.
— Și soțul dumneavoastră...
— Soțul meu, soțul meu... Mi-e 

foarte milă de el. El a copilărit cu 
un oarecare K„ un polonez. Asta a 
emigrat acum vreo 15—20 de ani și 
s-a stabilit in Canada. Din cînd in 
cînd venea în țară și ii impuia 
capul lui Mitică ; atîtea i-a vorbit 
despre Canada, unde, vezi doamne, 
curge lapte și miere, că l-a amețit, 
în august 1977 ne-a ars casa. După 
o săptămînă am primit apartamen
tul ăsta (un apartament confortabil, 
cu trei camere — n. n.).

...Prima scrisoare ne-a trimis-o din 
Grecia. Că nu cîștigă incă, dar că e 
foarte optimist. Mai are puțin și o să 
ne arate el. „Cind voi reveni in țară, 
vor roși toți” — a scris intr-una din 
primele scrisori.

— Avea deci intenția să revină.
— Cred că nici el nu știa bine 

ce-i cu el. Ce să mai vorbim ? M-a 
lăsat aiți cu o retribuție de 2 000 de 
lei pe lună, din care plăteam 500 de 
lei rată la C.A.R., 300 de lei rată la

— Declar categoric : nici un fel 
de neplăceri. A întrebat și el într-o 
scrisoare acum citeva luni. I-a scris 
fata cea mare : „De ce mai întrebi? 
Nu ți-am scris că sint studentă ? 
Asta poate fi numită persecuție ?“

— Intr-o scrisoare spune că in 
țară ar fi întâlnit neomenie.

— Neomenie ? Faptul că la o săp- 
tămină după incendiu am primit un 
apartament il numește el neome
nie ? Neomenie este la el, acolo.

— Neomenos este cel care iși lasă 
copiii fără tată și mama in vîrstă 
de 80 de ani...

— A scris cuiva că suferă mult 
pe unde e, în Canada (unde a ajuns 
in 1979 — n. n.) și acel cineva mi-a 
transmis. I-am spus : „Oricit ar su
feri, tot nu suferă cit noi, după ce 
ne-a abandonat”.

— Cum o duce pe-acolo — după 
cite știți dumneavoastră ?

— E la Regina, in Canada. Afară 
de dorul de țară — care il mistuie 
— bine. Lucrează, ciștigâ.

— Da ? Dorul de țară, intr-ade
văr, il mistuie. Despre lucru și ciș- 
tig insă — imi pare rău că trebuie 
să v-o spun — vă minte. Nu lu
crează și nu cîștigă. A trimis o scri
soare cuiva și un prieten al acestuia, 
la rindul lui, a scris redacției noastre:

am plecat (...) Nu mă pot plinge de 
generozitatea statului de aici (vom 
vedea imediat ce generozitate — 
n. n.) sau de alimente, dar acestea 
nu pot schimba fata principiilor de 
viață de aici, care se bazează nu
mai și numai pe bani și neomenie. 
(...) Eu nu vi vorbesc din auzite, ci 
din ceea ce cunosc foarte bine. Am 
o familie, bună prietenă, aici, el a 
fost medic veterinar pe Valea Pra
hovei, iar ea profesoară de limba 
română ; amindoi au avut și Or
dinul Muncii ; aici fac curățenie, 
sint oameni de serviciu. Și exem
ple de acestea am destule. Ce este 
revoltător este faptul că atunci 
cind ei scriu sau vin in țară, cei 
mai mulți pierd măsura bunului 
simț și debitează cite și mai cite, că 
atunci cmd ii asculți te consideri că 
ești intr-o lume de povești — dar 
mint. (Vezi bunul lui prieten K„ 
despre care a fost vorba mai sus — 
n. n.). Mulțumesc lui Dumnezeu că 
mi-a dat putere in suflet de a re
cunoaște adevărul și a spune numai 
adevărul. (Oare 7 ACasă nu a scris 
ceea ce veți citi mai încolo — n.n.). 
Acum am ajuns la convingerea 
fermă ca m-am mințit pe mine în

timii ei ani de viață, la fel și fetele 
mele le-am lăsat in copilărie fără 
tată și totuși tatăl lor trăiește (...). 
Eu din luna septembrie, după cinci 
luni de muncă, sint iar in ajutor de 
șomaj, situație umilitoare, dar nu 
am altceva ce face decit a accepta. 
După cum. știi bine, eu mă pot 
descurca in mai multe meserii, dar 
aici nu pot face absolut nimic, că 
nu ai unde. Cu citeva săptămini in 
urmă am găsit de lucru la un ma
gazin, scara, cite două ore, trei zile 
pe săptămînă, de a face curățenie, 
a spăla pe jos, ceștile de cafea, 
W.C.-ul. Bravo Mitică, In țară nu 
puteai face asta

„N-am scris poezie in viața mea, 
nici proză. Acum scriu exact ceea 
ce simt șt nu recurg la fantezie sau 
la tehnică literară. Nu cred că ele 
au vreo valoare literară, e numai o 
strigare nebună de dor". (Urmează, 
aici, o selecție din compunerile sale 
— n.n.).

„într-o zi a lunii lui martie / 
Cind cerul revărsa lacrimile de 
ploaie, / Cu sufletul trist și ingîn- 
durat, / Sărutîndu-i pe cei dragi,

am plecat... // Au trecut de atunci 
trei ani, / în suflet mult dor am 
adunat... i Tricolorul tău, Românie, 
cu lacrimi l-am udat, / Dar in zadar 
au trecut șt vor trece ani...".

„Să cauți, mamă, printre rinduri / 
Frumoasele mele ginduri / Prin 
care iți trimet un ghiocel, mamă, / 
Udat de lacrimi, te rog, iartă-mă !" 

într-o altă compunere, sufletul 
său vorbește cu el : „Uite, nu-ți 
mai spun ce noi am indurat / Prin 
locuri și streini pe unde-am stat. / 
A vrut soarta in Canada a ajunge; / 
Drept iți spun, de tine durerea mă 
fringe. // Că astăzi te știu sănătos 
ca tunul / Și poți oricînd a munci, 
a-ți face lucrul / Dar iată că tu din 
nou ești in șomaj. / Asta nu-i o 
realizare și nici un avantaj. // Eu 
consider că-i o josnică umilință ; / 
Te văd. alergi existența a-ți ciș- 
tiga, / Cu greu ai găsit undeva a 
mătura... i N-am crezut că tu să aș
tepți la undiță I II E drept că mun
ca nu-i o rușine, / Indiferent ce ai 
lucra e o onoare, / Dar cinstit îți 
mărturisesc că mă doare, / Că-n 
cele din urmă o puteai face in țară 
la tine...".

■ir
— Cîteodată, cînd mă gîndesc la 

el, il văd parcă și-a jucat la zaruri 
viețile copiilor...

— Tovarășă Gheorghiu, nu știați 
toate astea...

— Nu, nouă nu ne scrie așa.
— Iată ce spune în altă scrisoare: 

„O regret mult pe Gina, ea a fost 
și va rămîne sufletul meu din ado
lescență, c regret mult și mă doare 
că o știu bolnavă și cu toată greu
tatea casei de dus. N-am ținut cont 
de nenumăratele scrisori cu repro
șuri”.

— Și în altă parte : „Cred, sint 
convins că în țară sint destui ne
buni care ar dori să fie aici unde 
sînt eu. în acest surghiun pe care 
eu l-am vrut. Dar atunci cind se 
vor lovi de realitate nu vor mai 
dori să fie aici, ci să rămînă acolo 
unde s-au născut și au crescut (...). 
Cred că tatăl meu, dacă ar fi trăit 
acum, m-ar fi renegat ca fiind co
pilul lui pentru această mare tră
dare de a pleca din țara mea pe 
care el m-a învățat de mic copil a 
o respecta și a o iubi”.

— Eu cred că se întoarce.
— Dacă autoritățile noastre îi 

aprobă întoarcerea...
...Și gindim amindoi la vorba din 

strămoși, cea cu mintea românului 
cea de pe urmă.

George-Radu CH1ROV1C1
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SE POATE MAI REPEDE, SE POATE MAI BINE!
Cum s-a lucrat in această săptămînă 

la semănat și cum se acționează 
pentru intensificarea insămințărilor ?

Corespondenții „Scînteii" au adresat unor cadre de conducere din agri
cultura județului următoarele întrebări : 1. Care sînt rezultatele la însămîn- 
tări în săptămînă care se încheie ? 2. Sînteți mulțumiți de aceste rezultate ? 
3. Ce măsuri au fost luate pentru ca însămînțările să progreseze simțitor în 
săptămînă care urmează ?

Vremea deosebit de favorabilă din ultimele două zile a fost fo
losită din plin in toate unitățile agricole din județul BUZĂU. Pînă 
aseară, 27 martie, fuseseră pregătite 30 526 hectare și însămînțate 
peste 21 000 hectare. Au fost semănate 1 800 hectare cu in pentru 
fuior (secvența alăturată am surprins-o la C.A.P. Izvorul Dulce), 
4 123 hectare cu sfeclă, 4 508 hectare cu lucerna, 1 324 hectare cu 
legume. Ziua de azi, duminică, este declarată zi-record în agricul
tura județului. (Stelian Chiper). Foto : S. Cristian

— în această săptămînă — ne spune ing. Ștefan 
Gavrilită, directorul cu producția vegetală la direcția 
agricolă județeană, în județul TULCEA s-au se
mănat 7 548 ha cu culturi din prima urgență. Am 
început semănatul sfeclei de zahăr, pînă azi (simbătă) 
sămința de■ sfeclă de zahăr a fost introdusă în sol pe 
200 ha din cele 2 600 ha planificate. Ritmul lucrărilor 
este încă scăzut. Aceasta se datorează faptului că în 
primele zile ale săptămînii în multe zone ale județu
lui umiditatea solului era foarte mare și nu se putea 
lucra, iar unii specialiști și președinți de cooperative 
agricole nu au trecut din prima zi bună de lucru cu 
toate forțele la semănat. La sfîrșitul săptămînii ritmul 
a crescut. Vineri, de pildă, s-au semănat 3 200 ha.

— Ce măsuri ați luat ca semănatul culturilor din 
prima epocă să fie încheiat pînă la sfîrșitul acestei luni?

— In primul rînd am organizat în toate unitățile 
tabere în cîmp, Ia capătul solei, unde se seamănă ; 
astfel crește operativitatea în executarea lucrărilor. 
Specialiștii, conducătorii unităților agricole urmăresc, 
ceas de ceas, starea de umiditate a solului și dirijează 
utilajele de pregătit terenul și de semănat spre tarla
lele unde se poate lucra. în cîmp la lucru sînt în plus 
față de ce am planificat 580 utilaje pentru pregăti
rea terenului și 390 de semănători. In toate unitățile 
au fost organizate schimburi prelungite sau două 
schimburi pentru pregătirea terenului. Pînă la sfîrși
tul lunii martie vom Încheia semănatul culturilor pla
nificate și vom incepe însămînțatul porumbului. (Ne- 
culai Amihulesei).

— Cu tot timpul nefavorabil care ne-a împiedicat să 
desfășurăm o activitate normală — ne spune ing. Ion 
Dimian, directorul Direcției agricole a județului 
DOLJ — din cele peste 57 000 hectare de pregătit, 
pînă azi (sîmbătă) am efectuat această lucrare pe o 
suprafață de circa 15 000 hectare. De asemenea, am 
însămînțat 6 000 din cele 50 892 hectare prevăzute, 
acestea reprezentînd 2 000 hectare furaje, 1 600 hec
tare cu cartofi, 1 000 hectare cu legume, 700 hectare 
culturi semincere, 700 hectare cu sfeclă de zahăr.

— Sînteți mulțumit de stadiul lucrărilor ?
— Indiscutabil, nu. Puteam să fim foarte avansați 

pînă la ora actuală, avînd în vedere modul cum am 
pregătit această campanie, însă timpul neprielnic ne-a 
dereglat în mod serios activitatea. Acționăm în direc
ția mobilizării întregii forțe umane a satelor, folosirii 
depline a timpului de lucru. De asemenea, am luat 
măsuri ca toate tractoarele să se afle-în taberele spe
cial constituite, iar mecanizatorilor le asigurăm hrană 
caldă in cîmp. Am introdus, totodată, folosirea între
gului parc de utilaje in schimburi prelungite și chiar 
în două schimburi. Specialiștii noștri, in spiritul indi
cațiilor comitetului județean de partid, urmăresc, oră 
de oră, evoluția stării de umiditate a solului și acolo 
unde se poate se trece imediat la însămînțări. Dealt
fel. în următoarele două zile vom începe și semănatul 
porumbului din grupele care se recoltează la înce
putul lunii iulie. (Nicolae Petolescu).

— în această perioadă s-a lucrat mai mult în legu
micultura — la semănat în solarii și sere, .la repicat, 
la plantatul verzei timpurii și al cartofilor timpurii — 

în viticultură și pomicultură — ne spune tovarășul 
Marin Nisipașu, secretar al Comitetului județean de 
partid TELEORMAN. După o întrerupere de 12 
zile — datorată ploilor și ninsorilor — semănatul s-a 
reluat joi după-amiază în unități agricole din citeva 
consilii unice agroindustriale. Apoi, de vineri și sîm
bătă s-a extins pe solele zvîntate, în majoritatea zo
nelor județului. Practic, în această săptămînă s-au în
sămînțat circa 2 600 hectare, suprafața totală care a 
primit sămința pînă acum fiind de peste 9 200 hectare, 
din planul de 99 000 hectare pentru epoca I. Firește, 
avind în vedere rezultatele de pînă acum — datorate 
cauzelor arătate — nu ne putem declara mulțumiți. 
Comandamentul județean pentru agricultură a stabilit 
o serie de măsuri tehnico-organizatorice pentru reali
zarea in perioada următoare a unei viteze zilnice la 
semănat de peste 13 500 hectare. în toate unitățile 
agricole munca mecanizatorilor este organizată în for
mații mari de tractoare, folosindu-se la executarea lu
crărilor agregate complexe, care asigură creșterea ran
damentului la pregătirea terenului și semănat. Tot 
pentru grăbirea ritmului de lucru semănătorile de po
rumb, prin schimbarea discurilor, au fost adaptate la 
însămînțatul sfeclei de zahăr și al florii-soarelui. De 
asemenea, se lucrează în schimburi prelungite cu 70 
la sută din totalul tractoarelor, iar cu restul de 30 la 
sută s-a organizat schimbul II la pregătitul terenului. 
S-a stabilit ca acolo unde sînt condiții de mîine să se 
treacă și la semănatul florii-soarelui. (Stan Ștefan).

— în această săptămînă au fost însămînțate peste 
14 000 hectare cu mazăre, lucernă, borceag, sfeclă de 
zahăr și furajeră, diferite legume — ne spune tovară
șul Ion Susanu, directorul Direcției agricole BRĂILA. 
De asemenea, au fost pregătite 21 500 hectare te
ren pentru culturile ce se însămînțează în aceste zile, 
cît și pentru floarea-soarelui, porumb și soia.

Considerăm că rezultatele din această săptămînă 
sînt bune, întrucît am reușit să recuperăm, în bună 
măsură, întîrzierile din prima parte a lunii. Este bună 
calitatea lucrărilor, sînt foarte rare cazurile cînd tre
buie să intervenim pentru remedierea defecțiunilor. 
Este însă loc de mai bine, putem realiza mai mult, 
atît la semănat, cît și la pregătirea terenului. Am luat 
măsuri pentru ca în 4 zile să încheiem semănatul cul
turilor din prima epocă. Se lucrează zi-lumină în 
cîmp ; au fost organizate primele schimburi prelungite 
la pregătirea terenului. Randamentul tractoarelor este 
aproape dublu față de anul trecut datorită utilizării a 
peste 1 000 de agregate complexe. La o singură trecere 
a tractorului executăm mecanizat cîte 3 operațiuni — 
discuit, nivelat, grăpat. De asemenea, folosim 580 a- 
gregate complexe formate din disc și instalație de er- 
bicidare. Pentru însămînțarea celor 9 400 ha cu sfeclă 
de zahăr lucrăm cu semănători SPO12 dotate cu gra- 
nulatoare pentru administrarea insecticidelor. In fer
mele legumicole ale unităților agricole de stat și coo
peratiste sînt repicate toate răsadurile care urmează 
să fie plantate în cîmp în primele zile ale lunii aprilie, 
îndeosebi cu varză timpurie. Totodată folosim intens 
mașinile de plantat cartofi timpurii pentru a încheia 
această lucrare pînă la sfirșitul lunii martie. Cartofii 
preîncolțiți, care, vor asigura o recoltă cu 2 săptămîni 
mai devreme, se plantează manual. (C. Bordeianu).

Aspecte des întîlnite pe ogoarele județului BRĂILA : tractoare cu 
agregate complexe pentru pregătirea terenului sau cu semănători 
lucrează din zori pînă-n noapte pentru a se pune o bază sigură 
viitoarei recolte. Mecanizatorii lucrează bine, dau atenție deosebită 
calității muncii, in fotografie : semănatul sfeclei furajere pe tere
nurile C.A.P. Surdila Greci

Foto : C. Sandu

Județul DOLJ este un puternic bazin legumicol al ță
rii. in acest an, legumicultorii doljeni vor cultiva aproa
pe 30 000 hectare cu legume de cimp, 222 hectare cu 
legume în sere, 6 100 hectare cu cartofi timpurii și de 
vară, 10 350 hectare cu fasole boabe, 900 hectare cu 
mazăre boabe etc. Lucrările pentru producerea răsa
durilor se desfășoară potrivit graficelor. Pentru obținerea 
răsadurilor de tomate timpurii s-a însămînțat întreaga 
supiafață planificată — 112 400 metri pătrați ; totodată, 
este pe terminate semănatul suprafețelor destinate pro

ducerii răsadurilor pentru ardei gras și varză de vară ; 
au fost repicate peste jumătate din cele 700 milioane 
fire de răsaduri. Pînă acum cartofii timpurii și de vară 
au fost plantați pe o suprafață de peste 1 600 hec
tare, lucrările fiind avansate în Asociația horticolă 
Dăbuleni, Stațiunea pentru cultura cartofului Mîrșani, 
cooperativele agricole Rojiște, Teasc, Daneți. In foto
grafie : se plantează cartofi pe terenurile nisipoase 
de la Mîrșani.

Foto : N. Buică

In ziua de 27 martie, în județul OLT 
s-au insămînțat cu mazăre, borceag, in, sfe
clă de zahăr și altele peste 4 000 hectare, 
ceea ce înseamnă aproape dublu față de 
realizările din zilele precedente. Sînt folosite

fructiferi,, de înființare de noi plantații. în 
fermele pomicole din județul Olt (fotografia 
din stingă), tăierile de fructificare la pomi 
s-au realizat pînă acum în procent de 98,8 
la sută, iar cel de-al doilea tratament fito-
sanitar, în procent de 70 la sută. Acțiuni 
energice se desfășoară și în legumicultură 
și în viticultură. Astfel, pînă acum au fost 
semănate și plantate legume pe 1 420 hec
tare. (Emilian Rouă). Foto : Nicu Ciorei

toate mijloacele, cum se vede din fotografia 
de jos, și caii și „caii putere" sînt puși la 
lucru.

In această săptămînă a pomicultură s-ou 
intensificat și lucrările de rodire la pomii

ÎN ACESTE ZILE:
Un mare volum de utilaje 
poate si trebuie să tie montat 

pe șantierele chimiei
In aceste zile de sfîrșit de trimestru, pe marea majoritate a șantie

relor de investiții se acționează energic, cu forțe sporite, pentru acce
lerarea ritmului de montaj tehnologic. Astfel, pină ieri, colectivul Trus
tului de montaj pentru utilaj chimic din București - cea mai puternică 
unitate cu acest profil din țară - a montat un volum de aproape 11 000 
tone de mașini și echipamente tehnologice. Punerea în funcțiune a 
multor capacități noi de producție este strict condiționată de mon
tarea mai rapidă a unor însemnate volume de utilaje, in legătură cu 
modul in care se acționează, cu măsurile ce se impun a fi întreprinse 
grabnic pentru accelerarea in continuare a ritmului de montaj, am 
avut o convorbire cu ing. PANAIT lONt'SCU, director adjunct al trus
tului amintit.

— Cu toate că volumul de mașini și 
utilaje montate de lucrătorii trustului 
a sporit într-o singură lună — mai 
exact, în martie față de februarie — 
cu peste 30 la sută și se află în con
tinuare în creștere, nu considerăm 
totuși că aceste rezultate reflectă 
adevăratul potențial de care dispu
nem. Acest lucru se poate constata 
cu ușurință comparînd realizările de 
pe un șantier sau altul. Astfel, utila
jele montate la Combinatul chimic 
Craiova reprezintă numai un sfert 
din utilajele montate la Com
binatul petrochimic Midia-Năvodari. 
Cauzele unui asemenea decalaj sînt, 
desigur, mai multe. O parte din vină 
ne aparține nouă, fără discuție, și 
este legată de unele deficiente în or
ganizarea, conducerea și desfășurarea 
lucrărilor ; in același timp insă am 
fost confruntați cu dificultăți destul 
de mari create de unii furnizori de 
utilaje tehnologice, beneficiari de in
vestiții, precum și de unii construc
tori. Dincolo de aceste considerente, 
rezultatele obținute în răstimpul care 
a trecut din acest an dovedesc că stă 
pe deplin în puterile noastre să acce
lerăm ritmul de montaj, folosind în 
acest scop la maximum posibilitățile 
existente. Subliniez acest lucru de
oarece sarcinile ce ne revin sînt, cu 
fiecare lună a anului, tot mai mobi
lizatoare.

— Concret, cum veți acționa ?
— Pentru îmbunătățirea substan

țială a activității montorilor, chiar 
in aceste zile am luat toate

măsurile în vederea stabilirii cu 
precizie pe ce șantiere, la ce obiec
tive și, mai ales, cît anume din ca
pacitatea noastră de producție trebuie 
afectată tehnic pentru asigurarea 
condițiilor de punere în funcțiune a 
tuturor obiectivelor planificate in acest 
semestru. Acordăm o atenție specială 
noilor capacități de la Combinatul 
petrochimic Midia-Năvodari, de la 
combinatele chimice de la Slobo
zia, Calafat și Craiova, unde mai 
trebuie executat un volum aprecia
bil de lucrări de montaj. La toate 
aceste capacități, ca și la altele, prin
cipalele măsuri adoptate in ul
timele zile urmăresc : 1) întoc
mirea pentru fiecare platformă 
și obiectiv a unor programe de 
montaj, eu răspunderi precise pentru 
fiecare din factorii interesați — bene
ficiari, proiectanți, furnizori, con
structori și montori : 2) concentrarea 
mijloacelor de producție pe princi
palele platforme cu „vîrfuri" de mon
taj și termene apropiate de punere 
in funcțiune ; 3) urmărirea perma
nentă a asigurării fronturilor de lu
cru prin coordonarea strictă a acti
vității constructorilor și montorilor ; 
4) organizarea mai bună a locurilor 
de muncă, in scopul folosirii comple
te și rationale a forței de muncă, 
precum și a utilajelor grele de trans
port și ridicat ; 5) elaborarea prin 
secția de proiectare a trustului a 
unor tehnologii menite să permită 
montarea utilajelor în subansamble 
cît mai mari. Am convingerea că

toate aceste măsuri converg spre li
chidarea cît mai repede posibil a 
stocurilor actuale.

In acest scop, in cursul aces
tei luni a fost revitalizată ac
tivitatea colectivelor de coordonare a 
muncii de pe șantiere, colective care 
răspund de mersul lucrărilor și de 
aplicarea măsurilor stabilite in comun 
cu ceilalți factori responsabili — be
neficiari, proiectanti, furnizori și con
structori. Ele au dreptul și obligația 
să intervină operativ și energic pen
tru respectarea termenelor prevăzute 
în graficul de execuție și contractele 
încheiate.

— Considerați suficiente aceste mă
suri pentru lichidarea stocurilor de 
utilaje nemontate ?

— Desigur, dar cu o precizare : ca 
factorii cu care colaborăm să ne spri
jine permanent și activ in eforturile 
noastre. Mă refer, In primul rind, la 
necesitatea introducerii cu hotărire a 
ordinii in livrările de utilaje. In 
momentul actual, stocul de utilaje 
este destul de ridicat : circa ■ 16 000 
tone. Dintre acestea, mai bine de 30 
la sută reprezintă echipamente teh
nologice ce nu întrunesc condiții 
pentru a fi montate. Unele au fost 
livrate în altă ordine decit cea im
pusă de succesiunea lucrărilor, altele 
au defecțiuni sau sînt incomplete. 
Bunăoară, în ce privește instalația de 
alcool polivinilic de la Combinatul 
din Craiova, deși stocul este aprecia
bil, utilajele nu pot fi montate dato
rită nelivrării unui număr de 18 re

actoare. Ca atare, facem un apel to
vărășesc către unii dintre furnizorii 
noștri tradiționali — întreprinderea 
mecanică de utilaj chimic din Bucu
rești, întreprinderea de utilaj tehno
logic din Buzău, întreprinderea me
canică de utilaj tehnologic Moreni, 
întreprinderea de utilaj chimic Plo
iești — să acționeze cu toată fermita
tea și promptitudinea pentru lichida
rea restanțelor in livrări și expedie
rea utilajelor pe șantiere potrivit or
dinii de montaj. Și aceasta, în primul 
rind, din necesitatea ca noi, montorii, 
să ne putem organiza chiar din 
aceste. zile activitatea în așa fel 
incit să obținem ritmuri inalte 
de lucru, in concordantă cu termenele 
de punere in funcțiune la noile capa
cități de la combinatele chimice din 
Craiova, Năvodari, Pitești, Tîrnăveni 
și altele. Nu mai puțin important 
este și un alt aspect. Este vorba de 
recepționarea cu maximă exigență de 
către beneficiari a fiecărui utilaj în 
parte, măsură menită să evite apari
ția defecțiunilor și remedierilor ulte
rioare ale utilajelor, bineînțeles în 
detrimentul duratelor de execuție și, 
chiar, al termenelor de punere în 
funcțiune.

— Pentru a respecta realitatea, tre
buie să spunem că există numeroase 
utilaje nemontate din cauza unor de
ficiențe manifestate în activitatea 
constructorilor și montorilor, a slabei 
conlucrări dintre aceștia.

— Foarte adevărat. Circa 40 la sută 
din volumul stocurilor actuale sint re

zultatul neasigurării fronturilor de ' 
montaj de către constructori. Mă re
fer, in special, la șantierele combina
telor chimice din Calafat, Giur
giu, Midia-Năvodari, Rîmnicu Vîl- 
cea, Brazi, Craiova și altele, 
unde diverse cauze — indiscipli
na, slaba organizare a desfășu
rării unor lucrări, folosirea neco
respunzătoare a timpului de muncă 
și utilajelor de construcții — au dus 
la apariția unor serioase rămineri în 
urmă. Pentru înlăturarea acestui 
neajuns a fost stabilită obligația ca. 
împreună cu antreprizele de specia
litate, constructorii să analizeze per
manent rezultatele obținute, sarcinile 
pentru perioada următoare, precum și 
modul în care decurge colaborarea, 
accentul punindu-se pe respectarea 
cu strictețe a termenelor de asigurare 
reciprocă a fronturilor de lucru. în 
sfîrșit, conducerea Ministerului Con
strucțiilor Industriale urmărește în
deaproape activitatea de pe fiecare 
șantier și, în funcție de necesități, 
hotărăște dirijarea forței de muncă 
și a utilajelor de construcții în 
locurile de solicitare maximă. Evi
dent, de la caz la caz vor fi luate, 
chiar in acest trimestru, și alte 
măsuri, care converg spre con
centrarea întregului potențial uman 
și tehnic de care dispunem asu
pra terminării grabnice a lucrărilor 
de la capacitățile cu termene apro
piate de punere în funcțiune.

Cristian ANTONESCU
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Pentru această inimă
Innoirăți chipul patriei române 
l-ați dat drum de aur dulcei Românii, 
V-ați unit destinul cu întreaga țară 
lmplinindu-i visul pentru veșnicii.

Ați făcut o lume nouă pentru astăzi
Și in fruntea țării dirz și glorios
Ați luptat cu timpul și i-ați dat să aibă 
Un destin și falnic și mai luminos.

Viață pentru țară, dragoste de oameni 
Grijă părintească pentru viitor 
Sînteți și stegarul libertății noastre 
Și statornicie, și conducător.

Orișiunde lupta a fost mai de seamă
Ați stat cum stau munții ; veșnic neclintit 
Cit a fost de dură bâtălia vieții
Ați rămas același, de nebiruit.

Pentru-această-aprinsă inimă de flăcări 
Noi, stejarii țării drepți contemporani 
Simbol pentru veacuri vă urăm, statornici, 
Glorie în lume și intru mulți ani !

Virgil CARIANOPOL

(Urmare din pag. I)
perioadă, să desfășurăm cu pasiu
ne revoluționară bătălia pentru 
nou, pentru o nouă calitate. Să fa
cem totul pentru a stimula spiri
tul de inițiativă, pentru a generali
za experiența înaintată, pentru ca 
tot ce reprezintă activitate umană 
să se înscrie in parametrii eficien
ței maxime. Și avem, in acest sens, 
ca vibrant îndemn, ca direcție cla
ră de gîndire și acțiune, modelul in 
care trebuie să ne regăsim cu toții, 
așa cum în mod strălucit îl întru
chipează personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,

Rostea, în acel martie 1974, pre
ședintele României : „Jur să res
pect și să apăr Constituția și legile 
țării, să fac totul pentru aplicarea 
consecventă a principiilor democra
ției socialiste, pentru afirmarea în 
viața societății a normelor eticii și 
echității socialiste".

în toți acești ani. partidul, secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au acționat neslăbit 
pentru a pune în mișcare toate e- 
nergiile, toate resursele de iniția
tivă și spirit revoluționar ale po
porului. Și ce mărețe transformări 
au prins viață în spațiul de muncă, 
de creație, de certitudini numit 
România ! A cunoscut și o mai pu
ternică intensificare procesul re
voluționar inițiat de cel de-al 
IX-lea Congres al . partidului., pro
ces de profunde înnoiri în toate 
domeniile muncii șî vieții noastre! 
S-a afirmat un nou sistem de con
ducere a societății, întemeiat pe 
perfecționarea necontenită a de

mocrației muncitorești, pe dezvol
tarea umanismului revoluționar. 
Au fost înfăptuite prefaceri radi
cale în toate sectoarele de activi
tate, in toate județele, în toate 
orașele și satele. Iar acum, așa cum 
a hotărît cel de-al XII-lea Congres 
al partidului, se pregătește tre
cerea României intr-o etapă nouă, 
superioară a ascensiunii sale pe 
treptele progresului și civilizației, 
intrarea ei in rindul țărilor cu 
dezvoltare economică medie. 
Trăim o epocă fără precedent, in 
care se clădește viitorul comunist 
al patriei.

„Jur să promovez neabătut poli
tica externă de prietenie și alian
ță cu toate țările socialiste, de 
colaborare cu toate națiunile lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială, pe baza deplinei egalități 
în drepturi, de solidaritate cu for
țele revoluționare, progresiste de 
pretutindeni, de pace și prietenie 
între popoare" — se adresa națiu
nii tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
acea zi istorică în care a fost în
vestit cu suprema răspundere de 
șef al statului.

Acțiunile pe care România le-a 
inițiat în acești ani pe planul re
lațiilor internaționale sînț dovada 
cea mai elocventă a îndeplinirii 
exemplare a jurămîntului solemn. 
Sînt bine cunoscute demersurile 
țării noastre, ale președintelui ei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru coone'rârea activă între toate 
țările socialiste, întemeiată pe 
principiile .‘prieteniei, colaborării 
și respectului reciproc, ale depli
nei egalități. Pentru dezarmare și 
încredere. într-o Europă unită, in

care să se respecte diversitatea de 
orinduiri și interesele fiecărei na
țiuni ; intr-o Europă care să ofere 
omenirii un model de relații inter
naționale, de unitate nouă, bazate 
pe colaborare intre țări cu orin
duiri sociale diferite. Pentru o 
lume fără arme și fără războaie, 
în care cuceririle revoluției tehni- 
co-științifice să fie folosite nu 
pentru distrugere, ci pentru asigu
rarea bunăstării și fericirii po
poarelor. România pornește, in 
toate aceste acțiuni, de la concep
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
potrivit căreia nimic nu vine de 
la sine, în viața internațională 
fiind nevoie de eforturi susținute, 
de unitate între toate națiunile lu
mii, chemate să se ridice cu hotă- 
rîre în apărarea dreptului funda
mental al omului — dreptul la 
viață.

„jur că-mi voi face întotdeauna 
datoria...". Un jurămint căruia pre
ședintele țării îi dă viață zi de zi, 
in opera de edificare a noii socie
tăți. Un jurămint care este con
firmat de întreaga activitate ce o 
desfășoară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului și 
a țării, de o muncă neobosită do
minată de pasiune revoluționară si 
de dragoste nemărginită față de 
țara al cărei devotat fiu este. Ju- 
■f-ămîntul președintelui este, de 
faot, jurămintul intregii țări. al 
întregului popor, care. azi. strîns 
unit ih jurul partidului, al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, mun
cește cu angajare revoluționară 
pentru ca România să fie tot mai 
puternică, tot mai demnă intre 
națiunile lumii.

Gîndul cel bun al țării
El aparține României revoluționare,
El este gîndul ei cel mai bun — 
Demnitatea ce pleacă în lume 
Cu chipul pămîntului străbun
El aparține României nemuritoare
El este graiul ei cel mai curat
Trunchi oțeiit al acestui popor
Liber și pururea neînfricat.
El aparține României revoluționare
El este una cu numele ei sfînt —
Braț senin al păcii și-omeniei 
înțelept aprins pe-acest pămînt.

Ion MARGINEANU

Spre piscuri înalte
Lumina ți-e drumul, făclia în zbor 
Spre piscuri înalte cu ochii senini 
Inima caldă, întregul popor, 
Jara-nflorește bogate grădini.
Demn Tu ne urci spre ziua de mîine 
In vatra străbună ce este a noastră 
Cuptoare incinse cu-arome de pîine 
Columnă înaltă spre bolta albastră.
Privire adîncă, oglinzi în izvoare 
Străbate în timp al luminii azur 
Cuvîntul Ți-e pace, strălucire și soare 
Adevărul și viața și tot ce-i mai pur.
In miezul fierbinte mereu ești aproape 
Oameni în fapte îți simt răsuflarea 
Luceferi scînteîază în ploape 
Pe treptele-nalte ureîndu-ți chemarea.
Din boabe curate, spice de aur 
Lanuri de grîu, cunună pe frunte 
Poporul întreg-singurul faur 
Unit te urmează mereu înainte.

Ludmila GHIȚESCU

V

E Pacea a sa armă
...Și mai clipii odată : din clocotul Dreptății, 
din roșu nimb de jertfe și lupte, văd yrcînd 
un alt Erou, spre cîmpul de luptă-al Libertății 
trup din chiar trupul Țârii și gînd din al ei gind.
Tot haru-acestei nații s-a strîns în a sa minte, 
toată iubirea Lumii și-a Patriei e-n El : 
e Pacea a sa armă prin care înainte 
croiește drumul Țării spre comunistul țel I

Alexandru DOBOȘ 
montor de turbine, 
întreprinderea de mașini grele 
București

Strîns uniți 
sub stindardul 

tricolor
Noi lucrări consacrate modelării profilului 

spiritual al tinerei generații
(Urmare din pag. I)
crește copiii noștri. Steagul este, 
de asemenea, simbolul devotamen
tului, credinței, ordinii și disci
plinei care reprezintă oastea. Stea
gul este trecutul, prezentul și vii
torul țării, întreaga istorie a Româ
niei".

Biruitor în încleștările cu cei pe 
care „lumea nu putea să-i mai în
capă" i și cercau să-și întindă lă
comia' peste moșia moșilor și stră
moșilor noștri, ocrotit în vremuri 
de restriște, „steagul mare al țării" 
și-a avut, înainte de toate, lăcaș 
în inima fiecărui patriot. Un lăcaș 
pe care nici o cheie n-a izbutit 
să-1 desferece vreodată. Mai în
coace, în timp, tricolorul româ
nesc — azi cîntecul celor „Trei 
culori" fiind și Imnul de stat al 
României — a fost martorul tutu
ror evenimentelor fundamentale 
din istoria neamului. „Steagul tri
color a fost prezent și în mijlocul 
celor 40 000 de ardeleni adunați pe 
Cimpia Libertății din Blaj la 3/15 
mai 1848, precum și în mijlocul 
celor adunați la Focșani și Rîmni- 
cu Sărat în ziua de 9/21 iunie 1848 
la fraternitatea moldovenilor cu 
muntenii" ; „... în ziua de 1/13 
iunie... cînd sosi vestea răscoalei 
de la Islaz — povestește un con
temporan — o mare mulțime com
pusă din negustori, meseriași, 
muncitori și desculți cu steaguri 
tricolore și cocarde pe piept năvăli 
la palat și sili pe domnitor să 
semneze constituția decretată de 
popor". Sub faldurile tricolorului 
are loc istorica ședință a divanului 
din dealul Mitropoliei, în 24 ianua
rie 1859, ședință în care Alexan
dru Ioan Cuza este proclamat și 
domn al Munteniei, pecetluindu-se 
astfel Unirea. El va flutura pe 
cîmpurile de bătălie ale Indepen
denței și la Mărășești, în 1918 la 
Alba Iulia unde se va înfăptui 
peste veac visul măreț al lui Mi
hai, plătit cu viața ; tricolorul va 
fi purtat cu demnitate și eroism 
în luptele pentru alungarea hitle- 
riștilor de pe teritoriul patriei și, 
mai departe, pentru eliberarea Un
gariei și Cehoslovaciei. Momentele 
solemne ale revoluției socialiste se 
vor săvirși de asemenea sub fal
durile tricolorului. Cele „Trei cu
lori" vor fi martorele unor eveni
mente înscrise cu litere de aur in 
cartea de istorie a prezentului 
nostru socialist.

Memoria istoriei acestor ani a

reținut un eveniment fundamental, 
desfășurat solemn sub faldurile tri
colorului : investirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la 28 martie 
1974, în funcția supremă în stat, de 
președinte al României socialiste. 
A fost această vibrantă solemnita
te un act de voință al întregii na
țiuni, al poporului făuritor de is
torie. în această unanimitate de 
conștiință și de vrere, poporul a 
pus toată stima și iubirea sa pen
tru conducătorul încercat, toată 
încrederea și speranța sa de mai 
bine, convingerea fermă că avînd 
în frunte un asemenea conducător 
încercat, clarvăzător, destinul fie
căruia și al țării se află în mîini 
vrednice, temerare.

Avînd mereu în inimi aceste 
înalte simboluri apare drept fi
resc și totdeauna emoționant ges
tul educatoarei care descifrează 
celor mai mici cetățeni ai patriei 
sensurile celor trei culori. Inimile 
noastre sînt întotdeauna cuprinse 
de un simțămînt înălțător cînd la 
gîtul proaspătului pionier este 
prinsă cravata cu tricolor — su
perb și solemn legămint de a cinsti 
drapelul țării, de a fi cetățean 
vrednic și devotat poporului. Ini
mile noastre se încălzesc de fie
care dată cînd tinerii oșteni ai 
țării depun jurămintul sub drapel, 
cind se constituie careul brigadie- 
resc sub drapel, cînd la marile 
sărbători drapelul României socia
liste este purtat de coloanele nes- 
fîrșite, arborat la ferestrele case
lor, înălțat pe schelele construcții
lor menite să propulseze România 
„spre comunism in zbor". Oriunde 
s-ar petrece, în largul mării ori în 
careul pionieresc, la o întrecere 
sportivă ori într-o unitate militară, 
înălțarea drapelului patriei este 
moinentul solemn pe care-1 trăim 
cu emoție, descoperiți și neclintiți, 
încercați de o vibrație aparte. Este 
momentul public de cinstire a cu
lorilor patriei, „trecutul, prezentul 
și viitorul țârii", cum afirma Cuza. 
Este cinstea pe care cu mîndrie 
patriotică ne-o acordăm nouă în
șine, cetățeni ai patriei socialiste, 
animați de același ideal, crescuți 
in respectul pentru valorile intan
gibile ale poporului, pentru istoria 
sa glorioasă.

Munca și viața noastră, pentru 
patria română, se săvîrșesc sub 
fluturarea tutelară a acestor trei 
culori : roșu, glaben și albastru. 
Coloană infinită a istoriei și spi
ritualității românești.

„TINERETUL Șl PROBLEMELE UIMII
)

Zilele acestea, în Editura 
politică a apărut lucrarea : 
„Tineretul și problemele 
lumii contemporane", am
plă cercetare care contu
rează un adevărat „profil 
contemporan al tinerei ge
nerații", un tablou de an
samblu al principalelor 
sale preocupări.

In prefața lucrării, sem
nată de Nicu Ceaușescu, sint 
surprinse cu acuitate, într-o 
viziune sintetică, probleme
le esențiale cu care este 
cunfruntat tineretul mon
dial, contribuția activă a 
României la soluționarea 
lor. Prefața pune în lumină 
cu deosebită forță faptul că 
marile probleme ale lumii 
contemporane sînt conside
rate de tineretul progresist 
drept propriile sale proble
me, de soluționarea unor 
asemenea aspecte acute 
cum ar fi stoparea cursei 
înarmărilor, diminuarea 
riscurilor unei conflagrații 
mondiale, reducerea decala
jelor dintre țări, înfăptuirea 
unei noi ordini economice 
internaționale, el legîndu-și 
în mod legitim posibilități
le de realizare a aspirații
lor sale.

Ceea ce caracterizează 
lucrarea de față, elaborată 
de Dan Mihai Birliba și 
Constantin Prisăcaru, este 
perspectiva teoretică clară 
din care sînt cercetate fe
nomenele, viziunea elasti
că, străbătută de preocu
parea de a surprinde dina
mica și complexitatea reală 
ale proceselor abordate. 
Documentarea bogată nu 
conduce la o aglomerare 
de date și fapte ci este ju
dicios structurată și doza
tă, pentru a pune mai bine 
în relief liniamentele de 
bază ale construcției teore
tice și a evidenția mai 
pregnant, mai sugestiv, ten
dințele fundamentale ale 
mișcării mondiale de ti
neret.

Este cunoscut, de pildă, 
că mișcările contemporane 
de tineret au primit în li
teratura de specialitate 
multiple explicații. Anumite 
poziții psihologizante le 
pun in legătură exclusivă 
cu perioada critică pe care 
o traversează adolescentul 
în drumul spre maturitate 
deplină : altele absolutizea
ză poziția confllctuală a ti

neretului în raport cu ge
nerațiile adulte și, corela
tiv, supralicitează „statutul 
de marginalitate" al tineri
lor etc. Identificînd ele
mente explicative reale in 
aceste interpretări, autorii 
le evidențiază, pe bună 
dreptate, tendințele unilate- 
ralizante, subliniind impor
tanța deosebită pe care o 
prezintă in înțelegerea a- 
decvată a dinamicii tinere
tului contemporan aseme
nea aspecte cum ar fi con
figurația politică și de cla
să a societății, structura po
litică, ideologică și profe
sională a tineretului etc.

Peste jumătate din popu
lația globului nu a depășit 
vîrsta de 25 de ani. Iată o 
constatare care plasează 
imediat tineretul in rîndul 
forțelor sociale majore ale 
contemporaneității și oferă 
argumente de necontestat 
în favoarea aprecierii că ti
neretul este adînc interesat 
în soluționarea problemelor 
cardinale cu care este con
fruntată lumea de azi. Este 
de fapt problematica asu
pra căreia se apleacă stă
ruitor autorii, conturînd di
mensiunile, implicațiile, 
marea importanță pe care 
o au, mai ales pentru ti
neri, dezarmarea și stabili
rea unui climat de pace în 
lume, înfăptuirea uhei noi 
ordini economice interna
ționale, Învingerea subdez
voltării. Este șurprins în 
demersul autorilor procesul 
complex, adesea contradic
toriu, prin care tinerii con
știentizează aceste proble
me majore. proces ce 
contribuie in mod esențial 
la maturizarea lor politică, 
la creșterea conștiinței și 
responsabilității sociale, a- 
testată și de faptul că in 
marile demonstrații pentru 
pace și lichidarea decalaje
lor economice de pe toate 
meridianele tînâra genera
ție se află in primele rin- 
duri ; în același timp, nu 
sint scăpate atenției acele 
tendințe extremiste. împăr
tășite și de către unii ti
neri, dar care independent 
de intențiile inițiale, nu pot 
să servească in ultimă in
stanță decît forțelor reac
ționare.

Autorii înfățișează pe un 
larg spațiu, argumentat și 
convingător, pozițiile clare, 
inițiativele luate de organi-

CONTEMPORANE“
zatia revoluționară de ti
neret in lumina politicii 
partidului nostru, a con
cepției tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind locul și 
rolul tineretului în societa
tea contemporană. Astfel, 
volumul in ansamblu se 
constituie ca o vie mărturie 
a realității că- prestigiul de 
care se bucură astăzi în 
lume Uniunea Tineretului 
Comunist este rodul nemij
locit al sprijinului șl încre-

„TINERETUL
Este cu totul imbucurâ- 

toare creșterea frecvenței 
de apariție in ultimul timp 
a lucrărilor și studiilor de
dicate problemelor comple
xe pe care le ridică forma
rea și educarea comunistă 
a tinerei generații ; mai 
ales că multe din aseme
nea lucrări dublează dis
cursul teoretic cu investi
garea concretă a diferitelor 
laturi ale fenomenului stu
diat, ceea ce le sporește 
valoarea, utilitatea lor 
practică.

Intr-o asemenea perspec
tivă este orientat și de
mersul întreprins de Ni
colae Croitoru în lucrarea 
„Tineretul și valorile mo- 
ral-politice", apărută în E- 
ditura politică. Desigur, in 
cadrul volumului sînt dez
bătute și o serie de pro
bleme teoretice — prepon
derente sint insă cele de 
investigare concretă — 
structura lucrării, succesi
unea capitolelor, ponderea 
acordată diferitelor aspec
te atestînd limpede că a- 
naliza este orientată din 
perspectiva cerințelor edu
cative practice, a activită
ții concrete de formare a 
profilului moral-politic al 
tinărului.

Dealtfel) trebuie mențio
nat că tocmai urmărirea a- 
tentă a procesului complex 
de asimilare de către tine
ret a valorilor moral-poli- 
tice ale societății noastre, 
de făurire a profilului mo
ral și politic al tinărului 
conferă consistență științi
fică lucrării. concluziile 
desprinse dovedindu-se de 
un real folos pentru mun
ca educativă.

După cum se știe, siste-

derii cu care este înconjura
tă in societatea noastră, al 
îndrumării permanente de 
care se bucură din partea 
partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in ac
țiunile desfășurate pe plan 
internațional.

Posibilitățile sporite de 
care dispune omenirea pen
tru modelarea viitorului, 
dar și greutățile și opreliș
tile reale ce se ridică in 
calea eforturilor de a trans
mite generației de mîine o 
lume a păcii și colaboră
rii — impun cu acuitate 
educarea tineretului în spi

ritul răspunderii față de 
viitor, față de valorile du
rabile ale omenirii. Pro
blemă de mare complexi
tate care, așa cum se re
levă intr-un amplu și do
cumentat capitol al lucră
rii, reclamă o politică bine 
chibzuită in acest domeniu, 
în măsură să armonizeze 
acțiunile factorilor educa
ționali, să determine trans
formări profunde in toate 
componentele sistemelor e- 
ducaționale naționale. O 
concluzie-îndemn a lucrării 
care-i sporește interesul și 
actualitatea.

ȘI VALORILE MORAL-POLITICE*4
mul de valori influențează 
decisiv comportamentul ti
nărului, constituind nu nu
mai „potențialul energetic" 
al acțiunilor, motivația 
profundă a comportamen
tului său, ci și filtrul 
prin care receptează și 
apreciază evenimentele, a- 
titudinile, informațiile cu 
care vine in contact. Toc
mai de aceea, a cerceta în
deaproape constelația de 
valori îmbrățișată de tineri 
este un lucru de foarte 
mare importanță pentru 
activitatea educativă. La 
întrebarea cum se rapor
tează tinerii la valorile mo- 
ral-politice ale societății 
noastre, investigația între
prinsă de autor evidențiază 
că majoritatea tinerilor îm
brățișează valorile cuprinse 
în Codul eticii și echității 
socialiste, acordînd o în
semnătate deosebită unor 
asemenea valori cum sint 
patriotismul, respectul fa
miliei, al legilor țării, com
baterea faptelor potrivnice 
orînduirii noastre. Lectura 
lucrării ne furnizează și 
motive de reflecție pe 
marginea acestui subiect.

De un real interes se 
dovedește și urmărirea 
preferințelor valorice ale 
tinerilor în funcție de vîr- 
stă, profesie, nivel de in
strucție, cunoașterea adec
vată a diferențierilor și 
particularităților, firești și 
necesare, care apar în a- 
ceastâ privință. fiind de 
mare importanță pentru 
activitatea practic-educa- 
tivă. Solicitați să aprecie
ze dacă o serie de trăsă
turi de personalitate se po
trivesc sau nu tinărului de 
azi, subiecții cercetării în

treprinse conturează o i- 
magine interesantă a pro
filului moral-politic al ti
nerilor. Apar, astfel, evi
dente trăsături cum sînt 
încredere în viitor, opti
mism, dorință de perfec
ționare, interes pentru nou, 
care atestă că tinerii se i- 
dentifică în cea mai mare 
măsură cu idealurile 
societății noastre, sînt 
profund atașați de valorile 
ei de bază. Sînt și unele 
concluzii relevate de au
tor care trebuie să con
centreze atenția factorilor 
educaționali — faptul că 
tînăra generație înclină în 
prezent spre o structură 
de personalitate în care 
predomină „pragmatis
mul", „raționalismul", că 
tinerii creditează mai pu
țin pe colegii lor cu dispo
nibilități în direcția sensi
bilității, romantismului, 
angajării.

Deosebit de instructive 
pot fi opiniile tinerilor pri
vind rolul deținut de dife
rite foruri educative în for
marea și dezvoltarea con
științei lor. Tinerii aprecia
ză diferențiat și adecvat 
rolul și influenta exercitată 
de factorii educaționali a- 
supra lor, formulează o se
rie de cerințe demne de tot 
interesul pentru aceste fo
ruri. Așa cum judicioase ni 
s-au părut și propunerile și 
sugestiile făcute pe baza 
investigației întreprinse 
pentru perfecționarea acti
vității politico-educative 
desfășurate de organizația 
de tineret în scopul culti
vări în conștiința tinerilor 
a valorilor moral-politice 
ale societății noastre.

Paul DOBRESCU

tv
—------------------------------------------------------- --

PROGR/TMUL 1

8,00 Teleșcoală : Admiterea în învăță- 
mîntul superior tehnic și agricol 
(consultații)

8.40 Omul și sănătatea : Necesitate și 
abuz în alimentație

9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii. Maeștrii artei 

muzicale românești : baritonul 
David Ohanesian

10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor. Din sumar :

■ Tot înainte ! ■ Pentru al țării 
președinte. Program de versuri și 
cîntece ■ Șoimii patriei ■ Desene 
animate ■ Filmoteca de ghiozdan: 
,,Lizuca“ — secvențe din filmul 
„Dumbrava minunată" — ecrani
zare după Mihail Sadoveanu. Par
tea a II-a

13,00 Telex
13,05 Album duminical ■ Umor și mu

zică : desene animate : reportaje
■ 15,05 Pagini lin comedia cine
matografică românească : „Post 
restant". Partea a ll-a ■ 16.00
Telesport. Fotbal : Steaua —■ F.C. 
Olt. Transmisiune directă de la 
stadionul „Steaua"

18.10 Călătorii spre viitor — concurs 
pionieresc

19.00 Telejurnal
19,20 Timp al împlinirilor socialiste. Re- 

portaj-documentar
19.45 în gînd cu țara. Spectacol literar- 

muzical
20,40 Film artistic : „întoarcerea". Pre

mieră pe țară. Cu : Elvis Presley, 
Barbara Stanwyck, John Freeman, 
Leif Erickson, Sue Ann Langdon. 
Regia : John Rich

22,00 Telejurnal ■ Sport
22.25 Melodii îndrăgite

PROGRAMUL 2

13,00 Opereta în sunete și imagini
14,00 Arc peste timp în satul românesc: 

1907—1962—1982
14.25 Desene animate
14.45 Cîntec de bucurie — melodii popu

lare
15.10 Clubul tineretului
15.50 Teatru TV : „Ce e nou pe Strada 

Salcîmilor" de Paul Ioachim. Re
gia artistică : Constantin Dicu

17,00 Serată muzicală TV : Filmul șl 
arta sunetelor (I)

19,00 Telejurnal
19,20 Telerama
19.50 Serată muzicală TV (continuare)
21.10 „Puls 72“ — reportaj
21.30 Varietăți
22,00 Telejurnal ■ Sport
22.25 Muzică populară instrumentală

LUNI, 29 MARTIE
PROGRAMUL 1

15.00 Emisiune în limba maghiară
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Orizont tehnico-științific
20,45 Bijuterii muzicale. Selecțiunl or

chestrale din suita „Visul unei 
nopți de Vară" de Mendelssohn 
Bartholdy»

21,05 Cadran mondial
21.30 Roman-foileton : „La Barraca". 

Episodul 3
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

15.00 Cenacluri ale tineretului. Patria — 
primăvara din inimi

15.30 Cîntec drag pe-ntinsul țării
15.50 Moștenire pentru viitor
16.20 Armonii orchestrale
17.15 Foarte bine !
17,35 Primăvara... primăvara. Emisiune 

muzical-distractivă
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 La început de săptămînă
21.30 Muzică de cameră. Joseph Haydn
22.15 Telejurnal

t
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COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Au început lucrările de du

blare a liniei ferate electrificate Si- 
meria - Petroșani, pe o distanță de 
aproape 100 km. Lucrarea are o 
deosebită importanță pentru crește
rea traficului feroviar și îmbunătă
țirea transportului cărbunelui din 
Valea Jiului spre termocentrala elec
trică Mintia - Deva.

■ în municipiul Alba lulia, in 
cartierul Platoul romanilor, vor fi 
date în folosință în acest an încă 
900 de apartamente. Toate vor fo
losi energia solară la încălzirea apei 
menajere.

■ întreprinderea de utilaj petro
lier din Tirgoviște, ale cărei pro
duse sînt solicitate în zeci de țări 
de pe toate continentele, a expe
diat instalația petrolieră cu numă
rul 1 000 din programul său de ex
port. Felicitări și... la mai multe !

® Specialiștii centrului județean 
de proiectare au elaborat detaliul 
de sistematizare a noului centru ci
vic al municipiului Sîghetu Marma- 
ției, care va cuprinde, între altele, 
sediul politico-administrativ, casa de 
cultură, un hotel cu 200 locuri, pre
cum și un ansamblu de locuințe, 
unități comerciale și prestatoare de 
servicii.

■ La secția întreprinderii de in- 
d“Stnalizare a laptelui Mihail Ko- 
galniceanu, județul Tulcea, s-a con
struit o stație de epurare a ape
lor reziduale. Lucrarea a costat 
peste două milioane lei. Dar de 
mai bine de trei ani stația nu mai 
funcționează. Bani aruncați pe... 
apa simbetei.

■ în cadrul catedrei de mașini 
și instalații tehnologice miniere de 
la Institutul de învățămînt superior 
din Baia Mare a fost realizată o 
instalație originală de producere a 
ozonului. Generatorul de ozon, care 
se remarcă prin simplitate construc
tivă și consum energetic redus, poa
te fi utilizat în medicină, în indus
tria alimentară pentru conservarea 
produselor, în biochimie, în indus
tria chimică și în alte domenii.

■ „Victoria" este numele noului 
cinematograf construit și dat în fo
losință zilele acestea în vechiul cen

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sportivi români 
în competiții 
internaționale

• SCRIMA. „Patrulaterul" inter
național de spadă de la Tatabanya 
(Ungajia) a revenit echipei României 
(O. G 5a, N. Bodoczi, O. Zidaru,
R. SzF'.o și F. Nicolaie), care a tota
lizat X‘ 'ictorii (plus 9). Au urmat în 
clasament echipele Franței 4 victorii 
(plus 7), Ungariei — 4 victorii (plus 
3) și Italiei — zero victorii. în cea 
mai spectaculoasă partidă, echipa 
României a întrecut cu 8—3 formația 
Franței.

• HOCHEI. Sîmbătă, în orașul 
austriac Klagenfurt, în cadrul Cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa B), echipele României 
și Elveției au terminat la egalitate : 
3—3 (2—2, 1—1, 0—0). Reprezentativa 
R. P. Chineze a învins cu scorul de 
8—3 selecționata Olandei.

în urma acestor rezultate, forma
țiile R. P. Chineze și Olandei au re
trogradat în grupa C a campionatu
lui mondial.
• BOX. Astăzi dimineață, cu înce

pere de la ora 10, pe ringul Pala
tului sporturilor și culturii din Ca
pitală se vor desfășura finalele celei 
de-a 11-a ediții a competiției inter
naționale de box „Centura de aur". 
Iată programul finalelor in ordinea 
celor 12 categorii, de la semimuscă la 
supergrea : V. Iordache (R) — S. Pe
trescu (R) ; Al. Șchiopu (R) — C. Ti- 
țoiu (R) ; C. Oprișor (R) — C. Gheor- 
ghișor (R) ; Sim Ge II (R.P.D. Co
reeană) — A. Mikulin (U.R.S.S.) ; 
I. Stan (R) — B. Galsandorj (R.P. 
Mongolă) ; U. Ramos (Cuba) — 
V. Mihăilă (R) : I. Acea (Cuba) — 
P. Galkin (U.R.S.S.) ; P. Magnetto 
(Franța) — N. Chioveanu (R) ; E. Ro- 
driguez (Cuba) — V. Silaghi (R) ; 
G. Donici (R) — M. Pascal (R) ; 
I. Cernat (R) — Gh. Preda (R) ;
T. Pirjol (R) — N. Anghel (R).

Azi, la fotbal
Campionatul diviziei A la fotbal 

programează astăzi întîlnirile celei 
de-a 22-a etape. în Capitală se vor 
disputa două partide pe stadioane 
diferite : Steaua — F.C. Olt (stadio
nul Steaua) și Sportul studențesc —
U. T. Arad (stadionul Politehnica). 
Iată meciurile din țară : Chimia Rm. 
Vilcea — F.C. Constanța ; Politehni
ca Timișoara — Dinamo ; Corvinul 
Hunedoara — A.S.A. Tg. Mureș ; U- 
niversitatea Cluj-Napoca — Univer
sitatea Craiova ; C.S. Tirgoviște — 
Jiul Petroșani ; S.C. Bacău — Pro
gresul Vulcan și F.C. Argeș Pitești 
— F.C.M. Brașov. 

tru muncitoresc Buhuși. Noul edifi
ciu este dotat cu mobilier și apa
ratură modernă.

■ Cooperativa de producție, a- 
chiziții și desfacere a mărfurilor din 
Medieșu Aurit, județul Satu Mare, 
a deschis o expoziție de unelte de 
grădinărit : greble, coase, hîriețe, 
săpăligi, foarfeci de tăiat vița de 
vie etc. Scopul : pe de o parte, să 
amintească celor mai puțin grăbiți 
că lucrările din grădini nu mai su
feră nici o aminare, iar celor care 
n-au astfel de unelte, că le pot 
procura chiar pe... plan local.

■ In curtea unității nr. 4 din ca
drul întreprinderii „Artă și mobilă" 
din București, cu sediul în str. Ion 
Șulea nr, 89, stau depozitate, de 
ani de ziîe, autocamioane dezmem
brate și zeci de tone de fier vechi. 
N-are nimeni nevoie de ele ?

■ Degeaba caută cumpărătorii 
din Bacău prin magazinele de spe
cialitate ceasuri deșteptătoare. In
tervențiile insistente făcute de mai- 
marii comerțului băcăuan la I.C.S. 
Bijuteria din Capitală și la între
prinderea de ceasuri din Arad au 
rămas fără ecou. O fi adormit, pro
babil, simțul de răspundere al ce
lor care se ocupă de aproviziona
rea magazinelor cu deșteptătoare. 
Cine-i trezește ?

■ Deși de categoria I, res
taurantul din orașul Darabani nu 
dispune de condiții de servire nici 
măcar pentru categoria a lll-a. 
Constatarea aparține Inspecției co
merciale de stat a județului Boto
șani. O fi ajuns și la urechea cui 
trebuie ?

■ Realizînd suplimentar față de 
planul la zi 250 tone utilaje teh
nologice și 25 tone armături, colec
tivul întreprinderii de utilaj chimic 
din Făgăraș și-a depășit sarcinile 
de plan la producția marfă cu 12 
milioane lei.

■ La întreprinderea de aparate 
cale Buzău a fost executat și re
cepționat primul cofrag dintr-o se
rie de trei pentru podurile dunăre
ne. El are o lungime de 50 metri, 
înălțimea de 3,2 metri și o greu-

BOX, „Centura de aur “ „STOP!“ — SPORTIVITATEA, MAI iNTll Șl iNTll
în urmă cu mai mulți ani asista

sem la un meci de box deosebit de 
încrîncenut. O voință teribilă de a 
cîștiga partida însuflețea pe fiecare 
dintre cei doi sportivi. Nu-i atît de 
important să ne amintim cine ieșise 
victorios în acea intrecere. După 
meci, i-am căutat la vestiare ; ei se 
aflau însă la cabinetul medical, acolo 
unde Paul Radovici, doctorul, un 
maestru în estetică facială pentru 
luptătorii de pe ringurile noastre, mi
gălea milimetru cu milimetru pe ar
cadele celor doi. Peste un timp i-am 
regăsit, totuși, în vestiarul lor — bă
ieți puternici și neinfricați pe ring, 
acum umăr la umăr, aplecați pe fi
lele aceluiași manual de școală, pre
gătind același examen. Adversarii de 
pe ring redeveniserâ colegi de bancă 
ai liceului industrial — citeau, notau, 
se ajutau reciproc. Am rămas impre
sionat de bogăția sufletească a boxe

SIBIU » Sub genericul „Știința, 
viața și pacea", la Mediaș s-au des
fășurat manifestări cultural-educa
tive organizate de Comitetul muni
cipal de cultură și educație socia
listă și Comitetul municipal U.T.C. 
Prin dezbateri și mese rotunde este 
abordată o largă paletă tematică 
din domeniile științei. (Nicolae 
Brujan).

MARAMUREȘ • „Doina Gutiiu- 
lui" se numește noul ansamblu cul
tural-artistic al tineretului din co
muna Desești. După premieră, 
spectacolul folcloric al acestei for
mații a fost prezentat in localitățile 
Ciulești, Budeștl și Văleni. (Gh. 
Susa).

SUCEAVA • La căminul cultu
ral din Dornești a avut loc un con
curs pe tema „Pacea — idealul lu
mii contemporane", la care au par
ticipat tineri din toate organizațiile 
U.T.C. din comună, întrecerea fiind 
urmată de un spectacol muzical. 
(Sava Bejinariu).

COVASNA • Sub egida Festiva
lului național „Cîntarea României" 
a apărut o antologie de poezie, pro
ză și publicistică semnată de au
tori din județul Covasna. Volumul 
este editat de Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă. 
(Pâljănos Maria)

CALARASI • La cinematograful 
„Victoria" din municipiul Călărași 
s-a desfășurat Săptămina filmului 
românesc de comedie. Cu acest pri

Convorbiri economice româno-sovietice Cronica zilei
Tovarășul Ion Ursu, prim-vicepre- 

ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, a primit pe 
A. K. Romanov, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Știință și 
Tehnică, președintele părții sovietice 
in Subcomisia mixtă de colaborare 
tehnico-științifică dintre Republica 
Socialistă România și LJ.R.S.S.

Tovarășul A. K. Romanov a rugat 
să se transmită tovarășei academici-, 
an doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. președintele Consiliului Național 
pentru Știință șl Tehnologie, un sa
lut cordial, cele mai bune urări de 
sănătate și succes in importanta sa 
activitate, din partea academicianu
lui G. I. Marciuk, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Știință și Tehnică.

Mulțumindu-se, din partea tovară
șei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu s-au transmis salutări cor
diale și urări de succes în activitate 
academicianului G. I. Marciuk, tu
turor oamenilor de știință din Uniu
nea Sovietică.

Cu prilejul întîlnirii s-ău analizat 
stadiul și perspectivele colaborării 
tehnico-științifice româno-sovietice. 
S-a apreciat pozitiv volumul însem
nat al acțiunilor de cooperare, orien

Sesiunea cercurilor științifice studențești din Academia 
de studii economice

Sîmbătă s-au încheiat lucrările ce
lei de-a XXVI-a sesiuni a cercu
rilor științifice studențești din ca
drul Academiei de studii economice.

Desfășurată timp de două zile în 
Capitală, reuniunea a fost dedicată 
aniversării a 60 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretului Comu
nist și a 25 de ani de la înființarea 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România. Ea a prilejuit 
prezentarea a peste 1 000 de lucrări. 
Prin problematica abordată, sesiunea 
a constituit o dovadă concludentă a 
amplificării și perfecționării proce
sului complex de integrare a învă- 
țămîntului cu producția și cercetarea 
științifică, in concordanță cu exi
gențele revoluției științifice contem
porane și ale sporirii contribuției în- 
vățămîntului la dezvoltarea econo
miei noastre naționale.

In încheiere, participanții au adop
tat, într-o atmosferă însuflețită, tex
tul unei telegrame adresate Comite
tului Central ai Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, în care se spune :

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 și 31 martie, tn țară : Vreme în ge
neral caldă, mai ales în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi temporar no-

rilor — sportivi fără reproș în luptă, 
colegi și amici la școală și în viață...

...Meci semifinal, zilele trecute, la 
„Centura de aur" : numele celor doi 
competitori nu vâ vor spune multe — 
francezul Patrick Magnetto si iu
goslavul Neredin Nedzard ; gesturile 
lor, în schimb, au vorbit despre spor
tivitate și prietenie, ad!că despre una 
dintre rațiunile de a fi ale „Centurii 
de aur". Intr-un elan mai puțin con
trolat, Nedzard intrase la un moment 
dat in corzile ringului și se afla acolo 
expus unor lovituri decisive. Dar, 
nici o tentativă de a prof'ta nu s-a 
vădit din partea lui Patrick. Dimpo
trivă : o discretă retragere, pentru a 
da timp adversarului să reintre in 
condiții egale de luptă. La capătul 
unui meci dur și foarte echilibrat, 
iată că boxerul iugoslav a luat mina 
boxerului francez in cunoscutul gest 
de consacrare a victoriei. înainte de 
verdictul juriului, și cu preț sportiv

lej, iubitorii celei de-a 7-a arte au 
revăzut cîteva din realizările cine
matografiei românești : „Elixirul 
tinereții", „Șantaj", „Non-stop" și 
altele. (Rodica Simionescu).

VtLCEA • în comuna Orlești a 
avut loc finala festivalului-con- 
curs județean „Rapsodia muncii". 
Programul a mai cuprins un sim
pozion pe tema „De la cooperati
vizarea agriculturii la noua revo
luție agrară în România", precum 
și vernisajul unei expoziții itine
rante sub genericul „1907 în jude
țul Vîlcea". (Ion Stanciu).

TELEORMAN • în comuna Bu- 
joru o brigadă de răspîndire a cu
noștințelor științifice s-a întîlnit cu
oameni ai muncii 
Au fost vizionate 
mentare „Geneza 
„Evoluția omului".

din localitate, 
filmele docu- 

religiei" și 
(Stan Stefan).

CARAȘ-SEVERIN • Galeriile de 
artă „Agora" din Reșița găzduiesc 
o reușită expoziție de artă plastică 
dedicată aniversării a 20 de ani de 
la încheierea procesului de coope
rativizare a agriculturii. Sînt reu
nite numeroase creații ale pictori
lor profesioniști și amatori din 
județ. (Nicolae Cătană).

tate spre soluționarea unor probleme 
importante ale economiilor naționale 
ale celor două țări in special în do
meniile chimiei, energeticii și valori
ficării superioare a materiilor prime 
și combustibililor, utilizării noilor 
surse de energie, elaborării de noi 
materiale și tehnologii în diferite 
domenii, microelectronicii, roboților 
industriali, aparaturii științifice de 
măsură și control, laserilor și insta
lațiilor cu laseri ș.a.

S-a subliniat necesitatea organiză
rii cooperării pe bază de programe 
complexe, de la cercetare pînă la a- 
plicarea în producție a rezultatelor, 
in scopul creșterii continue a efici
enței activității comune.

A fost semnat un protocol al în
tîlnirii președinților părților in Sub
comisia mixtă de colaborare tehnico- 
științifică.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Teoreanu. vicepreședinte al Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie, președintele părții române, 
și de A. K. Romanov, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru Ști
ință și Tehnică, președintele părții 
sovietice in Subcomisia mixtă.

La intîlnire au participat repre
zentanți ai Ambasadei U.R.S.S. la 
București.

Animați de gindirea dumneavoas
tră clarvăzătoare, revoluționară, noi, 
studenții Academiei de studii eco
nomice, desfășurăm, alături de cadre
le didactice, o intensă și responsabi
lă activitate pentru integrarea com
plexă și profundă a studiului cu ac
tivitatea practică și cercetarea știin
țifică, cadru optim pentru accelera
rea progresului economico-social al 
țării, pentru formarea noastră ca 
specialiști cu o profundă pregătire, 
devotați patriei și partidului.

Ingăduiți-ne, mult iubite tovarășe 
secretar general — se subliniază în 
telegramă — să vă asigurăm și cu 
acest prilej că Uniunea Asociației 
Studenților Comuniști din Academia 
de studii economice — continuatoa
re demnă a tradițiilor revoluționare 
ale primei Asociații a Studenților 
din România socialistă — toți stu
denții economiști urmează cu încre
dere și devotament politica partidu
lui și statului nostru, angajîndu-ne 
solemn că ne vom intensifica efor
turile pentru ridicarea pregătirii 
profesionale și politico-ideologice, 
pentru a sluji cu devotament patria, 
partidul, poporul și socialismul.

ros. Vor cădea ploi locale care vor 
avea și caracter de aversă, mai frec
vente în nordul și estul țării. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, prezen- 
tînd unele intensificări în regiunile 
estice și la munte, predominînd din 
nord-vest. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 și 8 grade, cele ma
xime între 8 și 18 grade, local mai ri
dicate în prima zi.

cu atît mai mare cu cît decizia, ulte
rioară, a fost de 3—2 !

Publicul a sesizat de fiecare dată 
aceste gesturi, iar aplauzele traduc 
satisfacția spectatorilor români pen
tru sportivitate.

Publicul nostru n-a apreciat însă 
deloc favorabil lovitura după „Stop!", 
sau după „Breek !“, lovitură lașă, 
care vizează cîștigul la orice cost, 
numai ciștig să fie. Căci s-au 
petrecut și asemenea gesturi mici și 
urite pe ringul „Centurii de aur". 
Bucureșteanul, spectatorul român a 
avut tăria să aplaude pe cel mai bun, 
chiar dacă învins a fost preferatul 
său. Dar spectatorul nostru nu va 
aplauda incorectitudinea, ci va spune 
totdeauna „Stop" — vrem sportivita
te mai intii și întii, pe ringul „Cen
turii de aur", in orice intrecere 
sportivă dealtfel.

Valeria MIRONESCU

VASLUI • în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" s-a 
desfășurat in județ etapa pe consi
lii agroindustriale a concursului 
cultural-artistic „Florile muncii în 
cununa țării", dedicat împlinirii a 
două decenii de la încheierea coo
perativizării agriculturii. (Petru 
Necula).

TULCEA • în cadrul etapei de 
masă a Festivalului național „Cîn
tarea României", la Casa de cultură 
a orașului Babadag s-a desfășurat 
concursul formațiilor de teatru, 
montaje literar-muzicale, recitaluri 
de muzică și poezie. Au participat 
formații de artiști amatori din Tul
cea și din celelalte orașe și comune 
ale județului, (Neculai Amihulesei).

DOLJ • în cadrul „Săptămînil 
brigăzilor științifice studențești", la 
Casa de cultură a studenților din 
Craiova a avut loc o sesiune de co
municări și referate sub genericul 
„De la idealul revoluționar la îm
plinirile acestui timp eroic". (Ni
colae Petolescu).

HUNEDOARA • în Valea Jiului 
a avut loc o suită de manifestări 
culturale sub genericul „Goethe, 
contemporanul nostru". Cu acest 
prilej, la Teatrul de Stat din Pe
troșani a fost prezentat în premie-

Sîmbătă după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație parlamentară 
din Republica Zimbabwe, condusă de 
Didymus Noel Edwin Mutasa, preșe
dintele Camerei Adunării, care, la 
invitația Marii Adunări Naționale, 
face o vizită in țara noastră.

Din delegație fac parte Nollan 
Chipe Makombe. președintele Sena
tului. Tsitsi Constance Munyati. se
nator, Dzikamai Callesto Mavhaire, 
Toshua T.N. Dhube. Amos Mu- 
venhwa Midzi, Thentiwe Virentinia 
Lesabe, deputați. alte persoane ofi
ciale.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale. Virgil Teodorescu, vice
președinte a! M.A.N., Margareta 
Hausser. secretar al M.A.N., Ion Să- 
lăjan, președintele Comisiei consti
tuționale și juridice a M.A.N., depu
tați, alte persoane oficiale.

A fost de față Misheck Chenyika 
HoVe, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Zimbabwe la 
București.

*
în Capitală a avut loc, sîmbătă, o 

seară culturală japoneză, cu prilejul 
căreia au fost decernate opt premii 
și 40 de mențiuni celor mai buni cu
noscători români de limba japoneză 
— cursanți ăi Universității cultural- 
științifice București și studenți ai 
Universității București.

Au rostit alocuțiuni acad. prof. dr. 
Remus Răduleț, rectorul Universității 
cultural-științifice, prof. univ. Dumi
tru Chițotan, prorector al Universită
ții București, și Takaaki Hasegawa, 
ambasadorul Japoniei la București.

în încheiere a fost prezentat un 
film artistic japonez.

(Agerpres)

înscrierea dobînzilor
în libretele de economii 

se efectuează în tot cursul 
anului

înscrierea anuală a dobînzilor in 
libretele de economii materializea
ză unul din avantajele generale 
oferite de Casa de Economii și 
Consemnațiuni : acordarea de do- 
binzi pentru 'economiile păstrate la 
C.E.C.

Unitățile C.E.C. înscriu dobinzile 
cuvenite titularilor pentru depune
rile efectuate pînă la 31 decembrie 
1981 pe libretele de economii cu 
dobîndă. cu dobîndă și cîștiguri, cu 
dobîndă și cîștiguri in autoturisme, 
pentru turism și pentru cumpărarea 
de locuințe proprietate personală.

în tot cursul anului, sucursalele, 
filialele și agențiile C.E.C. orășe
nești și sătești autorizate înscriu 
dobinzile in librete, la prezentarea 
depunătorilor pentru efectuarea de 
operații .de depuneri sau restituiri 
ori în mod special pentru înscrierea 
dobînzilor. în 'cadrul acestor uni
tăți sînt afișate , simbolurile librete
lor de economii (primele două gru
pe de numere menționate pe libret), 
pentru, care unitatea respectivă 
efectuează înscrierea dobînzilor.

La celelalte unități C.E.C. înscrie
rea dobînzilor in librete se face 
prin reținerea libretului (eliberîn- 
du-se depunătorilor o adeverință 
de reținere) și trimiterea acestuia 
la unitățile contabile.

La cererea depunătorilor, sucur
salele și filialele C.E.C. pot înscrie 
do.bînzile pentru libretele emise de 
alte unități C.E.C. din țară, pe bază 
de confirmare telefonică.

începind cu data de 1 octombrie 
a fiecărui an. unitățile poștale efec
tuează restituiri numai din librete
le de economii în care a fost în
scrisă dobîndă pentru anul prece
dent.

Dacă nu s-a făcut această opera
ție, restituirile se efectuează numai 
la unitățile C.E.C. care înscriu cu 
acest prilej și dobinzile în libretele 
respective.

ră spectacolul cu piesa „Ifigenia in 
Taurida" de Goethe. (Sabin Cerbu)

ALBA • întreprinderea cinema
tografică județeană a organizat la 
Ocna Mureș un simpozion cu tema 
„Filmul românesc de actualitate în 
promovarea eticii și echității so
cialiste". (Stefan Dinică).

SATU MARE • în interpretarea 
actriței Bartis Ildiko, de la secția 
maghiară a Teatrului de Nord, a 
fost prezentată în premieră, pe țară 
monograma „Laureata", a drama
turgului clujean Kocsis Istvan, în 
regia lui Gyongyosi Gabor. (Octav 
Grumeza).

TIMIȘ • împlinirii a 75 de ani 
de la răscoalele țărănești din 1907 
și a 20 de ani de la încheierea coope
rativizării agriculturii le sînt dedi
cate două expoziții de artă plasti
că : „Țărănimea în lupta revoluțio
nară pentru progres social și edifi
carea socialismului în România" 
(la Galeria Helios) și „Satul și pă- 
mîntul — suport și rădăcini (la 
Galeria Bastionul cetății). Cezar 
Ioana).

MUREȘ • Secția maghiară a 
Teatrului Național din Tirgu Mu
reș a prezentat, în premieră, spec
tacolul cu piesa „Poveste din gră
dina zoologică", a scriitorului ame
rican Edward Albee. Regia specta
colului este semnată de Tompa Gă- 
bor. (Gh. Giurgiu)
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Dispozitivele eoliene —o sursă 
ieftină și inepuizabilă de energie

G In lume există peste un milion de mori de vint ® După 
criza petrolului din 1973 a crescut rapid interesul pentru 
valorificarea energiei eoliene • La începutul deceniului 
viitor vor funcționa în diferite țări zeci de milioane de dis

pozitive acționate de energia eoliană
Conferința O.N.U. de la Nairobi 

privind energia a atras atenția asu
pra necesității de a se dezvolta sur
se regenerabile de energie în toate 
țările lumii. Una dintre aceste surse 
esle energia eoliană, o veche sursă 
reprezentând un potențial substanțial 
pentru a reduce dependența de pe
trol și a îmbunătăți nivelul de viață 
din multe țări.

Există peste un milion de mori de 
vînt (repartizate cu precădere în 
aproximativ 10 țări) care contribuie 
la dezvoltarea agriculturii și a re
giunilor rurale. Ele sînt folosite la 
pomparea apei pentru uz casnic, în
grijirea animalelor și irigații. De la 
criza petrolului din 1973, interesul 
pentru folosirea acestor dispozitive 
simple a crescut. Se apreciază că la 
începutul anilor ’90 vor fi in func
țiune zeci de milioane de pompe 
care folosesc energia eoliană.

Din punct de vedere istoric, dis
pozitivele care folosesc energia vîn- 
tului au jucat un rol important în 
satisfacerea necesităților energetice 
în regiunea Mediteranei, în Asia de 
sud-est, America de Nord și Austra
lia. Un expert în acest domeniu a 
afirmat că moara de vînt a făcut 
probabil mai mult decît „coltul" 
pentru a deschide în secolul trecut 
marea cîmpie americană a pășuna- 
tului, iar la sfirșitul secolului res
pectiv existau în funcțiune, numai 
în S.U.A., 6 milioane de dispozitive 
acționate de vint. în Grecia, unde 
morile de vînt se folosesc de secole, 
dispozitive simple și ieftine pompea
ză și astăzi apa foarte necesară 
pentru îmbunătățirea calității vieții 
unor comunități sărace.

Captarea marelui potențial energe
tic a) vîntului este posibilă astăzi 
Îndeosebi in regiunile rurale izolate 
de rețeaua electrică, unde astfel apa 
ar trebui scoasă de mici pompe, ac
ționate de motoare diesel ineficiente, 
tn regiuni unde vîntul atirtge o vi
teză medie de peste 10 mile (15 km) 
pe oră, o moară de vînt poate fur
niza jumătate din cantitatea de apă 
pe care o poate furniza o pompă 
acționată de motor diesel. în regi
uni semiaride și aride există o ne
voie stringentă de apă : chiar o 
cantitate mică de apă poate ridica 
mult nivelul de trai al oamenilor.

Deși principiul de bază după care 
funcționează o moară de vint nu s-a 
schimbat în decursul secolelor, teh

Nume noi în gama radioreceptoarelor

în magazinele și ra
ioanele specializate ale 
comerțului de stat se 
găsesc de vinzare noi 
modele de radiorecep
toare staționare. între 
acestea, aparatul EX
PRES, produs de în- 
treprindTerea „Electro
nica", oferă posibili
tatea recepției emisiu
nilor stațiilor de ra
dio în gama de unde 
medii și în gama de 
unde ultrascurte, iar
INTERSON, tot un
model nou de radio
receptor produs de
întreprinderea „Elec
tronica", permite re-
cepționarea emisiuni
lor stațiilor de radio 
în gama de unde 
lungi și în gama de 
unde ultrascurte. La 
rindul său, SUPER- 
SON 1 este un radio
receptor staționar pre
văzut cu orgă de lu
mini și destinat re- 
cepționării emisiuni
lor stațiilor de radio
difuziune cuprinse în 
gama de unde medii 
și ultrascurte, iar 
SUPERSON 2, radio
receptor staționar pre
văzut cu orgă de lu
mini, este destinat 
recepționării emisiu
nilor stațiilor de ra
diodifuziune cuprinse 
în gama de unde 
medii și ultrascurte. 
Prin atașarea orgii de 
lumini se creează o

armonie plăcută între 
culoare și sunet, ce 
conferă audițiilor mu
zicale o ambianță deo
sebită.

Aparatele sînt con
struite după o linie 
elegantă, modernă și 
oferă o audiție clară, 
de bună calitate.

Aparatele sînt în 
garanție pe o perioadă 
de 12 luni de la data

DE LA
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința cetățeni
lor care au contractate asigurări de 
bunuri, de persoane și de răspun
dere civilă, cu plata primelor în 
rate, că este necesar să achite la 
termen aceste rate, pentru a nu 
prejudicia continuitatea raporturi
lor de asigurare.

Pentru a se economisi timp‘la 
plata ratelor respective de prime, 
asigurații au posibilitatea să achi
te, anticipat, mai multe rate de 
prime, pe un trimestru, semestru 
sau an. 

nologia s-a dezvoltat, puțind face 
față unor condiții de mediu foarte 
diferite. Cel mai obișnuit tip de moa
ră de vînt, care folosește un evan
tai cu mai multe palete, se produce 
la prețuri comerciale îndeosebi in 
Australia, S.U.A. și Argentina. Pre
țul acestui model variază intre 4 000 
și 10 000 dolari, în funcție de mărime 
și de materialul folosit. Asemenea 
dispozitive puternice pot funcționa 
timp de 30 de ani fără reparații 
esențiale.

Un dispozitiv mai simplu, mai po
trivit pentru țările în curs de dez
voltare, este folosit în Thailanda. 
Țăranii au construit din bambus ase
menea instalații, care au o durată 
de funcționare de aproape 10 ani șl 
costă mai puțin de 200 cjolari, preț 
ce și-l pot permite și fermierii să
raci. Avantajul în ceea ce privește 
prețul este important în regiuni unde 
există forță de muncă și materia
lele necesare (respectiv lemnul), dar 
bani mai puțini. Deși capacitatea 
acestor instalații este limitată în 
comparație cu modelele comerciale, 
ele pot furniza apa necesară comu
nităților sărace.

Recentele progrese înregistrate în 
ceea ce privește echipamentul de 
pompare și adaptare la condițiile 
locale au sporit și mai mult intere
sul pentru morile de vînt. în afară 
de studii consacrate surselor eoliene, 
sprijinul statului nu este necesar, 
deoarece tehnologia este cunoscută, 
iar vintul nu costă nimic.

în lumea a treia, extinderea folo
sirii pompelor acționate de vîfit pre
supune crearea unei industrii locale 
și instruirea oamenilor pentru insta
larea și repararea utilajelor. în nu
meroase țări în curs de dezvoltare 
se depun eforturi in acest sens. Edi
ficarea unei industrii in acest do
meniu poate constitui parte a unor 
programe mai largi pentru regiunile 
rurale. Experiența Columbiei, de pil
dă, constituie un exemplu de reali
zare cu succes a unui program de 
dezvoltare. în deceniul trecut, cer
cetătorii columbieni au pus la punct 
un tip de pompă ieftină, cu palete 
care valorifică mult din forța vin- 
tului și pentru realizarea căreia se 
folosesc materiale și forța de muncă 
locale. Anual. în această țară se 
realizează 1 400 de asemenea insta
lații ieftine.

staționare

cumpărării. In acest 
interval, întreținerea 
se face in mod gra
tuit de către repre
zentanțele tehnice ju
dețene ale întreprin
derii „Electronica". 
Aparatul EXPRES 
costă 800 lei ; INTER
SON — 800 lei : SU- 
PERSON 1 și SUPER
SON 2 cite 1 000 lei 
fiecare

ADAS
Plata ratelor de prime se poate 

face la responsabilii cu asigurările 
din unitățile socialiste, la agenții și 
inspectorii de asigurare sau, direct, 
la orice unitate ADAS.

De asemenea, plata primelor de 
asigurare se poate face și prin 
consimțămint scris, care constă in 
împuternicirea ce se dă de către 
asigurați lucrătorilor care efectuea
ză plățile de retribuții de a achi
ta Administrației Asigurărilor de 
Stat, din drepturile lor, primele, 
atit pentru asigurările în curs, cît 
și pentru cele pe care le vor în
cheia sau reînnoi.

• CARBURANT BIO
LOGIC. Un grup de cercetă
tori de la Centrul experimental 
pentru agricultură din Wiesel- 
burg (Austria) a pus la punct 
bazele unui nou procedeu teh
nic destinat să producă un car
burant biologic. Acest carburant 
ar putea fi utilizat atît pentru 
automobile, cît și pentru ca
mioane și tractoare dotate cu 
motoare diesel. Noul procedeu 
se bazează pe o tehnică denu
mită esterificare. Moleculele 
complexe ale uleiurilor vegetale 
se rup și se divizează în „frag
mente mai ușor de minuit", ob- 
ținîndu-se astfel uleiuri cu ca
lități optime in cazul motoare
lor diesel. O primă serie de ex
periențe practice efectuate cu 
un amestec in părți egale de

carburant diesel și ulei de ra- 
piță a dat rezultate pozitive. Un 
tractor care, timp de un an, a 
fost alimentat exclusiv cu acest 
amestec a trecut „examenul" 
fără ca experții să poată con
stata cea mai mică defecțiune 
tehnică.

• DESALINIZARE PE 
CALE TERMICĂ. Cercetâ- 
torii Institutului pentru in
dustria frigului din Odesa sînt 
preocupați să realizeze desalini
zarea apei marine printr-o me
todă nouă. Ei au în vedere fo
losirea în acest scop a energiei 
termice pe baza diferenței de 
temperatură dintre straturile de 
suprafață și cele din adîncimea 
mărilor și oceanelor. Tehnolo
gia preconizată reclamă scufun

darea unui tub de beton la adîn- 
cimi unde temperatura se men
ține constant sub 7°C, cu aju
torul clorului, clorurii de metil 
și al altor substanțe chimice, apa 
de mare transformîndu-se in 
gheață desalinizată. Ulterior, tu
bul este adus la suprafață, 
unde, sub influența straturilor 
calde, gheața se topește intens, 
rezultind astfel apă desaliniza
tă. Procedeul este mult mai 
convenabil decît în cazul desa
linizării prin evaporare.

• FRIGIDER... SO
LAR. Un sistem de captare a 
energiei solare pus la punct în 
cadrul programului spațial al
S.U.A. va fi experimentat în 13 
țări în curs de dezvoltare în 
scopul alimentării frigiderelor

destinate conservării vaccinuri
lor și producerii de gheață — 
scrie revista „Sânte du Monde". 
Pentru a rămîne’ eficace, vacci
nul trebuie conservat la tempe
raturi sub 8 grade Celsius din 
momentul fabricării și pînă in 
cel al administrării lui. Potrivit 
specialiștilor Organizației Mon
diale a Sănătății (O.M.S.), fri
giderele cu energie solară s-ar 
putea dovedi o excelentă solu
ție pentru țările în curs de dez
voltare care nu au posibilități 
de conservare a vaccinurilor. 
O.M.S. sprijină proiectul în 
cadrul programului de vacci
nare, pînă în 1990, a copiilor

împotriva unei serii de maladii 
răspindite mai ales in „lumea 
a treia".

• VITAMINA A Șl 
PROCESUL CREȘTERII. 
După cum relevă revista „Na
ture", experiențe recente, efec
tuate la Institutul britanic pen
tru cercetări medicale din Mill- 
hill, dezvăluie rolul important 
ce revine vitaminei A in dezvol
tarea animalelor. Deși, pentru 
moment, observațiile se rezu
mă doar la efectele înregistrate 
în procesul de regenerare a 
membrelor la batracieni, des

coperirea ar putea contribui Ia 
o mai bună descifrare a me
canismului prin care organismul 
adult al animalelor reflectă 
structura genelor.

• CINEMATOGRAFIA 
AFRICANĂ. In cadrul Festi
valului cinematografului din 
„lumea a treia", care are loc in 
cursul acestei luni în cîteva car
tiere ale Parisului, a fost pro
iectat filmul „Jom sau dem
nitatea poporului", realiza
re a regizorului senegalez 
Ababacar Sam Makharam. Ac
țiunea filmului se întinde de-a 
lungul a trei perioade caracte
ristice ale istoriei Senegalului : 
cea a colonizării la începutul 
secolului, cea a anilor ’30 și 
’40 și, în sfîrșit, aceea a deco

lonizării. Secvențele reconsti
tuie astfel epopeea luptei eroice 
duse de popoarele africane pen
tru eliberare națională și pen
tru progres social. „Jom sau 
demnitatea poporului" — scrie 
cronicarul de specialitate al zi
arului „Le Monde" — reprezin
tă o expresie a sensibilității a- 
fricane în tot ceea ce are ea 
mai bun.

• , CEL MAI LUNG 
POD DIN LUME. De cu- 
rînd a fost inaugurat cel mai 
lung pod din lume. Această 
construcție a fost realizată în 
India peste fluviul Gange, mai 
precis la Patna, în statul Bihar. 
Lucrările de construire a aces
tui „superpod", lung de 5,575

km, au început cu 12 ani în 
urmă. In memoria marelui lup
tător pentru independența In
diei, podul a primit numele 
Mahatma Gandhi.

o PROTEJAREA FAU
NEI. Autoritățile zambiene au 
procedat la interzicerea, pentru 
o perioadă de cinci ani, a vina
rii elefanților. După opinia spe
cialiștilor, numărul elefanților 
din rezervația națională de la 
Luangwa, din estul țării, s-a 
redus în ultimii zece ani de la 
100 000 la aproximativ 50 000 de 
exemplare. Datorită acțiunilor 
de braconaj a scăzut considera
bil și numărul rinocerilor, altă 
specie aflată pe cale de dispa
riție din fauna africană.
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S.U.A.: Se extinde mișcarea împotriva 
înarmărilor nucleare

roma. Convorbiri româno-italiene

WASHINGTON. Noi fapte atestă 
lărgirea in Statele Unite a mișcă
rii in favoarea opririi cursei înar
mării și trecerii la măsuri de de
zarmare. Crește numărul persona
lităților care se pronunță în spri
jinul proiectului de rezoluție intro
dus la 10 martie in Camera supe
rioară a Congresului de către sena
torii Edward Kennedy și Mark Hat
field, preconizînd oprirea cursei 
'înarmărilor nucleare, semnat pină 
in prezent de 150 de deputați. Prin
tre cei care, in ultimul timp, și-au 
exprimat sprijinul față de cererile 
formulate în acest document se afli 
cunoscutul diplomat George Ken
nan, omul de afaceri Thomas Walt- 
son și alții.

Pe de altă parte, fizicianul ato
mist Owen Chamberlain, laureat al 
Premiului Nobel, a lansat populației 
chemarea de a sprijini campania 
începută în California pentru strin- 
gerea de semnături pe o petiție în 
sprijinul unui acord între S.U.A. și 
U.R.S.S. privind interzicerea expe
riențelor nucleare și înghețarea 
producției și dezvoltării tuturor ti
purilor de arme nucleare și a mij
loacelor de ducere la. țintă. Peste 
500 000 de persoane și-au pus de 
acum semnătura pe această petiție. 
Deosebit de semnificativ este fap

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi luări de poziție împotriva măsurilor Israelului 

în Cisiordania și Gaza
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 

— în Consiliul de Securitate al 
O.N.U. au continuat dezbaterile asu
pra deteriorării situației din terito
riile aflate sub ocupație israeliană 
de pe malul vestic al Iordanului. Re
prezentantul Iordaniei a dat citire 
unui mesaj din partea președintelui 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, care condamnă destituirea 
primarilor din Nablus și Ramallah, 
precum și acțiunile represive ale 
forțelor israeliene, soldate cu ucide
rea mai multor tineri demonstranți.

Delegatul Marocului a afirmat că 
Israelul urmărește să anexeze teri
toriile ocupate și să elimine popu
lația arabă din aceste zone ; el a 
prezentat un mesaj al regelui Hassan 
al II-lea, în care acesta își exprimă 
indignarea în fața actelor inumane 
de represiune comise de forțele is
raeliene, Reprezentantul Turciei a 
deplins suprimarea libertăților și 
drepturilor esențiale ale poporului 
palestinian în patria sa — relatează 
agenția France Presse. La rîndul său,

Manifestări consacrate
DELHI VI țAgerpres). — La 

„Centrul internațional indian" din 
Delhi a avut loc o adunare festi
vă consacrată centenarului nașterii 
lui Nicolae Titulescu, organizată 
sub auspiciile Adunării pentru in
tegrare națională din India, în co
laborare cu ambasada română.

In cadrul adunării au evocat per
sonalitatea și activitatea internațio
nală a diplomatului român Sheila 
Kaul, ministru de stat al învăță
mântului, Yashpal Kapoor, membru 
al parlamentului, redactor-șef al 
cotidianului „Național Herald", 
prof. Raj Baldev, președintele Adu
nării pentru integrare națională din 

tul că organele legislative ale sta
telor Massachussets, Oregon, New 
York, Wisconsin și Connecticut au 
votat în sprijinul realizării acestui 
obiectiv. Mișcarea împotriva peri
colului de război cuprinde pături 
tot mai largi ale populației. In 150 
de universități și colegii s-au des
fășurat recent „seminarii de pro
test" împotriva escaladării înarmă
rilor.

Ziarul „Washington Post" apre
ciază că pentru prima oară in is
toria S.U.A. s-au pus in mișcare 
mijloacele de presiune de masă în
tr-o problemă ca aceea a politicii 
înarmărilor. Pină acum — arată 
ziarul — opinia publică nu prea 
participase la dezbaterea probleme
lor legate de politica militară, do
meniu rezervat de regulă specialiș
tilor. De obicei, dezbaterile se des
fășurau cu ușile închise și chiar 
atunci cînd hotărirea luată era a- 
dusă la cunoștința publicului, aces
ta nu se simțea direct implicat. E- 
vidențiind însemnătatea faptului că 
s-a schimbat caracterul dezbateri
lor privind armamentul nuclear, 
ziarul apreciază că, odată cu veni
rea primăverii, in S.U.A., manifes
tațiile împotriva cursei înarmărilor 
vor lua amploarea celor din Eu
ropa.

ambasadorul U.R.S.S. a recomandat 
Consiliului de Securitate să adopte 
măsuri care să împiedice noile in
tenții anexioniste ale autorităților is
raeliene.

Reprezentantul Israelului a anun
țat că guvernul țării sale va conti
nua ceea ce el a numit eforturile 
pentru „a opri agitația și subversiu
nea" în teritoriile ocupate.

★
TUNIS 27 (Agerpres). — Lâ~ Tu

nis s-au încheiat lucrările sesiunii 
ordinare a Consiliului Ligii Arabe. 
Participanții au condamnat demiterea 
de către Israel a primarilor palesti
nieni din Cisiordania și Gaza.

Rezoluția finală adoptată de con
siliu subliniază, între altele, gravi
tatea deciziei Comisiei politice a 
Parlamentului vest-european de a 
organiza, în luna mai, o reuniune la 
Ierusalim. S-a hotărît că, in cazul 
în care această reuniune se va des
fășura, așa cum s-a prevăzut, va fi 
convocată o sesiune extraordinară, a 
Consiliului Ligii Arabe.

centenarului Titulescu
India, precum și alte personalități 
ale vieții politice și culturale indi
ene.

Cu ocazia manifestării a fost 
inaugurată o expoziție de carte Și 
fotografică, in cadrul căreia smt 
prezentate la loc de frunte volume 
din vasta operă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu apărute in in
dia.

BAGDAD 27 (Agerpres). — Zia
rul irakian „Al Rasid" a publicat 
articolul „Pentru forța dreptului, 
împotriva dreptului forței", consa
crat vieții și activității lui Nicolae 
Titulescu.

în favoarea creării 
unei zone 

denuelearizate 
în nordul Europei

REYKJAVIK 27 (Agerpres). — 
în capitala Islandei s-au încheiat 
lucrările reuniunii miniștrilor de 
externe din țările nordice. Comu
nicatul comun dat publicității la 
Reykjavik, reluat de agenția
T.A.S.S., exprimă îngrijorarea ță
rilor din nordul Europei față de 
continuarea cursei înarmărilor, a 
apariției de noi focare de' tensiune 
în diferite părți ale lumii. în ca
drul întîlnirii, precizează comu
nicatul, s-a procedat la un schimb 
de păreri asupra creării unei zone 
denuelearizate în nordul Europei, 
exprimindu-se dorința tuturor 
părților pentru continuarea con
tactelor în vederea declarării aces
tei regiuni a continentului nostru 
drept zonă lipsită de arme nu
cleare.

De asemenea, miniștrii de exter
ne au afirmat că țările nordice vor 
participa activ la lucrările viitoa
rei sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru dezarmare, 
vor acționa în sprijinul rezoluții
lor ce se vor pronunța pentru o- 
prirea cursei înarmărilor, pentru 
menținerea și întărirea păcii și 
securității internaționale.

Pentru reglementarea 
prin negocieri a situației 

din America Centrală
NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager

pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit într-o nouă șe
dință din cadrul reuniunii sale de 
urgență ca urmare a plîngerii Repu
blicii Nicaragua în legătură cu pe
ricolul unei intervenții străine în 
treburile sale interne. în cadrul dez
baterilor au luat cuvîntul reprezen
tanții Mexicului, Cubei, Guyanei și 
Vietnamului, care, în esență, au re
comandat consiliului să ceară Sta
telor Unite să excludă utilizarea 
forței — directă, indirectă sau de a- 
coperire — împotriva țărilor din 
America Centrală și zona caraibia- 
nă, iar in reglementarea divergen
țelor cu aceste state să se limiteze 
exclusiv la metoda negocierilor, in
formează agenția Associated Press.

TIILEDE PRESA 
pe scurt

m■hmHHHi

PROGRAM. La Haga a fost sem
nat programul de aplicare a Acor
dului cultural între guvernele 
României și Olandei pentru perioa
da 1 ianuarie 1982 — 31 decembrie 
1384. Noul program prevede un an
samblu de măsuri menite să ducă 
la dezvoltarea continuă a bunelor 
relații existente intre cele două 
țări in domeniul culturii, învăță
mântului, științei și sănătății pu
blice.

PROTOCOL. La Bruxelles a avut 
loc semnarea protocolului adițional 
la Convenția de asistență juridică 
în materie penală dintre România 
și Belgia. Documentul a fost sem
nat de Iulian Văcărel, ambasado
rul țării noastre, și de Leo Tinde- 
mans, ministrul relațiilor externe 
al Belgiei.

ROMA 27 (Agerpres). — Tovară
șul Virgil Cazacu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu Fla- 
minio Piccoli, secretar politic al Par
tidului Democrat-Creștin, cu Oddo 
Biasini, secretar național executiv al 
Partidului Republican Italian, și cu 
Alfredo Biondi, vicesecretar națio
nal al Partidului Liberal.

Conducătorilor acestor partide le-a 
fost transmis salutul prietenesc din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Exprimind cele mai vii mulțumiri 
pentru mesaje, liderii politici italieni 
au rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut și 
sentimentele de profundă stimă și a- 
preciere, precum și urări de prospe
ritate și pace poporului român.

Referindu-se la întîlnirile și con
vorbirile pe care le-au avut cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, ei au 
manifestat deplina satisfacție pentru 
bunele raporturi dintre Partidul Co
munist Român, Frontul Democrației

Ședințe ale unor comisii permanente C.A.E.R.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința a 62-a 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru comerț exterior, la care au 
participat delegații din țările mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. Delega
ția română a fost condusă de Du
mitru Bejan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale.

La ședință a fost marcată aniver
sarea a 25 de ani de activitate a 
comisiei, relevîndu-se aportul aces
teia la întărirea legăturilor de co
merț exterior și a colaborării eco
nomice dintre țările membre ale 
C.A.E.R., precum și direcțiile prin
cipale de activitate a comisiei in 
viitor.

Au fost examinate, de asemenea, 
rezultatele privind îndeplinirea ho- 
tărîrilor Sesiunii a XXXV-a a 
C.A.E.R. în partea referitoare la 
schimburile comerciale reciproce și 
condițiile pentru asigurarea pieselor 
de schimb pentru tehnica de calcul 
ce se livrează reciproc, precum și 
alte probleme ale perfecționării 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul comerțului ex
terior.

PROTEST. Reprezentantul per
manent al Angolei la Națiunile 
Unite, E. Figueiredo, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Securitate 
o scrisoare în care sint condam
nate incursiunile armate ale rasiș
tilor sud-africani pe teritoriul an
golez, acțiuni ce se înscriu intr-un 
plan mai amplu ce vizează desta
bilizarea situației din zonă — in
formează agenția T.A.S.S.

NOUL PREȘEDINTE AL REPU
BLICII BANGLADESH. La Dacca 
a avut loc simbătă ceremonia de
punerii jurămîntului de către Ab
dul Fazal Muhammad Ahsanuddin 
Chowdhury ca președinte al Re
publicii Bangladesh. El a fost nu
mit în această funcție de adminis- 
tratorul-șef al Legii marțiale, ge
neralul Hossain Mohammad Ershad. 
Noul președinte al țării este în 

și Unității Socialiste și partidele pe 
care le reprezintă, apreciind că ase
menea raporturi, bazate pe stimă și 
respect reciproc, indiferent de orien
tările și concepțiile filozofice diferi- 

* te, joacă un rol deosebit de pozitiv, 
atît pe planul relațiilor bilaterale, cit 
și în viața politică internațională.

în cadrul convorbirii s-a expri
mat dorința reciprocă de a ridica pe 
noi trepte relațiile dintre P.C.R., 
F.D.U.S. și partidele respective, cu 
convingerea că ele dau o bază și mai 
trainică legăturilor de sinceră prie
tenie și colaborare pe multiple pla
nuri dintre România și Italia.

Au fost abordate probleme actuale 
ale situației politice internaționale, 
evidențiindu-se necesitatea reluării 
cursului destinderii, a stabilirii unor 
măsuri menite să pună capăt cursei 
înarmărilor, pentru a se asigura pa
cea, securitatea și colaborarea în 
Europa și în întreaga lume.

La întîlniri, desfășurate într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a fost 
prezent Ion Mărgineanu, ambasa
dorul țării noastre în Italia.

PRAGA 27 (Agerpres). — La Pra- 
ga s-au desfășurat lucrările ședinței 
a 38-a a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul in
dustriei ușoare, la care au participat 
delegațiile țărilor membre conduse 
de miniștri și adjuncți ai miniștri
lor industriilor ușoare.

Comisia a examinat și adoptat un 
program-cadru de colaborare a ță
rilor membre ale C.A.E.R., pe peri
oada pină în anul 1990, în domeniul 
creșterii calității produselor indus
triilor ușoară și de prelucrare a 
lemnului.

In timpul ședinței. conducătorii 
delegațiilor au procedat la o consul
tare, in cadrul căreia s-au informat 
reciproc eu privire la preocupările 
existente în țările membre ale 
C.A.E.R. în domeniul elaborării de 
noi tehnologii menite să faciliteze 
economisirea materiilor prime, a 
materialelor și energiei în industrii
le textilă și a tricotajelor.

Totodată, comisia a făcut bilanțul 
activității de colaborare pe anul 1981 
și a examinat o seamă de proble
me ale activității curente, adoptînd 
măsuri menite să ducă la adincirea 
și dezvoltarea colaborării în dome
niul producției bunurilor de consum 
industriale.

virstă de 68 de ani. înainte de de
semnarea sa in această funcție el 
a fost judecător la Curtea Supre
mă.

„ZILELE TURISTICE ROMA
NEȘTI". La Damasc s-au deschis 
„Zilele turistice românești", acțiune 
ce se înscrie îji cadrul manifestări
lor pentru adincirea cunoașterii 
dintre popoarele român și sirian și 
lărgirea bunelor relații existente 
intre cele două țări. La ceremonia 
inaugurală au luat, parte Nawras 
Al-Dakr, ministrul sirian al turis
mului. Assad Darkawi, ministrul 
invățămîntului superior, alte per
soane oficiale,

EXPOZIȚIE DE PICTURA 
ROMANEASCA CONTEMPORANA 
LA VIENA. In orașul austriac Waid
hofen an der Thaya a avut loc, 
în prezența unui numeros public, 
vernisajul unei expoziții de pictu
ră românească contemporană. Vor
bind cu acest prilej, primarul ora
șului, Franz Gfoller, a evocat bu
nele relații existente între România 
și Austria, țări care promovează o 
politică de pace, înțelegere și co
laborare între toate statele lumii.

hanoi: Deschiderea lucrărilor Congresului
P. C. din Vietnam

HANOI 27- (Agerpres). — La Ha
noi au început, simbătă, lucrările 
Congresului al V-lea al Partidului 
Comunist din Vietnam. Iau parte 
peste 1 000 de delegați, precum și 
oaspeți de peste hotare. La congres 
participă o delegație a Partidului 
Comunist Român, condusă de tova

VARȘOVIA: Sesiunea Seimului R.P. Polone
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — A- 

genția P.A.P. informează că la Var
șovia s-a desfășurat, timp de două 
zile, ședința Seimului R.P. Polone, 
în cadrul căreia au fost adoptate o 
serie de legi privind modificarea 
Constituției, a Codului civil, Tribu
nalul de Stat, protejarea fondului 
funciar și forestier și s-a ales Co
misia pentru răspunderea constituți
onală.

SITUAȚIA DIN SALVADOR IN PREZIUA ALEGERILOR
— O relatare a Agenției France Presse —

• Puternică înfruntare între insurgenți și Junta de guver- 
nămînt • Forțele revoluționare controlează un sfert din 
teritoriul tării • ,,Alegerile" — o înscenare în scopul de 

a legitima prelungirea regimului antidemocratic

După cum s-a anunțat, la alegerile ce urmează să aibă loc astăzi 
in Salvador — inițiate de junta militară de la putere — mișcarea insur
gență nu va participa. Despre situația politică din țară existentă în 
preziua acestui simulacru de alegeri, agenția France Presse a trgnsmis 
o relatare a trimisului său la fața locului Yves Gacon, din care re
ducem cele de mai jos : *■ .

„în preajma alegerilor din Sal
vador, nici una din forțele care se 
înfruntă — mișcarea insurgență 
(gherila) și armata — nu a reușit să 
obțină un avantaj semnificativ asu
pra celeilalte, apreciază observatorii.

Armata salvadoriană controlează 
majoritatea marilor orașe și centre 
de comunicație, dar insurgenții 
au aruncat în aer o serie de po
duri, au izolat mai multe regiuni 
și controlează de fapt un sfert din 
teritoriu. în ultimele două săptămîni 
gherila și-a întărit prezența în 
apropierea principalelor magistrala 
rutiere din Salvador.

Potrivit informațiilor date publi
cității de Frontul Farabundo Marti 
de Eliberare Națională (F.M.L.N.), 
efectivele armatei revoluționare se 
ridică la 4 000—6 000 de oameni în
armați și instruiți, luptătorii dis- 
pumnd, pe lingă arme individua
le, de armament greu : lansatoare 
de rachete, aruncătoare de mine și 
mitraliere.

Anumite regiuni ale țării, mai 
ales zonele din est și nord, în apro
pierea frontierei cu Hondurasul, 
sint considerate ca fiind sub con
trolul frontului, care a instalat 
tabere bine organizate. Aici func
ționează școli, dispensare, iar cadre 
ale frontului asigură pregătirea po
litică și militară a noilor luptători. 
Dintr-o asemenea zonă emite pos
tul de radio „Venceremos" al in
surgenților.

Frontul Farabundo Marti de Eli
berare Națională — organizația cea 
mai .activă a gherilei salvadoriene 
— reunește 5 grupări, fiecare cu 
platforma ei politică și cu coman
dament propriu. Fiecare grupare se 
bazează pe organizații de masă re
unite în „coordonarea revoluționară 
a maselor". Aceasta este una din 
componentele Frontului Democratic 
Revoluționar (F.D.R.), care cuprinde 

rășul Ion Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Raportul politic al C.C. al P.C. din 
Vietnam a fost prezentat de Le 
Duan, secretar general al C.C. al 
P.C. din Vietnam.

Seimul a adoptat, de asemenea, o 
hotărîre prin care a confirmat jus
tețea principiilor politicii externe po
loneze, care exprimă voința poporu
lui polonez de a trăi intr-un stat 
socialist independent, suveran, in ca
drul unor frontiere sigure, în condi
ții externe și interne de pace, in prie
tenie și colaborare cu toți cei ce 
doresc aceasta, pe baza principiilor 
avantajului reciproc.

și sindicate, asociații de învățători 
și diverse grupări de stingă. Acest 
front este principalul organism po
litic al opoziției față de regimul 
președintelui Napoleon Guardi. 
F.D.R. este prezidat de Gullermo 
Ungo (social-democrat), în exil de 
mai mulți ani. în interiorul fron
tului, forțele populare de eliberare 
(F.P.L.), de orientare marxistă, 
reunesc aproximativ 50 la sută din 
efective. Comandantul acestor for
țe este Cayetano Carpio.

Cel de-al doilea grup ca impor
tanță numerică, Armata Revoluțio
nară a Poporului (A.R.P.), este for
mat mai ales din țărani. El se pro
nunță pentru un regim politic apro
piat de cel existent în diferite țări 
nealiniată. Comandate de Joaquim 
Villalobos, în vîrstă de 30 de ani, 
forțele A.R.P. reprezintă aproxima
tiv 25 la sută din luptătorii fron
tului.

Forțele Armate de Rezistență Na
țională (F.A.R.N.), sub conducerea 
comandantului Eduardo Sancho 
Castaneda, în vîrstă de 35 de ani, 
mai cunoscut sub numele de Cien- 
fuegos, cuprind aproximativ 15 la 
sută din efective și sînt formate 
din luptători proveniți din clasele 
de mijloc și din rîndurile sindica
liștilor.

★
După cum s-a anunțat, mișcarea 

insurecțională a decis să boicoteze 
alegerile de astăzi, pe consideren
tul că ele au fost inițiate ele junta ■ 
militară doar cu scopul de a ob
ține legitimizarea sa. Forțele de 
opoziție consideră că actual' i. crize 
politice și de război civil entente 
în Salvador i se poate găsi,'V țeșire 
nu prin confruntare, ci pcirț- dialog, 
prin eforturi pentru găsirea unei 
soluții politice la care să-și aducă 
contribuția toate forțele politice 
salvadoriene, fără nici un amestec 
din afară.

A intrat, de multă vreme. în 
preocupările cotidiene ale agricul
torilor vest-germani ca în ultima 
săptămînă a lunii ianuarie șă orga
nizeze și să participe la tîrgul a- 
gricol „Săptămînă verde". Tirgul a 
inceput să fie organizat încă de 
prin anul 1920, iar din 1950 se ține 
cu regularitate, a cunoscut o mare 
amploare și a devenit internațio
nal : aici se pot admira produse a- 
gricole din multe țări ale lumii. De 
ce se ține însă în plină iarnă ? 
Fiindcă așa e tradiția, e mai fru
mos iarna, e mai plăcut, au și fer
mierii mai mult timp liber de dis
cuții, de tirguit, fiindcă se fac și 
tranzacții comerciale. Cînd muncile 
agricole sint in toi și recoltele în 
cîmp, nici un producător agricol 
nu-și permite luxul să piardă 
timpul cu discuții sau cu alte înde
letniciri. Dacă cumva te mină tre
burile toamna, in perioada recolta
tului, pe valea Rinului, unde sînt 
multe plantații de vie, degeaba dai 
binețe culegătorilor, fiindcă riști 
să nu primești răspuns, oamenii 
neridieîndu-și ochii de la trebu
rile lor.

E greu de imaginat un spectacol 
mai interesant decît această splen
didă „vară" în plină iarnă. Fiindcă 
deși iarna își exercită din plin 
„drepturile", pe mari suprafe
țe acoperite de zeci și zeci 
de hectare poți admira flori, col
țuri de cîmpie și de pădure, și chiar 
animale sălbatice din unele zone 
ale globului, ca să nu mai vorbim 
de cele mai felurite produse ali
mentare. Vizitarea tîrgului este o 
adevărată plăcere pentru oricine, 
dar mai ales pentru cei care nu au 
posibilitatea să admire cîmpiile și 
pădurile nici măcar vara. „Săptă- 
mina verde" este pentru ei cel mai 
bun prilej de a admira natura și 
roadele pămîntului.

Iată o imensă hală unde pot fi 
văzute mai toate florile de pe glob, 
incepind cu liliac, trandafiri, garoa
fe, lalele, azalee, crini și pină la 
plante tropicale... Iată halele cu 
produse alimentare unde au stan
duri nu numai producătorii au
tohtoni. ci și cei din străinătate... 
Chiar dacă ai sta pină seara tîrziu 
tot nu ai prididi să dai de capătul

0 4/ //„vara
în plină iarnă

expoziției. Tîrgul agricol Internațio
nal, cum ni s-a spus, are un rol 
important in a se realiza un schimb 
de vederi în aplicarea tehnologiei 
și a științei, in a se împărtăși din 
experiența dobindită de fiecare fer
mă. de fiecare țară participantă. 
Constituie, în același timp, un sim
bol al prieteniei între statele euro
pene, o expresie a voinței de con
solidare a luptei pentru pace.

Este cunoscut că in ultima vreme 
a crescut populația globului, a cres
cut considerabil cererea de produse 
alimentare pe piața mondială, dar 
au crescut în același timp, în pro
porții cu mult mai mari, prețurile. 
Așa se face că, deși magazinele ali
mentare sint bine aprovizionate, 
ele nu se pot lăuda șî cu o abun
dență de cumpărători. Se uită omul 
bine la produse, se uită și la pre
țuri și la ce are în buzunar și cum
pără... atît cit are nevoie pentru o 
masă sau două...

Dar închizînd această scurtă pa
ranteză vom nota că pentru a se 
asigura mereu o bună apro
vizionare cu produse alimentare e 
nevoie de o agricultură puternică, 
bine dezvoltată. în R.F. Germania 
agricultura și pădurile la un loc 
dețin o pondere de 6,4 la sută în 
economia națională. Deci preocu
parea de căpetenie este de a folosi 
fiecare palmă de pămînt, a aplica 
cele mai avantajoase tehnologii și 
metode pentru a determina pămîn- 
tul să producă cît mai mult. Am 
aflat de la gazde că statul a întoc
mit un amplu program pentru în
curajarea și întrajutorarea satelor. 
S-a inițiat un concurs pentru cele 
mai frumoase și mai bine gospodă
rite localități, la care participă 5 000 
de sate. Premierea se face din doi 
în doi anî, în cadrul tîrgului „Săp- 
tămîna verde".,

Tîrgul la rîndul lui are un rol 
important în stimularea agricultu
rii, a producătorilor. Acest lucru 
îl dovedește și numărul mare al 
vizitatorilor : s-a ajuns la circa 
600 000, mărturie a interesului pe 
care oamenii îl arată agriculturii.

Cei care vin aici nu sînt însă nu
mai simpli vizitatori. Majoritatea

sînt dornici să cunoască noile teh
nologii care sporesc roadele pă
mîntului, să ia cunoștință de 
mașini agricole dintre cele 
mai diversificate, de toate tipurile 
și dimensiunile, să se intereseze 
de soiurile de semințe, de rasele 
de animale cele mai productive, de 
produsele agricole și animaliere 
cele mai căutate.

Despre preocupările producători
lor agricoli vest-germani am putut 
lua cunoștință mai Îndeaproape vi- 
zitînd două ferme din comuna Al- 
denhoven. O comună cu șase sate 
și 123 de gospodării, cunoscută da
torită hărniciei locuitorilor care o 
alcătuiesc. Pretutindeni, prin cele 
șase sate, întîlnești ordine, discipli
nă, curățenie. Majoritatea terenuri
lor sînt cultivate cu cereale, sfeclă 
de zahăr, cartofi, în fiecare gospo
dărie se cresc un număr mare de 
animale.

Majoritatea lucrărilor sînt meca
nizate, revenind, in medie, cite 11 
hectare de sfeclă de zahăr și cîte 
20 hectare de cereale pe o combină 
la recoltat. Familiile pe care le-am 
vizitat, ale lui Martin Sommer și 
Iosef Steinhener, socotiți printre 
gospodarii mai înstăriți ai satului, 
cultivă in general grîu, orz și sfe
clă de zahăr și doar puțin porumb 
pentru siloz, intrucît porumbul nu 
are condiții bune în această zonă. 
Cerealele și sfecla se folosesc ca 
furaje în creșterea animalelor ; 
bineînțeles completate cu vitamine 
și proteine pe care și le procură 
gospodarii ; îngrășămintele natura
le de la porci se folosesc cu rezul
tate bune la fertilizarea pămîntului. 
De agricultură se ocupă numai 
bărbații, femeile se îndeletnicesc cu 
gospodăria ; copiii care au crescut 
au rămas tot în sat, unde au servi
cii în rețeaua școlară sau cea sa
nitară. Cele două familii pe care 
le-am vizitat se ajută la muncile 
agricole, îndeosebi la recoltat. Unul 
recoltează, iar celălalt transportă 
în hambare sau direct la comer- 
cianți. în general, întreaga produc
ție agricolă e „transformată" în 
carne și valorificată gospodărește, 
economic.

Geometria fermelor din cimpie
K.

Interlocutorii noștri erau oarecum 
nemulțumiți de veniturile realizate 
în ultimii ani. Odată cu penuria 
nergetică, prețurile la produsele 
tehnice șl energetice au crescut 
spectaculos, in timp ce prețurile 
produselor agricole și animaliere 
au cunoscut un ritm mai lent de 
creștere. Dacă doar cu cițiva ani 
în urmă se realiza, în medie, un 
venit de 60 de mărci de fiecare porc 
îngrășat, de pildă, acum se reali
zează doar 30 de mărci. în discuții

le avute la Camera de comerț a 
reieșit că veniturile lucrătorilor din 
agricultură au scăzut, in termeni 
reali, cu 25 la sută față de 1976.

...La înapoiere, spre seară, am 
trecut iar prin zona tîrgului. Mii 
și mii de fermieri, de producători 
agricoli încheiau tranzacții, își 
impărtășeau din experiența dobîn- 
dită în decursul activității. Erau a- 
gricultori din 35 de țări participante 
la „Săptămînă verde".

Florea CEAUȘESCU
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Decadența ghilotinei
Au un farmec al lor, inedit, licitațiile. Datorită caracterului heteroclit 
obiectelor vîndute sau datorită resuscitărilor ce însoțesc a treia lovi

tură a ciocănelului de fildeș care consfințește adjudecarea unui scrin 
al lui Laurențiu Magnificul sau unei baghete a lui Toscanini ori unui 
penel al lui Caravagio.

Dar la licitații se dezvăluie, uneori, și pasiuni macabre - dorința 
morbidă de a obține cuțitul cu care „Vampirul din Dusseldorf" și-a 
căsăpit victimele sau frenezia semipatologică de a poseda o bucată 
din frînghia cu care a fost spinzurat Jack Spintecătorul.

Dl. Paul Duverger, un pensionar, a cumpărat altceva la licitația 
de la Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). S-a inceput cu 5 000 de franci, 
el a plusat mereu cite o mie, și-a descurajat concurenții, iar la urmă 
ciocănelul de fildeș i-a anunțat adjudecarea pentru 10 200 de franci.

- Incredibil, nu m-aș fi așteptat, mă pregătisem să „merg" pină la 
100 000 de franci, a declarat fericit. Chilipir, adevărată pomană.

Așa și-a achiziționat dl. Duverger obiectul rîvnit : o ghilotină.
...Da, grandoare și decadență ! După ce a îmbrățișat (de git) conți 

și contese, duci, baroni și marchize, tulburindu-i într-atît îneît i-a fă
cut să-și piardă capul după ea, acum biata ghilotină e vîndută mai 
ieftin decît un pantofior al Mariei-Antoaneta.

Merita o soartă mai bună, mai ales că s-a născut 
profund umanist al inventatorului ei, doctorul Guillotin, 
anatomie la Facultatea din Paris, care, în timpul revoluției franceze, 
a conceput mașina de decapitat tocmai din caldă și suavă dragoste 
de om - să-i evite neplăcerile unei săbii boante sau dezagrementul 
unei securi neascuțite. După chiar expresia, veselă, prin care respec
tivul doctor făcea reclamă invenției sale : „sîngele țîșnește, capul se 
rostogolește, iar omuL. nu mai este". Simplu, clar, ghilotina elimina 
instantaneu durerile de cap, cu o eficiență superioară oricărui antine
vralgic, parcă le lua cu mina (sau cu coșul).

Desigur, se poate pune întrebarea : ce nevoie are dl. Duverger 
de o ghilotină ? Ce va face cu ea, o va instala în salonaș să dea 
fiori reci și senzații tari musafirilor, cînd vin să joace belotă ?

Poate că a cumpărat-o însă pentru expediere în alte părți : nu 
demult ar fi fost foarte utilă în acele războaie în care vitejii se foto
grafiau ținînd în mîîni capete (ale altora) procurate prin lucru manual, 
obositor. De asemenea, ar avea căutare in unele țări, unde oamen'1 
sînt ingropați de vii, pină la git, in pămînt, doar cu capul afară, lingă 
mușuroaie de furnici carnivore - și alte asemenea practici, nu le mai 
cităm, să nu ajungem la descrieri naturaliste.

E drept, ghilotina pare o mașinărie desuetă, anacronică : în secolul 
nostru cine mai are timp de lucru en detail, cu bucata, artizanal - 
cînd s-a trecut la producții de serie mare, prin camere de gazare, 
execuții in masă și gropi comune ?

Nemaivorbind de cele cîteva miliarde de condamnați fără vină, cu 
sentința suspendată deasupra capului și amenințați de o altă ghilo
tină. Cu tăiș de uraniu sau de neutroni sau de laser, capabilă să pro
ducă intr-o secundă un randament mai mare decît cele vechi într-un 
secol.

Să sperăm însă că și aceasta va ajunge să fie scoasă, derizoriu, 
licitație, ca piesă de muzeu. Totul depinde de condamnații fără vii 
cu sentința suspendată, ca un tăiș radioactiv, deasupra capului - pur
tat, din fericire, pe umeri...

din spiritul 
profesor de

, la 
nâ,

N. COREU
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