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Mîine, în jurul orei 
11,30, posturile de ra
dio și televiziune vor 
transmite direct cere
monia sosirii generalu
lui Kenan Evren, șef de 
stat al Republicii Tur
cia, care, la invita
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președin
tele Republicii Socia
liste România, va efec
tua o vizită de stat în 
țara noastră.

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu,
miine sosește în țara noastră, într-o vizită 

de stat, generalul Kenan Evreu, 
șef de stat al Republicii Turcia

BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!

Pentru însămînțarea tuturor culturilor în timp optim

RITMUL DE LUCRU TREBUIE SĂ CREASCĂ DE C1TEVA ORI!
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® Pînă in seara zilei de 3 aprilie au fost însămînțate 817 000 
hectare cu diferite culturi de primăvară, iar pregătirea terenului 

s-a făcut pe 1 020 000 hectare
• în cursul săptămînii care se încheie, suprafețele însămînțate

au sporit cu 550 000 hectare
• în județele situate în jumătatea de sud a țării mijloacele 
mecanizate sînt concentrate la semănatul florii-soarelui, 
lucrare executată pînă ieri pe 27 la sută din suprafețele

prevăzute în plan
• A început semănatul porumbului, lucrare care se va extinde, 
în săptămîna care urmează, în cea mai mare parte a țării
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MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Acționați ferm pentru a intensifica ritmul 
semănatului! Orice zi, orice oră cîștigate 
acum la executarea lucrărilor agricole de 
primăvară sînt hotărîtoare pentru recolta 
acestui an!
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STADIUL INSĂMÎNȚĂRII SFECLEI DE ZAHĂR. Cifrele înscrise pe 
hartă reprezintă, în procente față de plan, suprafețele însămîn- 
țate pînă la 3 aprilie. (Unitățile agricole din județele notate cu o 

linie nu cultivă sfeclă de zahăr)

DC HfînnDC0 SvaSrî munciitemeinice, 
”E UUUHnC A EFORTULUI neîntrerupt

TRANSMITE DE LA FATA LOCULUI BRIGADA DE REPORTERI Al „SC1NTEH“

• Pînă simbătă seara in județ a fost pregătii terenul pe 57 319 hectare din cele 76 523 hectare pre
văzute in program. • Au fost executate semănături totale pe 45 031 hectare (70 la suta din program) • S-a 
insămințat sfeclă de zahăr pe 90 la sută din suprafața planificată, urmmd ca pe parcursul zilei de duminica 
această lucrare să fie integral executată • Sâmința de fioarea-soarelui a fost incorporată in sol pe 29 la sută 
din suprafața programată, iar porumbul a fost semănat pe primele 4 675 hectare din cele 130 400 hectare pla
nificate • S-au terminat insămințările la culturile de ovăz și mazăre pe 350 și, respectiv, 1 207 hectare.

Astăzi, în județul Dolj

Optimismul e necesar, 
dar și mai necesare sint faptele

însămînțarea sfeclei de zahăr pe terenurile cooperativei agricole Praporu, 
județul Dolj

La întoarcerea de pe ogoarele 
doljene, toți cei patru membri ai 
brigăzii noastre ne-am așezat să 
discutăm despre ce-am văzut, ce-am 
adunat, ce am avea de transmis re-

dacției. Discutînd, am și pus pe 
hîrtie.' Și am văzut că cel mai bun 
lucru ar fi să transmitem transcrie
rea acestei discuții...

Despre „strategia11 de la direcția agricolă
Cu loan Dimian, directorul ge

neral al direcției agricole județene, 
a avut o discuție Aurel Papadiuc.

— Cum este privită la direcția 
agricolă această campanie ?

— Cu cele peste 500 000 de hectare 
teren arabil, Doljul deține o mare 
pondere în agricultura țării. Tova
rășii de la direcție sint optimiști.

— Au un temei ?
— Tovarășul Dimian a vorbit des-

pre o organizare a muncii .In cam
panie, care, susține dînsul. este mai 
bună decît în anii precedenți. Spu
nea că, de exemplu, la pregătirea 
terenului și semănat se lucrează nu
mai cu mașini în agregat. Cu toate 
avantajele cunoscute. Apoi că cele 
7 054 de tractoare funcționează toate 
perfect. Am mai notat că arăturile 
din toamnă au făcut din această cam
panie cea mai ușoară campanie de

primăvară din cile au avut în ultimii 
ani.

— Totuși, am Înțeles că există o 
întîrziere de 10—12 zile.

— Există, intr-adevăr, această în
tîrziere, Se consideră că a fost de 
vină doar timpul. Dar, cum știți și 
voi, pe teren am mai găsit și alte 
cauze.

— Totuși, rămin optimiști.
— Da. Pentru că se consideră că 

pînă pe 15 aprilie toată sămința o 
să fie pusă sub brazdă pe toate cele 
328 500 ha care se însămințează 
acum. în fiecare unitate au fost, 
zilele acestea, revăzute programele 
de lucru, vitezele planificate la se
mănat au crescut...

— Au crescut... în planuri ?
— Deocamdată. Vom vedea însă

din situațiile operative de miine 
dacă se și realizează aceste viteze. 
Pe județ ar trebui ca zilnic să fie 
însămînțate 14 000 hectare. Pentru 
a se realiza acest ritm decisivă este 
pregătirea terenului. De notat că — 
așa cum mi s-a spus — se lucrează 
în schimburi prelungite și in două 
schimburi.

— Bine. Să trecem la constatările 
noastre de la fața locului.

(Trebuie să menționăm că, în 
ziua în care am realizat acest raid, 
in Dolj plouase peste noapte în cea 
mai mare parte a județului, în sud 
burnița, era vînt puternic și frig. 
Totuși, pe solurile mai ușoare de 
aici se putea lucra).

Totul pentru a recupera intirzierile
— Dionisie Șincan, ce traseu ai 

urmat, care îți sint observațiile ?
— Pe traseul spre Poiana Mare, in 

sudul județului, primul popas l-am 
făcut în zona Băileștilor. Pînă acolo 
nu prea am Intîlnit în cîmp o acti
vitate care să lase impresia unei 
desfășurări mai deosebite de forțe 
angajate in bătălia agricolă. E ade
vărat, parcursul acesta fusese cu o

zi în urmă străbătut de ploi, dar 
nici teritoriul consiliului unic Băi- 
lești nu scăpase de această vizită 
nedorită. Vremea era încă închisă,

Mihai CARANFIL, Dionisie 
ȘINCAN, Aurel PAPADIUC, 
Nicolae PETOLESCU

(Continuare in pag. a II-a)
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Am scris de multe 
ori (și ce reporter al 
acestor ani n-a făcu
t-o ?) despre dexteri
tatea cu care se con
jugă pe tot întinsul 
României socialiste 
verbul a construi. Ce 
resurecție formidabilă 
cunoaște în țara Mio
riței mitul Meșterului 
Manole, mitul zidirii, 
mitul creației !

Trăim o epocă 
în care omul nou 
din România nu con
struiește doar fabrici 
și uzine, doar mașini 
și case, d se con
struiește pe sine, își 
modelează conștiința, 
își înnobilează mintea 
și sufletul cu zestrea 
culturală a umanității, 
învață să fie mai pri
ceput. în ale meseriei, 
dar și în conducerea 
treburilor țării, să pre- 
țuiască îndrăzneala
creatoare, solidaritatea 
umană, altruismul,
frumosul.

Imaginația poetică, 
inventivitatea tehnică 
sint caracteristice stră
vechi la oamenii a- 
cestui picior de plai. 
Le atestă Sanctuarul 
soarelui de la Sarmi- 
zegetusa. metopele de 

Adamclisi, balada

Miorița și frescele Vo- 
ronetulul, ingenioasele 
piese de tehnică țără
nească din Dumbrava 
Sibiului, avionul lui 
Vlaicu și Coloana In
finită, versul lui Emi- 
nescu și simfoniile lui 
Enescu, noutatea adu
să în știința mondială

tuația de a produce 
unicate, de a perfecțio
na reperele tehnice, de 
a economisi metalul și 
energia, de a fi com
petitivi pe plan mon
dial. Să adăugăm la 
toate aceste cerințe și 
conștiința că totul ne 
aparține, că rodul

rit mai multe locuri de 
frunte in tabloul in
ternational al perfor
mantelor tehnice mo
derne" — a conchis 
fără nici un fel de 
complexe interlocuto
rul meu.

îndrăzneala creatoa
re. lupta împotriva ve

fi fost pur și simplu de 
domeniul fantasticului.

Smirna — un sat din 
inima Bărăganului. Cu
treierasem timpul care 
trimisese spre hambare 
aurul griului. La fel 
de promițător foșneau 
oștirile de porumb. 
„Să facem un „rond"

EMBLEMELE NOULUI
------------------------------------------- de Constantin VIȘAN -------------------------------- *----------

de un Racoviță sau 
Marinescu, de Paules- 
cu ori Odobleja. Dar 
niciodată nu s-au afir
mat cu atîta vigoare, 
în proporții de masă, 
geniul tehnic al po
porului nostru ca în 
anii construcției socia
liste.

Uzinele „23 August"... 
„Vedeți, îmi spunea 
tehnicianul Gheorghe 
Teodorescu. autor al 
unor importante inova
ții și invenții, la noi 
împrejurările sîat foar
te propice căutării, in
troducerii noului. Sin- 
tem mereu puși în si

muncii, al gindirii. al 
neliniștii noastre crea
toare este spre folosul 
tuturor, al tării în
tregi. Marca uzinei; 
emblema „Fabricat în 
România" constituie le
gitimația noastră de 
capacitate profesională, 
de patriotism. în do
meniul tehnic nu se 
poate vorbi de capodo
pere ca în literatură și 
artă, dar există si aici 
haremuri, piscuri, sti
luri foarte respectate, 
de mare prestigiu. Este 
ambiția noastră de a 
înscrie construcția ro
mânească de mașini pe

chiului, efortul de 
promovare a noului nu 
mai constituie azi doar 
muguri plăpinzi. nu
mai niște elemente de 
excepție, doar subiecte 
senzaționale de repor
taj, ci o stare generală 
de spirit, un climat.

Și-ar fi putut închi
pui cineva înainte de 
piatra de hotar a lui 
23 August 1944 niște 
țărani, din oricare sat 
al României ar fi fost 
ei, povestind unui re
porter că merg iar
na în excursii prin 
tară, ba chiar prin cele 
străinătăți ? Faptul ar

și pe la olandeze !“, 
mă imbie președintele 
cooperativei agricole, 
tovarășul Vasile Ber- 
becel. Erou al Mun
cii Socialiste. Iar pes
te cîteva minute, in
ginerul agronom, care 
mă surprinsese folo
sind in limbajul său 
titlul vestitului tablou 
al lui Rembrandt, îmi 
arăta cu nedisimulată 
mîndrie de specialist si 
de stăpîn splendidele 
exemplare de vaci 
aduse din „Tara lale
lelor". Adaptarea la 
clima Bărăganului, mă 
informează în conti

nuare, se face prin 
respectarea condițiilor 
de hrană, de îngrijire, 
dar mai cu seamă prin 
climat. Prin climatul 
sufletesc... Adică prin 
eingășie. prin blindete. 
Și drept argument 
mi-a prezentat respon
sabila cu gingășia și 
blîndetea. cu asigura
rea climatului pentru 
care manifestau pre
ferință olandezele de la 
Smirna. Era *o țăran
că. dar părea o doctori
ță în albul imaculat al 
halatului. N-am să mă 
refer la cunoștințele 
sale de zootehnie, ti la 
faptul că, la un mo
ment dat. a început să 
povestească despre 
excursiile făcute prin 
O.N.T. in mai multe 
țări. Excursii de grup 
în care ei, țăranii din 
Smirna, cutreieraseră 
locuri celebre. Și nici 
amănuntul acesta nu 
m-ar fi frapat ooate (a 
devenit destul de obiș
nuit să afli despre ase
menea fapte) dacă ță
ranca aceasta din 
Smirna n-ar fi început 
să povestească despre 
Weimar, evocînd amă-
(Continuare 
în pag. a II-a)
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1981 pentru 
Organizația 
de partid 

a municipiului 
București

PAGINA A III-A

Generalul Kenan 
Evren s-a născut 
în 1918. in provin
cia Manisa. in ves
tul Turciei. Și-a 
început cariera mi
litară in 1936 ca 
elev al academiei 
de război, pe care 
o absolvă în 1938, 
ca ofițer de artile
rie. în 1949 devine 
ofițer de stat ma
jor. începînd din 
1950 ocupă, succe
siv, diferite func
ții militare, între 
care cea de șef 
al statului major 
al comandamentu
lui armatei teres
tre.

în 1970, Kenan 
Evren este general- 
locotenent și co
mandă un corp de 
armată. în 1974 — 
este promovat la 
rangul de general 
de armată și în 1978 
numit șef al statu
lui major general al 
Turciei. în această 
calitate, generalul 
Kenan Evren ia a- 
titudine împotriva 
destrămării vieții 
politice, cerînd in
stituțiilor constitu
ționale și, in spe
cial, partidelor po
litice să-și îndepli
nească sarcinile, să
pună capăt conflic
telor dintre ele și să adopte măsuri 
urgente pentru rezolvarea probleme
lor țării, în primul rînd pentru com
baterea anarhiei și terorismului.

După 12 septembrie 1980, genera
lul Kenan Evren a devenit președin
tele Consiliului național al securită
ții, precum și șef de stat al Repu
blicii Turcia, țară cu care România 
întreține relații de prietenie și de 
colaborare pe multiple planuri. în 
dezvoltarea acestor raporturi. în am
plificarea și adincirea relațiilor po
litice, economice, tehnico-științifice 
și culturale — întemeiate pe respec
tarea principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc — o 
importanță deosebită au avut-o în- 
tilnirile la nivel înalt, convorbirile 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și conducătorii Turciei.

în telegrama adresată șefului sta
tului turc cu ocazia Zilei naționale 
a Republicii Turcia, președintele 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Sint în
credințat că, prin eforturi comune, 
relațiile de prietenie și buna cola
borare pe multiple" planuri dini re 
țările noastre vor cunoaște o dezvol
tare și mai rodnică în viitor, in in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și securității m Balcani, în Eu
ropa și in întreaga lume".

La rindul său, generalul Kenan 
Evren sublinia : „Folosesc acest pri
lej pentru a reînnoi dorința mea sin
ceră ca relațiile de prietenie și coo
perare dintre Turcia și România să

se dezvolte corespunzător voinței 
celor două popoare".

Noul dialog româno-turc la nivelul 
cel mai inalt. moment deosebit in 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, are 
la bază dorința comună de a am
plifica continuu prietenia si colabo
rarea dintre cele două țări și popoare, 
de a contribui la consolidarea păcii, 
destinderii și colaborării în Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

Dimensiunile colaborării multilate
rale dintre România și Turcia sînt 
reflectate de intensificarea și diver
sificarea continuă a schimburilor și 
cooperării economice dintre cele două 
țări. Comunicatul recentei sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-ttlrce de cooperare economi
că subliniază rezultatele fructuoase 
obținute pe linia colaborării indus
triale și tehnice, în cadrul acțiunilor 
de cooperare în domeniile prospectă
rii și valorificării resurselor minera
le, electrificării și termoficării, pre
lucrării produselor petroliere și chi
mice, metalurgiei, transporturilor, a- 
griculturii, economiei forestiere și tu
rismului.

Convins că vizita șefului statului 
turc, generalul Kenan Evren. in țara 
noastre,”convorbirile'*6e" voifavea loc 
cu acest prilej și înțelegerile ce vor 
fi realizate vor contribui la consoli
darea prieteniei dintre cele două 
țări, la asigurarea unui climat de în
credere, colaborare și bună vecină
tate în Balcani, la cauza destinderii, 
înțelegerii și păcii in Europa, po
porul nostru îl intîmpină pe inaltul 
oaspete turc cu tradiționala urare de 
„Bun venit pe pămîntul României!".

/zzrzz lumină și pîine
Munca făcută bine, 

conștiincios, dar și cu 
pricepere, munca fă
cută cu dragoste și dă
ruire de sine, cu răb
dare și cu o convinge
re cit mai profundă, 
că numai așa, muncind 
mult și cu spor, pu
tem să ne edificăm pe 
noi înșine și să edifi
căm totodată și Țara, 
munca dusă cu dem
nitate și cinste meri
tă laudă și cinstire, 
este vrednică oricind 
de răsplată și de pre
țuire, care vor fi mo
deste față de valoarea 
imensă a marelui efort 
colectiv.

Munca ne-a fost în
totdeauna îndemn și 
sprijin, ea ne-a men
ținut trează dorința de 
mai bine, ea ne-a aju
tat să trecem prin cele 
mai cumplite vremuri, 
ea a contribuit mult la 
regăsirea noastră și la 
adunarea noastră lao
laltă ca popor și ca 
Țară, ea a menținut 
viu intru rodnicie și 
bine pămîntul Țării, 
ferindu-ne totodată 
gindul și sufletul de 
marasmul delăsării, in 
urma căruia nu a în
florit nimic, nici mă
car floarea neagră a 
deznădejdii.

Munca țăranului de 
ieri, munca dusă de 
lucrătorii din fabrici, 
de asemenea, stăteau 
sub semnul incertitu
dinii. Asta pentru că 
o bună parte din ro
dul acestei munci in
tra în hambarul imens 
al ciocoiului sau în 
buzunarul tot așa de 
imens al capitalistului, 
lor, truditorilor cu 
ziua sau cu ora, rămi- 
nîndu-le de multe ori. 
cel mai adesea, nimi
ca toată. Drept pentru 
care s-au răsculat de 
atîtea ori țăranii, drept 
pentru care s-au ridi
cat la luptă muncito
rii, scoaterea muncii 
de sub obrocul ex
ploatării fiind idealul 
lor suprem, care a

cores-

K
corespuns și 
punde cu idealul în
tregului popor.

Munca dusă în li
bertate, munca țăra
nului de astăzi, munca 
lucrătorilor din marile 
noastre uzine, munca 
inginerului, munca 
cercetătorului din la
boratoare, munca sa
vantului și munca 
scriitorului s-a desfă
șurat și se desfășoară 
in alte condiții, incom
parabile cu condițiile 
din trecut, rodind în
zecit și însutit. Avem 
și noi propriii noștri 
vămuitori, între care 
incompetența și graba, 
lipsa de răspundere 
sau răspunderea for
mală, dorința de căpă-

lon LANCRANJAN

tuire a unuia sau a al
tuia au ocupat și ocu
pă, din nefericire, un 
loc destul de impor
tant. Dar i-am avut și 
îi avem, ne-am împie
dicat și ne împiedi
căm de aceste racile 
pentru că nu am lup
tat cu suficientă fer
mitate împotriva lor, 
pentru că nu am dat 
dovadă de suficientă 
intransigență, fiecare 
dintre noi, in fiecare 
zi, indiferent de do
meniul in care lu
crăm ; pentru că am 
uitat uneori că totul, 
absolut totul, depinde 
de stăruința noastră 
in muncă și de calita
tea acestei stăruiri. 
Succesele obținute de 
cei ce au luptat împo
triva racilelor aminti
te, și împotriva altora, 
de același fel, sînt cea 
mai clară dovadă in 
acest sens, în sensul 
izbindirii, ascensiunea 
noastră viitoare de- 
pinzind de înmulțirea 
acestor succese, de 
creșterea și întărirea 
conștiinței de sine a 
întregului popor, care 
nu se pot realiza decît 
prin muncă, prin pre
țuirea și cinstirea 
muncii și a dăruirii.

La toate acestea, și

la multe altele, mă 
gindeam urmărind 
festivitățile de la Ma
rea Adunare Naționa
lă, în cadrul cărora au 
fost acordate înalte 
distincții de stat unor 
organizații județene 
de partid, întreprin
derilor, unităților a- 
gricole și institute
lor care s-au eviden
țiat in mod deosebit 
în cadrul întrecerii so
cialiste. Prin fața pre
ședintelui, prin fața 
bărbatului politic de 
îndreptățit renume, 
care s-a aflat și care 
se află mereu in un
ghiul cel mai acut al 
existenței noastre, 
cînd sintem la bine, 
dar și cînd sintem la 
greu, treceau prim-se- 
cretari și secretari de 
partid, directori de în
treprinderi, președinți 
de cooperative agri
cole de producție, 
conducători ai unor 
mari institute de 
cercetări. Iar eu ve
deam in spatele lor, 
vedeam prin ei, 
dacă mi se îngădu
ie să spun astfel, co
lectivele care au con
tribuit la nașterea iz- 
bînzilor care erau cin
stite acum. Ii vedeam 
aievea pe cei mulți și 
neștiuți, pe cei ce um
plu in fiecare dimi
neață marile noastre 
uzine, pe cei ce învio
rează șantierele, pe cei 
ce dau Țării lumină și 
p'tine. Lor aș vrea să 
le aduc un cald cu- 
vint de laudă, neștiu- 
ților, dar și șiiuților, 
tuturor celor care au 
sfințit locul unde 
muncesc, înflorind 
prin efortul lor Capi
tala unde trăiesc de a- 
tîția ani, ridicind pe 
alte trepte de dezvol
tare județul de care 
sint legat prin naște
re — județul Alba — 
înflorind și ridicind pe 
alte trepte de dezvol
tare întreaga Țară, 
sporind totodată încre
derea noastră, a tutu
ror in ziua noastră de 
miine !
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Optimismul e necesar, dar și mai necesare sînt faptele
(Urmare din pag. I)

toatesufla un vint cam subțire. Cu 
acestea se lucra intens in toate uni
tățile consiliului, ca și cum cerul ar 
fi fost senin ca in iulie. Aceeași si
tuație, bună, am intilnit-o și in uni
tățile consiliului unic Poiana Mare. 
Am stat de vorbă cu mecanizatori, 
cu cooperatori, cu lucrători din fer
mele legumicole, cu fermieri. Im
presia : este o primăvară capricioa
să, dar prin muncă intensă. prin 
conștiinciozitate, oamenii vor recu
pera intirzierile. La Băilești și la 
Poiana Mare am discutat cu factorii 
responsabili ai celor două consilii 
unice agroindustriale. Firesc, discu
ția de la Băilești cu președintele 
consiliului unic, tovarășul Mihai Pe
trescu, a pornit de Ia faptul că lu
crările agricole sint întirziate și aici. 
Ne interesau cauzele, dar mai ales 
ce s-a întreprins pentru ca lucrurile 
să meargă bine. „Sigur — ne-a spus 
dinsul — vremea nefavorabilă de 
pină acum este o cauză. Vom recu
pera insă rapid răminerile in urmă 
printr-o muncă mai intensă și mai 
bine organizată. Rezultatele din ul
timele două zile ne întăresc această 
convingere. La asociația economică 
de stat și cooperatistă Boureni sint 
1 600 hectare de grădină in lucru ; se 
muncește intens pe cele 355 hectare 
de legume semincere la I.A.S. Avem 
tot ce ne trebuie — îngrășăminte, 
combustibil". „Deci, totul merge Ca 
pe roate". „Nu. sint probleme cu for
ța de muncă. Avem nevoie de oameni 
ca de aer. încă înainte de începerea 
primăverii am discutat in adunări

generale, am mers in toate localită
țile, pe toate ulițele, am bătut la fie
care poartă, evaluind forța de mun
că. Față de anul trecut am dublat 
numărul oamenilor. Ne mai trebuie 
incă. Am închis toate birourile, cum 
ne sfătuia secretarul general al par
tidului la recenta plenară. Toată ’lu
mea se află in cimp".

La Poiana Mare impresia de lucru 
puternic demarat se confirmă peste 
tot pe unde ne-am oprit. Ne-au con
firmat-o și președintele 
unic de aici, 
Doană, Erou 
inginerul-șef 
40 de puncte 
președintele 
ne lasă. Epocile s-au 
Stăpinim însă bine întreaga situație. 
Pe măsură ce terminăm semănatul 
sfeclei — și sîntem pe terminate — 
se trece la semănatul porumbului." 
„După cite știm ați și intrat pe pri
mele tarlale destinate acestei cul
turi", „Așa este, am inceput semăna
tul primelor suprafețe. De miine vom 
trece din plin 
bului." „21 ' 
duri, care 
sfeclei, au 
porumb și 
intervenit in discuția noastră și ingi
nerul-șef Marin Sandi. în final, deci 
miine-poimiine, vom avea la porumb 
42 de semănători. Vom termina, așa 
cum ne-am angajat, in ziua de 10 
aprilie, recuperind toate intîrzierile, 
fără nici un rabat la calitate", „Rit
mul de muncă al zilei îl avem tot 
timpul in mină, il simțim, îl intensi
ficăm. Vremea nu ne așteaptă. Toată 
lumea se află la cimp".

gros, 
bine 
am intrebat-o de departe — pe unde 
este inginerul de aici ?“ „Eu sînt 1“
— a răspuns femeia și abia atunci 
i-am deslușit chipul tînăr, înnegrit și 
asprit de vint și soare. Maria Anghel, 
șel'a fermei 5, cind 
dacă ii este greu 
că lucrul

pe cap o 
legată : ub

broboadă de lină, 
bărbie. „Nu știți —

cel mai

am intrebat-o 
sau frig, mi-a spus 
greu pentru ea nu

ploaia, ci gîndul că 
lucrările și n-ar fi 

ea vrea, cu orice 
ferma ei 50 tone 
hectar. Cel puțin, 
gind, mi-a plăcut 
vă spun drept, 

imbrăcată.

consiliului 
tovarășul Alexandru 

al Muncii Socialiste, și 
Marin Sandi. Avem 

de lucru — ne-a spus 
consiliului. Timpul nu 

întrepătruns.

de 
au 
Ș> 

au

la semănatul porum- 
semănători cu 12 rîn- 

lucrat la semănatul 
fost pregătite pentru 
intrat in cimp — a

e nici frigul, nici 
au intirziat cu 
trebuit, pentru că 
preț, să scoată in 
sfeclă de zahăr la 
Mi-a plăcut acest 
îngrijorarea ei și. 
mi-a plăcut și cum era 
Dovedea și asta ceva. Anume, obiș
nuința de a ședea în cimp pe orice 
vreme.

Cine vrea să muncească nu dă vina pe timp
- Pe 

lescu, ce
— Un lucru care ar trebui să-i 

preocupe pe toți cei care se ocupă 
de agricultură. Adică, indiferent de 
capriciile vremii, indiferent de vin
tul care șfichiuie fără milă, cum o 
făcea cind «am ajuns pe o solă a sta
țiunii pentru cercetarea și produce
rea cartofului Mîrșani, oamenii să se 
al'le in cimp. la efectuarea lucrări
lor. L-am găsit aici pe șeful fermei 
nr. 5, Gheorghe Vînătoru. care avea 
în cîmp trei mașini de plantat car
tofi și vreo 30 de oameni. Spunea că, 
acum, cind epoca optimă este deja 
depășită, trebuie să planteze și me-

traseul tău, Nicolae Peto- 
s-a intîmplat ?

care ar
canic și manual, pentru recuperarea 
întirzierilor. Avea tot necesarul de 
sămînță asigurat, a plantat deja car
tofii pe 130 ha din 216 planificate, 
insă era supărat nu pe 
ci pentru faptul că cei 
liul agroindustrial nu-i 
trei tractoare de care 
nevoie. Le-a cerut mereu, nimeni nu 
i le-a dat, 
buie să se

— foate 
i le dea...

— Poate.
nostru

■vintul tăios, 
de la consl- 
asigură incă 
are absolută

așa că n-are incotro, tre- 
descurce cu ce are.
chiar n-aveau de unde să
însă dacă ar fi fost așa, 

omul nostru n-ar mai fi insistat. 
L-am mai cunoscut. E un ins rațio
nal. Eu zic să-i criticăm.

— De acord.

„E senin, nori printre stele, nici de fin,
nici de nuiele"

0 zi în care n-au fost puse sub brazdă nici atîtea semințe cite spărgeau 
in fața sediului C.A.P. cei care „n-aveau de lucru"

Campania și creația
— Mihai Caranfil, te-am auzit vor

bind in mașină despre cițiva oameni. 
Vrei să repeți ?

— Drept să vă spun, omul care, in 
acest drum, m-a impresionat in mod 
deosebit a fost inginerul Patru Toca, 
directorul de la S.M.A. Băilești. Pen
tru două lucruri. întii pentru că, pe 
o vreme bicisnică, l-am găsit fră- 
mîntat de ideea că oamenii trebuie 
determinați să muncească și mun
cesc in orice condiții. Știa perfect 
toate punctele de lucru, unde se lucra 
efectiv, in ce ritm, unde trebuia in
tervenit.

— L-ai găsit in cimp ?
— Nu. Tocmai venise din cimp. Se 

afla in atelier, la S.M.A. Venise din 
cimp cu o idee. Cu o idee pe care 
se apucase s-o realizeze. Trebuie să

tehnică. de urgență
știți că Țoca este un pasionat al teh
nicii. un inventiv și. iată, chiar a- 
tunci, in plină campanie, văzuse că 
mai multe zeci de cooperatori lucrau 
cu sapa la acoperirea cartofilor pre- 
incolțiți. plantați manual. Operația 

. nu se poate face mecanizat, nu exis
tă o mașină pentru așa ceva. Totuși, 
lui, acolo, în cimp. i-a venit o idee. 
Că s-ar putea monta, la tractor, pe 
un cadru semicircular, două baterii 
de discuri, care ar putea acoperi, re
pede și bine, cartofii...

Și a și alergat să le dea mecani
cilor o schiță, iar aceștia lucrau acum 
de zor pentru ca, pină seara, dispo
zitivul să poată fi încercat. Nu vă 
place ? Un om cu un mod de a fi și 
de a gindi exact in felul in care o 
cere situația.

Oamenii care știu să trăiască bucuriile cimpului
— Spune-ne. Mihai Caranfil. ce-ai 

mai văzut pe cimp ?
— Mai intii, la C.A.P. Băilești, în

cîmpul unde se serrtăna sfecla de za
hăr, am văzut de departe o femeie, 
părea o țărancă : purta un zăbun

— Aurel Papadiuc, te-am auzit 
vorbind despre o situație ce-ar fi 
fost, hazlie dacă nu era ușor drama
tică. Despre ce anume este vorba 
mai exact ?

— Pe 
sediului 
nam să 
cimpul. 
cooperativei era 
oprit. Ca și cum aici se însămința. 
într-un birou ii găsim stînd la tai
fas pe Ștefan Ivașcu. inginerul-șef 
al cooperativei, și Dumitru Ștefana, 
primarul comunei Rojiște. „Discu
tați despre campanie ?“ — i-am în
trebat. „A, nu" — vine răspunsul. 
„Avem de întocmit o situație cu 
mișcarea furajelor. Ne-a cerut-o di
recția agricolă".

— Poate chiar le-a cerut-o.
— Da. Le-a cerut-o, dar cu trei 

zile in urmă. în fapt, situația era 
întocmită. Ce căutau atunci, la sediu, 
cind acum biroul lor este cimpul ? 
Asta i-am și întrebat. „Unde și la 
ce lucrați ?“ „Păi, nicăieri". „Păi, 
cum adică nicăieri ?“ „Nicăieri, to
varășe". Inutil să vă reproduc cele 
cîteva replici ce 
aflăm, în sfîrșit, 
care-i oprea pe 
iasă în cimp, să

la ora 
C.A.P. 
oprim.
Dar pentru

12 treceam prin fata 
Rojiște. Nu intențio- 
Direcția noastră era 

că in curtea 
mare forfotă, am

au urmat, pină să 
motivul adevărat 
acești oameni să 
lucreze. Așa cum

făceau toți vecinii. Cit de adevărat 
era acest motiv judecați-1 și voi. Iată 
răspunsul lor textual : „în vale e 
ud. iar pe deal bate vintul..."

Mi-am adus aminte de povestioara 
in care un țăran îi spune, către di
mineață, fiului : „Mergi afară și vezi: 
dacă este senin, pregătești carul 
pentru fin, dacă este nor, pregătești 
uneltele să mergem la tăiat nuiele". 
Fiul, care n-avea chef de lucru, se 
întoarce și spune : „E senin, nori 
printre stele, nici de fin, nici de 
nuiele".

— Dar spuneai că în multe alte 
unități se semăna porumbul.

— Așa este. La I.A.S. Sadova și 
C.A.P. Bechet, unități ce dispun tot 
de terenuri nisipoase, se lucra in
tens la porumb. La Rojiște însă, 
specialiștii așteaptă să treacă vintul 
pentru a începe însămintarea po
rumbului. în orice caz. pentru ei și 
pentru alții, care mai au rețineri din 
motive la fel de „serioase", iată ce 
recomandă stațiunea centrală de 
cercetări pe nisipuri din Dăbuleni : 
„Temperatura din sol a ajuns la 9-10 

Celsius, Este momentul să se 
la semănatul culturilor din 

a doua. Deci, și a porumbu- 
Interlocutor ne-a fost prof. 
Baniță, directorul stațiunii.

. grade 
treacă 
epoca 
lui". 
Petre

La Direcția agricolă județeană am 
primit informații precise privind pro
ducțiile de floarea-soarelui obținute 
de unitățile agricole ialomițene in a- 
nul 1981. Datele furnizate reliefează 
diferențe foarte mări între unitățile 
de frunte și cele din subsolul clasa
mentului. Pe primul loc se află 
C.A.P. Gheorghe Doja cu 3 728 kg 
floarea-soarelui la hectar, urmată de 
o serie de unități cooperatiste cum 
sint cele din Iazu, Miloșești. Gimbă- 
șani. Muntenii-Buzău. Colella, Grin- 
du. Smirna. I.A.S. Slobozia și altele, 
Care au realizat constant producții 
intre 3 000 kg și 3 500 kg floarea-soa
relui la hectar chiar și in anii nefa
vorabili acestei culturi. La polul 
opus se situează cooperativele agri
cole de producție din Coșereni (cu 953 
kg la hectar 1). Axintele, Giurgeni. 
Rași. Luciu și altele, care au obținut 
intre 1 100 kg și 1 500 kg floarea- 
soarelui la hectar.

Explicația acestor diferențe, care 
pot fi exprimate in raportul de 
neadmis de 4 la 1, am căutat-o in a- 
ceste unități acum, cind se execută 
lucrările de pregătire a terenului și 
insămințatul.

La C.A.P. Gheorghe Doja, semă
natul florii-soarelui poate fi apreciat 
fără exagerare ca o lucrare cu ade
vărat de artă. Solul este pregătit cu 
migală de artizan, pămintul fiind 
bine mărunțit, ca-ntr-un ghiveci. Se- 
mănătorile, înainte de a intra în 
brazdă, au fost din nou reglate, ve
rificate și probate pe cîteva pături 
așezate la capătul locului, iar să- 
mînța aleasă la masă bob cu bob. 
La C.A.P.. Gheorghe Doja. controlul 
calității lucrărilor era făcut nu nu
mai de inginerul-șef, de șefii de fer
mă din unitate, ci și de doi oaspeți : 
Mihai Marcu și Alexandru Șuiu, 
primul, primarul comunei Perieți, ce
lălalt, președintele cooperativei agri
cole. Veniseră înarmați cu rulete și 
carnete și. asemeni unor elevi, măsu
rau în lung și în lat și în adincime, 
în urma semănătorilor, notindu-și 
apoi fiecare dată, subliniind.

— Anul trecut am realizat 2 300 kg 
floarea-soarelui la hectar. O produc
ție bunicică. Dar cînd vecinul de 
răzor obține cu 1 428 kg mai mult la 
fiecare hectar e un semnal de alarmă. 
Acum am venit să vedem la fața 
locului, să-i copiem pe cit se poate 
pe vecini. La toamnă sîntem hotă- 
riți să intrăm și noi in „cercul" ce
lor care realizează peste 3 000 kg 
floarea-soarelui la hectar.

Dar în timp ce unii se luptă cu 
propriile recorduri,, noaptea pregă
tind terenul și ziua semănînd, alții 
caută să-și justifice inerția și rutina 
apelînd la așa-zise motivări obiecti
ve, pe care orice ar face nu le vor

putea pune în sac și cîntări la 
toamnă.

Am străbătut Bărăganul de la Slo
bozia și pină la Urziceni. In toate 
unitățile prin care am trecut se lu
cra cu sîrg, pe primul plan situin- 
du-se calitatea. Regretabil este insă 
că nu toți au ințeles că acum se pun 
bazele viitoarelor recolte, că numai în 
funcție de pasiunea și dăruirea puse 
sub. brazdă vor răsări rezultate bune.

In consiliul unic agroindustrial 
Condeești, nici vorbă de ritmul de 
lucru care era așteptat, date fiind 
timpul bun, intirzierile acumulate 
pină acum și mai ales experiența a- 
nului trecut. Aici am ascultat un a- 
devărat „cor" al justificărilor. „Norii 
care se văd ar putea să se scuture...

Cum se lucrează acum 
în unele cooperative din 
Ialomița, care anul trecut 
au obținut producții mici 

la floarea-soarelui ?

o să vină ploaia. Din această cauză 
n-am intrat la semănat. E drept, am 
fi putut lucra de la ora 11. dar cred 
că e mai bine să așteptăm...".

Așa s-au pierdut, în cursul zilei de 
joi, 1 aprilie, șase ore în care pu
teau fi semănate cel puțin 200 ha 
in cooperativele agricole de produc
ție Coșereni, Bărcănești, Condeești și 
Borănești. S-ar putea spune că n-au 
intrat sub brazdă nici măcar atîtea 
semințe cite s-au spart în fața se
diului C.A.P. Coșereni. unde-și fă
ceau de lucru cîteva zeci de coope
ratori. Ce a însemnat pierderea unei 
zile și a altora — pentru că nu a 
fost singura în care nu s-a lucrat 
din plin, o arată situația la zi a lu
crărilor. în timp ce pe ansamblul 
județului floarea-soarelui a fost în- 
sămîntată pe 71 la sută din supra
fețe, in unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Condeești — din 
care fac parte unitățile amintite — 
suprafețele însămînțate reprezentau 
ieri doar 36 la sută. Oare președin
tele, inginerul-șef, ceilalți lucrători 
din permanența consiliului agroin
dustrial Condeești, conducerile uni
tăților n-au învățat nimic din nerea- 
lizările anului trecut? Iată cum ex
plică președintele cooperativei agri
cole din Coșereni, Ion Bichir. cele 
953 kg floarea-soarelui obținute anul 
trecut la hectar :

— Am semănat pină la 15 iunie, 
primăvara a fost pămîntul moale, 
apoi secetă și de pe 50 hectare abia 
am recoltat două remorci de floare...

Justificări și iar justificări, dar 
acum, cind timpul este bun de lucru, 
nu se face nimic pentru ca situația 
din 1981 să nu se mai repete. Nică
ieri nu se potrivește mai bine ca aici 
zicătoarea din Bărăgan : sacul cu 
vorbe nu stă în picioare. Producții 
mici au obținut anul trecut și unită
țile din consiliul agroindustrial Ho- 
ria. Aici se simte o înviorare și o 
oarecare punere in drepturi a ordinii 
și disciplinei. Inginera-șefă a consi
liului, Constanța Ciovică. ne-a spus 
că, după ploaia căzută în cursul nop
ții, s-a intrat la semănat mai tîrziu, 
la ora 10, la cooperativele din Rași, 
Sălcioara și Horia, unde au fost se
mănate 210 ha. La C.A.P. Axintele 
insă unde am intilnit-o. abia la ora 
trei după-amiază au tras primele 
brazde de control. De ce ? Inginerul- 
șef Gheorghe Ionescu, oricît de mul
te explicații dă. nu poate acoperi lip
surile flagrante : ordine de lucru 
erau, dar in alb și in mapa ingineru- 
lui-șef, sămînța „aleasă" cu corpuri 
străine și spărturi. Despre lucrările 
ce le au de executat și normele ce 
trebuie respectate. mecanizatorii 
ne-au dat răspunsuri din amintiri, 
necunoscind nici datele cele mai ele
mentare. Oare așa vor cooperatorii 
din Axintele să „depășească" pro
ducția realizată în 1981 (1 188 kg la 
hectar) ? Considerăm că planul pe 
acest an de 2 400 kg la hectar este 
realizabil, lucru cu care era de acord 
și președintele C.A.P. Axintele, Pom
pei Roșculeț. întrebindu-1 insă de ce 
nu se lucrează ca la Gheorghe Doja, 
ne-a răspuns : „Acolo e tradiție".

Da. acolo e tradiție, o tradiție a 
muncii bine făcute.

I.A.S. Balaciu are o situație . 
cială. în 1977 a deținut recordul c 
3 700 kg floarea-soarelui la hectar, p 
care de atunci nu l-a mai egalat. îfi 
aceste zile mecanizatorii și specia
liștii dau o adevărată bătălie pentru 
lucrări de calitate, făcindu-se efor
turi susținute pentru înscrierea în 
perioada optimă. Noaptea se lucrează 
la discuit, ziua la finisat și semănat. 
Se apreciază că in cinci zile cu cele 
patru semănători se va insămința în
treaga suprafață de 300 hectare.

— Floarea-soarelui se intoarce dună . 
soare, iar noi avem datoria să exe
cutăm lucrări de care și soarelui să-i 
fie drag — ne-a spus inginerul Va
dim Rusu. directorul I.A.S. Balaciu. 
Parafrazîndu-1, am dori ca și unită
țile rămase in urmă să urmeze tra
iectoria fruntașilor, care s-au prins 
de mult în hora celor ce obțin an de 
an peste 3 000 kg floarea-soarelui la 
hectar.

Lucian CIUBOTARU 
Mihal V1ȘO1U

Muncâ intensă pe ogoarele uni
tăților agricole din județul Dolj : 
insămînțarea porumbului la 
C.A.P. Sadova (prima fotografie) 
și la cooperativa agricolă din 
Bechet (a doua fotografie), er- 
bicidarea terenurilor care vor ti 
cultivate cu floarea-soarelui ia 
C.A.P. Amărăștii de Jos (foto
grafia a treia), Ion Mitrică, pre
ședintele C.A.P. Amărăștii de Jos, 
și Ion Dinu, șeful fermei nr. 2, 
controlează calitatea lucrărilor 
de insămînțări (fotografia a 

patra).

Foto : A. Papadiuc

r(Urmare din pag. I)
nunte despre casa lui 
Goertte. în timpul aces
ta pe tăblițele din bo
xele olandezelor aflate 
sub îngrijirea țărănoii 
din Bărăgan, umblată 
prin Europa, citeam 
nume care trădau și 
gingășie, și imagin i- 
ție, și lecturi. Pe una 
o chema Lote. pe alta 
Lalea, pe alta Leyda. 
Nu uitase nici de
numirile autohtone : 
Miercana, Joiana, Flo- 
rica. Dumana.

Sfîntu Gheorghe. ca
pitala județului Co- 
vasna. Lumina di
mineții mingile dră
găstos casele noi. de-o 
arhitectură născută 
parcă din duhul locu
rilor, din ochii oame
nilor acestui oraș, din 
cintecele lor. O adap
tare fericită la cerin
țele noului a tradiți
ilor arhitecturale spe
cifice, una din ex
presiile convingătoa
re ale drepturilor de
pline de afirmare a 
personalității creatoa
re a tuturor oame
nilor din această țară, 
fără deosebire de

naționalitate. Poetul 
Magyari La jos din 
Sfintu Gheorghe îmi 
vorbește despre cărțile 
la care lucrează, des
pre strălucitele spec
tacole de poezie puse 
in scenă de teatrul 
din oraș și jucate 
cu mare succes atit

Atelierul nictorului 
Octav Grigorescu. Por
tretele. siluetele din 
tablourile oe care mi 
le arată par secvențe
le, fotogramele unui 
film-. Mă uimește miș
carea personalelor, mă 
atrag amănuntele, dar 
mă subjugă mai cu

nitatea caracterizează 
tot mai pregnant via
ta. munca, tinuta mo
rală. civică si profe
sională a omului nou.

Mărturisirea aceasta 
mă îndeamnă să pri
vesc cu atentie spori
tă schitele de atelier 
ale lui Octav Grigo

destinul său si al țâ
rii. omul privind in 
miezul lucrurilor, in 
intimitatea materiei, 
eu ajutorul minții, al 
sensibilității sale, dar 
și prin intermediul u- 
nor complexe instru
mente de cunoaștere, 
de investigare.

Emblemele noului
Ia sediu, cit și in 
deplasări, la cămine 
culturale, cluburi și 
case de cultură din ju
deț. despre tabăra de 
sculptură de la Arcuș, 
despre proaspătul ză- 
cămint de cărbune des
coperit in apropierea 
orașului. Toate datele 
pe care mi le furnizea
ză constituie tot atitea 
embleme ale noului, 
exemplifică la modul 
cel mai convingător 
soluții concrete, rezol
vări fericite ale com
plexei probleme na
ționale.

seamă o dominantă a 
tuturor scenelor dese
nate sau pictate : ver
ticalitatea personaje
lor sale.

— Mă urmărește, mă 
subjugă această idee ! 
— confirmă autorul. 
Prin om putem să 
portretizăm epoca, so
cietatea in care trăim. 
Si dacă ar fi să re
prezint grafic trăsătu
ra dominantă a omu
lui acestui timp, al a- 
cestei țări, atunci ar 
trebui să desenez, 'să 
pictez cu obstinație 
verticalitatea. Pentru 
că verticalitatea, dem

rescu. As fi fost ten
tat să afirm, dacă nu 
as fi avut in activita
tea artistului atitea 
dovezi ale unei inven
ții creatoare de ex
cepții. că portretele, 
scenele ce se perindă 
prin fata mea nu fac 
decit să transpună 
direct. aproape să 
calchieze ipostazele 
concrete ale realității, 
prototipurile atit de 
familiare pentru noi 
toti ale contemporani
lor noștri. Se impune, 
se repetă silueta o- 
mului drept, vertical, 
□mul. liber, stăoîn pe

Litoralul Mării Ne
gre. Pe faleza înaltă 
de la Pescărie, clădirea 
modernă a Institutului 
român de cercetări 
marine din Constanța. 
Dr. inginer Ștefan 
Pircălăboiu imi arată 
in larg, cam în drep
tul hotelului „Perla" 
de la Mamaia, silueta 
sondei de cercetări a 
institutului, plasată a- 
colo, in neliniștea per
manentă a valurilor, 
îmi povestește despre 
drumul său in Antarc
tica. despre sentimen
tele si gindurile care

l-au încercat la im
pactul cu peisajele de 
basm modern ale ghe
țarilor. Lupul de mare 
a devenitXooet. pictor. 
Imaginile -viu colorate, 
de care uzează în ciu
da efortului de a nu 
se abate de la exac
titatea științifică, mă 
fac să mă gindesc la 
Racovită. la drumuri
le tot mai cutezătoa
re ale românilor pe 
mările si oceanele 
globului, la respectul 
cu care este întîmpi- 
nat tricolorul nostru 
pretutindeni.

Iată, așadar, încă 
una din emblemele 
noului : prestigiul po
liticii. al stiintei. cul
turii si artei din tara 
lui Eminescu oe tot 
mai multe meridiane 
ale pămintului. Si in 
auz imi răsună versul 
Poetului :
Spună lumii large 

steaguri tricoloare
Spună ce-i poporul 

mare, românesc".

Vuietul valurilor le 
însoteste ca o ilustra
ție muzicală Plină de 
măreție.

Longevitatea tinereții
Tinerețe' fără bătrînețe, visul dintotdeauna al oamenilor de pretutin

deni, tinde să devină, in perspectivă, o realitate, datorită progreselor 
înregistrate de științele biomedicale, mai ales in ultimele trei decenii. 
Este și motivul pentru care in acest an Organizația Mondială a Sănă
tății recomandă spre dezbatere, ca una dintre marile probleme de 
sănătate ale omenirii, tema „Să redăm viața, bătrîneții". Este domeniul 
in care specialiștii din țara noastră au contribuții și priorități recunos
cute pe plan mondial.

Acad. Ana Aslan, reputat om de știință, a răspuns cu amabilitate 
invitației noastre de a face unele recomandări bazate pe o valoroasă ex
periență și înaltă competență.

TURISM Șl BALNEOLOGIE

Astăzi, despre cura balneară in stațiunea Amara
în zona de cimple 

a Bărăganului central, 
pe malul nord-vestlc 
al lacului Amara, se 
află stațiunea cu ace
lași nume. Apa lacu
lui și apa minerală, 
nămolul sapropelic și 
bioclimatul din aceas
tă zonă sint tot atiția 
factori terapeutici de 
care pot beneficia 
persoanele cu diferite 
afecțiuni. Despre prin
cipalii factori de cură 
din stațiune, tovarășul 
dr. Gheorghe Atana- 
sie, medic-șef al poli
clinicii balneare, ne-a 
spus :

— La Amara, apa 
sulfatată, clorurosodi- 
că și nămolul sapro
pelic de pe fundul la

cului sînt ihdicate în 
afecțiunile aparatului 
locomotor — reumatis
male degenerative, ab- 
articulare. inflamato
rii posttraumatice. ne
urologice periferice. 
Izvorul sulfuros poate 
fi folosit in principal 
în cura internă, pen
tru bolile digestive și 
renale cronice. Avem 
o bună bază de trata
ment, aparatură mo
dernă și completă. 
Zilnic se aplică pină 
Ia 3 000 de proceduri 
vizind bolile ginecolo
gice cronice și. in spe
cial. sterilitatea femi
nină. Se tratează, de 
asemenea, boli asocia
te ca afecțiunile cro
nice ale aparatului

respirator, nevrozele 
astenice. Trebuie men
ționat faptul că in a- 
ceastă perioadă stațiu
nea este mai puțin 
aglomerată, iar perso
nalul medical are po
sibilitatea să se ocupe 
mai mult de fiecare 
caz în parte.

★
Este de reținut și 

faptul că în această 
perioadă a anului ta
rifele sint avantajoa
se. Informații supli
mentare se pot obține 
la toate agențiile și fi
lialele oficiilor jude
țene de turism și ale 
întreprinderii de tu
rism, hoteluri și res
taurante București.

— Cu exact trei' decenii în urmă, 
în țara noastră a fost înființată, sub 
conducerea savantului C.I. Parhon, 
prima unitate de acest fel din lume : 
Institutul de geriatrie, care în anul 
1973 a devenit Institutul național de 
gerontologie și geriatrie, al cărui di
rector general am fost numită. Eram 
deci primii cu un institut de cerce
tare a bătrîneții din punct de vedere 
biomedical, geriatria fiind medicina 
omului bătrîn (așa cum pediatria 
este medicina copilului), iar geron- 
tologia (inglobind și geriatria) se 
ocupă cu studiul fenomenului de 
îmbătrînire, abordînd toate aspectele 
bio-socio-medicale.

Desigur, înseși aceste priorități re
flectă umanismul politicii partidului 
nostru, grija constantă pe care o ma
nifestă pentru sănătatea tuturor oa
menilor, pentru păstrarea unei lon
gevități active, cu atît mai mult cu 
cit media de vîrstă a crescut la noi, 
in anii socialismului, de la 42 de ani 
la aproape 70 de ani.

— Cind au început să fie aborda
te in tara noastră aceste probleme 
și, mai ales, să fie aplicate rezulta
tele cercetărilor privind prevenirea 
imbătrinirii 1

— De fapt, cercetările In domeniul 
bătrîneții au fost incluse în planul 
Academiei incă in anul 1948 sub con
ducerea acad. C.I. Parhon. Au urmat 
ani de studiu și descoperirea — pen
tru că este o descoperire ! — acțiu
nii eutrofice, întineritoare a novo- 
cainei și procainei. Primele rezultate 
au fost comunicate în 1953 în țară și 
apoi în 1956 în Elveția și R.F. Ger
mania. Sigur, aceste rezultate ar fi 
rămas numai literatură științifică și 
nu s-ar fi impus dacă nu am fi tre
cut la aplicarea lor in practică. Pri
mul nostru centru gerontologie a 
fost Înființat la întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești în anul 1955 
unde, după tratamentul aplicat, s-a 
constatat o reducere a zilelor de con
cediu medical, creșterea dorinței și 
capacității de muncă. Evident, 
aceste rezultate ne-au încurajat, 
deși multi colegi erau sceptici. 
Azi avem 144 asemenea puncte

medicale. încă din 1953 am susținut 
că este posibilă prevenirea fenome
nelor de îmbătrînire și atunci era, 
în adevăr, ceva cu totul nou, eram 
primii care susțineam așa ceva. 
Multi, ' neîncrezători, zimbeau. Azi

Dialog
cu acad. Ana ASLAN

toți specialiștii vorbesc despre aces
te posibilități, vedeți că și O.M.S. ii 
acordă atenția cuvenită.

— In multe țări, zeci de milioane 
de oameni folosesc cu bune rezultate 
produsele fabricate in țara noastră 
pe bază de gerovital, acestea fiind 
tot mai cunoscute și apreciate. Care 
este explicația științifică a acțiunii 
lor ?

— în afara cercetărilor întreprin
se aici, acțiunea lor a fost confirma
tă și de specialiști din alte țări. ir\ 
anul 1972, bunăoară, s-a descoperit 
că in organism se dezvoltă, după vîrsta 
de 40—45 ani, o enzimă care distruge 
elemente biochimice importante din 
creier, elemente implicate în trans
miterea influxului nervos. Trei gru
pe de cercetători din Anglia și S.U.A. 
au constatat — și deci au confirmat 
opinia noastră — că procaina este 
una dintre substanțele care inhibă 
acțiunea acestei enzime, iar gerovl- 
talul este de două ori mai activ. 
Aceasta explică de ce bătrinii sufe
rinzi iși redobindesc. după trata
ment, puterea de muncă, vioiciunea, 
optimismul, devenind astfel utili ce
lor din jur și nu o povară.

— Se poate spune că la virsta dv. 
(știm că nu faceți un secret din 
asta), la 85 de ani, sinteți un exem
plu de longevitate activă. Care este 
secretul dv. 1

— Studiile, cercetările, observațiile 
făcute pe oameni tineri și în virstă 
m-au condus la cîteva principii, că
rora in glumă le spun „decalogul" 
meu. Prevenirea imbătrinirii trebuie 
făcută în tot cursul vieții, dar după 
50—60 de ani este necesar să se ia 
măsuri mai ales în ce privește ali
mentația : nu se recomandă ca fe

meile să consume mai mult de 1 800 
calorii, iar bărbații pină în 2 200, re- 
nunțind la grăsimi și la dulciuri in 
favoarea verdețurilor, legumelor, 
fructelor și lactatelor.

începînd din primele zile de viață 
organismul trebuie sa fie. cit mai 
mult posibil. în contact cu factorii 
naturali : aerul, soarele etc. oxigenlșl 
fiind esențial pentru păstrarea, i t- 
grității celulei nervoase. Pe âd și 
plan, ca importanță, situăm factorul 
muncă și -subliniez : atît fizică, cit și 
intelectuală, deoarece preocupările 
trebuie să acopere ambele domenii 
pentru a fi permanent antrenate și 
inteligența și musculatura.

—- Cercetările și datele statistice 
au evidențiat trăsături specifice și 
obiceiuri ale longevivilor de la noi 
și din alte țări.

— Dintre aceste trăsături aș rele
va cîteva, esențiale : optimismul, 
lipsa l invidiei, dorința colaborării și 
întrajutorării, viața in colectiv, echi
librul pe care ți-1 dă familia. Toate 
acestea creează un fond sănătos, 
plăcerea de a trăi și de a munci, 
care înseamnă de fapt viață. Unui 
dintre „secretele" longevității este, 
după opinia mea și a multor specia
liști, păstrarea echilibrului neuro- 
psihic, a optimismului în . pofida 
greutăților sau adversităților inerente 
vieții. Aceste calități se obțin prin 
autoeducare, deci fiecare poate deți
ne „secretul". Al doilea „secret" re
zidă in munca pasionată pentru me
seria aleasă, pentru tot ceea ce faci. 
Să nu uităm sportul. Nu trebuie ca 
mijloacele de transport, autoturis
mul să ne lase „fără picioare" in 
sensul de a uita să le mai folosim. 
Mersul pe jos este sportul cel mai 
accesibil și util, el poate și trebuie 
să fie practicat la toate vîrstele. 
înotul, schiul ajută la menținerea 
mobilității articulațiilor, a elasticită
ții musculaturii șl întreținerea bunei 
funcționări a inimii. Copiii, tinerii 
trebuie să facă sport cit mai mult, 
căpătind astfel deprinderi sănătoa
se din primii ani de viață. Odată 
intrate în reflex, aceste practici nu 
vor mai fi părăsite pînă la cele mai 
înaintate vîrste. Am văzut că acum 
participă la curse de alergări și oa
meni de 70—80 ani, deci este un pro
gres și in ce privește mentalitatea.

Sperăm că munca, experiența și 
strădania noastră, puse în slujba 
omului de azi, se vor regăsi în viitor 
in numărul tot mai mare de longe
vivi activi, utili societății.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU
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CAPITALA ȚÂRII - ÎN FRUNTEA
«■9

Locul I pe anul 1981 pentru Organizația de partid a municipiului București
Sînt convins că toți cei care au fost distinși cu ordine, cu titluri vor face totul pentru a demonstra 

că sînt hotărîți să-și mențină pozițiile — ca să spun așa—cîștigate, iar alții să ocupe poziții noi. De ase
menea, sînt convins că județele, unitățile din toate domeniile, care nu s-au aflat astăzi printre cei ce 
au fost distinși, vor reflecta serios și își vor propune să se angajeze cu mai multă hotărîre pentru a ocupa 
un loc cît mai fruntaș în marea întrecere ce se desfășoară în țara noastră în vederea îndeplinirii obiecti
velor Congresului al XH-lea al partidului, a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România.

NICOLAE CEAUȘESCU

Munca împlinită oferă întotdeauna satisfacții fără egal în care omul 
se regăsește inconfundabii pe sine însuși, cu faptele și izbînzile 
ce-i relevă forța și-i înnobilează chipul. Și sentimentul acesta tonic 

este cu atit mai deplin cu cit obiectivul propus este realizat prin efort 
îndelung și tenace, bucuria împlinirii lui constituindu-se într-un îndemn la 
noi eforturi ce vor aduce, la rîndul lor, noi satisfacții, noi împliniri. Sub 
semnul acestui adevăr cu adînci semnificații se înscriu și succesele obți
nute de oamenii muncii din Capitală, care, în ultimii trei ani, s-au situat 
pe locul I pe țară în marea competiție a muncii creatoare.

Acum, din nou, eforturile lor își află cea mai elocventă prețuire în 
înaltele, distincții ale Republicii conferite fruntașilor în întrecerea socialistă, 
Organizației de partid a municipiului București acordindu-i-se „Ordinul 
Muncii" clasa I, pentru locul I în întrecerea dintre organizațiile județene 
de partid în industrie, construcții, transporturi și circulația mărfurilor.

Rezultatele înregistrate in primul an al cincinalului - încununate de 
distincția primită, de aprecierile secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — sînt pe măsura dăruirii și abnegației cu care 
puternicul detașament muncitoresc al Capitalei acționează pentru înfăp
tuirea politicii partidului, a obiectivelor actualei etape de dezvoltare a țării.

Remarcabilă prin ea însăși, performanța de a cuceri de trei ori 
consecutiv primul loc in întrecere este cu atît mai valoroasă cu cit, de 
la an la an, sarcinile și obiectivele asumate in întrecere au sporit în com
plexitate și amploare, anul 1981 detașîndu-se net în această privință. 
Aceasta a impus — după cum ne spunea tovarășul Ion Bucur, secretar al 
comitetului municipal de partid - o reconsiderare permanentă a căilor 
și mijloacelor de valorificare superioară a resurselor tehnico-materiale și 
umane din fiecare unitate, un mod nou de a gîndi și acționa pentru 
sporirea eficienței și realizarea unei noi calități în toate domeniile, in 
eforturile perseverente, ferm orientate spre asemenea obiective, organi
zația de partid a Capitalei, colectivele de muncă din unitățile bucureștene 
au beneficiat permanent de sprijinul statornic și multilateral al tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, sfatul și îndemnul comunist, orientările date cu 
prilejul vizitelor de lucru dinamizind puternic energiile creatoare ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor muncii din Capitală.

Așadar, capitala țării cucerește pentru a treia oară primul loc în 
marea competiție a muncii. Este un succes care umple de bucurie inimile 
locuitorilor Capitalei, ale tuturor cetățenilor țării, cu gîndul că aici se 
realizează mai mult de 15 la sută din producția industrială a României, 
succesele de aici răsfrîngîndu-se pozitiv asupra întregii economii. Da, 
Capitala a acumulat o experiență bogată în toate domeniile activității 
economice. încercăm să subliniem din această experiență, foarte succint, 
cîteva elemente.

întregul spor de producție — 

prin creșterea productivității muncii
Acesta este poate cel mai sem

nificativ fapt care exprimă sintetic 
hărnicia, capacitatea colectivelor 
de muncă de a găsi soluții opera
tive, eficiente celor mai complexe 
probleme ale producției. Prin creș
terea productivității muncii, preve
derile planului pe 1981 la producția 
marfă au fost depășite cu 2.4 mi
liarde lei. Un rez.ultat concludent 
al acțiunilor sistematice între
prinse pentru organizarea su
perioară a producției și a mun
cii, dar înainte de toate al 
preocupărilor stăruitoare pentru 
perfecționarea continuă a pregătirii 
profesionale a personalului munci
tor. Punînd accentul pe acest factor 
hotărîtor, organizațiile de partid au 
înțeles că. pentru a ridica eficiența 
producției la parametri tot mai 
înalți, sint necesare un înalt nivel 
de conștiință și măiestrie profesio
nală. folosirea judicioasă a forței 
de muncă. Citeva din acțiunile și 
rezultatele consemnate în acest do
meniu: a crescut continuu numărul 
muncitorilor policalificați, a.jungind

Unul din cinci produse 

este nou sau modernizat!
Din nou o cifră sugestivă : în 

anul trecut, cel puțin unul din cinci 
produse realizate in industria bucu- 
reșteană a fost nou sau moderni
zat. Mai exact, 21,2 la sută, cu 
peste 6 procente peste prevede
rile planului, reprezintă, în totalul 
producției-marfă, produsele noi și 
reproiectate. în total, au fost asi
milate și introduse în fabricație 737 
de mașini, utilaje și instalații teh
nologice, 72 materiale și 129 bunuri 
de consum. Sint rezultate care re
flectă strînsa conlucrare între cerce
tare și producție, preocuparea stă

Instantaneu la „Electroapaiataj", in mijlocul unui colectiv muncitoresc care știe că locui fruntaș se cîștigă și se menține prin muncă mereu mai spornică, mai eficientă

la 24 600, pentru ca în curînd acesta 
să sporească cu încă 2 100 cuprinși 
în cursuri de pregătire ; s-a extins 
lucrul simultan la mai multe ma
șini, în prezent lucrînd in acest 
fel 20 300 muncitori ; în urma ac
țiunilor întreprinse pentru mai 
buna folosire a forței de muncă, a 
cursurilor de calificare organizate 
și a redistribuirii in sectoare pro
ductive, ponderea muncitorilor ne
calificați a scăzut cu peste 20 la 
sută.

Se poate spune că anul 1981 a 
marcat un salt important în extin
derea mecanizării și automatizării 
proceselor de producție. Practic, nu 
există întreprindere, mai mare sau 
mai mică. în care să nu poată fi 
notate acțiuni cu efecte certe în 
privința mecanizării operațiilor cu 
un consum mare de muncă fizică, 
dotării cu dispozitive și scule mul
tifuncționale. realizate prin autodo- 
tare, cu mijloace moderne de trans
port și manipulare a materiilor 
prime și a produselor, cu mijloace 
de automatizare și cibernetizare.

ruitoare pentru aplicarea promptă 
a rezultatelor cercetării — domenii 
in care Organizația de partid a 
Capitalei a dobindit o bogată ex
periență. De mai mulți ani, la ni
velul Capitalei își desfășoară ac
tivitatea un entuziast colectiv de 
specialiști din toate domeniile care 
urmărește promovarea susținută a 
progresului tehnic, extinderea ex
perienței pozitive în domeniul teh
nologiilor, organizării fluxurilor de 
producție, valorificării potențialului 
creator al muncitorilor, cadrelor de

ț

ț
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• Institutul de cercetări chimice Bucu
rești
• întreprinderea de utilaj chimic „Gri- 

vița roșie"
• întreprinderea „Electroaparataj"
• întreprinderea chimică „Dudești"
• Centrala de utilaje și piese de schimb 

pentru industria chimică
• întreprinderea de mobilier și decora- 

jiuni „Heliade"
• întreprinderea de preparate și con

serve din carne
• Trustul de construcții industriale și 

agrozootehnice
• Institutul de inginerie tehnologică și

proiectări de întreprinderi constructoare de 
mașini
• Institutul de cercetare științifică și in

ginerie tehnologică pentru mașini-unelte, 
agregate, mecanică fină și scule „Titan"
• întreprinderea comercială de stat 

central, magazin universal „Unirea"
• întreprinderea de cooperare cu străi

nătatea in domeniul petrolului și gazelor 
„Rompetrol"
• întreprinderea de turism, hoteluri și 

restaurante
• întreprinderea economică de odihnă 

Snagov
• întreprinderea de construcții, repara

ții și administrație locativă „Foișor"

*

*

*

*

Pentru om, pentru îmbunătățirea calității vieții
► în 1981 au fost construite și date în folosință 29 593 locuințe, 65 săli 

de clasă, 1 775 locuri în grădinițe, 600 locuri în creșe, 872 locuri în 
ateliere-școală.

► în noile ansambluri de locuințe au fost construite și date în folo
sință spații comerciale însumînd 41 806 mp, rețeaua de unități comer
ciale și de prestări de servicii ajungînd la 6 580 unități comerciale, cu 
o suprafață utilă de 948 mii mp.

> Vinzările de mărfuri cu amănuntul pfin unitățile comerțului socialist ț 
au sporit cu 2,3 la sută față de plan și cu 6,9 la sută comparativ cu 
anul precedent.

> Volumul planificat al prestărilor de servicii pentru populație realizat 
în unitățile sectorului socialist a fost depășit cu 1 miliard lei, fiind cu 
10,5 la sută mai mare decît în 1980.

> în anul 1981 în școlile din Capitală învățau 372 000 de elevi, iar în fa
cultăți — 70 000 de studenți.

► A fost pus în funcțiune al doilea tronson a! metroului, cu o lungime 
de 9,2 km.

specialitate din întreprinderi, in
stitute de învățămînt și cercetare. 
Dintr-o lungă listă de realizări, 
care ar putea să intereseze și alte 
colective din țară, notăm cîteva 
exemple :

• tehnologia de turnare în for
me vidate — cu efecte deo
sebite asupra productivității, 
calității și consumurilor ma
teriale și energetice — s-a 
introdus la întreprinderile 
„Vulcan", „Semănătoarea", 
„Grivița roșie" și „23 Au
gust" ;

• un larg ecou au dobindit 
schimburile de experiență in 
sectoarele calde avi nd ca 
obiect extinderea și generali
zarea unor procedee tehnice 
moderne : utilizarea mediilor 
sintetice de călire. matrițarea 
prin imprimare la semicald, 
sudarea in rost îngust, recu
perarea aluminiului din zgu
ră, aplicate in 1981 in 19 în
treprinderi ;

• in sectoarele reci au fost 
promovate tehnologii origi
nale privind : recondifionarea 
pieselor de schimb, asigurîn- 
du-se pe această cale aproa

pe 30 la sută din necesar ; 
optimizarea regimurilor de 
așchiere, tehnologiile necon- 
venționale de7 prelucrare ;

• în institutele de cercetare și 
inginerie tehnologică au fost

Consumuri materiale și energetice 
față in față cu cele moi bune rezultate 

din țară și de peste hotare
în fiecare întreprindere și la ni

velul Capitalei, în anul trecut s-a 
desfășurat o amplă acțiune privind 
reducerea consumurilor materiale. 
Colective de specialiști din produc
ție și cercetare au analizat critic 
produs cu produs, punindu-ie față 
in față cu cele mai bune realizări 
din țară și de peste hotare. Acolo 
unde consumurile materiale au fost 
mai ridicate, s-au stabilit măsuri 
operative de reproiectare sau de 
înlocuire a produselor respective, 
de modernizare a tehnologiilor.

Pentru economisirea energiei 
electrice, la începutul anului, co

*

*
*

*

*

1
*
*
*

J
abordate 123 de teme vizind 
valorificarea materialelor re
cuperabile și refolosibile, 
multe dintre ele fiind de pe 
acum aplicate în întreprin
deri din Capitală și din țară.

mitetul municipal de partid a 
analizat împreună cu consiliile oa
menilor muncii și organizațiile de 
partid măsurile tehnice și organi
zatorice ce se impuneau pentru 
incadrarea cu strictețe în normele 
de consum și reducerea consumu
rilor planificate. In cadrul acestei 
acțiuni au fost identificate o serie 
de soluții concrete privind promo
varea unor tehnologii moderne, cu 
consumuri energetice mai reduse, 
reproiectarea și înnoirea unor pro
duse energointensive, creșterea 
randamentelor de utilizare a ener
giei la cuptoare, mașini și utilaje,

La Institutul de cercetări metalurgice, într-unul din laboratoarele in care 
știința se interferează cu producția

recuperarea resurselor energetice 
secundare ș.a. Pe această bază în 
fiecare întreprindere s-au elaborat 
bilanțuri energetice, ’ cuprinzînd 
măsuri concrete de economisire a 
energiei și combustibilului în fie
care secție și atelier, precum și Ia 
nivelul unității. Pe ansamblul Capi
talei. efectele acestor acțiuni privind 
reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, energie electrică 
și combustibil se regăsesc in im
portante economii suplimentare 
față de prevederile planului. în 
creșterea mai susținută a eficienței 
întregii activități economice. Iată

Aproape două miliarde in plus 
la export, un miliard in minus 

Iu import!
Să reflectăm asupra a două ci

fre : in anul trecut, pe ansamblul 
industriei Capitalei, prevederile 
planului la export au fost depășite 
cu 1,9 miliarde lei ; în același 
timp, în unitățile Capitalei au fost 
asimilate produse în valoare de 
peste un miliard lei care se 
aduceau din import. Sporirea 
continuă a exporturilor și redu
cerea sistematică a importurilor au 
constituit și constituie obiective 
prioritare, de permanentă actua
litate. pentru organizațiile de 
partid și consiliile oamenilor mun
cii din fiecare întreprindere. In 
condițiile adincirii crizei econo
mice mondiale, ale accentuării 
concurenței pe piața internațională, 
colectivele de oameni ai muncii 
din Capitală au făcut dovada unei 
exemplare mobilizări pentru pu
nerea in valoare a potențialului 
creator, răspunzind prompt cerințe

Ștafeta muncii a fost preluată cu ambiție sporită în cel de-al doi
lea an al cincinalului, Organizația de partid a municipiului Bucu
rești lansînd, la începutul anului, chemarea la întrecere către toate 
organizațiile județene de partid. Conferirea înaltei distincții constituie 
pentru comuniști, pentru toți oamenii muncii din Capitală un puternic 
imbold pentru o muncă de calitate și inaltă eficiență. Hotărît să nu 
precupețească nici un efort pentru a răspunde prin noi fapte de 
muncă îndemnurilor însuflețitoare adresate de secretarul general al 
partidului la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., la solemnitatea înmi- 
nării înaltelor distincții, puternicul detașament muncitoresc al Capitalei 
acționează în aceste zile cu întreaga sa putere de muncă și creație, 
cu înalt spirit revoluționar pentru a încheia acest an cu rezultate C't 
mai bune în toate domeniile, cu convingerea fermă că astfel își va 
spori contribuția la înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal, la 
înflorirea necontenită a patriei și creșterea bunăstării poporului.

Pagină realizată de Florea CEAUȘESCU, 
Dumitru TIRCOB, Iile ȘTEFAN

cîteva dintre realizările dobîndite 
în acest domeniu :
• Prin reducerea consumurilor 

normate s-au economisit 17 000 
tone metal, 114 000 MWh energie 
electrică și 168 000 tone combustibil 
convențional :
• Cheltuielile materiale planifi

cate la 1 000 lei producție marfă 
au fost reduse cu 5 lei ;
• S-a realizat o producție netă 

industrială suplimentară in valoare 
de 2,2 miliarde lei ;
• Beneficiile nete planificate au 

fost depășite cu 2,7 miliarde let.

lor partenerilor externi prin reali
zarea și livrarea unor produse com
petitive. de înaltă calitate. S-au 
înregistrat adevărate recorduri în 
depășirea planului la export în co
lective cu pondere mare in indus
tria Capitalei : „Electronica", „Elec
troaparataj", „Vulcan", „Policolor" 
— unități în care sarcinile la ex
port au fost depășite cu 20—30 
la sută.

Pentru găsirea celor mai bune 
soluții de reducere a importului, 
a intrat in tradiție ca in fiecare an 
să se organizeze Ia nivelul Capita
lei. al sectoarelor și in unități am
ple expoziții de lucru, care au per
mis identificarea cu maximă opera
tivitate de noi posibilități de mic
șorare a importurilor de piese, 
subansamble și echipamente de 
completare, printr-o mai strînsă 
conlucrare între întreprinderi și uni
tățile de cercetare și proiectare.

Fotografii : E. Dichiseanu
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Doua fete 
si-o urare

Priviți cu atenție această foto
grafie realizată de Ion Mindres- 
cu. Nu-i așa că fetele din ima
gine seamănă ca două picături 
de apă ? Și nu numai la chip, 
ci și la fapte. Surorile gemene 
Erica și Inge Dascălu lucrează in 
aceeași secție la Filatura de 
bumbac din Gura Humorului și

amindouă sint fruntașe in mun
că. Dar și la învățătură. Amin
două sint „seraliste" in anul trei 
la liceul industrial din localita
te. La urările adresate, deunăzi, 
de colectivul filaturii, cind cele 
două surori și-au sărbătorit ma
joratul, se adaugă și ale noastre : 
„La mulți ani, fetelor, și numai 
bucurii... majore !“,

Pescăruși pe Olt
Mecanizatorii de la S.M.A. Hm. 

Vilcea zoreau, zilele trecute, cu 
semănatul. Nu știau că dintr-un 
colț de tarla fotoreporterul Lică 
Popa încerca să-i surprindă pe 
peliculă. Dar iată că in „bătaia" 
obiectivului foto au apărut aces
te stoluri de... pescăruși. Care 
pescăruși s-au tot rotit și au în
soțit multă vreme tractoarele, 
după care și-au „caligrafiat"

prezența pe cerul de deasupra 
lacului de acumulare al hidro
centralei de la Riureni — la fel 
de ospitalier pentru pescăruși 
ca și malurile Mării Negre.

Farmaceutică
Știați că la Sibiu a fost ame

najat un muzeu al farmaciei, 
unic in felul lui în țară ? Ima
ginea prezintă una din numeroa
sele sale exponate: un mojar in 
care se măcinau sau se preparau 
cu secole in urmă prafuri lecui- 
toare de natură vegetală și mi
nerală.

Important de reținut este fap
tul că in muzeul sibian poate fi

intîlnită una din cele mai mari 
colecții din Europa de recipiente 
din sticlă opacă, datind de pes
te două secole.

Inscripții ale alchimiștilor pe 
diferite obiecte, manuscrise cu 
prescripții medicale, instrumente 
și aparate datind de mai multe 
secole, cumpene pentru cintări- 
rea plantelor medicinale, re
cipiente de pămint ars pentru 
conservarea diferitelor soluții și 
cite altele constituie tot atâtea 
puncte de atracție ale originalu
lui muzeu sibian.

I
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Statuie pentru... I 
Bălțata i

Știți cite statui s-au ridicat — |
și dedicat — piuă acum in lume 
„fumizoarei" de lapte ? Din ■ 
cite cunoaștem, existau, pină 
anul trecut, astfel de statui 
numai in Danemarca, Olanda și 
S.U.A. A patra statuie se află . 
in Singeorgiu de Mureș. De ce F 
tocmai aici 1 Pentru că pe valea 
Mureșului și pe valea Tirnavelor 
este zona în care s-a format, 
de-a lungul anilor, rasa de vaci .

„Bălțata românească" și pentru I 
<■<5 tot aici, la Singeorgiu de I 
Mureș, a început să se organi- 1 
zeze anual expoziția-tirg cu cele 
mai bune dintre cele mai bune ț 
„bălțate", veritabile „fintini" de ț 
lapte. Statuia a fost realizată de I 
Constantin Dombi, secretarul 
primăriei comunei Șincai, iar jo- ș 
iana care i-a folosit drept model 
a fost aleasă dintre cele mai | 
bune de la Stațiunea de cerce
tări zootehnice Tg. Mureș. La | 
ultima lactatie. ea a ajuns la 
peste 8 000 litri și a fost imorta- I 
lizată împreună cu ultimul ei vi
țel, deși au fost și ani in care I 
a făcut cite doi vitei.

Rubrică realizată de

L și corespondenții „Scinteii

Dezideratul culturii cinematografice
Problematica cinematografului 

ca domeniu social-cultural com
plex cuprinde, cum se știe, două 
laturi inseparabile prin implicația 
reversibilă receptor-emițător, res
pectiv cultura cinematografica a 
publicului și creația cinematogra
fică națională, ultima fiind luată 
în dezbatere, dar fără o raportare 
atit de necesară la prima latură.

Ne dorim o cinematografie ro
mânească cu deosebite valențe es
tetice și etice, care să reflecte ar
tistic, cu specific românesc, dar și 
cu specific cinematografic dina
mica tulburătoare a vieții noastre 
sociale. Bineînțeles, fără falsă po
leială sau tot atit de fals negati
vism îngust. Mai dorim însă ca și 
forma de expresie să depășească 
un anume simplism narativ, ope- 
rindu-se cu îndrăzneală asupra 
limbajului artei filmului spre o 
primenire atît de necesară.

In această situație este firesc ca 
și marele public să dispună de o 
capacitate receptivă adecvată, cu 
atît mai mult cu cît majoritatea 
filmelor pe care le vede sint 
totuși de o altă proveniență, iar 
apariția video-casetelor și sistemul 
din ce în ce mai lărgit al televi
ziunii vor produce la un moment 
dat o adevărată „inflație" cinema
tografică. Această „inflație" va 
trebui să o stăpînim prin jude
căți de valoare conforme unei es
tetici umaniste, iar aceste judecăți 
de valoare pot fi însușite și emise 
numai de către un public cu o 
cultură cinematografică temeinică, 
realizată la toate vîrstele și prin 
toate instrumentele socio-educa- 
ționale de care dispunem.

Tineretul — și cu el întreg 
publicul — recepționează săptămî- 
nal, prin mijloacele audio-vi- 
zuale, cantități mari de filme din 
seria comercială, „maculatură ci
nematografică". ale căror titluri pot 
fi ușor detectate în panourile de 
reclamă ale unităților cinemato
grafice. Or, această concurență a 
facilului, cumulînd sute de pro
iecții, formează persuasiv „deprin
deri" etice și comportamente care 
pot de-forma structura spirituală 
realizată de către mijloacele noas
tre educaționale.

Aș dori să fiu bine Înțeles. Nu 
sint împotriva filmelor de aven
turi, westernuri bine făcute, Qfil
me polițiste sau altele din aceeași 
serie, dar cu mențiunea unei

selecții făcute cu competență și 
responsabilitate.

Cu mult mai inadecvate unei 
educații autentice mi se par cele 
din așa-zisa producție medie, din
tre care unele se pretind „artis
tice" sau „serioase", invitînd de 
fapt indirect la acceptarea unui 
anume rpod de viață, fie de fac
tură roz-bombon, fie încărcate de 
violență. S-a mai luat poziție îm
potriva unor asemenea fițme, iar 
nu demult s-a cerut chiar eradi
carea lor din circuitul nostru cul
tural.

Pină în prezent însă nu am re
marcat vreo modificare esențială 
in acest sens in rețeaua cinemato
grafică. Dincolo însă de prezența 
sau absenta lor în rețeaua cinema-

publică. Acestea ar urma să fie 
prezentate intr-un circuit itinerant 
de rotație permanentă prin cele 
mai importante localități ale țării.

Pe lingă cinemateca din Capi
tală, cinematografele de artă au 
avantajul de a putea obține 
licențe de prezentare fără obli
gația de a respecta reglemen
tări de ordin juridic. Scopul cine
matografelor de artă nu este acela 
de a prezenta unor elite cinefile 
opere dificile de receptat, cum 
greșit s-a înțeles cind s-a renunțat 
la înființarea lor. Dimpotrivă, im
portanța lor constă tocmai în posi
bilitatea de a face accesibile marile 
valori ale ecranului, contribuind 
prin aceasta la ridicarea treptată 
a nivelului de cultură cinemato-

s...

tografelor, calea cea mai sigură 
pentru evitarea unor influente no
cive rămîne formarea unei culturi 
cinematografice, atît de temeinică 
și flexibilă, incit oriunde și oricind 
acest spectator ideal să poată reali
za acea distincție valorizatoare în
tre filmele de artă autentic cine
matografică și producțiile medii 
sau comerciale.

Cultura cinematografică se for
mează, mai ales, prin FILMOGRA- 
FIA de bază, adică prin cunoaș
terea directă a unor mari opere 
cinematografice și, respectiv, a 
unor mari autori, intr-o similitu
dine firească cu situația din cele
lalte arte. Aceste capodopere cla
sice și moderne ar trebui prezen
tate sistematic și permanent prin 
următoarele șase rețele posibile : 
case de cultură, cinecluburi, uni
versități cultural-științifice, cine
mateca, cinematografe de artă șl 
televiziune.

Intr-un anume fel toate aceste 
instrumente culturale au existat și 
continuă să existe (în afară de 
cinematografele de artă), numai 
că sint destul de departe de o 
funcționare corespunzătoare și. 
respectiv, eficiență educațională.

Deci ar fi necesar un pachet de 
copii pe 16 și 35 mnj ale unor fil
me de vîrf stabilite de specialiști, 
eventual după o largă consultare

grafică al unor pături din ce în ce 
mai largi de spectatori.

Actuala organizare a rețelei de 
difuzare este, după părerea mea, 
unilaterală și nu mal corespunde 
în etapa actuală nici cu structura 
variată a producțiilor cinemato
grafice și nici cu cerințele calita
tive de adecvare a culturii cine
matografice la nivelul ridicat al 
culturii generale a marelui public. 
Se simte nevoia unei inteligente 
conjugări între repertoriul rețelei 
comerciale, al cinematografelor de 
artă și al cinematecii pe de o 
parte, iar pe de altă parte extin
derea funcțiilor pe care le pot în
deplini mult mai eficient casele 
de cultură prin cercurile de „prie
teni ai filmului", cinecluburile ca 
focare-pilot și cursurile de cine
matografie de la universitățile 
cultural-științifice.

Desigur, ar putea contribui sub
stanțial și cel de al șaselea factor 
amintit, adică televiziunea prin- 
tr-o complexă emisiune săptâmi- 
nală, care să fie într-adevăr de 
cultură cinematografică și de ini
țiere totodată in tainele limbaju
lui filmic.

Un al șaptelea demers s-ar putea 
intitula BIBLIOGRAFIE. Spre 
deosebire de celelalte arte, unde 
s-ar cere mai mult de o viață ca 
să se parcurgă exhaustiv lucrările

de specialitate, în domeniul artei 
filmului nu sint mai mult de apro
ximativ cîteva zeci de titluri pe care 
să le putem considera cu adevă
rat de referință. Cîteva traduceri 
pe an — și. într-o perioadă relativ 
scurtă, publicul ar putea beneficia 
de acele cărți esențiale. în acest 
domeniu însă, ultima traducere de 
carte serioasă a fost „Din tainele 
cinematografului" de Henri Agel, 
în anul 1971, și se anunță „Limbajul 
filmului" de Marcel Martin. Adău
găm necesitatea unor lucrări de ini
țiere sau studii și cronici realizate 
mai abundent de specialiștii noștri.

Un ultim demers, dar care, pri
vit în perspectivă, este cel mai 
important, privește introducerea 
studierii facultative a artei filmului 
în școală. Nu este vorba de folosi
rea mijloacelor audio-vizuale in 
procesul de modernizare a învăță- 
mîntului. ci de tratarea artei cine
matografice.

în domeniile literaturii, muzicii 
și artelor plastice există forme di
dactice de inițiere în școală. Com
parativ insă cu lecturile, concer
tele, vizionările de expoziții sau 
spectacolele de teatru, pe care ele
vii le „consumă" să zicem lunar, 
cantitatea de filme văzută în 
aceeași perioadă este foarte mare, 
iar formele de inițiere lipsesc cu 
desâvîrșire. Astfel, pentru elevi, 
cinematograful rămîne în general 
doar un spectacol receptat datorită 
dinamismului acțiunii la care reac
ționează emotiv, dar oricum fără 
discernămîntul pe care-1 poate oferi 
doar forța puterii de judecată es
tetică.

în sfîrșit. un ultim demers ar fi 
cel al festivalurilor cu dezbateri 
publice. întrucît beneficiem de 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei", nu avem decît să-i extindem 
paleta de posibilități formative. în 
așa fel încit nu premiera sau pre
mierea să fie importante, ci im
pactul realizatorilor cu publicul și 
dezbaterile acestuia.

Cultura cinematografică Se poate 
obține numai prin educație per
manentă în cadrul unei politici 
culturale complexe și dinamice, 
cum este cea a societății noastre 
de azi.

Prof. Gheorghe SABAU
cineclubul „Atelier 16" din Arad

Personajele filmelor de actualitate - eroii realității socialiste
A intrat în tradiția Comi

tetului județean pentru 
cultură și educație socialis
tă și întreprinderii cinema
tografice din județul Ialo
mița, unitate fruntașă pe 
țară, ca periodic să orga
nizeze intilniri ale iubito
rilor de film cu realizatorii 
celor mai recente pelicule. 
De data aceasta, intilnirea, 
care s-a transformat intr-o 
adevărată dezbatere, a avut 
loc la clubul C.F.R. din Fe
tești — un omagiu adus 
feroviarilor din această lo
calitate care, in urma re
zultatelor obținute in între
cerea socialistă pe anul 
1981, au fost declarați frun
tași pe țară.

Sala cu un public cald a 
oferit cadru propice aces
tei manifestări in care rea
lizatorii filmului ..Angela 
merge mai departe" (sce
nariu : Eva Sirbu) au fost 
reprezentați de actrița Do
rina Lazăr. regizorul Lu
cian Bratu și arhitectul 
Dodu Bălășoiu, autorul de
corurilor. A avut loc un 
dialog pe cît de sincer, pe 
atit de interesant. Nu ne 
rămine decit' să transcriem 
părerile celor care au vor
bit despre ..Angela merge 
mai departe", încercînd în 
acest fel să realizăm o 
„cronică de spectator".

Florentina Rusen, cadru 
didactic : „Nesiguranța cu 
care în general primim 
unele filme românești, care
nu întotdeauna ne aduc

tv

pe

Convingerile revoluționare- 
sursa nesecată a tăriei morale

și abnegației comuniștilor
Se împlinesc în acest început de 

aprilie 44 de ani de la cucerirea re
gimului politic în închisorile Româ
niei burgheze de către deținuții po
litici comuniști și antifasciști. Peste 
vreme, acest eveniment rămîne o 
mărturie a forței de neinfrînt și ca
pacității organizatorice a partidului 
comunist, care, raliind în jurul plat
formei sale de acțiune largi forțe 
sociale și politice, a smuls guver
nanților această importantă biruință 
politică. Și, deopotrivă, acest eveni
ment rămine peste ani ca una din 
cele mai tulburătoare atestări ale 
tăriei morale a militantilor comu
niști, a profunzimii convingerilor 
lor revoluționare, sursa nesecată ce 
le-a dat puterea de a fi mai tari de
cît forțele represive, decit orice 
greutăți și privațiuni.

...De la apariția sa pe scena isto
riei, mișcarea noastră muncitorească 
s-a dezvoltat într-o permanentă 
confruntare cu aparatul represiv al 
claselor exploata
toare. De-a lun
gul anilor, mii și 
mii de militanți 
revoluționari au 
fost ' arestați, 
schingiuiți, ju
decați, condam
nați la ani grei de 
închisoare și nu 
o dată uciși. In 
lupta lor de zi cu 
zi. militanții cla
sei 
n-au 
scut 
decît 
tru poporul din 
s-au ridicat, credința neslăbită in 
justețea cauzei și a drumului ales, 
în triumful celor mai frumoase 
idealuri și visuri ce s-au făurit 
vreodată — acelea ale înălțării 
omului și 
demnitate, 
a dreptății 
naționale.

44 de ani de la cucerirea

muncitoare 
avut, ca 
și armă, 
dragostea

regimului politic in închisori 
de către deținuții comuniști 

si antifasciști» »
fierbinte pen- 
rîndurile căruia

• mai 
ce s-au

- acelea ale 
poporului in libertate și 

ale făuririi unei societăți 
și egalității sociale și

noi, viața noastră pe ecran, 
este răscumpărată de bucu
ria descoperirii in unele 
opere a realității noastre 
vii, a problemelor ce ne 
preocupă, a luminilor și 
umbrelor din viață. Desi
gur, fiecare spectator poate 
reține un anumit aspect al 
unei creații. Din filmul 
prezentat acum se degajă 
un firesc cuceritor. Filmul 
este firesc, iar dialogul, na-

mea este că el constituie o 
pledoarie pentru demnitate 

și adevăr, indiferent de ne
cazurile pe care le întim- 
pinăm. Angela zimbește, 
dar dincolo de zimbetul ce-1 
vezi prin parbriz citești 
uneori durerea, iar viața pe 
care o trăiește, modul cum 
ea nu se lasă îngenunchea
tă, incercările prin care 
trece îi dau siguran
ța gestului, fie că este la

tr-un București în care 
sînt fel și fel de oameni și 
caractere. Tinerii și vîrst- 
nicii deopotrivă au cu ce 
rămîne dintr-un asemenea 
film. Ca iubitor de film 
pot să afirm că scenariul 
și regia au refuzat, și bine 
au făcut, acele coincidențe 
devenite găselnițe cu care 
încearcă unii producători să 
ne obișnuiască. Filmul, ca 
sa fie crezut, trebuie să fie

Spectatorii despre filmul „Angela merge mai departe"

tural. Noi, spectatorii, nu 
sintem specialiști in cîntă- 
rirea calităților și carențe
lor pe care criticii le pot 
semnala, dar un lucru este 
cert, asemenea filme ne 
plac".
Marian Motoloiu, mecanic 

la Fabrica de conserve Fe
tești : „Viața nu este în
totdeauna plină de bucurii, 
covor de flori, cum încear
că unii cineaști s-o picteze 
in culori cit mai vesele. 
Ea are, e drept, bucurii, dar 
și o serie de încercări, 
chiar necazuri, în taxiul 
Angelei se perindă inși 
solitari sau perechi ce 
fac parte dintr-o lume în 
care trăim. Angela a fost 
atit de firească in tot ce a 
făcut încît ne-a cucerit. 
Filmul este adevărat și. prin 
aceasta, educativ. Și părerea

volan pe magistralele Bucu- 
reștiului, ziua sau noap
tea, în propriul apar
tament sau într-o ședință 
in care se «judecă» așa- 
zise sentimente".

Vasilica Cotinghiu. con- 
fecționeră la Fabrica de tri
cotaje Fetești: „în sfîrșit, 
un film cu o femeie care 
este de la început pină lă 
sfîrșit. cu durerile și cu 
bucuriile ei. veșnic in ac
țiune, capabilă să-și rezol
ve singură problemele de 
viață fără a apela la aju
toare. Dorina Lazăr nu a 
creat .rolul Angelei, ci l-a 
trăit. Pe umerii ei a stat 
tot filmul".

Sandu Ciorbaru, mecanic 
de locomotivă : „Un film 
simplu, dar nu simplist, ca- 
re-ți merge la inimă. 
El prezintă secvențe din-

viață și «Angela merge 
mai departe» a reușit să ne 
satisfacă aceste pretenții".

Ion Răduță, profesor la 
Grupul școlar de construc
ții căi ferate Fetești : „Fil
mul prezintă o eroină com
plexă, reprezentativă, bine 
conturată, plină de dem
nitate. Nu mi-o luați în 
nume de rău și să nu 
socotiți comparația deplasa
tă, dar Angela are tăria Vi- 
toriei Lipan. Este tipul fe
meii care răzbește". După 
cum reiese' din asemenea o- 
pinii, spectatorii apreciază 
îndeosebi faptul că au des
coperit în film un personaj 
verosimil, atrăgător prin a- 
devărul vieții pe care îl 
relevă, un personaj, o fe
meie „pe umerii căreia stă 
tot filmul". După cum au 
subliniat ei, filmul româ

nesc de actualitate are ne
voie de o mai puternică 
infuzie de realitate, de o 
mai pregnantă prezentă a 
unei largi galerii de eroi 
reprezentativi, eroii realită
ții noastre socialiste.

Despre film și modul ’ în 
care a fost realizat, 
cum s-a făcut documenta
rea scenariului, de ce un ac
tor ca Vasile Miske nu este 
prezent și in alte pelicule 
au mai discutat și intre- 
bat Tonei Zota, Camelia 
Bejuscu și Liliana Nedel- 
cu din cadrul Complexului 
C.F.R. Fetești.

Am redat aceste păreri 
ale unui public Care și-a 
spus cu sinceritate opi
niile, cu gîndul că cineaș
tii noștri le vor afla. Fil
mul, sau mai bine zis ci
nematograful, este un bun 
al tuturor și, de aceea, ca
litățile și defectele lui tre
buie discutate intr-un dia
log firesc, deschis, care, așa 
cum sublinia și regizorul 
Lucian Bratu. este de un 
real folos tuturor, cineaști 
și spectatori, deopotrivă in
teresați în realizarea unor 
opere valoroase, educative. 
„Discuțiile purtate, părerile 
dumneavoastră, a spus re
gizorul, ne-au convins 
incă o dată că provincia 
nu mai are nimic comun 
cu provincialismul".

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii"

PROGRAMUL 1

8,00 Admiterea în învățămîntul supe
rior tehnic și agricol. (Consul
tații) .

8,40 Omul și sănătatea. Necesitate și 
abuz in alimentație.

9.00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii. Maeștri ai ar

tei muzicale românești : Iosif
Conta.

10,00 Viața satului. Din sumar : ■ La 
zi în agricultură : Semănatul po
rumbului. ■ Densitatea — verigă 
de bază în realizarea unor re
colte îmbelșugate. B în legumi- 
cultură zile hotărîtoare pentru*^ 
viitoarea producție. ■ Consiliile 
unice agroindustriale față în față 
cu cerințele campaniei de primă
vară. B Buletin agrometeorologic.

B Calcule gospodărești : Ce putem 
realiza în grădina de lîngă casă ? 
B Obiective ale noii revoluții 
agrare. B Construcții zootehnice 
moderne, economice, funcționale, 
din materiale locale, cu forțe 
proprii. Autoconducerea și auto- 
aprovizionarea : de la marea pro
ducție la curtea gospodarului. 
B Film inspirat din lumea satu
lui : Castelanii. O producție a
studioului cinematografic Bucu
rești. Cu : Marcel Anghelescu, 
Radu Beligan, Colea Răutu, Mar- 
git Koszegi, Tudorel Popa, Ilinca 
Tomoroveanu, Traian Stănescu, 
Ștefan Tapalagă, Vasilica Tasta- 
man, Lazăr Vrabie. Scenariul : 
Siito Andras. Regia : Gheorghe 
Turcu. Partea a Il-a. B Program 
cultural-educativ.

11,45 Lumea copiilor.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical B Umor și 

muzică, reportaje, versuri, infor
mații cultural-artistlce, melodii 
populare, desene animate B în

jurul orei 15,40 rugbi : Româ
nia — R.F. Germania (repriza a 
Il-a) din Campionatul european. 
Transmisiune directă de la Sta
dionul Giulești

17.25 Imagini din R.P. Ungară
17,50 Pagini din comedia cinemato

grafică românească. București.
Scenariul și regia : Ion Popescu- 
Gopo. Cu : Fory Eterle. Mircea 
Constantinescu, Dem Rădulescu, 
Toma Caragiu, Jorj Voicu, Colea 
Răutu

18.20 De la Istanbul la Kirikkale. Re
portaj

18,40 Micul ecran pentru cei mici. Ce 
frumoasă ești tu, țară

19,00 Telejurnal
19.25 Cîntarea României. De pe ma

rea scenă a țării pe micul ecran. 
Județul Călărași. Emisiune reali
zată în colaborare cu Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste.

20,35 Film artistic : Regăsire. Premieră 
pe țară

22.20 Telejurnal. B Sport

22.35 Studioul muzicii ușoare
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
13,00 Concert de prînz
13.50 Clubul tineretului
14.50 Desene animate
15.15 Teatru comentat. ,.Mizantropul 

domnului Molidre“. Comedie de 
Dumitru Solomon. Adaptare pen
tru televiziune de Lucia Hossu 
Longin și Alexandru Colpacci. în 
distribuție : Mihai Mihail, Mitică 
Iancu, Carmen Maria Strujac

17,00 Serată muzicală TV. Pagini de 
istorie a muzicii

19,00 Telejurnal
19,25 Telerama
19,55 Serata muzicală TV (continuare)
21.15 Muntele Galben. Film documen

tar. Producție a studiourilor chi
neze

21.35 Muzică de jaz de pretutindeni
22,20 Telejurnal. B Sport
22.35 Varietăți... varietăți
23,00 închiderea programului.

Citim intr-un document socialist 
din 1889 : „Dorul de a deștepta po
porul, dragostea de a-I mintui din 
nefericire sint așa de puternice, în
cît nimic în lume nu ne poate opri 
de a lupta pentru dezlănțuirea lui 
din robie (...). Știm ca dreptatea îi 
cu noi și de oriunde vom fi și ori
cind, vom lucra cu tot focul pentru 
poporul muncitor". Și declarația 
unui militant implicat în procesul 
din Dealul Spirii. la scurtă vreme, 
deci, după făurirea partidului nos
tru comunist : „Declar că sint co
munist și voi rămine, chiar dacă va 
fi să indur suferințe mal mari și 
sînt sigur că voi avea multe de în
durat". Și mai citim într-o publica
ție comunistă din 1 mai 1924, așa
dar. dintr-o vreme cind împotriva 
partidului se adoptau aspre măsuri 
de interzicere a activității sale le
gale : „Partidul Comunist a stat 
totdeauna și va sta pină la capăt in 
fruntea luptei clasei muncitoare, el 
a rămas și va rămine totdeauna pe 
pozițiile cele mai înaintate ale 
luptei de clasă, pentru a apăra cu 
singele luptătorilor săi interesele 
clasei muncitoare de la orașe și 
sate (...). Loviturile nu slăbesc, ci 
întăresc Partidul Comunist și-1 în
rădăcinează și mai mult în simpatia maselor".

Adevărate profesiuni de credință, 
ilustrînd consecvența atitudinii de 
mare frumusețe morală a militanți- 
lor partidului clasei muncitoare. 
Atitudine care și-a vădit însemnă

tatea și în timpul detențiunii lor în 
temnițele regimului burghezo-mo- 
șieresc, concepute ca locuri de izo
lare, de frîngere a voinței revoluțio
narilor și, nu o dată, de exterminare 
a lor fizică și psihică ; dar prin 
abnegația, puterea de sacrificiu, 
demnitatea și dîrzenia lor. deținuții 
comuniști au transformat închisorile 
în școli de educație revoluționară, 
de călire a conștiinței, de maturi
zare politică, avintindu-se, iarăși, 
după eliberare, în clocotul luptei.

Din toate aceste puncte de vedere 
caracteristică a fost situația de la 
Doftana ; aici regimul de detenție 
era cel mai aspru, aici erau siste
matic folosite bătăile, înfometarea, 
tortura, încarcerarea in celulele 
„H“ de tristă faimă, „regimul tăce
rii" Dar tot aici s-a dovedit mai 
tare, mai fermă voința comuniștilor 
de a rezista, de a birui. Organizația 
de partid a întreținut și întărit 
necontenit coeziunea detinuților po

litici ; aici s-au 
studiat sistematic 
operele de teme
lie ale socialis
mului științific, 
s-au editat publi
cații proprii, im- 
bogățindu-se zes
trea de cultură 
politică a celor 
închiși. Cum bine 
s-a observat, prin 
cărțile lor. prin 
ideile lor, alături 
de deținuții poli
tici s-au aflat 

Bălcescu și Eminescu, Alecsandri și 
Coșbuc și atîtea alte minți de seamă 
ale neamului, ale căror creații au fost 
citite aici cu nesaț, întipărindu-se a- 
dînc în conștiințe. După cum fire 
nenumărate de legătură s-au stabi
lit cu tovarășii din afară, de unde 
venea îndemnul întăritor : „zidi vil» 
închisorii ne despart, insă mo T 
cește noi sintem toți împreună și a it 
voi acolo, cit și noi aici vom duce 
lupta pină Ia izbinda definitivă, 
pină cind ne vom intilni afară eli
berați și dezrobiți, luptind mai de
parte pentru construirea comunis
mului". Rememorind aspra viață a 
Doftanei, lupta grea a comuniștilor 
întemnițați. tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu sublinia : „Lupta revolu
ționară, viața in colectivele din în
chisori și lagăre au constituit o 
inaltă școală de pregătire politico- 
ideologică, de educare și formare 
în spiritul principiilor eticii și echi
tății socialiste. In mod deosebit aș 
dori să menționez viața organizată 
în închisori în spiritul principiilor 
eticii comuniste, care au dat tărie 
și forță tuturor celor închiși să re
ziste prigoanei, Înfometării, mize
riei și să țină sus steagul luptei re
voluționare, să nu se plece nici un 
moment in fața claselor exploata
toare".

Lupta comuniștilor întemnițați, 
dîrzenia, puterea lor de sacrificiu 
constituie pentru generațiile de as
tăzi tezaur bogat de învățăminte, 
exemplu mobilizator, întăritor de 
voințe. Și, totodată, un viu îndemn 
spre a avea mereu trează in inimi 
inalta datorie de a duce mai departe 
făclia celor ce ne-au premers, de a 
nu precupeți nimic din energia și 
forța creatoare pentru a construi 
aici, pe plaiul românesc, o țară mai 
mîndră, mai frumoasă și mai 
prosperă.

Silviu ACHIM

Expoziție de fotografii artistice din Turcia
Spațiul material și 

spiritual pe care ex
poziția de fotografii 
artistice din Turcia il 
conturează pentru pu
blicul românesc, în să
lile Tudor Arghezi. în
lesnește cunoașterea a 
ceea ce a fost și este 
temeinic ca afirmare 
artistică originală în 
istoria acestei țări, fi
xează aspecte din 
ceea ce este nou ca 
valență socială. Fas
cinația modernității 
unor orașe ca Ankara 
sau Istanbul, dar și 
imaginea orașelor 
vechi cu monumentele 
și vestigiile lor cul
turale alternează pe 
simezele acestei ex
poziții. Privitorul poa
te reface, imagine cu 
imagine, un circuit de 
interes nu doar pur 
turistic. El are prile
jul de a descifra pul
sul exact al unor mari 
orașe, de a descifra 
momente ale istoriei 
adine întipărite în 
epiderma zidurilor 
vechi. Complexul Yil- 
dirim Bayazid. Edirne 
(Șemsi Giiner), Pala
tul lui Ishak Pașa, 
Dogubeyazit (Sitki 
Firat), Palatul Top-

kapi (Sami Giiner) 
sînt tot atîtea ima
gini vibrînd încă de 
mesajul unor stră
vechi civilizații. De la 
relieful hittit fixat pe 
peliculă de Ersin 
Alok la ornamentele 
murale fotografiate de 
Timucin Tulgar, de la 
imaginea cupolei din 
moscheea sultanului 
Ahmet (Ersin Alok) la 
incrustațiile cu sidef 
din Palatul Topkapi 
(Sami Giiner), privito
rul poate admira ima
gini impregnate de 
istorie, imagini care 
atestă o strălucită 
dezvoltare artistică. 
Ele reprezintă doar o 
parte a itinerarelor 
pe care privitorul ro
mân le poate străbate 
în această expoziție. 
Li se adaugă imagi
nile ultramoderne ale 
civilizației contempo
rane cu ecourile mul
tiple ale străzii — 
multicolore ziua, fee
ric luminate noaptea, 
ca într-o întoarcere 
spre lumea de frumu
seți mirabile a bas
melor Orientului. Ur
mărind îndeaproape 
realizările contempo
rane, obiectivul apara

tului fotografic minuit 
de Sitki Firat, Sami 
Giiner sau Billent 
GUven le-a surprins 
în măreția, monumen
talitatea lor, astfel 
incit privitorul are 
revelația unor docu
mente impresionante 
prin frumusețea, prin 
puterea constructivă 
pe care o atestă.

Acuratețea cu care 
au fost înregistrate 
dansurile și manifes
tările folclorice de 
Zeyned Yeșilay, pei
saje spectaculoase din 
Valea Goreme, Urgiip 
(Șemsi Giiner) sau 
Pamukkale, Denizli, 
(Barbaros Giirsel), câ-J' 
lătoria in imagini îv-'JI 
intermediul val&fi.r 
culturii și civilizației 
turcești din trecut si 
de azi pe care o pro
pune această întreagă 
expoziție poartă, oda
tă cu frumusețea ima
ginii, semnificațiile 
unui mesaj generos, 
mărturia extinderii 
relațiilor de colabora
re între poporul ro
mân și cel turc în in
teresul progresului și 
păcii.

Marina PREUTU

S-a întîmplat! 
Un fel de-a spune
...S-a intimplat pe un șantier de locuin

țe, într-o dimineață oarecare. S-a intimplat 
— e un fel de-a spune I

...La blocul 39 de pe Ștefan cel Mare se 
începuseră finisajele. O parte din echipa 
lui Andrei Marin punea deja mozaic la 
etajele I și II, cind s-a adus incă un ca
mion de materiale : chiar mozaic. Pe care 
cine să-1 fi descărcat dacă nu ei inșiși ? 
Așa că au coborit imediat la descărcat. N-a 
rămas sus decit Eugen Tudoran : să termi
ne ce începuse, că altfel se întărea cimen
tul. Pe urmă, tot singuri, au urcat mozai
cul la etaj. Cu bobul : un fel de lift pen
tru materiale. Cum s-au priceput. Pentru 
că mecanicul Radu Florea, singurul auto
rizat să lucreze cu utilajul respectiv, dis
păruse nu se știe unde, tocmai cind era 
mai multă nevoie de el. Este adevărat că 
nu prea știau ei cum să ■ manevreze ma
șinăria aceea, dar mai cu hopuri, mai cu 
poticneli, apăsind la nimereală pe butoa
ne, pînă la urmă îi ghiciseră rostul. Boancă 
Nicoiae s-a descurcat. La fel și Godac Pe- 
trlcă. Moldovan Florea insă...

...Cităm din rechizitoriul procuraturii : „a 
acționat ridicarea platformei, pe care n-a

mai știut cum să o oprească. în dreptul eta
jului III se lovește de o grindă. Axul cen
tral se retează, platforma se răstoarnă și 
cade..." Todoran Eugen, în vîrstă de 20 de 
ani, absolvent al școlii generale de 10 ani, 
de meserie mozaicar — care se urcase pe 
platforma bobului ca să ajute la descărcat 
— scapă cu viață ca prin minune. Dar nu
mai după 300 de zile de spitalizare. Sau 
mai bine zis de luptă cu moartea.

După cum spuneam, s-a intimplat pe un 
șantier de locuințe : șantierul 2 din cadrul 
Grupului 2 de șantiere al Centralei de 
construcții-montaj București.

S-a intimplat ! Un fel de-a spune. Pen
tru că :

...șeful șantierului lipsea din întreprinde
re la data accidentului. Dar nici pină atunci 
nu controlase dacă sînt sau nu afișate nor
mele specifice de lucru cu bobul. O obli
gație elementară. Și nu erau afișate.

...maistrul care conducea lucrările de fi
nisaj la acel loc de muncă n-a observat — 
să zicem — că mecanicul care trebuia să 
asigure funcționarea instalației de ridicare 
și-a părăsit locul de muncă în timpul pro
gramului. Și nici cine încearcă să-i supli
nească lipsa.

...mecanicul, cum spuneam, singurul au
torizat să manipuleze asemenea instalații, 
plecase de capul lui, fără să scoată sigu
ranțele de la tabloul electric, fără să facă 
imposibilă funcționarea bobului, deci pro
ducerea vreunui accident.

în aparență, simple scăpări. în realitate, 
abateri grave de la normele de mun
că, de la prevederile legale privind 
securitatea muncii. Cu consecințe pe mă
sură, pe plan administrativ și juridic.

Care relevă, o dată în plus, că respectarea 
normelor de protecție a muncii nu este 
cituși de puțin o problemă facultativă — 
cum. din păcate, se mai crede încă destul 
de frecvent...

Transfer în interes, 
dar nu de serviciu
Pină în 27 martie 1978, Barbu Pătru lu

crase la întreprinderea de spirt-drojdie 
Bragadiru. Din dosarul penal nr. 1 740/81 
— soluționat recent la judecătoria sectoru
lui 4 — pe a cărui copertă este scris nu
mele său, rezultă doar că la aceeași 
dată era transferat la întreprinderea 
de cofetării și răcoritoare nr. 2. ca 
șef birou revizori gestiune. In interes de 
serviciu. Rețineți, vă rugăm, in „interes de 
serviciu".

De ce această subliniere ? In loc de alt 
răspuns, cităm din caracterizarea aflată la 
dosar. Caracterizare făcută de chiar condu
cerea întreprinderii la care i se ceruse

transferul : ...„La începutul activității sale 
a căutat să intre în problemele specifice 
I.C.R. 2 care aparțineau biroului, iar pe 
parcurs s-a încadrat în aplicarea practică a 
sarcinilor ce i se trasau de conducere". Ce 
s-ar mai putea spune in plus, pentru a ar
gumenta și mai bine evidentul cîștig, 
care să justifice interesul unității in 
favoarea căreia se făcuse respectivul 
transfer ? Cel mult două din precizările 
făcute in aceeași caracterizare în legătură 
cu modul în care B.P. își îndeplinea sarci
nile de serviciu : 1) „nu a depus interes 
pe linia valorificării inventarelor la ter
men" ; 2) „nu lua măsuri pentru recupera
rea pagubelor".

Suficient, nu-i așa ?
Cu ce se ocupa totuși conducătorul 

acestui compartiment atît de important in 
funcționarea mecanismului menit să asigu
re integritatea avutului obștesc ? Rezultă 
foarte clar tot din probele de la dosar : ii 
anunța pe gestionari data aproximativă la 
care urmează să li se facă inventar. '"’ontia 
cost, firește. Mita era, de regulă, propor
țională cu musca de pe căciula gestionaru
lui in cauză. Dar niciodată mai mare de o 
mie de Iei. Ceea ce ar însemna că șeful bi
roului revizori de gestiune nu era exce
siv de lacom. Se pare, singura lui calitate 
„profesională".

„Calitate" care nu justifica insă nici 
transferul in interesul serviciului, nici

menținerea intr-un post atît de important. 
Chiar 2 ani și jumătate.

Al cui, o fi fost totuși interesul ? Greu de 
răspuns la întrebare.

Din caietul 
grefierului

„Am luat părții vătămate căciula din cap, 
insă după ce am pus-o lui Nulă Ion pe cap 
am luat tramvaiul și am plecat. Am vrut 
să văd cum ii stă acestuia cu căciulă'.

(Din Dosarul nr. 1180/82, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală).

„Această ură personală pe mine o avea 
M.V. pe motiv că a fost prins de mine cind 
tăia vite clandestine pe cheiul Dîmboviței, 
in fața Abatorului. Susțin și semnez".

(Din Dosarul nr. 610/82. Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală).

....mă reîntorceau! din oraș împreună cu 
soția mea și un copil, pentru a mă retrage 
în domiciliul meu flotant".

(Din Dosarul nr. 1687182. Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală).

Florin CIOBANESCU
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■ La acumulările de ăpă din raza 
localităților Rogojești și Hănești, 
din județul Botoșani, au început 
lucrările de construcție la două noi 
microhidrocentrale. Ele vor produce 
anual peste 22 milioane kWh ener
gie electrică, in actualul cincinal 
urmează a se construi și pune in 
funcțiune în județ 26 de microhidro
centrale.

■ In comuna Ozun, județul Co- 
vasna, se construiește o nouă și 
modernă fabrică de amidon și glu- 
coză. Ea va avea o capacitate de 
14 000 tone amidon și glucoză pe 
an și va fi dotată în întregime cu 
instalații și mașini de fabricație ro
mânească.

■ In această primăvară, în zo
nele montane și colinare ale jude
țului Suceava vor fi plantate cu 
specii de rășinoase și foioase peste 
2 000 hectare terenuri. Milioanele 
de puieți necesari sînt asigurați in 
întregime din pepinierele proprii. 
De semnalat că această acțiune de 
întinerire a pădurilor va fi dusă ia 
bun sfîrșit de... tineri.

■ Pentru locuitorii comunei Bra
niștea, județul Dîmbovița, a fost dat 
în folosință un dispensar cu cabi
nete medicale, săli de tratament, o 
cameră de gardă și locuințe pen
tru medici. Să-l folosească sănă
toși !

■ în cel mai sudic oraș al țării

>----------------------
ȘTIRI SPORTIVE

Dinamo București — ciștigâ- 
toarea „Cupei României** la 

handbal masculin
Palatul sporturilor din Capitală a 

găzduit simbâtă finala celei de-a 4-a 
ediții a „Cupei României" la hand
bal masculin. în care s-au întilnit 
fruntașele handbalului nostru, echi
pele bucureștene Dinamo și Steaua. 
La capătul unui meci frumos, de un 
foarte bun nivel tehnic, handbaliștii 
de la Dinamo au obținut victoria la 
limită cu scorul de 20—19 (11—9), 
cucerind pentru a doua oară trofeul.

In partida pentru locurile 3—4, la 
fel de echilibrată ca și finala, 
echipa H.C. Minaur Baia Mare a 
învins cu scorul de 24—23 (după 
prelungiri) formația Constructorul 
Arad.
Florin Gheorghiu — calificat 
pentru turneele interzonale ale 
campionatului mondial de șah

Cîștigînd partida din ultima rundă 
cu Peter Lukacs, marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu a reușit să 
obțină calificarea pentru turneele in
terzonale ale campionatului mondial 
de șah. In cealaltă partidă a turneu
lui de baraj de ia Budapesta, Pinter 
a remizat cu Sznapik. Clasamentul 
final : 1—2. Florin Gheorghiu <Româ- 
nia) și Josef Pinter (Ungaria) — cite 
3,5 puncte ; 3. Alexandr Sznapik
(Polonia) — 3 puncte ; 4. Peter Lu- 
kacs (Ungaria) — 2 puncte. Con
form regulamentului se califică pri
mii doi clasați.

Ieri, la fotbal
Ieri, in etapa a 23-a, in divizia A : 

Universitatea Craiova — Politehnica 
Timișoara 5—0 ; Dinamo — F.C. Con
stanța 4—0 Progresul Vulcan —

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul 

General al Miliției 
Direcția circulație

Circulația autoturismelor în luna 
aprilie

In zilele de duminică ale lunii 
aprilie, autoturismele proprietate 
personală vor avea voie să circule 
după cum urmează : • 4 și 18 apri
lie : cele cu număr de înmatriculare 
fără soț : • 11 și 25 aprilie : cele 
cu număr de înmatriculare cu soț.
ACsnție sporită in timpul vacanței

? școlare
In timpul vacanței de primăvară, 

copiii se vor afla mai multe ore in 
afara casei, in curți, parcuri și în 
alte locuri de Joacă. Mulți dintre ei 
vor lua parte la excursii și drume
ții. Aceasta trebuie să constituie un 
permanent obiectiv de precauție, de 
atenție sporită și de spirit preventiv 
din partea fiecărui conducător auto, 
dar și din partea oricărui adult care 
observă copiii expunindu-se primej
diei accidentelor. Din păcate, aproa
pe nu există zi în care unul sau 
mai mulți copii să nu devină victi
me ale evenimentelor rutiere. In lo
calitatea Cristești de lingă Tirgu Mu
reș, un elev in etate de 13 ani, do
rind să ajungă la un grup de copii 
aflat pe partea opusă a șoselei, s-a 
angajat fără să se asigure in traver
sare fiind accidentat de un autotu
rism inaintea căruia a apărut instan
taneu.

Conducătorii auto au datoria să 
prevină accidentele cu victime din 
rindul copiilor, știut fiind că micii 
pietoni sînt mai expuși decît adulții 
acestui pericol. Se cere și părinților 
mai multă preocupare in suprave
gherea și educarea copiilor asupra 
primejdiei la care se expun cind 
încalcă regulile de circulație.

- Zimnicea - s-a dat în folosință 
un nou și modern complex de ali
mentație publică — „Pescăruș". Pînă 
la sfîrșitul acestui an, în noua și 
frumoasa localitate de la Dunăre 
se vor mai construi și alte unități 
comerciale, cu o suprafață totală 
de peste 3 000 metri pătrați.

■ La complexul de cariere Su- 
seni-Chileni din județul Harghita a 
intrat în probe tehnologice un nou 
agregat de mare randament în ex
ploatarea și prelucrarea substanțe
lor minerale utile. Este vorba des
pre granulatorul G.R. 8, realizat în 
premieră de către constructorii de 
mașini de la întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Miercurea Ciuc.

■ La întreprinderea textilă „Dum
brava" din Sibiu se folosește, cu 
excelente rezultate, un nou produs 
românesc — latexul — un liant al 
suportului textil pentru covoare, rea
lizat de Combinatul petrochimic 
Borzești, în cadrul unei strînse co
laborări cu întreprinderea sibiană. 
Prin reducerea importului se obțin, 
anual, importante economii valutare.

■ In municipiul Sfîntu Gheorghe 
a fost inaugurat cel mai mare ma
gazin universal din județul Covas- 
na. Noul edificiu are o suprafață 
comercială de 8 922 metri pătrați și 
reunește, de fapt, peste 50 de ma
gazine într-unul singur !

Cor.vinul 0—1 ; F.C. Olt — C.S. Tir- 
goviște 1—0 ; U.T.A. — Steaua 1—2 ; 
F.C. Argeș — Sportul studențesc 
0—0 ; A.S.A. — S.C. Bacău 2—1 ; 
Jiul — Chimia 0—0 : Universitatea 
Cluj-Napoca — F.C.M. Brașov 0—0. 
In clasament conduce Universitatea 
Craiova — 32 puncte, urmată de Di
namo — 32 puncte. Etapa viitoare : 
miercuri, 7 aprilie.
La Galați, campionatele de cros

La Galați se vor desfășura as
tăzi finalele campionatelor națio
nale de cros, aflate la cea de-a 66-a 
ediție. în centrul atenției se situează 
proba feminină de 4 500 m, in care vor 
fi prezente cele mai bune alergă
toare de cros din lume, Maricica 
Puică, campioană mondială, și Fița 
Lovin, medaliată cu argint.

Meciul de rugbi 
România — R.F. Germania

Astăzi, la stadionul Giuleștl. m 
campionatul european de rugbi pen
tru „Cupa F.I.R.A.", selecționata Ro
mâniei intîlnește echipa R.F. Ger
mania. Jocul va incepe la ora 15.

în deschidere urma să albă loc 
meciul de fotbal dintre echipele di
vizionare B Rapid București și-Gaz 
Metan Mediaș. Dat fiind cererile 
foarte mari de bilete, întîlnirea nu 
se va disputa la stadionul Giuleștl, 
fiind reprogramată, de la ora. 11, la 
stadionul Steaua.

VASLUI • La clubul muncitoresc 
al întreprinderii de rulmenți din 
municipiul Birlad a avut loc des
chiderea „Lunii cărții in întreprin
deri și instituții". Inaugurarea 
primei decade din cadrul acestei 
manifestări dedicate cărții social- 
politice s-a încheiat cu un specta
col literar-muzical-coregrafic, la 
care și-au adus contribuția formații 
artistice din intreprindere. distinse 
în ■ Festivalul național „Cintarea 
României". (Petru Necula)

TIMIȘ • In cadrul fazei de masă 
a Festivalului național „Cintarea 
României", la Timișoara s-a des
fășurat festivalul-concurs „Mărți
șorul studențesc". Pe scenele clu
burilor celor 4 institute de învăță- 
mint superior, Casei de cultură a 
studenților și Operei Române au 
evoluat peste 1 000 de studenți- 
artiști amatori, constituiți în for
mații și colective reprezentind 
toate genurile artistice. (Cezar 
Ioana)

IAȘI • în organizarea Comitetu
lui județean de cultură și educație 
socialistă Iași, in colaborare cu Bi
blioteca județeană „Gheorghe Asa- 
chi“. biblioteca orășenească și orga
nizația U.T.C. din localitate, la Paș
cani a avut l.oc un simpozion cu 
tema „Rolul lecturii în educația pa
triotică a tineretului". (M. Corcaci).

BACAU • La galeriile Muzeului 
de istorie și artă din Bacău a fost 
deschisă o expoziție de pictură și 
sculptură semnată de artiști ama
tori. oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile județului. 
(Gh. Baltă)

BISTRIȚA-NASAUD • Aniversa
rea a 75 de ani de la marea răs
coală a țăranilor din 1907, precum 
și a două decenii de la încheierea 
cooperativizării au fost marcate la 
Bistrița printr-un simpozion de 
comunicări și referate desfășurat 
la casa de cultură a sindicatelor. 
• O trecere in revistă a celor mai 
Vechi obiceiuri, dansuri și datini 
populare specifice zonei etnogra
fice a ținuturilor bistrițene și nă- 
săudene a avut loc la casa muni
cipală de cultură sub genericul

Delegația parlamentară din Repu
blica Zimbabwe, condusă de Didymus 
Noel Edwin Mutasa, președintele 
Camerei Adunării, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, a efectuat 
o .vizită in țara noastră, a părăsit 
simbătă Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Nicolae Giosan, pre

Secretarul general al Ligii Statelor 
Arabe a părăsit Capitala

Simbătă dimineața a părăsit Capi
tala secretarul general al Ligii Sta
telor Arabe, Chedli Klibi, însoțit de 
Adnan Omrane, secretar general 
adjunct al ligii, care, la invitația 
ministrului afacerilor externe, a fă
cut o vizită in țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspetele 
a fost salutat de Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, și Con

Cronica zilei
O delegație economică cubaneză a 

efectuat, în perioada 29 martie—3 
aprilie, o vizită de lucru in țara 
noastră și a avut convorbiri la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale și 
Ia Comitetul de Stat al Planificării 
cu privire la dezvoltarea colaborării 
economice pe termen lung intre 
România și Cuba. în documentul 
semnat sîmbătă au fost convenite 
condițiile de participare a țării noas
tre la crearea de noi capacități de 
producție de nichel și cobalt in Cuba 
și livrarea pe termen lung de astfel 
de produse în România.

Delegația română a fost condusă 
de Ion Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, iar dele
gația cubaneză de Rene Pombo. vi
cepreședinte al Comisiei Centrale de 
Planificare.

Delegația cubaneză a fost primită 
de Cornel Burtică, viceprim-minis- 
tru, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și Emilian Dobrescu, viceprim-mi- 
nistru, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

A fost de față Humberto Castello, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București.

★
La încheierea vizitei pe care a in- 

treprins-o in țara noastră, prof. Wil- 
fredo Torres, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Știință și Tehnică 
și al Academiei de Științe a Repu
blicii Cuba, a declarat redactorului 
Agerpres, Dan Bulgăr : „Păstrez, in 
mod deosebit, o impresie minunată 
despre primirea și convorbirea avută 
cu tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, preșe
dintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, în cursul că
reia au fost constatate cu satisfacție 
marile posibilități ce există pentru 
lărgirea și întărirea raporturilor din
tre țările și popoarele noastre, pen
tru o mai strinsă colaborare in di
verse domenii ale științei și tehnicii. 
Constatăm acum, la sfîrșitul vizitei 
in Republică Socialistă România, că 
rezultatele ce se așteptau de la a- 
ceastă vizită au fost atinse : cunoaș
terea directă a activității pe care o 
desfășoară oamenii de știință, cerce

„Rădăcinile eternității". (Gh. 
Crișan).

ARAD • Zilele acestea a ieșit de 
sub tipar volumul „Aradul literar 
1982“, care cuprinde pagini de poe
zie. proză, teatru, critică literară, 
eseuri etc., semnate de scriitori ară
deni și din țară. Volumul este ro
dul strădaniilor membrilor cenaclu
lui literar arădean „Lucian Blaga", 
care a împlinit 35 de ani de activi
tate. (Tristan Mihuța).

CARAȘ-SEVERIN • Pe scena 
Casei de cultură din orașul Caran

sebeș s-a desfășurat o tradițională 
manifestare bănățeană a începutului 
de primăvară : festivalul folcloric 
pionieresc, care a reunit intr-o pa
sionantă întrecere formațiile artis
tice pionierești din Caransebeș și 
localitățile învecinate, precum și pe 
cei ai casei pionierilor din Reșița. 
De un deosebit succes s-a bucurat 
și parada portului popular. (Nico
lae Cătană).

TELEORMAN • Pe scena casei 
de cultură din Alexandria a avut 
loc un spectacol intitulat „Cintec, 
joc și voie bună", dedicat fruntași
lor in muncă din întreprinderile 
municipiului. Și-au dat concursul 
cunoscute formații artistice de ama
tori din localitate, precum și an
samblul de muzică și cintece popu
lare „Alunelul" al consiliului ju
dețean al sindicatelor. (Stan Ștefan).

HUNEDOARA • La Casa de cul
tură din Deva a avut loc spectaco
lul „înfrățiți in muncă și Cînt", or
ganizat de consiliile oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară și ger
mană și comitetul județean de cul
tură și educație socialistă. Numero
șii spectatori au participat la un 
bogat program artistic susținut de 
formații corale, grupuri vocal-in- 
strumentale, ansambluri și formații 
de cintece și dansuri populare ro
mânești. maghiare și germane din 
cadrul județului. (Sabin Cerbu). 

ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu, .vicepreședinte al 
M.A.N. . Margareta Hausser, secretar 
al M.A.N., Mihai Drăgănescu, depu
tat.

A fost prezent Mischeck Chenyika 
Hove, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Zimbabwe la 
București.

(Agerpres)

stantin Oancea, adjunct al ministru
lui.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice din unele țări arabe 
acreditați la București, precum și 
reprezentantul permanent al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei in 
țara noastră.

(Agerpres)

științifice din 
înalt atins de

tătorii și instituțiile 
România, a nivelului
țara dumneavoastră în domeniul 
științei, aceasta fiind o expresie a 
priorității deosebite acordate de con
ducerea de partid și de stat a Româ
niei acestei sfere de activități. în
cursul tuturor convorbirilor avute în
țara dumneavoastră au fost relevate, 
ca și cu alte prilejuri, raporturile de 
prietenie și colaborare existente în
tre țările noastre.

Doresc să folosesc prilejul pentru 
a exprima cel mai călduros și fră
țesc salut poporului român și. în 
mod particular, oamenilor de știință 
din România".

★

La invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, in perioada 
29 martie — 3 aprilie ne-a vizitat 
țara o delegație a Comitetului so
vietic al păcii condusă de I. N. Klî- 
cev, membru al Prezidiului Comite
tului sovietic al păcii, președintele 
Comitetului republican pentru apă
rarea păcii din Turcmenia.

Delegația a avut întrevederi la 
Marea Adunare Națională, Academia 
„Ștefan Gheorghiu", Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii, Insti
tutul de economie mondială, ADIRI, 
Uniunea artiștilor plastici, ia Con
siliul F.D.U.S. al județului Prahova 
și a vizitat obiective social-culturale 
din București și din județul Prahova.

★

Președintele Federației mondiale 
pentru protecția animalelor, Hans 
Iurgen Weichert, a făcut o vizită in 
țara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a fost 
primit de tovarășul Emil Petrache, 
adjunct al ministrului agriculturii 
și industriei alimentare, și a avut 
convorbiri cu acad. Mihai Beniuc, 
președintele Comitetului Național 
pentru protecția animalelor, și cu 
membri ai comitetului.

Au fost discutate probleme privind 
protecția animalelor, de menținere a 
echilibrului ecologic, precum și la
tura educațională a protejării ani
malelor.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a vizitat unele obiective 
ale Comitetului Național pentru pro
tecția animalelor.

(Agerpres)

BRAȘOV • La Brașov a fost 
inaugurată o nouă sală de specta
cole denumită „Studio ’82". Aici vor 
fi prezentate piese de teatru cu 
teme actuale scrise de autori mai 
puțin cunoscuți. (Nicolae Mocanu).

SUCEAVA • Timp de două zile, 
în centrul muncitoresc Broșteni, la 
căminul cultural din Neagra Saru- 
lui și la Casa de cultură din Vatra 
Dornei, sub genericul „De la stră
buni rămase", s-au desfășurat spec
tacole ale formațiilor artistice de 
amatori aparținînd unor case de 
cultură din județele Bistrița-Nă- 
săud, Maramureș și Șuceava. Spec
tacolele au relevat continuitatea 
tradițiilor folclorice de pe aceste 
meleaguri, bucuria de a trăi și a 
munci intr-o patrie liberă și pros
peră. (Sava Bejinariu).

VRANCEA • Secția de propa
gandă a comitetului județean de 
partid a organizat pentru localită
țile din zona montană o suită de 
manifestări reunite sub titlul „Săp- 
tămina activității ideologice și poli
tico-educative". Conferințele, dezba
terile, schimburile de experiență, 
programele cultural-artistice au ca 
tematică probleme specifice activi
tății economice și sociale din aceste 
așezări necooperativizate. (Dan 
Drăgulescu).

CALARAȘI • Din inițiativa co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă, in colaborare cu 
Editura Albatros, a luat ființă, la 
Călărași, Cenaclul „Albatros" • Se
siunea de comunicări „De la miș
cările revoluționare ale țărănimii la 
cooperativizarea agriculturii și noua 
revoluție agrară", organizată de Co
mitetul de cultură și educație so
cialistă al județului Călărași și Mu
zeul județean, s-a referit la înde
lungata istorie a luptei țărănimii 
pentru dreptate socială, participa
rea țăranilor din județul Călărași 
la răscoala din 1907, reforma agra
ră din 1945, momente din procesul 
de cooperativizare a agriculturii. 
(Rodica Simionescu).

Sărbătoarea națională a poporului ungar

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Frim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare 

BUDAPESTA
Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a eliberării Un

gariei, în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Consiliului 
Prezidențial și Guvernului Republicii Populare Ungare, 
comuniștilor și întregului popor ungar, salutări tovărășești 
și cordiale felicitări.

Eliberarea Ungariei, la care a contribuit, dînd grele 
jertfe, și armata română, a creat condițiile realizării unor 
profunde transformări în viața poporului ungar.

în perioada care a trecut de la eliberare, poporul ungar 
a obținut, sub conducerea Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, realizări remarcabile în toate domeniile con
strucției socialiste. Comuniștii și. întregul popor român 
apreciază rezultatele dobîndite în dezvoltarea economico- 
socială a Ungariei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Promovind consecvent o politică de dezvoltare a ra
porturilor cu toate țările socialiste, partidul și guvernul 
nostru acționează pentru amplificarea relațiilor de priete
nie, colaborare și bunăvecinătate dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară Ungară, pe baza 
respectării principiilor independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi și neamestecului în trebu
rile interne, in spiritul Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre cele două țări. Aceasta cores
punde intereselor poporului român și poporului ungar, ale 
cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării inter
naționale.

Folosim acest prilej pentru a transmite poporului ungar 
și dumneavoastră personal urări de noi succese in toate 
domeniile construcției socialiste in Republica Populară 
Ungară.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 37 de ani de 
la eliberarea Ungariei de sub domi
nația fascistă, eveniment de însem
nătate istorică in destinele poporu
lui ungar, care a deschis calea unor 
profunde prefaceri sociale și eco
nomice, a făuririi socialismului.

Desfășurind o amplă activitate 
constructivă, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea din țara vecină au în
lăturat răminerea in urmă moște
nită și au obținut succese de sea
mă in dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a economiei naționale. Au 
crescut de peste cinci ori venitul 
național, de circa opt ori producția 
industrială, a fost făurită o agricul
tură modernă. S-au dezvoltat știin
ța, învățământul, cultura, s-a ri
dicat. nivelul de trai, material și 
spiritual, al întregului popor.

Oamenii muncii de la orașe și 
sate depun eforturi stăruitoare 
pentru înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de cel de-al XII-lea Congres 
al P.M.S.U., care prevăd sporirea în 
continuare a venitului național, ri
dicarea eficienței întregii activități 
economice și sociale.

In România sînt urmărite cu sim
patie realizările remarcabile obți
nute de oamenii muncii din Repu
blica Populară Ungară. Trăind ală
turi de veacuri, forțele progresiste, 
revoluționare și democratice ale ce
lor două popoare s-au aflat mereu

Tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, a 
adresat o telegramă de felicitare 
președintelui Adunării de Stat a Re
publicii Populare Ungare, tovară
șul Apro Antal, cu prilejul celei 
de-a 37-a aniversări a eliberării Un
gariei de sub dominația fascistă.

De asemenea, au trimis telegra
me de felicitare, organizațiilor și 
instituțiilor similare din R. P. Un
gară, Consiliul Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te, Consiliul Central al' Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
ministrul apărării naționale, Comi
tetul Central al Uniunii Tineretului

La „Tungsram", în lumea electronicii
Pe nomenclatoarele de producție 

ale Uzinelor de echipament și pro
duse electrice „Tungsram" sînt în
scrise anual 1 600 de produse : corpuri 
de iluminat, tuburi incandescente, 
piese pentru radio și televizoare, uti
laje tehnologice vacuumatice etc. In 
cele patru unități din Budapesta ale 
întreprinderii și în alte 12 aflate in 
provincie, lucrează peste 30 000 de 
oameni. Uzinele au cunoscut o deo
sebită dezvoltare in cadrul planului 
de 15 ani, de modernizare a econo
miei naționale, elaborat de către 
P.M.S.U. în această perioadă, eco
nomia ungară a traversat o impor
tantă etapă de profunde prefaceri 
înnoitoare. Iar uzinelor „Tungsram", 
cu o bogată experiență și cu produse 
de înalt nivel calitativ, căutate 
la export, le-a fost acordată o 
atenție deosebită. Prin materializa
rea în filialele din provincie a in
vestițiilor destinate dezvoltării marii 
întreprinderi, în ultimii 15 ani pro
ducția ei a crescut de trei ori, iar în 
actualul plan cincinal va spori cu 
încă 25 la sută, în timp ce cheltuie
lile de producție urmează să fie di
minuate cu mai mult de o pătrime 
față de anii precedenți. Se acționea
ză, în primul rind, pentru creșterea 
productivității muncii, înnoirea teh
nologiilor de fabricație, ridicarea ca
lificării oamenilor muncii. Iar o 
importantă forță în bătălia pen
tru înnoirea producției o consti
tuie, desigur, cei peste 5 000 de ingi
neri din uzină, dintre care 2 000 lu
crează în activitatea de cercetare și 
dezvoltare.

Directorul tehnic al uzinelor, Nagy

vremea
Timpul probabil pentru zijele de 5, 6 

șl 7 aprilie, tn țară : Vreme răcoroasă 
la început, apoi în Încălzire ușoară. 
Cerul va fi schimbător, mai mult no- 

împreună in lupta pentru libertate 
și o viață mai bună, tn dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două popoare s-a înscris ca un 
factor deosebit de important și, tot
odată, ca un eveniment de neuitat 
participarea armatei române, ală
turi de armata sovietică, la elibe
rarea Ungariei de sub jugul fascist. 
In cursul luptelor de eliberare des
fășurate pe teritoriul Ungariei, tru
pele române, totalizind un efectiv 
de peste 210 000 oameni și manifes
tând un strălucit eroism, au sfări- 
mat în sectoarele lor de operații a- 
părarea inamicului, au spulberat 
numeroase contraatacuri înverșuna
te, eliberînd 1 237 de localități, intre 
care 14 orașe. Jertfele de singe date 
de poporul român pentru elibe
rarea poporului ungar iși găsesc ex
presie in faptul că in aspra încleș
tare cu forțele hitleriste și salaszis- 
te, fiecare al cincilea ostaș român 
a fost rănit sau a pierit pe timpul 
de luptă.

Prietenia și colaborarea dintre 
țările și popoarele noastre au căpă
tat un conținut superior in anii 
făuririi socialismului, pe temelia 
comunității de orinduire, a țelurilor 
socialismului și comunismului, a 
apărării păcii in lume. In spiritul 
principiilor egalității în drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc, înscrise in cele două trata-

Comumst, Consiliul Național al Fe
meilor, Comitetul National pentru 
Apărarea_ Păcii, Consiliul Național 
al Societății de Cruce Roșie, alte or
ganizații de masă și instituții cen
trale.

★
Ambasadorul R. P. Ungare la 

București, Sandor Rajnai, a depus, 
simbătă dimineața, cu ocazia celei 
de-a 37-a aniversări a eliberării 
Ungariei de sub dominația fascistă, 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

Lajos. a precizat că, anual, circa 20 
la sută din volumul producției il re
prezintă produsele noi, iar 70—80 Ia 
sută din acestea nu sint mai vechi 
de 5 ani. Tot aici se Înscrie și preo
cuparea pentru innoirea tehnologiilor 
și a mașinilor. „Avem — spune di
rectorul — ateliere pentru utilaje 
specifice, atît pentru noi, cit și pen-

Insemnări de călătorie

tru alți clienți. ateliere in care lu
crează 5 000 de oameni".

mașini noi. de înaltă
Dealtfel, 50 la sută

Și, intr-adevăr, activitatea acestui 
important sector constructor de ma
șini participă din plin la moderni
zarea liniilor tehnologice, ca și Ia 
crearea unor 
productivitate. ____ ,
din tehnologiile utilizate nu sint mai 
vechi de 5 ani. Una din ultimele 
realizări este linia de producție a 
corpurilor de iluminat obișnuite. Ea 
produce 5 000 de corpuri de iluminat 
pe oră, sub supravegherea a numai 
8—9 oameni. „Ne mindrim cu aceas
tă realizare a noastră — spun gaz
dele — intrucit acum sîntem solici
tați să exportăm asemenea linii teh
nologice unor producători cu vechi 
și bogate tradiții in acest domeniu".

Alături, într-o altă hală, o altă 
tehnică de ultimă oră. Instalația, 
dotată cu o sumedenie de brațe „aten
te", automate, mînuiește singură, ele
ment cu element, corpurile de ilu-

ros în estul și sud-estul țării, unde vor 
cădea ploi temporare, care vor avea și 
caracter de aversă, tn rest, averse izo
late. Vînt moderat, cu intensificări ifi 
estul țării și la munte. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, local mai ridicate, iar cele mi
nime vor oscila între minus 2 și plus 
8 grade, izolat mai coborlte în depre
siuni. Izolat, se va produce brumă. 

te de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, in celelalte docu
mente bilaterale. relațiile româno- 
ungare au cunoscut un curs ascen
dent.

Un rol hotăritor in acest sens l-au 
avut și îl au intilnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kădăr, care, 
prin înțelegerile convenite, au 
impulsionat ansamblul relațiilor re
ciproce, le-au deschis noi perspec
tive.

Sporirea schimburilor economice 
este însoțită de îmbunătățirea struc
turii acestora prin creșterea ponde
rii construcțiilor de mașini și a al
tor produse cu un grad înalt de 
prelucrare, a livrărilor reciproce de 
tehnologii. Un loc important in re
lațiile noastre revine dezvoltării co
laborării pe tărimul științei, cultu
rii, invățămîntului, in scopul unei 
mai bune cunoașteri reciproce, po
trivit aspirațiilor celor două popoa
re, in folosul întăririi prieteniei 
dintre ele.

Adresind, cu prilejul aniversării 
de astăzi, calde felicitări poporului 
ungar și urarea de a obține noi și 
importante succese in activitatea sa 
constructivă, poporul român iși ex
primă convingerea că relațiile ro- 
mâno-ungare se vor dezvolta in 
continuare pe cele mai diverse pla
nuri, în interesul reciproc, al con
strucției socialiste în cele două țări 
vecine, al cauzei generale a socia
lismului și păcii.

La invitația unor organizații din 
R. P. Ungară, au plecat, pentru a 
participa la festivitățile prilejuite 
de cea de-a 37-a aniversare a eli
berării Ungariei de sub dominația 
fascistă, delegații ale Comitetului 
județean de partid Arad .—. in ju
dețul Bekes ; Comitetului județean 
de partid Timiș — in județul Cson- 
grad ; Comitetului județean de 
partid Bihor — in județul Hajdu 
Bihar; Comitetului județean de 
partid Satu Mare — in județul 
Szabolcs-Szatmar.

(Agerpres)

x’ 
minat colorate, cu cele mai diferite 
destinații — pentru reclame și de
corații. pentru medicină și artă fo
tografică ș.a. — le așază. fiecare la 
locul său, pe o linie tehnologică nu 
mai lungă de 30 de metri, la capătul 
căreia 2—3 muncitoare fac o ultimă 
verificare și introduc produsele fi
nite în ambalaje. Randamentul liniei 
este de 3 800 corpuri de iluminat pe 
oră.

„Nu ne mulțumesc pe deplin aces
te instalații — afirmă directorul teh
nic al uzinelor. Au, intr-adevăr, o 
înaltă productivitate, dar se menține 
încă la nivel ridicat consumul de 
materii prime, energie și combusti
bil". Specialiștii au in lucru pe plan
șete procese complexe de innoire. 
de închidere a „unor supape" prin 
care se scurg cantități încă prea 
mari de materii prime, energie și 
combustibil.

Astfel sint traduse în viață, la uzi
nele „Tungsram", sarcinile trasate 
de partid privind înnoirea producției 
și sporirea eficienței acesteia. Două 
treimi din producție este destinată 
exportului. Numai in 1980 au fost 
exportate produse in valoare de 100 
milioane dolari, iar ponderea impor
tului in'materia primă necesară este 
de 40 milioane dolari. Produsele 
..Tungsram" sînt exportate in peste 
120 de țări ale lumii. în aceas
ta își găsește materializare efortul 
celor peste 1 400 de brigăzi socialiste, 
care, sub conducerea organizațiilor 
de partid, se întrec pentru calitate 
și eficientă.

Aurel URZICĂ

Seara și dimineața, ceață slabă. In 
București : Vreme răcoroasă la inceput, 
apoi in încălzire. Cerul va fi mai mult 
noros. Temporar va ploua. Vînt mode
rat. Temperaturile maxime vor fi cu
prinse intre 15 și 17 grade, cele mini
me vor oscila între 2 și 5 grade. Ceață 
slabă. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

• „A DOUA VIAȚA" 
A BETONULUI ARMAT. 
Cu timpul — este știut acest 
lucru — construcțiile din beton 
armat „imbătrinesc". La între
barea dacă n-ar putea fi re- 
utilizate materialele ce îl alcă
tuiesc, un grup de ingineri din 
Moscova a răspuns afirmativ 
punind la punct și tehnologia 
necesară. La inceput betonul 
armat se introduce intr-o insta
lație specială care îl pre
sează puternic, separind betonul 
de metal. Metalul este trimis 
la retopire, iar sfărimăturile de 
beton sint utilizate la prepara
rea unor noi betoane. Instalații 
de acest gen funcționează pe 
lingă mai multe întreprinderi 
permitted recuperarea anuală a 

zeci de mii de metri cubi de 
materiale de construcții;

• SE EXTIND LIMI
TELE UNIVERSULUI. Un 
grup de astronomi australieni și 
englezi de la Laboratorul „Sei- 
ding Spring Mountine" din sta
tul New South Walles din Aus
tralia au descoperit obiectul 
cosmic extragalactic cel mai în
depărtat de sistemul nostru so
lar dintre toate cele cunoscute 
în prezent. Acest obiect, un qua
sar din gaze incandescente, care 
s-a transformat ulterior într-o 
nouă galaxie, se află la o dis
tanță de 20 miliarde de ani lu
mină depărtare de Terra. Undele 
de lumină captate de oamenii 
de știință au părăsit quasarul cu 
mult inainte de apariția plane
tei noastre. Descoperirea astro

nomilor australieni și englezi 
este rezultatul unor intense și 
îndelungate cercetări efectuate 
cu ajutorul unui radiotelescop 
optic dotat cu o lentilă cu un 
diametru de 3,9 metri. în urma 
acestei descoperiri limitele uni
versului se extind considerabil 
— avind în vedere faptul că o- 
biectul cosmic cel mai îndepăr
tat de Terra se afla la 16 mi
liarde ani lumină.
• „CASE SOLARE".In 

Daghestan, pe țărmul Mării 
Caspice, a fost înființat un poli
gon experimental care poartă 
numele sugestiv de „Soare". în- 
tr-un sat situat în munții Cau- 
caz la mare altitudine a fost 
construită o casă care folosește 
pentru încălzire numai energia 

solară. Locul a fost ales pen
tru studii datorită faptului că 
in Daghestan numărul zilelor 
însorite este in medie de 300 
pe an. Instalația de încălzire 
testată în prezent a economisit 
in cele cinci luni de la pune
rea în funcțiune aproximativ 
șapte tone de combustibil con
vențional. într-un viitor apro
piat „case solare" se vor mai 
construi in localitățile Mahaci- 
kala, Kunuh, Kuli și Ahti. 
Se află in curs de elaborare pla
nul general de construcție a u- 
nui orășel muncitoresc pentru

RETUTINDENI
salariații șantierului unei cen
trale electrice, în care toate sis
temele de încălzire să fie pe 
baza energiei solare.

• CEA MAI VECHE 
NAVĂ DIN LUME. In mu- 
zeul situat lingă piramidele de 
la Gizeh a fost prezentată vizi
tatorilor (fotografia alăturată) 
cea mai veche navă din lume. 
Descoperit, în urmă cu 28 de 
ani. lingă mormintul lui Keops, 
șlepul faraonului, construit din 
lemn de cedru de Liban, avind 
o lungime de 45 m, s-a păstrat 

în condiții foarte bune. Arheo
logii au apreciat că această navă 
veche de 4 700 de ani constituie 
una din cele mai importante 
descoperiri de la deschiderea 
mormintului lui Tutankhamon.

Intirzierea prezentării intr-o ex
poziție s-a datorat controverse
lor ivite în rîndul specialiștilor, 
unii apreciind că, dacă nava nu 
va fi păstrată în condiții adec
vate de climă și umiditate, 
lemnul se va dezintegra.

• POLICROMIE. ° - 
devărată senzație a stirnit In 
rîndul oamenilor de știință 
mexicani descoperirea într-o 
zonă greu accesibilă din țară a 
unei flori neobișnuite ce-și 
schimbă culoarea pe parcursul 
zilei. In zori din albă ea de
vine roz, apoi de un roșu viu. 
mai tîrziu — violetă — pentru 
ca după apusul soarelui să 
redevină albă.

• UN NOU SISTEM 
DE ALFABET PENTRU 
NEVĂZĂTORI. Membr“ «- 
nei echipe de cercetători de la 
Universitatea Sherbrooke, din 
Quebec, Canada, au pus la punct 
o nouă formulă de tipărire a al
fabetului Braille, destinat nevă
zătorilor, utilizind semne nu in 
relief, ci incizate în materialul 
de scris. Acest sistem, precizea
ză agenția France Presse, care 
transmite știrea, facilitează păs
trarea textelor și permite, tot
odată, citirea lor cu ajutorul 
unui aparat special care trans
formă literele în semnale audi
tive. Semnele gravate sînt ace
leași ca cele utilizate în alfabe
tul Braille clasic.

□I
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Pentru pace, securitate, dezarmare
ORIENTUL MIJLOCIU

in Europa și în lume
Conferința de la Bruxelles 

pentru dezarmare și dezvoltare
BRUXELLES 3 (Agerpres) - La 

Bruxelles continuă lucrările Confe
rinței internaționale a organizațiilor 
neguvernamentale pentru dezarmare 
și dezvoltare, manifestare semnifi
cativă pentru năzuințele de pace ale 
popoarelor, pentru eforturile ce se 
cer întreprinse în vederea unei lumi 
mai bune, fără arme și fără răz
boaie. Participarea largă la această 
reuniune, la care sînt reprezentate 
numeroase organizații neguverna
mentale din 20 de țări europene și 
Canada, inclusiv România, sublinia
ză locul prioritar deținut în viața 
internațională de problemele înscri
se pe agenda dezbaterilor.

Lucrările conferinței se desfășoa
ră atît în plenare, cît și în secțiuni, 
cei peste 200 de participanți con-

centrîndu-și atenția pe următoarele 
teme : cursa înarmărilor nucleare, 
comerțul și producția de arme, con
versiunea industriilor de armament, 
prioritățile cheltuielilor publice, teh
nologie și cercetare, evoluția nego
cierilor de dezarmare, zone denu- 
clearizate.

Reuniunea și-a propus să sensi
bilizeze și mai mult opinia publică 
- al cărei rol important pentru evo
luția situației mondiale a fost evi
dențiat încă din primele luări de 
cuvînt - în perspectiva celei de-a 
doua sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrate pro
blemelor dezarmării, care să expri
me o voință politică generală pen
tru măsuri concrete și eficiente in 
acest domeniu.

Canadienii nu vor ca țara 
lor să devină poligon 
de testare a noilor arme

OTTAWA 3 (Agerpres). — Luind 
cuvintul in cadrul dezbaterilor din 
Comisia pentru problemele interna
ționale a Camerei Comunelor a 
Canadei, deputata Paeline Juitt a 
declarat că hotărîrea guvernului 
canadian de a acorda S.U.A. drep
tul de a folosi poligoane canadiene 
pentru testarea unor sisteme mo
derne de arme și a rachetelor de 
croazieră constituie „una dintre 
cele mai pripite și mai periculoase 
decizii adoptate de guvernul Cana
dian in ultimii ani" — relatează 
agenția T.A.S.S.

Rezoluții
în favoarea încetării 

armelor nucleare

• Puternice incidente la Beirut • Dezbaterile Consiliului de 
Securitate al O.N.U. în legătură cu măsurile ilegale adoptate 

in Cisiordania de către Israel
BEIRUT 3 (Agerpres) — Puternice 

incidente au izbucnit vineri seara în 
sectorul de vest al Beirutului intre 
părțile rivale în conflictul din Li
ban, relatează agenția France Pressei 
în cursul incidentelor două per
soane au fost ucise, iar alte cîteva 
rănite.

Ciocnirile, care au provocat im
portante pagube materiale, au înce
tat după cîteva ore, ca urmare a in
tervenției patrulelor Forței Arabe de 
Descurajare (F.A.D.).

în cursul luptelor, in capitala li
baneză au fost înregistrate mai mul
te explozii.

Documentul cerea Israelului „să 
anuleze decizia de desființare a con
siliului municipal ales de populația 
din orașul El-Bireh de pe malul 
Vestic al Iordanului și hotărîrea de 
destituire a primarilor din Nablus și 
Ramallah". De asemenea, era recla
mată anularea tuturor măsurilor a- 
doptate de către Israel in Cisiorda
nia, inclusiv în Ierusalim. Gaza și 
înălțimile- Golan. în totală contradic
ție cu normele dreptului internatio
nal și, în special, cu Convenția de 
la Geneva referitoare la protecția 
populației civile din teritoriile ocu
pate în timp de război.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SENEGAL

Excelenței Sale Domnului ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

La aniversarea Zilei naționale a Republicii Senegal vă adresez calde 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prospe
ritate și progres poporului senegalez prieten.

Exprim convingerea că relațiile dintre România și Senegal se vor dez
volta tot mai mult în viitor spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
independenței, destinderii și înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres) 
— Rezoluția Iordaniei, prezentată in 
numele Ligii Arabe, în Consiliul de 
Securitate în legătură cu măsurile 
ilegale adoptate în Cisiordania de 
către Israel a fost respinsă, ca ur
mare a vetoului S.U.A. — informea
ză agențiile U.P.I. și A.F.P. în fa
voarea rezoluției s-au pronunțat 
13 din cei 15 membri ai consiliului. 
Zairul abținindu-se.

CAIRO 3 (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat convorbirile dintre 
președintele Hosni Mubarak și pre
ședintele Somaliei, Mohamed Siad 
Barre, care a efectuat o vizită ofi
cială de trei zile în Egipt. După cum 
informează agenția M.E.N., cei doi 
șefi de stat au examinat evoluția 
relațiilor bilaterale, precum și situa
ția din Orientul Mijlociu și Cornul 
Africii.

In timpul unei mari demonstrații care a avut loc recent la Londra împotriva 
amplasării de noi rachete nucleare în Marea Britanie

TOKIO 3 (Agerpres). — Un nu
măr de 33 de adunări prefecturale 
și 827 de adunări orășenești și co
munale din Japonia au adoptat re
zoluții prin care cer încetarea 
cursei înarmărilor nucleare și tre
cerea la dezarmare, relevă ziarele 
japoneze „Asahi" și ..Mainichi", ci
tate de agenția Kyodo.

în cursul convorbirilor pe care 
le-a avut cu lideri ai partidelor so
cialiste din țările vest-europene vi
zitate, aceștia și-au exprimat acor
dul pentru sprijinirea campaniei de 
dezarmare nucleară, a declarat pre
ședintele Comitetului Executiv Cen
tral al Partidului Socialist din Ja
ponia, lehio Asukata. Potrivit agen
ției Kyodo, el a precizat că liderii 
socialiști din Franța, Suedia, Marea 
Britanie și R.F.G s-au declarat in 
favoarea apelului său la crearea de 
noi zone fără arme nucleare.

Sub presiunea mișcării 
antinucleare

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Comitetul pentru serviciile armate 
al Senatului S.U.A. a aprobat alo
carea sumei de 180,2 miliarde dolari 
pentru f inanțarea programelor mili
tare ale Pentagonului în viitorul 
exercițiu financiar, care începe la 
1 octombrie, relatează agențiile 
U.P.I. și A.P. Această sumă este cu 
3,2 miliarde mai mică decit fondu
rile solicitate de Administrație, 
precizează agențiile menționate. 
Acțiunea comitetului senatorial are 
loc intr-un moment în care in 
S.U.A. se intensifică mișcarea 
antinucleară,

Diferendul dintre Anglia și Argentina
BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, generalul 
Leopoldo Galtien, a afirmat într-un 
mesaj adresat națiunii că debarcarea 
forțelor armate argentiniene In Insu
lele Mal vi ne a avut loc pentru „a se 
pune capăt tergiversărilor utilizate de 
Marea Britanie pentru a-și menține 
dominația asupra arhipelagului".

Un comunicat oficial precizează că 
teritoriile, spațiile aeriene și mariti
me ale Arhipelagului Malvine și ale 
altor două insule — Georgia de Sud 
și Sandwich de Sud — au fost tre
cute „sub suveranitatea argentini- 
ană“.

LONDRA 3 (Agerpres). — Primul 
ministru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, a anunțat ieri, in cadrul 
reuniunii de urgență a Parlamentu
lui, că o importantă forță navală 
britanică se va deplasa in regiunea 
Arhipelagului Malvine, ca urmare a 
debarcării in aceste insule a unor

unități militare argentiniene — infor
mează agenția Reuter. De asemenea, 
s-a hotărit blocarea tuturor fonduri
lor argentiniene — guvernamentale 
și particulare — depuse la băncile 
britanice.

Margaret Thatcher a menționat, tot
odată. hotărirea guvernului său de a 
restabili prin mijloace pașnice auto
ritatea Marii Britanii asupra Insule
lor Malvine.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Sîmbătă seara au fost reluate 
dezbaterile Consiliului de Securitate 
al O.N.U. în problema diferendu
lui dintre Marea Britanie și Argen
tina asupra Insulelor Malvine (Falk
land). Primul inscris pe lista vorbi
torilor este ministrul de externe ar
gentinian, Nicanor Costa Mendez. 
Marea Britanie a prezentat un pro
iect de rezoluție, care se pronunță 
pentru retragerea trupelor agentinie- 
ne din arhipelag.

Oraș situat pe coasta 
de vest a Africii, la 
întretăierea unor im
portante căi de navi
gație aeriană și mari
timă, Dakarul a cu
noscut o puternică în
florire în cei 22 de ani 
care au trecut de la 
proclamarea indepen
denței Senegalului, a 
cărui capitală este. 
Sub impulsul victoriei 
obținute de poporul 
senegalez, mica loca
litate de altădată s-a 
transformat într-un 
modern centru econo
mic și comercial cu a- 
proape 1 milion de 
locuitori, pe cuprinsul 
căruia au apărut fa
brici și uzine, institu
ții de cultură și de 
asistență medicală, 
în portul Dakar, in 
apropierea căruia a 
fost creată o vasta 
zonă comercială liberă, 
poposesc zilnic nave 
din cele mai diferite 
colțuri ale lumii.

Noua înfățișare a 
capitalei senegaleze 
constituie, desigur, 
doar un aspect al e- 
forturilor depuse de 
poporul acestei țări 
pentru înlăturarea ur
mărilor dominației co
loniale și înaintarea 
pe calea progresului.

într-o periaadă relativ 
scurtă, străvechea „ța
ră a arahidelor" cum 
era denumit Senega
lul, datorită locului 
dominant deținut de 
acest produs la ex
port, a obținut o serie 
de importante succese 
pe linia valorificării 
celorlalte bogății ale 
solului și subsolului, 
a făuririi unei indus
trii proprii. Au fost 
construite zeci de o- 
biective industriale, au 
fost descoperite mari 
zăcăminte de fosfați, 
minereu de fier, mar
mură și a început o 
vastă operațiune de 
amenajare a cursului 
fluviului Senegal, care 
va permite irigarea a 
circa 500 000 de hecta
re de păminturi aride.

Un moment impor
tant în viața politică a 
țării l-a constituit a- 
cordul realizat cu 
Gambia cu privire la 
constituirea confedera
ției Senegambia. Po
trivit acestui acord, 
transpus în viață la 
1 februarie a.c„ in ca
drul confederației cele 
două țări își vor uni
fica politica monetară, 
financiară, externă și 
a apărării ; fiecare 
țară insă își va păstra

identitatea proprie, 
guvernul propriu, va 
avea reprezentante di
plomatice proprii, in
clusiv la O.N.U.

Prieten apropiat al 
popoarelor Africii, al 
tuturor popoarelor 
care și-au cucerit 
dreptul de a dispune 
liber de soarta lor, 
poporul român ur
mărește cu sentimente 
de simpatie și solida
ritate succesele obți
nute de poporul sene
galez pe calea conso
lidării independentei, 
a progresului econo
mic și social.

între România și 
Senegal s-au statorni
cit și se dezvoltă re
lații de prietenie și 
colaborare bazate pe 
stimă și respect reci
proc, care cunosc o e- 
volutie mereu ascen
dentă. O contribuție 
de cea mai mare im
portanță la realizarea 
acestui curs au adus-o 
întîlnirile și convorbi
rile la cel mai înalt 
nivel care au dat un 
puternic impuls voh- 
lucrării dintre ale 
două țări in avan. Ju! 
reciproc, al cauzei pă
cii și ințelegerii inter
naționale.

agențiile de presa
- pe scurt

RATELE ÎNALTE ALE DOBÎNZILOR BANCARE și deficitele bugetare 
federale mari din Statele Unite amenință așteptata redresare a economiei 
americane și afectează economiile altor țări, se apreciază într-un studiu 
publicat la Washington de Oficiul pentru buget al Congresului - infor
mează agenția Reuter. Nivelul foarte înalt al dobînzilor bancare amer,- 
cane atrage ridicarea dobînzilor și în alte țări, ceea ce frînează creșterea 
economică, se arată în document, apreciindu-se că „deficitele bugetaie 
extraordinare" preconizate pentru anii următori constituie un factor major 
al creșterii dobînzilor bancare.

PRIMIRE LA PHENIAN. Pre
ședintele R.P.D. Coreene, Kim Ir 

1 Sen, a primit, la Phenian o delega- 
■ ție a Comitetului japonez de spri

jinirea reunificării independente și 
pașnice a Coreei, condusă de Iwai 
Akira, consilier al Consiliului Ge- 

I neral al Sindicatelor din Japonia
(S.O.H.Y.O), secretar general al 
comitetului.

„FRONTUL, POPULAR 31 IA
NUARIE" — care reunește șase or
ganizații politice de stingă guate
maleze — a dat publicității, la San 
Jose (Costa Rica), o declarație in 
care respinge noul regim instalat in 
Guatemala in urma recentei lovi
turi de stat, informează agenția 
T.A.S.S. Forțele patriotice sint ho-

tărite să continue lupta pentru ob
ținerea _ libertății și a democrației, 
se arată in declarație.

REUNIUNEA MINIȘTRILOR A- 
GRICULTURII AI TARILOR 
MEMBRE ALE C.E.E. s-a încheiat 
la Bruxelles, fără ca participanții 
să fi realizat un acord în problema 
majorării prețurilor agricole pen
tru campania 1982—1983.

POPULAȚIA GLOBULUI a 
ajuns la aproximativ 4,5 miliarde 
de oameni în 1981, se relatează 
intr-un raport al Biroului de apre
cieri tehnice al Congresului S.U.A. 
Potrivit calculelor făcute de autorii 
raportului, pînă in anul 2000 popu
lația lumii va ajunge la 5,9—6,5 
miliarde persoane.

AUTORITĂȚILE DIN SINGA
PORE au interzis orice activități pe 
teritoriul țării ale membrilor sectei 
religioase Moon. într-un document 
difuzat presei. Ministerul de Inter
ne al acestei țări precizează că ac
tivitățile sectei aduceau prejudicii 
ordinii publice, iar membrii ei s-au 
făcut vinovați de fraude fiscale.

Arhipelagul Malvine (Falkland) 
este yn teritoriu dependent de 
Marea Britanie, format din circa 200 
de insulițe ce se întind pe 193 de 
km, la aproximativ 900 km distanță 
de coastele răsăritene ale Argenti
nei. Este locuit de aproximativ 1 800 
de persoane, care se ocupă îndeo
sebi cu agricultura, pescuitul și 
creșterea oilor. Capitala este Port 
Stanley.

Arhipelagul a fost descoperit in 
1592 de un navigator englez, John 
Davis, și denumit Falkland, după 
numele trezorierului marinei engle
ze din acea epocă. Un alt naviga
tor, francezul Bougainville, plecat 
dim Saint-Malo, odată debarcat aici 
în 1763, îi va pune numele de 
Malvine

Argentinienii s-au instalat in 1826 
pe insule — populate pe atunci 
doar de pinguini,' reni și foci. Aceș
tia, au fost apoi expulzați de englezi 
în 1833, dată la care s-a stabilit de
finitiv aici o populație de coloniști 
britanici. Arhipelagul devine, ast

fel, o colonie britanică, sub condu
cerea unui guvernator — actual
mente Rex Hunt — și a unui Con
siliu legislativ. Tot de la această 
dată, Argentina contestă coloniza
rea britanică și revendică suverani
tatea asupra arhipelagului.

Comportamentul plantelor în spațiul cosmic 
Primele analize ale experiențelor efectuate la bordul navetei 

spațiale „Columbia”
WASHINGTON 3 (A- 

gerpres). — Referin- 
du-se la una dintre ex
periențele efectuate la 
bordul navetei spațiale 
„Columbia" in timpul 
recentului zbor, Joe 
Cowles, profesor de bio
logie la Universitatea 
din Houston, a arătat că 
primele analize ale com
portamentului plantelor 
in condiții de impon
derabilitate dovedesc că, 
în linii generale, evolu
ția este aceeași ca pe 
Terra, relatează agenția 
Associated Press. Plan
tele au crescut riguroa

se, dar s-au manifestat 
unele diferențieri, prin
tre care cea mai evi
dentă este modul „con
fuz" în care au crescut 
rădăcinile, a precizat 
omul de știință ameri
can. Astfel, la boabele 
de fasole rădăcinile nu 
au crescut uniform, li
nele ieșind chiar la su
prafață, de parcă nu ar 
fi șt’.ut în ce direcție sâ 
se orienteze — a. spus 
el — cauza principală 
constituind-o, după opi
nia sa, starea de im
ponderabilitate. Cowles 
a arătat, de asemenea,

că unele rădăcini au 
înaintat in funcție de 
poziția seminței in sol, 
dar au asigurat hrana 
necesară plantei.

Prima concluzie pe 
care am tras-o, a spus el, 
este că problema culti
vării de piante în spa
țiul cosmic nu este in
surmontabilă, dar tre
buie efectuate mult mai 
multe experiențe pen
tru a înlătura efectele 
negative ale schimbări
lor de comportament și 
pentru a stabili ce spe
cii se adaptează bine 
noilor condiții.

Dezvăluirile unei 
reviste franceze

Hotărit lucru, „reverendul" Moon, 
personaj odios, conducătorul sectei 
denumite pompos „asociația pentru 
unificarea creștinismului mondial", 
este urmărit, în ultimul timp, de 
ghinion. După ce anul trecut, la ca
pătul unui răsunător proces desfă
șurat la Londra, secta lui Moon, 
care intentase în scopuri diversio
niste o acțiune juridică pentru „ca
lomnie" cotidianului „Daily Mail", 
s-a pomenit ea insăși. figurat vor
bind. pe banca acuzării, fiind con
damnată la plata unor usturătoare 
cheltuieli de judecată în valoare de 
1,6 milioane dolari, iată că acum 
lucrurile se repetă : ceea ce la în
ceput părea a fi o „contraofensi
vă" a reverendului s-a transfor
mat din nou in derută, într-un pri
lej de demascare și mai puternică 
a practicilor de recrutare. îndoctri
nare și, pînă la urmă, totală dez
umanizare a adepților săi.

De data aceasta, locul „acțiunii" 
nu a mai fost Anglia, ci Franța, 
știut fiind că secta dispune de fi
liale într-un mare număr de țări 
occidentale. Ce s-a întîmplat, de 
fapt ? Un lucru în aparență incre
dibil : o tînără în vîrstă de 21 de 
ani, Claire Chateau, și-a acuzat 
propriii părinți că au răpit-o și se- 
chestrat-o „in încercarea de a o 
despărți de sectă". In realitate, dis
perați de starea în care ajunsese 
fiica lor — între altele, adepții sec
tei sint trimiși să cerșească, iar fe
tele adesea să se prostitueze, banii 
încasați intrind. firește, in buzuna
rele „patronului", astăzi multimili
onar — părinții tinerei au încercat 
să o salveze recurgînd la serviciile 
a doi ex-mooniști : Allen Tate- 
Wood, fost președinte al „ramurii 
politice" a sediului central din 
S.U.A. al sectei, și Martin Fiers, 
fost lider adjunct al filialei cana
diene. Reușind să se desprindă din 
ghearele sectei, acești doi oameni 
— scrie Săptămînalul Paris Match
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Proiecte de reforme social-economice în dezbaterea 
parlamentului francez

PARIS 3 (Agerpres) — Primul mi
nistru al Franței, Pierre Mauroy, a 
deschis sesiunea extraordinară de 
primăvară a Adunării Naționale, 
reafirmînd voința guvernului său de 
a „concretiza schimbarea" în țară, 
relevă agenția France Presse.

Actuala sesiune, care va fi urmată 
de o sesiune extraordinară în luna 
iulie, va lua în discuție o serie de 
proiecte de lege care se încadrează 
in politica guvernamentală de re
forme social-economice. între altele, 
este vorba de proiectul de lege cu

privire la reforma radioteleviziunii. 
precum și de patru proiecte de lege 
care prevăd extinderea drepturilor 
oamenilor muncii în întreprinderi.

La Paris se apreciază că dezbate
rile din parlament asupra probleme
lor înscrise pe ordinea de zi vor 
prilejui o confruntare deschisă între 
forțele de opoziție, care nu-și as
cund intenția de a zădărnici adop
tarea reformelor preconizate de gu
vern, și deputății socialiști și comu
niști ce dețin majoritatea în Adu
narea Națională.

Pentru respectarea neutralității Canalului Panama
O declarație a ministrului panamez de externe

CIUDAD DE PANAMA 3 (Ager
pres). — Luind cuvintul la posturile 
de radio cu prilejul retragerii orga
nelor de poliție nord-americane din 
zona Canalului Panama, Jorge 
Illueca, ministrul panamez de ex
terne, și-a exprimat speranța că 
Statele Unite vor respecta neutrali
tatea acestei importante căi de co
municație interoceanice.

Ministrul panamez a reamintit că 
Republica Panama a permis instala

rea bazelor nord-americane în zona 
canalului din rațiuni care țin de 
apărarea acestuia. Folosirea acestor 
baze pentru organizarea de centre de 
spionaj și de pregătire armată a 
unor elemente din Honduras, Sal
vador. Guatemala și din armata dic
tatorului Somoza constituie o vio
lare gravă a tratatelor privind zona 
Canalului — a spus el. Statele Unite 
s-au obligat să mențină regimul de 
neutralitate a Canalului.

— „sint ultima speranță a sute de 
părinți ai căror copii au fost re
crutați de secta lui Moon", Ce-i 
drept, ei nu-și pun la dispoziție 
serviciile' în mod gratuit, pretin- 
zînd pentru acestea o sumă buni
cică (și-au creat un fel de „busi
ness" sui-generis), dar fiind vor
ba de oameni care s-au aflat 
pe treptele cele mai de sus ale ie
rarhiei mooniste și care cunosc în 
amănunt toate dedesubturile sec-

rile blajine ale reverendului. Trans
criem din declarațiile împărtășite 
de cei doi unui reporter al săptă- 
mînalului amintit și care au apărut 
sub titlul ce nu mai necesită vreun 
comentariu : „Cum transformă sec
tele pe tineri in niște roboți" : 
„Noul adept este condiționat cu 
grijă din primul moment. Operați
unea de condiționare sau «spălare 
a creierului- este simplă, dar de o 
eficacitate inspăimîntătoare : im-

o plingere pentru „sechestrare de 
persoană" autorităților polițienești, 
care au dispus că părinții nu au 
dreptul să-și rețină propria fiică, 
chiar dacă aceasta este spre binele 
ei... Procesul delicat de „vindecare" 
sufletească a tinerei Claire nu a 
putut fi astfel dus la capăt și ten
taculele sectei au înfășurat-o din 
nou — poate definitiv.

Mooniștii nu au avut însă motive 
să jubileze. Cazul tinerei Claire a

• Cum a ajuns tînăra Claire Chateau să-și renege... propriii părinți • Metodele 
odioase ale „reverendului" Moon transformă pe adepții sectei sale în ființe fără 
voință, gata să practice cele mai înjositoare îndeletniciri pentru înavuțirea „patro
nului" • Sfîrșitul inevitabil al celor ce s-au lăsat ademeniți : sinuciderea sau azilul 
de nebuni • Opinia publică se ridică împotriva „concernelor șarlataniei mistice"

tei, sînt. ca atare, cei mai în 
măsură să-i ajute pe adepții mai 
tineri ai acesteia să descopere ade
vărul. Iar adevărul este că Moon, 
originar din Coreea de sud (unde 
și-a început cariera, autoproclamîn- 
du-se lider al unei „cruciade mon
diale împotriva comunismului", și 
inființînd o... fabrică de armament) 
și ulterior stabilit în America, a 
reușit să pună la punct o tehnică 
de anihilare totală a voinței noilor 
recruți, astfel incit aceștia ajung, 
în scurt timp, niște unelte docile, 
gata să practice cele mai înjositoa
re îndeletniciri pentru a asigura 
înavuțirea „părintelui" sectei.

Sarcina pe care și-au asumat-o 
Tate-Wtfod și Fiers este, de a-i „de- 
programa" pe adepții lui Moon — 
pentru că, în definitiv, aceștia sînt 
„programați" ca niște mașini — 
explicîndu-le cu răbdare cum au 
ajuns în actuala lor stare și ce se 
ascunde, în realitate, sub trăsătu-

nuri exaltante intonate la nesfir- 
șit, interminabile sfaturi și îndem
nuri, o hrană lipsită de proteine, 
activități fizice violente, privarea 
de somn. Tinărul sau tînăra respec
tivă se transformă pe nesimțite in 
perfecți roboți, intr-un fel de ca
davre vii".

Așa a fost cazul și cu Claire Cha
teau. Cît de departe a mers pro
cesul „robotizării" ei reiese cu pri
sosință din cuvintele cu care și-a 
renegat propriii părinți în momen
tul in care a inceput „deprograma- 
rea" : „Acest bărbat și această fe
meie nu sint părinții mei. Ei sint 
făpturile Satanei. Adevărații mei 
părinți sînt reverendul Moon și cea 
de-a patra soție a sa, Eva". Cei doi 
„deprogramatori" nu s-au lăsat 
însă descurajați. Ei și-au continuat 
încercările de a salva o ființă tî
nără de la autodistrugere și erau 
pe punctul de a reuși. Dar mooniș
tii au prins de veste și au înaintat

emoționat întreaga Franță. Fără să 
treacă cu vederea nici înțelegerea 
îngustă a unor prevederi juridice 
aplicate ad litteram, chiar atunci 
cînd este în detrimentul celor 
în cauză, ziarele, revistele, pos
turile de radio și televiziune, 
relatind pe larg despre cele intim- 
plate, au înfierat cu indignare ac
tivitățile lui Moon și ale sectei 
sale. Au fost dezvăluite noi fapte 
incriminatorii, unele aproape de 
necrezut, în legătură cu ceea ce se 
ascunde în spatele „asociației uni
ficării". Astfel, cu prilejul aniver
sării sale, reverendul a pretins a- 
depților să-i aducă drept „omagiu" 
cît mai multe hîrtii de o mie de 
dolari, care au o circulație foarte 
restrînsă și față de care Moon ma
nifestă o predilecție specială. In
vestind fondurile dobîndite pe di
verse căi în fel de fel de afaceri 
dubioase — de la comerț cu arme 
pînă. la specula cu materii prime —

și frustrînd fiscul american de sume 
imense, conducătorul sectei a cău
tat, totodată, să-și asigure impuni
tatea. în acest scop, a încercat nici 
mai mult, nici mai puțin, după cum 
relatează în „Paris Match" cei doi 
foști ciraci ai săi, „să-și creeze o 
bază de sprijin în rîndurile Con
gresului american", recurgînd la 
cele mai odioase metode de șantaj 
și corupție. Proiectele sale au dat 
insă greș și Moon s-a pomenit so
mat să apară pentru fraude fiscale 
in fața unei Curți federale din 
S.U.A., ceea ce l-a determinat să 
se dea la fund, în prezent aflîndu- 
se. se pare, din nou, in Coreea de 
sud.

Zguduitoare au fost mărturiile 
lui Tate-Wood în legătură cu soar
ta ce-i așteaptă pe tinerii prinși în 
capcana „cuviosului" reverend : 
„Silit să muncească șapte Zile din 
șapte, cite douăsprezece pînă la 
șaisprezece ore pe zi, practic fără 
să doarmă și aproape lipsit de hra
nă, adeptul sectei își ruinează să
nătatea, își pierde orice vlagă. El 
se dezintegrează progresiv din 
punct de vedere mintal și fizic. 
După cîțiva ani devine o zdreanță 
omenească. în Statele Unite există 
un azil unde sînt adunați cei care 
au ajuns la capătul puterilor. In 
alte părți, aceștia se sinucid sau de
vin nebuni".

...Intr-adevăr, Moon s-a grăhit, 
fără motiv, să jubileze. „Recupe
rarea" uneia din adepte nu a făcut 
decit să pună și mai mult în lumț- 
nă adevărata față a sectei sale și a 
sutelor de alte secte răspîndite ca 
ciupercile în întreaga lume, semă- 
nîndu-i ca două picături de apă : 
aceea de veritabile „concerne ale 
șarlataniei mistice", de oficine de 
cumplită degradare fizică și morală 
a celor ce se lasă atrași de promi
siunile lor înșelătoare.
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Orașul maximei securități
Primăvara se înnoiește nu numai natura, ci și moda. Marile case de 

creație anunță ultimele modele — se poartă culori pastelate, revere 
înguste, fustele mai scurte, tocuri joase. Noutăți se anunță și la expoziția 
„Centrului de convenții" din Los Angeles, noutăți în vestimentația de 
securitate : o nouă linie a jachetelor și hainelor anti-glonț, costume în 
nouă culori, stil „clasic" sau „acțiune", cu buzunare aplicate și umeri 
ascuțiți. Se vînd și cu pălării - atenție însă, modelele de pălării nu au 
blindaj și nu oferă protecție, deci posesorului îi poate trece prin cap 
și un glonte, nu numai o idee.

Se poartă deci, ca modă principală, securitatea.
Pentru că fenomenul de contagiune nu se realizează neapărat 

extindere, pe orizontală, ci și de ia nivel instituțional sau de entitaife 
statală la nivel personal. Prin osmoză sau mimetism, ce face satul, 
adică statul face și bărbatul, adică și individul : politica de forță 
este un excelent stimulator al violenței sociale, aventurismul și agre
sivitatea internațională — al criminalității individuale. Iar unde dom
nește concepția că securitatea rezidă in acumularea de arme se ajunge 
firesc, la un nou tip de competiție — cursa înarmărilor personale. Dacă 
securitatea generală se asigură prin racheta din adîncul silozului, 
atunci cea individuală nu stă în pistolul din fundul buzunarului ?

„Securitate cu orice preț I", „Apărați-vă familia și locuința I" - 
sună reclame ale firmelor specializate în echipamente de securitate. 
„Cele mai bune arme, la cele mai bune prețuri" — informează prin
cipalul ziar din Miami, orașul unde nivelul criminalității depășește 
toate recordurile. „Soldurile securității" — anunță un armurier din 
oraș - pistoale la preț redus, cu 89 de dolari, și mitralietă cu 525 do
lari, în loc de 795. Cu 60 de dolari — un „Zapper" — mic aparat ase
mănător ceasului de mînă care poate electrocuta un atacator ; cu 
110 dolari, o superlanternă care orbește pe agresor. „Cumpărați au
tomobilul securității !“ : automobil blindat, cu geamuri blindate, cu 
orificii pentru tir în caroserie, cu butoane pentru proiectarea de gaze 
lacrimogene sau de ulei pe șosea împotriva urmăritorilor...

...Fiecare tip de civilizație sau eră istorică și-a avut, într-un fel, o 
capitală reprezentativă - Ninive sau Babylon, Luxor sau Persepolis, 
Atena sau Roma. Oare erei noastre nu i s-ar cuveni, drept capitală 
reprezentativă, orașul Kennesaw ?

Nu e o mare metropolă, e un orășel din Georgia, pe la perife
ria Atlantei. Dar este primul oraș din lume în care autoritățile au 
decretat... obligativitatea înarmării fiecărui cetățean. Legea e lege - 
o bună gospodină trebuie să cunoască nu numai utilizarea mașinii de 
cusut, ci și a carabinei cu repetiție, fiecare bunicuță, pe lingă an
drelele de tricotat, va trebui să știe cum se trage inelul grenadei. Iar 
polițiștii (- „Prezentați vă rog pistolul I Cum, umblați dezarmat ?") vor 
suspenda permisul de conducere (sau de pieton).

Kennesaw pare să aibă un viitor strălucit - probabil va lua lo
cul Genevei, ar fi o reședință ideală pentru tratativele de dezarmare : 
va avea un climat aparte, doar oxigenul ar putea să polueze pros
pețimea miresmelor prafului de pușcă.

Stabilind obligativitatea înarmării generale și totale a locuitorilor, 
Kennesaw se înscrie ca o capitală mondială a securității.

Desigur, cu condiția ca în oraș să nu existe absolut deloc răufăcă
tori dornici de avutul altuia, vecini certăreți, ahtiați să-și extindă curtea 
pe seama celui de-alături, politicieni rivali, negustori lacomi să cuprindă 
și sfera clientelei concurentului sau foști prieteni care să se dușmă
nească.

Pentru că atunci hiper-securitatea s-ar transforma în contrariul ei. 
Așa cum se întîmplă și în Lumea Mare.

N. CORBU
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