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OBIECTIVELOR ECONOMICE ALE ACESTUI AN!
Am intrat in celde-al doilea tri

mestru al anului, o perioadă hotă- 
ritoare pentru realizarea planului 
pe acest an. Examinind modul in 
care s-a îndeplinit planul pe pri
mul trimestru — in care s-au ob
ținut o serie de succese importante 
in industrie, construcții, agricultu
ră, in celelalte ramuri ale econo- 
nției naționale, Comitetul Politic 
Ex-' 'mtiv al C.C. al P.C.R., in șe- 
dli0a.de vineri, a atras atenția a- 
supra unor neajunsuri și nereali- 
zări, stabilind ca organele și orga
nizațiile de partid, colectivele de 
oameni ai muncii, conducerile în

• întreaga atenție realizării integrale a 
producției fizice la toate sortimentele, 
recuperării restanțelor din anul trecut 
și din primul trimestru

• O sarcină primordială - îndeplinirea 
exemplară a planului de export, obți
nerea de prețuri avantajoase ia produ
sele livrate pe piața externă

• Prin producerea în mai mare măsură 
cu forțe proprii, în special a unor utilaje 
și piese - o reducere cît mai substan
țială a importurilor

• Fermitate în înfăptuirea Programului 
energetic adoptat de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., îndeosebi în realizarea 
prevederilor la extracția de cărbune și

MUNCITORI, INGINERI Șl

Punînd mai bine în valoare experiența acumulată în primul tri
mestru, acționați zi de zi, în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă, 
cu hotărîre, răspundere și inițiativă muncitorească pentru realizarea pre
vederilor la producția fizică și export, pentru reducerea mai accentuată 
a importurilor, pentru economisirea strictă a resurselor materiale și 
energetice, pentru creșterea pe toate căile a eficienței activității econo
mice, în scopul îndeplinirii integrale, la toți indicatorii, a planului pe 
primul semestru și pe întregul an! ■ )

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația parlamentară din Republica Indonezia

0 PRIMfiVARA A MUNCII IEIHKE. 
A EFORTULUI HEINTRERUPT

TRANSMITE DE LA FATA LOCULUI BRIGADA DE REPORTERI Al „SClNTEII"

În Cîmpia Teleormanului, pe drumul 
de zi și noapte al tractoarelor

Ziua bună se cunoaște 
și după cît și cum se 

lucrează... noaptea
Joi, în zorii zilei, ne îndreptăm 

spre întinsa și mănoasa Cimpie a 
Teleormanului pentru a urmări la 
fața locului modul în care lucră
torii ogoarelor, conducerile unități
lor agricole, specialiștii și cadrele cu 
munci de răspundere trimise în 
sprijinul actualei campanii agricole 
acționează pentru grăbirea ritmului 
insămințărilor, executarea la un ni
vel calitativ superior a celorlalte 
lucrări de sezon.

Străbătind drumurile de hotar 
ale cooperativelor din Drâgănești- 
Vlașca, Purani și de aici pînă la 
Furculești, Moșteni și Traianu, 
ochiul se desfată la priveliștea o- 
goarelor bine' lucrate, a culturilor 
de toamnă curate și de un verde 
tot mai intens. Numeroasele fîșii 
de pămînt proaspăt brăzdate, dar 
mai ales ampla desfășurare a trac
toarelor pe cimpul incă încețoșat 
sirit o dovadă că peste noapte cim- 
pia nu a mai cunoscut liniștea de 
altădată. între răstimpul de lumină. 

treprinderilor, centralelor și minis
terelor să acționeze cu toată hotărî- 
rea și răspunderea pentru Îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan 
pe semestrul întii, pentru recupe
rarea răminerilor în urmă din anul 
trecut și din primul trimestru.

Pretutindeni, în toate întreprin
derile și sectoarele economiei na
ționale, întreaga activitate produc
tivă trebuie să se desfășoare Ia ni
velul înaltelor exigențe formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., al 
sarcinilor stabilite la ședința Co

schimburile doi de noapte, care cu
prind aici pește 500 de mecaniza
tori, au pregătit pînă in zori a- 
proape 3 000 hectare, care în cursul 
zilei au și fost semănate cu po
rumb, soia, fasole și ricin. Vedem 
multe formații de lucru in plină 
activitate, dar nu oprim decit la 
C.A.P. Dracea. unde asistăm la pre
darea din mers a schimbului. 
Gheorghe Mocanu, șeful formației 
de noapte, predă colegului său 
Gheorghe Badea odată cu cele 10 
tractoare cu discuri, în perfectă 
stane de funcționare, 80 de hectare 
de teren pregătite după cele mai 
exigente cerințe. îi petrecem cu 
privirea pe fiecare din cei 10 în 
drumul lor spre casă. După fetele 
trase și înnegrite de praf ne dăm 
seama cît de binemeritată le este 
odihna ce-i așteaptă. Am redat a- 
cest moment din marea campanie 
de insămînțări pentru a consemna 
materializarea uneia din măsurile 
important^ stabilite de comanda
mentul județean în vederea acce
lerării ritmului lucrărilor agricole, 
în condițiile specifice ale acestei 
campanii care și aici trebuie și 
poate să se încheie în jurul datei de 
15-17 aprilie, nu numai la'porumb, 

mitetului Politic Executiv, pentru 
realizarea integrală a planului la 
toți indicatorii cantitativi și calita
tivi, pentru creșterea eficienței e- 
conomice, în vederea sporirii con
tinue a producției materiale, a ve
nitului național — sursa trainică 
și sigură a progresului economic al 
țării, a creșterii bunăstării po
porului.

în interesul înfăptuirii tuturor 
sarcinilor complexe, de mare im
portanță și actualitate, stabilite de 
conducerea partidului, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din fiecare 
unitate au datoria să acționeze cu 

a producției de energie pe bază de 
cărbune

• Maximă răspundere pentru reducerea 
mai accentuată a consumurilor materiale 
și energetice pe fiecare produs

• Măsuri hotărîte pentru creșterea gradu
lui de valorificare a materiilor prime, 
materialelor, combustibilului și energiei 
în industrie

• Pe șantiere - puternică concentrare a 
forțelor pentru devansarea intrării în 
funcțiune a obiectivelor de investiții pla
nificate pe acest an și, cu deosebire, 
a unităților producătoare de materii 
prime și materiale.

TEHNICIENI!

ci la toate celelalte culturi. Or, a- 
ceasta ar însemna un avans de cel 
puțin 12-15 zile, avans ce constituie 
al doilea factor calitativ cîștigat 
fată de cei mai buni ani.

O experiență validată 
de practică: marile 
platforme cerealiere
îi lăsăm pe cei din schimbul de 

zi ce lucrează Ia Dracea să-și con
tinue munca și ne îndreptăm spre 
o altă solă, aceea a cooperatorilor 
din Traianu, unde specialiștii in
troduceau în brazdă primele două 
AS-O (agregate de semănat de 
mare randament). Este șapte fără 
un sfert și pină seara cu aceste 
două mașini se vor insămința 60 
hectare. în aceeași solă, dar într-o 
altă fermă a cooperatorilor din 
Traianu, era organizat un alt flux 
tehnologic complet' pentru semăna
tul porumbului. Vedem aici, pentru 
prima dată la noi, materializarea 
unui deziderat mai vechi al agri
cultorilor noștri, șâ nu numai al 
lor, și anume folosirea apelor a- 
moniacale pentru fertilizarea te

A

toate forțele, bine organizat, cu 
abnegație și elan revoluționar, să 
valorifice toate resursele de care 
dispun pentru ca zi de zi și lună 
de lună, în acest al doilea trimes
tru, ca și in întregul an, rezulta
tele să se ridice la nivelul maxim 
al, posibilităților, să se înscrie ferm 
în prevederile planului, potrivit ce
rințelor creșterii mai accentuate a 
nivelului- calitativ al întregii acti
vități economice.

Iată principalele obiective și sar
cini actuale pentru toate colective
le din economie : 

renului. Lucrarea se făcea cu a- 
jutorul unor cisterne special con
struite pentru transportul și admi
nistrarea acestei substanțe care se 
transformă astfel dintr-o sursă po
luantă intr-un element cu o con
tribuție deosebită la Înnobilarea pă- 
mintului. Numai în consiliul agro
industrial Traianu vor fi fertilizate 
cu aceste substanțe in actuala cam
panie peste 500 hectare, Întreaga 
lucrare este coordonată și se des
fășoară cu participarea directă a 
unei foarte harnice și pricepute in
ginere, Olimpia Bocan, Dar nu 
este'singura specialistă din agri
cultura județului Teleorman care 
iși onorează prin fapte deosebite 
de muncă profesia de agronom. 
Cele două președinte de coopera
tive de la Suhaia și Fîntinele con
stituie un exemplu nu numai de 
înaltă profesionalitate, ci și de ade
vărat! gospodari care au înțeles 
mai bine și "mai repede decit alții 
aflați 4n asemenea funcții căile

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP 
Stan ȘTEFAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, s-a intîlnit, in ziua de 
10 aprilie, cu tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., se află în țara 
noastră într-o vizită prietenească.

La intilnire a participat tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cei doi conducători de partid și-au 
exprimat deosebita satisfacție de a se 
reintilni și de a cohtinua dialogul 
prietenesc, fructuos, in folosul Parti
dului Comunist Român și al Parti
dului Comunist din Spania.

In cadrul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul San
tiago Carrillo au procedat la o amplă 
informare reciprocă asupra activității 
Partidului Comunist Român și a 
Partidului Comunist din Spania, ex- 
primindu-și deplina satisfacție față 
de raporturile de strînsă prietenie și 
colaborare existente intre cele două 
partide, pentru modul in care se dez
voltă aceste bune raporturi, înteme
iate pe deplina egalitate, stimă și 
respect reciproc, și au reafirmat ho- 
tărirea de a amplifica, în continuare, 
relațiile dintre P.C.R. și P.C.S., in 
interesul întăririi legăturilor tradițio
nale de prietenie dintre popoarele ro
mân și spaniol. în acest cadru a fost 
reliefată evoluția favorabilă a rela
țiilor dintre România și Spania, ma- 
nifestindu-se dorința comună pentru 
dezvoltarea și mai puternică a ra
porturilor româno-spaniole pe mul
tiple planuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, simbă- 
tă, delegația parlamentară din Re
publica Indonezia, condusă de Saleh 
Mashuri, vicepreședinte al Camerei 
Reprezentanților, care efectuează o 
vizită in țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale.

Din delegație fac parte Andi Moch- 
tar. Aidarsyan Muin, Omon Abdur- 
rachman, Darussamin Abdus Sanan 
și Amir Yudowinarno. deputați.

La primire au luat parte tovarășii 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale. Iuliu Fejes și-Ti- 
beriu Mureșan. deputați.

A participat, de asemenea. Moha
mad Isnaeni, ambasadorul Indoneziei 
la București.

Exprimlnd întreaga, gratitudine 
pentru întrevederea acordată, condu
cătorul delegației a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu calde și prie
tenești salutări din partea președin
telui . Republicii Indonezia, general 
Suharto. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire persona
lă, de progres și prosperitate conti
nuă pentru poporul român. Totodată, 
oaspetele a dfrt o< inaltă apreciere 
realizărilor remarcabile obținute de 
poporul român in dezvoltarea mul
tilaterală a. patriei.
. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentrți salutul adresat și

MESAJELE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

adresate revistei „TRIBUNA" și ziarului „NEUE BANATER ZEITUNG" 

cu prilejul implinirii a 25 de ani de la apariție (IN pagina A V-A)

Schimbul de vederi în probleme in
ternaționale a scos în evidență pre
ocuparea celor două partide față de 
încordarea existentă pe plan mondial, 
ca rezultat al manifestării politicii 
de forță și dictat, de dominație și 
asuprire, de menținere și dezvoltare 
a sferelor de influență, a intensifi
cării fără precedent a cursei înarmă
rilor. S-a apreciat că, în aceste con
diții complexe, se impun mobili
zarea popoarelor, a opiniei publice, 
intensificarea colaborării dintre parti
dele comuniste, socialiste, social-de- 
mocrate, dintre toate forțele progre
siste, antiimperialiste, in vederea 
opririi incordării situației interna
ționale, pentru reluarea cursului spre 
destindere și promovarea unei politici 
noi, democratice, de respect al inde
pendenței naționale, de colaborare 
și pace.

în timpul convorbirii, o atenție 
deosebită a fost acordată probleme
lor securității și cooperării in Eu
ropa. A fost subliniată necesitatea 
de a se face totul pentru ca. la re
luare, reuniunea de la Madrid să se 
desfășoare intr-un spirit constructiv 
și să se soldeze eu rezultate poziti
ve, să ducă la convocarea unei con
ferințe consacrate încrederii și 
dezarmării pe continent, Ia asigu
rarea continuității procesului de e- 
dificare a securității și colaborării 
in Europa.

Cei doi conducători de partid au 
evidențiat importanța deosebită a o- 
pririi amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune și retragerii 
celor existente. S-a apreciat că este 
în interesul popoarelor continentu

a transmis președintelui Republicii 
Indonezia cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și progres pentru po
porul indonezian prieten.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații sta
tornicite int.re Romania și Indonezia 
pe plan politic, economic, tehnico- 
șt.iințific și in alte domenii de activi
tate, care se dezvoltă continuu in- in
teresul popoarelor român și indone
zian. al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale. în acest cadru, s-a a- 
preciat că există posibilități pentru 
identificarea de noi căi și forme de 
conlucrare reciproc avantajoasă intre 
România și Indonezia, pentru valori
ficarea mai deplină în acest scop a 
potențialului economic pe care ii ofe
ră economiile celor două țări. S-a 
relevat rolul parlamentarilor din ță
rile noastre în amplificarea legături
lor de . colaborare româno-indone- 
ziene.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri cu privire la unele aspecte 
ale activității politice internaționale, 
în acest context s-a relevat impor
tanța depășirii actualei situații de 
tensiune și Încordare existente in 
lume, reluării cursului politicii de 
pace și destindere, de dezvoltare 
independentă și largă cooperare in
ternațională. S-a apreciat că trebuie 
acționat cu toată fermitatea pentru 
reglementarea problemelor dintre 

lui de a se face totul pentru o Etv- j 
rouă fără arme nucleare, o Europă j 
unită — a colaborării, securității și • 
păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to-' 
varășul Santiago Carrillo au subli
niat, de asemenea, necesitatea rezol
vării pe cale politică, prin tratati
ve, a conflictelor, a tuturor proble
melor litigioase existente astăzi in 
diferite zone ale globului.

In cursul convorbirilor s-a apre- • 
ciat că este necesar să se acționeze ■ 
cu mai multă fermitate pentru li- 1 
chidarea stării de subdezvoltare, pen- i 
tril reducerea ' marilor decalaje eco- ’ 
nomice și sociale, pentru instaurarea I 
unei noi ordini economice, care să i 
pună capăt inegalităților economice ; 
din viața internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to- 1 
varășul Santiago Carrillo au relevat 
însemnătatea unei tot mai strinse 
conlucrări între partidele comunista : 
și muncitorești, socialiste, social-de- ; 
mocrate, intre toate forțele pro- ’ 
gresiste. antiimperialiste în lupta I 
pentru destindere, dezarmare, pace \ 
și securitate. A fost, de asemenea, • 
exprimată solidaritatea Partidului i 
Comunist Român și a Partidului Co- J 
munist din Spania cu mișcările de ' 
eliberare națională, cu lupta popoare
lor pentru consolidarea indeoenden- 
tei naționale, pentru o viață liberă ■ 
tși demnă. i

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovă
rășească, de înțelegere și respect, re
ciproc, caracteristică raporturilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din ,Spania. ... ț 

state exclusiv pe oaie pașnică, prin 
tratative, pentru realizarea de pași 
hotărîți pe calea dezarmării genera
le, și in primul rind a dezarmării nu
cleare, pentru securitate și coopera
re in Europa, in Asia și în întreaga 
lume, pentru democratizarea relații
lor dintre state, pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei noi 
ordini economice internaționale, pen
tru respectarea dreptului fundamen
tal al fiecărui popor la o viață liberă 
și demnă.. A fost subliniată însem
nătatea dezvoltării colaborării intre 
țările in curs de dezvoltare, statele 
nealiniate, in lupta pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de libertate, pace 
și independență națională. S-a apre
ciat că. in actualele condiții ale agra
vării crizei economice mondiale, în
tărirea colaborării bilaterale și mul
tilaterale int.re aceste state le .per
mite rezolvarea cu forțe proprii a 
unor probleme legate de progresul 
lor economic și social.

în timpul convorbirii s-a relevat 
că in soluționarea marilor probleme 
care confruntă in prezent omenirea 
un rol deosebit il au parlamentele și 
parlamentarii, care sînt chemați să 
acționeze cu fermitate pentru instau
rarea unui climat de destindere, 
pace, securitate și înțelegere intre 
națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

dli0a.de
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AUTOAPROVIZIONARE A
O îndeletnicire utilă, 

avantajoasă - CULTURA CIUPERCILOR
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Familie 
de constructori

Imaginea surprinsă pe peliculă 
de Ion Mîndrescu ne-o prezin
tă Intr-o secvență obișnuită de 
lucru pe un șantier din Cimpu- 
lung Moldovenesc pe Eleonora 
Chelea. Este, cum spune toată 
lumea, fruntașă intre fruntași, a- 
flată intr-o însuflețită întrecere 
cu soțul său, avind și ea — lu
cru mai rar — aceeași meserie 
bărbătească de fierar-betonist. 
Admirația pentru părinți a fă
cut-o și pe fiica lor, Viorica, să 
devină tot inginer constructor. 
Și Viorica a „întregit" familii, 
căsătorindu-se tot cu un con
structor. O familie de construc
tori... la înălțime !

Fantezie —
si nu numai atit

O adevărată risipă de fantezie 
în confecționarea din materiale 
aruncate a unui larg evantai de 
obiecte realizate in și pentru 
grădinițele de copii a fost una
nim admirată intr-o expoziție 
organizată la Satu Mare de 
Inspectoratul școlar județean. 
Citeva dintre ele: o căsuță din 
solzi de con de brad, ghivece de 
flori din tuburi de pastă de 
dinți, personaje năzdrăvane în
truchipate din capsule pentru 
sticle de apă minerală, căruțe 
din coceni, un Făt-Frumos din- 
tr-o... lingură de lemn. Și cite 
și mai cite !

Imaginea realizată la grădinița 
nr. 1 cu orar prelungit, din ora
șul Cărei, de fotoreporterul Mar
tin Sarea surprinde in plină des
fășurare o... horă de păpuși 
meșterite din capete de fuior de 
etnepâ.

Tezaurul de pe 
malul lacului

* w
■■ iSb y
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tn timp ce se aflau la muncile 
cimpului, mecanizatorii Anghel 
Tudose și Gheorghe Matăc au 
descoperit, pe malul lacului Gă- 
lățui, de pe raza comunei Rasa, 
județul Călărași, un tezaur mo
netar. Imediat, cei doi mecani
zatori au adus tezaurul la Mu
zeul din Călărași. Potrivit apre
cierii specialiștilor de aici, cele 
.12 monede de aur, ca și cele de 
argint, descoperite au fost emi
se in mai multe țări europene, 
in secolul al XVI-lea. Ele pre
zintă o deosebită importanță is
torică șl documentară privind 
intensa circulație monetară și 
schimburile comerciale pe teri
toriul țării noastre in epoca res
pectivă.

| La buna revedere

• IMPORTANTĂ SURSA DE VENITURI • INVESTIȚIE MINIMĂ - EFICIENȚĂ MAXIMĂ ® UN 
ALIMENT BOGAT ÎN SUBSTANȚE HRĂNITOARE
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Spunem, de clnd lumea, că ves- I 
tttor.ii primăverii sint ghioceii. Se I 
impune o precizare : nu numai 
ghioceii sint primii vestitori ai I 
anotimpului reînvierii naturii. I 
Certitudinea instalării primăve- | 
rii o avem odată cu începerea

I
I
I

muncilor agricole și cu... reve
nirea berzelor. Iată două dintre 
ele, surprinse intr-un sat. bănă
țean pe hornul vechiului cuib, 
pe care și l-au „reamenajat" - 
cum in mare iuțeală, dar și cu 
multă iscusință. Imaginea 
face dedă să confirme 
vedem cu toții: „Vine, 
măvara".

ceea 
vine

a-
nu 
ce 

pri-

Rubrica realizată
Petre POPA 
și corespondenții

de

„Scînteii"J

Este un adevăr arhicunoscut: ciupercile sint un aliment 
foarte căutat pentru gustul plăcut, pentru calitățile lor nutri
tive. Este știut că, în piețe, cantitățile puse în vinzare se epui
zează foarte repede; deși suprafețele cultivate cu ciuperci au 
crescut an de an, cererea depășește considerabil producția. 
Pe bună dreptate trebuie relevat că există largi posibilități 
pentru dezvoltarea acestor culturi și sporirea cantităților puse 
la dispoziția populației, ca o contribuție importantă la înde

Calități nutritive de mare valoare
îrt Cora țării noastre sînt cunos

cute peste 1 200 soiuri de ciuperci, de 
toate felurile, desigur nu toate co
mestibile. Există o mare varietate, 
totuși, in rindul acelora bune de 
mîncat, in funcție de zonă geogra
fică, formă de relief etc. Natura însă, 
oricit de generoasă ar fi, nu poate 
furniza cantitățile mari de care 
avem nevoie, mai ales in orașe. Este 
nevoie de extinderea culturii ciuper
cilor atit in unități mari de stat și 
cooperatiste, cit și in gospodăriile 
cetățenilor. Dintre cele ce se pretea
ză la culturi intensive, la noi sint 
cunoscute 8 soiuri : Agaricus bispo- 
rus (ciuperca albă, care crește la tem
peraturi mai scăzute). Agaricus 
edulis (ciuperca albă adaptată la 
temperaturi mai ridicate), Pleurotus 
florida (buretele roșiatic), Pleurotus 
ostreatus (buretele vinăt sau păstră
vul de fag), Stropharia rubra (ciu
perca pentru paie). Coprinus coma- 
tus (buretele ciuciulete). Lentinus 
edoris (ciuperca parfumată) și Coli- 
bia velutipes.

De reținut : pentru primele șase 
dintre acestea se produce miceliu în 
laboratoarele fermei noastre, ulti
mele două se află in faza de cerce
tare. astfel incit in viitorul apropiat 
vom produce miceliu și pentru 
acestea. La C.A.F. Stoicănești se pro
duce miceliu pentru ciuperca albă — 
Agaricus bisporus.

Nu exagerez, oricine dorește poate 
deveni cultivator, ciupercile fiind ex
trem de nepretențioase. Ele nu au 
nevoie de spații special amenajate, 
cu ventilație, instalații costisitoare 
de încălzire. Cresc la lumină, ca și 
la întuneric. Orice pivniță sau boxă, 
orice balcon poate deveni o mică ciu- 
percărie. Ca să nu mai vorbim de

posibilitățile’ existente in cooperati
vele agricole, în orice altă unitate 
economică, putindu-se realiza astfel 
venituri bănești însemnate (prețul 
ciupercilor fiind bun) și asigura noi 
surse de autoaprovizionare. De pildă, 
recent am fost solicitați să dăm spri
jinul necesar Administrației dome
niului public din sectorul 2 al Capi
talei, care vrea să transforme niște 
sere, devenite inutilizabile, intr-o 
ciupercărie. O inițiativă bună, dar 
singulară. Deocamdată.

Cind am afirmat că ciuperca este 
modestă în pretenții, m-am gindit și 
la „hrana" ei. Există soiuri, in spe
cial de bureți, care se dezvoltă bine 
pe „pat“ de celuloză. Care celuloză 
poate fi sub formă de paie, ciocălăi 
de porumb, rumeguș, hirtie. Cunosc 
fabrici de hirtie sau de industriali
zare a lemnului care aruncă zilnic 
sute de tone de rumeguș, coajă de 
copac ce ar putea constitui un mediu 
excelent de cultură pentru ciuperci. 
Aș dori să se rețină că din 100 tone 
de astfel de „hrană" celulozică pot 
rezulta 20 tone de ciuperci ! Altele 
— îndeosebi ciupercile albe și cele 
numite ciuciulete — preferă gunoiul 
de grajd provenit de la vaci, cal, 
porci, păsări, producția fiind de 
8 —10 kg la mp. Ciuperca parfumată 
crește pe rumeguș, pe crengi sau aș
chii de lemn, in vreme ce, in păduri, 
acestea putrezesc fără nici o între
buințare. Interesant de reținut, pen
tru unitățile agricole, că, după valo
rificarea in cultura ciupercilor, toate 
aceste „suporturi" pot reintra in cir
cuit ca îngrășăminte naturale,

Citeva cuvinte și despre calitățile 
nutritive ale ciupercilor. Acestea au 
un bogat conținut de proteine — 
cam 40—50 g azot proteic la kilo-

Păccit de frumusețea „Silvei"!
Așezat intr-una 'din 

cele mai pitorești zone 
ale ’ stațiunii Bușteni, 
modernul hotel „Sil
va" și-a cucerit, în 
scurt timp de la da
rea sa jn folosință, urî 
loc pe drept apreciat 
în rețeaua unităților 
turistice montane. Fru
musețea peisajului, a- 
propiarea de Stația te
lefericului și calitatea 
servirii atrag nu
meroși turiști.

Ar fi fost firesc, în 
aceste condiții, să se 
acorde un plus de in

teres și împrejurimilor 
hotelului. Cind, in 
toamna trecută, am 
găsit in zona de acces 
tot felul de resturi și 
gunoaie, ne-am gindit 
că este vorba de o ne
glijență accidentală, 
legată de continuarea 
lucrărilor de construc
ție. Am revăzut locu
rile în aceste zile. La 
fel de murdare, la fel 
de neîngrijite. Ba au 
mai apărut in plus e- 
lemente noi de „de
cor" : benele cu res

turi menajere ale 
blocurilor din imedia
ta vecinătate a hote
lului, negolite de timp 
îndelungat. Și, ca o 
ironie a „gospodari
lor" de aici, intre gu
noaiele împrăștiate in 
jur din belșug se poa
te citi chemarea „Păs
trați curățenia !“.

Oare nu li se adre
sează lor în primul 
rind ? Căci e păcat de 
frumusețea „Silvei", 
de bunul său renume. 
(Maria Baboian).

Ghici, ce tramvai
Oscilind ziua între 

nearu ne alb sau alb 
ue negru, verde ne alb 
ori roșu ne alb — cod 
de culori apreciat in 
măsura în care aiută 
la recunoașterea cit 
mai de la distantă a 
vehiculului așteptat — 
ca „ținută" de seară 
vehiculele I.T.B. au 
ontat pentru... negru 
pe negru, deși siste
mul codului de lumini 
colorate este eficient, 
si de dorit. în special 
oe întuneric. De cum 
se lasă amurgul, că
lătorii de prin stațiile 
in care opresc . mai 
multe mijloace de 
transport in comun 
sint cuprinși de deru
tă. El văd că vine un 
Vehicul, dar nu-i pot 
distinge numărul. Dau 
buzna spre cei care 
coboară să-i întrebe ce

tramvai, autobuz sau 
troleibuz este acela. 
Se mai întimplă să 
nu coboare nimeni. 
Urțil îsi strigă curiozi
tatea spre omul de la 
volan, dar nu întot
deauna acesta e destul 
de bine dispus ca să 
răspundă. în acest caz, 
oamenii se urcă fără 
să s|ie in ce. sperind 
că au nimerit bine. 
Deunăzi, pe Calea Gri- 
vitei. mai multi călă
tori. zoriți de burniță, 
se urcaseră intr-un 
tramvai, dar nici cei 
dinăuntru nu știau ce 
număr este, dacă e „6" 
sau „10“. L-au Între
bat pe mahipulant. 
Era „10". Și, astfel, cei 
ce Voiau să ajungă în 
Cartierul Chitiia au 
fost mulțumiți. în 
sdhimb, cei ce doreau 
să ajungă în Bucu-

vine ?
reștii Noi au coborit 
la prima stație, luind 
jocul de-a „ghicitoa
rea" de la început.

Oare nu se poate 
găsi, in orele de sea
ră, un sistem de ilu
minare a numerelor la 
mijloacele de trans
port in comun cit de 
cit vizibil ? Și dacă 
tot veni vorba, oare 
nu poate fi folosit 
întotdeauna și lăca
șul pentru numărul 
lateral, înlăturindu-se 
orice posibilă confu
zie ? Călătorii care, 
nu o dată, așteaptă 
cam multișor prin sla- 
tti Dină vine autobuzul 
sau tramvaiul de care 
»u nevoie, nu se simt 
deloc tentat i să se 
ocupe de descifrarea 
enigmei... numărului 
de tramvai. (Bodies 
Șerban).

plinirea programelor de autoaprovizionare din fiecare județ și 
localitate. Dacă pentru alte produse agricole este nevoie de 
suprafețe mai mari, terenuri sau curți de care nu dispune toată 
lumea, cultura ciupercilor este, realmente, la indemîna oricui, 
importanța unei asemenea acțiuni, avantajele ei multiple, pen
tru întreaga societate sînt relevate, în cele de mai jos, de spe
cialiști și producători.

gram — iar în structura proteinei se 
găsesc toți aminoacizii esențiali, pre
cum și glicogen. un hidrat do carbon 
foarte asemănător celui din carne, 
care le dă gustul dulce ; vitaminele 
din grupa B îndeosebi, ca și cele din 
grupele A și D se află in cantități 
apreciabile în „pălăriile" plantelor. 
Ciupercile devin, prin aceste calități, 
un aliment potrivit pentru orice con

sumator, inclusiv pentru diabetici și 
cei care au prea mult colesterol în 
singe, fiind foarte hrănitoare, dar 
avind o valoare calorică redusă.

Dr. Nicolae MATEESCU 
șeful fârmei nr. 5 Mogoșoaio 
a Institutului de cercetări 
pentru legumicultura 
și floriCulturâ - Vidra

De pe o jumătate de hectar - 
aproape 4 milioane iei cîștig

tn calitatea pe care o am în coo
perativa noastră și pe baza expe
rienței acumulate, pot să afirm că 
s-a ajuns la o concluzie foarte pre
cisă : cultura ciupercilor aduce o 
contribuție importantă la folosirea 
foarte eficientă a păminlului și a 
forței de muncă disponibile.

Cooperativa noastră are pămlnt 
puțin, astfel că a trebuit să ne gin- 
dim cum să-1 gospodărim mai bine. 
Deoarece sîntem la mică distanță de 
Ploiești, am socotit că este rentabil 
să ne profilăm pe culturi intensive 
și cu riscuri mai mici, cum sînt cele

de legume. Așa am ajuns și la ciu
perci. Avem acum o dupercărie in
dustrială, cu o suprafață de 6 000 mp, 
din care recoltăm anual circa 1'10 de 
tone, ceea ce, tradus in bani, în
seamnă 3,7 milioane lei. Este o sumă 
importantă, realizată de pe ceva mai 
mult de o jumătate de hectar. Iată 
de ce am hotărit să dublăm supra
fața ciupercăriei, amenajindu-ne în 
perspectivă și un laborator de pro
ducere a miceliului.

Radu TOMA
contabil-șef, C.A.P. Bucov (Prahova)

Meniuri de o mare diversitate
în alimentația publică ciupercile 

sînt deosebit de căutate și apreciate. 
Cam 60 la sută din preparatele în
scrise in listele de bucate ale mari
lor restaurante au ciuperci in com
poziție sau sint preparate numai din 
ciuperci. Și aceasta nu pentru că noi 
le-am impune, ci pentru Că sînt 
foarte cerute de consumatori. Poate 
pentru că ele pot fi gătite intr-un 
foarte mare număr de feluri. Numai 
gustări se cunosc vreo 60, începînd 
cu cele mai simple — ciupercile la 
grătar sau la cuptor — și terminind 
cu unele măi sofisticate, în combina
ție cu alte legume, cu ouă, cu came 
— omlete, plăcinte, pateuri. Sala
tele sint. de asemenea, foarte gus
toase și diverse.

Cum spațiul nu-mi permite să 
amintesc nici măcar un procent in
fim din mincăruriie ce se pot pregăti 
din și cu ciuperci, aș dori să se re

tină în mod deosebit faptul că ele 
sint foarte solicitate, dar că. în pre
zent. oferta este cu mult sub nivelul 
cererii. în calitate de bucătar-șef la 
restaurantul „Berlin", pot spune că, 
pentru a-mi asigura necesarul și a 
avea în permanență ciuperci pe lista 
de bucate, sînt nevoit să cumpăr, 
atunci cind apar, cantități mari și să 
le pun la conservat. Dealtfel, ciu
percile se conservă foarte bine : 
fierte în apă cu sare și sare de lă- 
miie, se mențin chiar și un an de 
zile.

Cred că este cu putință ca maga
zinele de specialitate să ofere ciu
perci în cantități sporite și in tot 
cursul anului, ceea ce ar aduce o 
plăcută variație în meniurile noastre.

Sandu CONSTANTIN
președintele Asociației bucătarilor 
și patiserilor din România

Grupaj realizat de Rodica ȘERBAN

Unități turistice în județul Argeș

In județul Argeș, 
renumit pentru pito
rescul locurilor și bo
găția folclorului, se 
află și atrăgătoare u- 
nități turistice. Printre 
acestea se numără 
hanul „Piatra Craiu
lui", amplasat pe șo
seaua națională Pi
tești — Cimpulung — 
Brașov, la km 90. in
tr-un decor montan de 
o rară frumusețe. El 
oferă condiții bune de 
odihnă și recreare în 
tot timpul anului (ca
mere confortabile, cu 
ihcălzire centrală și 
un restaurant).

Hanul „Valea Ursu
lui", situat in locali
tatea cu același nume, 
la numai 12 km de 
Pitești, pe șoseaua 
națională spre Rra. 
Vîlcea, in apropierea 
unei păduri, este, de 
asemenea, un plăcut 
loc de popas,

în centrul frumoa
sei așezări-stațiune 
Rucăr, hanul „Rucăr" 
este o construcție cu 
arhitectură caracteris
tică zonei, îmbinind în 
mod armonios utilul, 
modernul și specificul 
tradițional, constituind 
un agreabil loc pentru

petrecerea concediului 
și, totodată, un punct 
-de plecare in excursii 
către cheile șt Peștera 
Dimbovicioarei, mun
ții Iezer etc. La dis
poziția turiștilor, 42 
de locuri de cazare și 
un restaurant.

Pentru amatorii de 
drumeții pe traseele 
turistice din munții 
Piatra Craiului, caba
na „Brusturet" oferă 
un plăcut popas in- 
tr-un cadru natural 
Incintător.

tn imagine : hanul 
„Piatra Craiului".

Primăvara a intrat în drepturi Foto : Gh. Vințilă

Astronautica — în slujba 
progresului și păcii!

Cu 21 de ani In urmă, la 12 apri
lie 1961, cosmonautul sovietic Iuri 
Gagarin efectua cel dinții zbor cu o 
navă cosmică, pe o orbită circumte- 
restră. Intrată în calendarul aniver- 
sativ, „Ziua mondială a aviației și 
cosmonauticii" constituie un moment 
de bilanț al eforturilor depuse pen
tru cucerirea spațiului extraterestru 
în folosul dezvoltării, al progresului 
general. Fără îndoială, pătrunderea 
în spațiul cosmic reprezintă o con
firmare a progreselor accelerate ale 
științei și tehnicii — o mare victorie 
a inteligenței umane, cosmonautica 
contribuind la lărgirea posibilităților 
de cunoaștere a Universului și, con
comitent, la impulsionarea dezvoltă
rii unor noi compartimente ale știin
ței, a unor ramuri ale tehnicii de 
vârf.

în aceste două decenii, navele cos
mice au devenit tot mai .perfecționate 
și au permis zboruri din ce în ce 
mai îndelungate, cu programe spa
țiale complexe, incl.uzînd procedee 
de fabricare a unor materiale, aliaje, 
substanțe etc. Roboți spațiali și sta

ții automate inter
planetare investi
ghează planetele 
vecine ale Terrel. 
Cosmonauții din 
spațiul cosmic se 
află in legătură 
directă cu specia
liști de pe Pă- 
mint, sonde spa
țiale in zbor la 
marginea sistemului solar transmit 
imagini ale planetelor pe lingă caie 
trec, sateliți artificiali furnizează 
date meteorologice, informează des
pre starea recoltelor, descoperă ză
căminte de minerale utile, previn 
asupra unor zone poluate, oameni in 
primejdie, avioane și vapoare pot fi 
salvate cu ajutorul sistemului inter
național de comunicare bazat pe sa
teliți artificiali ai Pămintului. Este 
evident că astronautica, pe lingă lăr
girea orizontului de cunoaștere, a îm
bogățit considerabil și sfera aplica
țiilor utile.

Tehnologiile spațiale, în prezent, 
joacă un rol de forță motrice pentru 
progresul tehnic, rezultatele obținute 
în științele spațiale fiind utilizabile 
în numeroase domenii, cu perfor
manțe de excepție. Citeva exemple 
se impun : mijloacele de investigare 
cartografică a suprafeței unor astre 
(Luna, Marte etc.) au fost extinse 
la teledetecția resurselor terestre, 
reușind să evidențieze rezervele încă 
nedescoperite de minerale ale scoar
ței pămintești, să evidențieze starea 
culturilor sezoniere, .poluarea apelor, 
fertilizarea solurilor etc. De aseme
nea, teletransmiterea datelor fiziolo
gice privind comportarea organismu
lui cosmonauților in timpul zborului, 
la centrele terestre de urmărire, a 
fost „implementată" in tehnologiile 
medicale terestre, pentru urmărirea 
stării bolnavilor cardiaci aflați con
tinuu sub urmărire de către clinica 
de care aparțin, chiar dacă desfășoa
ră diferite activități la distanțe mari 
de aceasta.

Constructorii navelor au realizat 
materiale noi, necunoscute pînă de 
curînd și ale căror proprietăți sînt 
cu totul superioare celor curent uti
lizate în tehnica aerospațială..

Țara noastră se numără printre 
națiunile care acordă o atenție de
osebită folosirii in scopuri pașnice a 
cuceririlor cosmonauticii. Știința și 
tehnologia românească participă la 
cercetări în domeniul spațial, adău
gind tradițiilor noastre de pionierat 
in aviație și rachete — la numele 
unor cercetători înaintași ca Haas, 
Oberth, Coandă, Vuia, Vlaicu, Bothe- 
zatu, Ciurcu, Constantinescu etc. — 
noi realizări în domeniul aeronautic. 
Consecventă poziției principiale că

Ziua mondială a aviației 
și cosmonauticii

fiecare stat, indiferent de mărimea 
și potențialul său economico-social, 
trebuie să aibă acces liber la cunoaș
terea și utilizarea tehnologiilor spa
țiale, inclusiv la datele obținute pe 
această cale privind teritoriul res
pectiv, țara noastră a trecut Ia ela
borarea unui plan amplu de cerce
tări apllcatlv-teoretice in domeniul 
spațial. în coordonarea comisiei! ro
mâne pentru activități spațiștdin 
cadrul Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, institute de 
prestigiu din România, in colaborare 
cu academii de științe, institute de 
profil etc. din țări socialiste și alte 
state, au elaborat aparate, tehnologii, 
experimente cu ajutorul cărora poate 
fi mai bine cunoscut spațiul cosmic, 
diferite procese fizice și materiale.

Specialiștii din țara noastră parti
cipă la programul spațial, exclusiv 
pașnic, „Intercosmos", in cadrul că
ruia au elaborat numeroase experi
mente în premieră și au construit 
aparate cu performanțe înalte expe
rimentate pe numeroși sateliți. O 
dată de referință in astronautica ro

mânească este 
zborul încununat 
de succes, in mai 
1981, al echipaju
lui româno-sovie- 
tic Prunariu- 
Popov. Secreta
rul general al 
partidului, to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, pre

ședintele țării, a subliniat, la incne- 
ierea cu succes a acestei misiuni : 
„Vom spori contribuția patriei noas
tre la cunoașterea tainelor Cosmosu
lui, a tainelor naturii, cu speranța că 
aceasta va servi întotdeauna intere
sele de bunăstare și fericire ale po
poarelor, cauza păcii și independen
ței lor".

Cuvintele președintelui țării repre
zintă pentru specialiștii din țara 
noastră care lucrează in domeniul 
aerospațial un îndemn de a nu pre
cupeți nici un efort în vederea obți
nerii de noi realizări in aceste direc
ții de mare perspectivă, dar și de 
angajantă răspundere. Avind asigu
rate toate condițiile pentru ca pro
dusele industriei aeronautice româ
nești să fie competitive cu cele mai 
bune produse similare, specialiștii de 
la noi din țară construiesc și livrează 
beneficiarilor interni și externi a- 
vioane cu reacție, motoare, elicop
tere reactive ușoare și medii, planoa
re, motoplanoare (livrate pe cinci 
continente), avioane de școală, utili
tare, sanitare etc., rod al creativității 
tehnico-științifice puse in slujba 
omului.

Potrivit orientărilor fundamentale 
ale .partidului și statului. România 
socialistă se situează consecvent pe 
poziția că progresele aviației, ale 
cosmonauticii trebuie să servească 
tuturor popoarelor și exclusiv cauzei 
păcii. Este știut că, insușindu-și ape
lul vibrant al secretarului general al 
partidului, oamenii de știință din țara 
noastră militează cu hotărire impo- 
triva oricăror încercări de m’ jari- 
zare a Cosmosului, de a se fo i in 
scopuri militare cuceririle coăyiice. 
Folosirea aviației și a cosmonauticii 
în folosul păcii, pentru progresul po
poarelor I — aceasta este chemarea 
nobilă pe care oamenii de știință, 
specialiștii, toți cei ce lucrează în 
aceste domenii în țara noastră o 
adresează colegilor din lumea în
treagă, în interesul Înfloririi civili
zației umane, al fericirii omului.

Conf. dr. !n<j.
Florin ZAGÂNESCU 
secretar științific 
al Comlșiei de astronautics 
a Academiei Republicii Socialiste 
România

Atenție! Lupul 
își schimba stîna, 

dar nâravul..,
...La 4 octombrie 1980. miliția făcea un 

control economic Ia unitatea nr. 9 — „Flori" 
a întreprinderii de șefe Berceni din Halele 
Obor. Riguros. Și constata că, numai după 
citeva ore de funcționare, răstimp in care 
trecuseră pragul magazinului doar 15 
clienți, se înregistra un plus în gestiune de 
exact 931,36 lei. Cit ar fi ajuns „plusul" la 
sfirșitui programului de lucru ? Aproape 
2 000 lei. Pe zi. Cit s*at fi putut ciștiga. 
in acest fel, intr-o lună de zile ? înmulțiți 
cu 24 de zile lucrătoare. Ș.A.M.D.

Explicația ? Ușor de dedus din probele 
aflate la dosarul penal — nr. 10178/81 — 
soluționat nu de mult de Judecătoria sec
torului 2 din Capitală : note de comandă 
fără număr și fără dată, întocmite intr-un 
singur exemplar, pe simple foi de hirtie șl 
nicidecum pe obișnuitele și obligatoriile 
formulare ; declarații ale unor clienți care 
nu-și recunoșteau „propriile" semnături de 
pe alte note de comandă, prețuite la cu 
totul alte valori decit cele achitate ; alte 
note de comandă nesemnate de clienți și 
reținute la florărie după achitarea unor 
însemnate diferențe — în plus firește. Dar 
și mai ușor de înțeles din declarația vîn- 
zătoarei Lupu Florica : „Menționez că no
tele de comandă au înscrise sume mai mari 
față de materialele folosite și Chiar nume 
în plus in comenzile respective, cu scopul

de a crea un plus pe care urma să ii însu
șesc după depunerea la casierie a valorilor 
monetare pentru materialele folosite".

Clar ca lumina zilei. Asta la 4 octom
brie. ziua controlului.

Aproape la fel de clare par să fie lucru
rile și după revizia contabilă făcută la 15 
octombrie, in ciuda punctului de vedere 
exclusiv „moral" al organului de control 
financiar. „Față de cele constatate rezultă 
că s-au încasat de Ia clienți, in plus, lei 
931,36, care deși nu constituie un prejudi
ciu adus intreprinderii, totuși reprezintă 
pată adusă întreprinderii de către cei doi 
oameni ai muncii" (Adică Lupu Constantin, 
gestionarul unității, și soția sa, Lupu Flo
rica, vinzătoare).

...Trece un an, da, ați citit bine, un an 
șl, la 5 noiembrie 1981. miliția prezintă pro
curaturii referatul de terminare a... urmări
rii penale, Cum, de ce s-a tărăgănat atit, 
n-am putea să vă spunem.. (Știm in 
schimb, ca toată lumea dealtfel, că valoa
rea educațională a actului de justiție de
pinde și de promptitudinea lui.) După care, 
de astă dată operativ, procuratura sesizea
ză instanța de judecată. Învinuită : vinză- 
toarea Lupu Florica. (Despre Lupu Con
stantin, soț și gestionar, nici un cuvint. 
Doar intr-una sau două din declarațiile 
celor interogați in legătură cu această ba
nală afacere cu flori). Iar singura vinovă
ție reținută de miliție și procuratură... a 
fost... vînzarea cu suprapreț. Atit, și nimic 
mai mult.

„Instanța o judecă și condamnă pe Lupu 
Florica la 6 luni închisoare. Pedeapsa era 
insă grațiată. Așa că, pentru a șterge 
„pata" de pe obrazul întreprinderii, condu
cerea n-a avut decit să o mute pe Lupu 
Florica de la unitatea nr. 9 la unitatea

nr. 4 unde se află bine mulțumesc și as
tăzi. Dacă nu cumva schimbarea — așa 
cum rezultă din dosar — se datorează unei 
voite sau intimplătoare greșeli de dactilo- 
grafie.

...La data cind citiți toate acestea, Jude
cătoria sectorului 2 a redactat memoriul de 
recurs extraordinar care va fi înaintat pro
curaturii generale. Motivul : extinderea în
vinuirii pentru delapidare, fals și uz de 
fals. Era singura soluție. Pentru că, după 
cum prevede legea, instanța de judecată 
nu se poate pronunța decit asupra faptelor 
in legătură cu care a fost sesizată.

Portar sau... 
decor ?

...îi cheamă Manolache Gheorghe — de 
loc din comuna Brczoaiele, județul Dîmbo
vița, Dâmoc Isidor — din Săbăoanl, 
Neamț, și Constantinescu Eugen — din Co
muna Horia, același județ.

De felul lor născuți, crescuți la țară și 
calificați in munca cimpului, se aciuaseră 
însă de citva timp prin București, ca ne
calificați pe un șantier la G.S.C.M.R.I.C. 
Mai pe înțelesul nostru, al tuturor : Grunul 
de șantiere pentru construcții, montaj, 
reparații în industria chimică. O între
prindere care, în ciuda tuturor rațiunilor 
de a fi, s-a dovedit — cel puțin in ceea ce 
ii privește pe cei trei — mai degrabă un 
mod de a le justifica prezența in Capitală, 
decit un loc de muncă. Fără nici o exage
rare. Drept dovadă, am putea cita oricare

paragraf din caracterizările făcute celor 
trei de conducerea sus-numitei unități.

Mai explicativ pare totuși unul singur. 
Aproape identic in toate cele trei „cazuri" : 
„Toată perioada cit a lucrat la noi nu a 
respectat sarcinile șl atribuțiile de servi
ciu, za dat dovadă de indisciplină, nu s-a 
prezentat la muncă la orele de program, 
lucra intre 2—5 ora pe zi sau lipsea he
moUvat". Cum spuneam, edificator. Dar nu 
numai pentru atitudinea celor trei, ci deo
potrivă și pentru — eufemistic vorbind — 
inexplicabila îngăduință a conducerii intre
prinderii față de încălcarea normelor ele
mentare de disciplină in muncă, a progra
mului de lucru. îngăduință, toleranță sau 
cum vreți să-i spuneți cu atit mai gravă cu 
cit, într-una din zilele în care Manolache, 
Dămoc și Constantinescu chiuleau — ca de 
obicei — au săvirșit și fapta pentru care 
au ajuns în fața instanței de judecată : 
furt din avutul obștesc, »

S-au dus la întreprinderea de prelucrare 
mase plastice din strada Ziduri Moși nr. 23 
și au luat niște saci cu pungi din polietile
nă. Cum? Cind? Ziua în amiaza mare. Au 
intrat pe poartă, poarta nr. 2. ca la ei pe 
bătătură. Au trecut pe lingă paznicul Pa
vel Voicu. care nu i-a întrebat nici cine 
sint, nici ce vor, nici pe cine caută. Au 
mers pină in secția nr. 9, de unde au luat 
sacii cu pungi și i-au ascuns undeva pe la 
etajul III, după care...

După care, observați de muncitorii din 
fabrică, au aruncat „prada" și și-au luat 
tălpășița. Mai grăbiți ca niciodată să ajun
gă pe șantier.

Paznicul, alertat de cei care îi surprin
seseră pe hoți, a făcut totuși oficiul de te
lefonistă — măcar atit ! — șl >a anunțat 
miliția. Care a venit mai repede decit se

așteptau, spulbertndu-le alibiul: „Bine, 
dar cind S-a, Săvirșit furtul noi eram la 
lucru, pe șantier, la «Sintofarm»".

Morala ? Una Singură : oricit de mici, 
fisurile in sistemul de ordine și disciplină 
pot avea consecințe grave. Fie că este vorba 
de nerespectarea programului de muncă. 
Fie că este vorba de la fel de elemen
tara obligație a portarului de a legitima pe 
oricine intră pe poarta intreprinderii. Unde 
nu este doar o simplă piesă de decor.

Din caietul 
grefierului

„Pentru că era aglomerații la tramvai 
m-am dus (n restaurant să beau o votcă".

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

„Pe timpul scurt al conviețuirii imi adu
cea insulte și loviri In Plod repetat, care 
pe lingă că-mi lua retribuția mea Ca re
zultat al muncii mele personale, mă silea 
in plus să cer alți bani de la părinții mei 
că mă ține în capitala țării, așa cum a 
încercat in ultimul timp al despărțirii la 
domiciliul și casa părinților mei".

(Din dosarul nr. 5804/81, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală).

„Este o deducție a mea că gestionara se 
purta frumos cu inculpatul, deoarece după 
2 ani de zile a ieșit, cu lipsă in gestiune".

(Din dosarul nr, 1740/81, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală).

Florin CIOBA.NESCU
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In Cîmpia Teleormanului, pe drumul

de zi și noapte al tractoarelor
(Urmare din pag. I)
spre care trebuie să ne îndreptăm 
în dezvoltarea agriculturii. Dacă ar 
fi să ne referim numai la organi
zarea marilor platouri ale porum
bului ce se întind pe sole de cite 
X 000—1 500—2 000 hectare, gindite 
mai ales pentru practicarea viitoa
relor metode agrotehnice și cu deo
sebire cele ce privesc folosirea ma
șinilor de mare randament și a 
sistemelor unitare de chimizare și 
ar fi destul pentru a arăta schim
bările mari care incep să se ma
terializeze tot mai mult in agri
cultura noastră, concepția nouă 
după care trebuie organizată aceas
tă activitate. Noul ințeles nu ca 
ceva care să se desprindă de tot 
ce a făcut țăranul nostru pină acum 
în agricultura românească. Da, aso- 
lamentele specializate pe cereale 
păioase, pe culturi prăsitoare sint. 
o realitate în agricultura județului 
Teleorman. Le-am văzut și in zona 
Turnu Măgurele, Zimnicea. Piatra, 
Fîntînele, precum și mai spre nord, 
la Roșiori și Videle. Efectele pozi
tive ale acestei forme tnoderne de 
organizare a teritoriului pe sole 
mari foarte mari și de amplasare 
a culturilor pe trupuri mari nu vor 
întiiv; i să apară și în mod sigur 
vor .fcăpăta adevărata valoare cind 
vor fi asigurați toți factorii de care 
depind sporirea producției 
cole. Deocamdată unul din 
factori — îngrășămintele 
asigurat numai 'pe jumătate.

agri- 
acești 

■ este

S-au schimbat... 
intențiile, au rămas 

vechile deprinderi
Forța mecanică din dotarea uni

tăților agricole din județul Tele
orman permite 'să se insămințeze 
zilnic 
torul 
fost 
12 000 
cît viteza maximă posibilă, dar cu 
3 000 hectare mai mult decit s-a 
realizat marți și miercuri. Cu un 
asemenea ritm campania de însă- 
mințări s-ar prelungi cu o zi față 
de termenul stabilit fără însă să 
se depășească perioada optimă. Nu 
există insă nici o scuza pentru ne
realizarea vitezei zilnice planifica
te. Totul ține de mai buna organi
zare a muncii și cind spunem buna 
organizare avem în vedere mai 
ales înlăturarea unor deprinderi 
vechi, a unor exagerări din partea 
unor agronomi in executarea lu
crărilor agrotehnice. Despre ce este 
vorba.

S;a vorbit mult și, pe bună drep
tate*'. despre introducerea și gene
ralizarea sistemului de lucrare a 
pămint.ului, bazat pe folosirea a- 
gregatelor complexe, adică pe cu
plarea la tractor a 2—3—4 mașini 
și utilaje, astfel incit să se facă un 
număr cît mai mare de operații ia 
o singură trecere. Rațiunile aces
tei idei sint multiple și toate au o 
justificare nu numai economică, ci 
mai ales agrotehnică. Fapt este că 
se cîștigă timp, se economisesc 
carburanți și, ceea ce este foarte 
important., se evită tasarea terenu
lui, iar patul germinativ este mult 
mai bine pregătit. Am putea spune 
că am beneficiat in această 
măvară de condiții ideale 1: 
materializarea acestor idei. .
rile au degerat peste iarnă in așa 
măsură incit, acolo unde ele au fost 
executate în bune condiții, acum 
nu mai este nevoie decit de o 
lucrare cu
cel mai rău caz cu discul pen
tru pregătirea terenului in ve
derea insămințării. Și încă una : 
în această 
secetoasă 
este să se > 
răscolești cit mai puțin 
pentru a preîntimpina evaporați?..

O edoarie practică în susținerea 
ace&fti idei am văzut la Suhaia, 
Furculești, Moșteni și în multe alte

13 500 hectare numai in sec- 
cooperatist. Joi și vineri au 
semănate 11 000, respectiv 
hectare. Mai puțin deci de-

jocuri pe unde am trecut. La C.A.P. 
Moșteni, președintele cooperativei, 
tovarășul Constantin Cătrună, ne-a 
arătat o parcelă de 100 hectare in 
care floarea-soarelui a fost semă
nată după o simplă lucrare cu gra
pa. în parcela alăturată, cultivată 
anul trecut cu porumb, lucrarea cu 
grapa a fost 
combinatorul. La porumb, pregăti
rea terenului 
combinatorul, 
cu discul. Iar cei ce îl cunosc pe 
„nea" Vică știu foarte bine ce va
loare pune acest om pe lucrul bine 
făcut. Pe 250 hectare cu porumb, 
cultivate în regim irigat, la Moș
teni s-au obținut în ultimii ani 
producții de 12 000—15 000 kg la
hectar. Dacă ar fi însă să între
băm, de pildă, la Islaz prin ce se 
deosebește actuală campanie de cea 
din anii anteriori, atunci ar tre
bui să spunem că numai prin 
aceea că se asigură un pat ger
minativ mai bun. Acest lucru se 
realizează însă cu prețul unor mari 
cheltuieli, nejustificate în cazul de 
față. Și in această primăvară, la 
Islaz, respectiv la C.A.P. „Unirea", 
pregătirea terenului se face ca și 
înainte : la început se dă o lucra
re cu grapa, apoi sint împrăștiate 
îngrășămintele chimice, după care 
acestea sint încorporate în sol cu 
discurile. înainte fle semănat se 
vine din nou cu mașinile de er- 
bicidat, încă o dată cu combinatoa- 
rele și in sfîrșit cu semânătorile. 
în total 6 treceri cu tractorul. 
Mult, foarte mult ți neeconomic 
dacă ținem seama că nu este sin
gurul caz de asemenea risipă de 
muncă, de energie. Adevărul este 
că sint încă destui agronomi care 
confundă noțiunea de pat germi
nativ bun cu ceea ce le place lor 
să numească teren pregătit grădi- 
nărește. Adică mărunțit pînă rămi- 
ne la suprafață ca nisipul. Cit de 
afinat rămine însă stratul fertil 
după 5, 6 sau 7 treceri consecutive 
ale tractorului și celorlalte mașini 
se pare că nu toți au avut curio
zitatea să verifice. Ca să nu mai 
vorbim de pierderea de timp bun 
de lucru, de risipa de carburanți 
care și așa se asigură cu mări e- 
forturi. Să fim înțeleși, nu criticăm 
faptul că se lucrează pămintul prea 
bine, ci exagerările legate de pre
gătirea terenului, faptul că pentru 
una și aceeași lucrare, la Smirdi- 
oasa. de pildă, se proceda într-un 
fel, iar la Fîntînele altfel. O facem 
pentru a aduce în discuție însuși 
modul în care se materializează în 
practică una din ideile tehnico-or- 
ganizatorice noi ale acestei campa
nii și anume trecerea la sistemul 
de lucrare a pămintului prin folo
sirea agregatelor complexe. Nu 
sintem partizanii unor scheme ri
gide dictate de sus de la minister, 
dar adevărul este că o asemenea

înlocuită cu una cu
se face fie numai cu 
fie printr-o lucrare

schimbare de concepție presupune 
O pregătire mai profundă, elabora
rea unui număr mare de variante 
de agregate pentru ca inginerul de 
la Islaz, de exemplu, să știe exact 
cum să organizeze un asemenea 
agregat cind trebuie să fertilizeze 
și să combată buruienile cu unul 
din erbicidele aflate in circulație. 
Cum acest lucru nu s-a făcut decit 
așa la modul general și sistemul 
de lucru cu agregate complexe este 
practicat tot la modul general : 
foarte bine la Moșteni, Furculești, 
Purani și în alte unități cu gospo
dari buni și inventivi, necorespun- 
zător, așa doar pentru a simula un 
asemenea agregat agățînd cite o 
grapă în urma discului, în destule 
alte unități. Concluziile pentru so
luționarea problemei le lăsăm pe 
seama celor cu sarcini și răspun
deri concrete în acest domeniu.

Optimism întemeiat
Dincolo de minusurile organiza

torice întâlnite pe ici pe colo, în 
respectul pentru adevăr trebuie 
spus că pc ansamblu campania 
agricolă in județul Teleorman se 
desfășoară la un nivel net supe
rior celor de pînă acum. Practic, 
în cele două zile de documentare 
într-un număr mare de unități 
agricole, nu am întîlnit făcîndu-se 
o lucrare de calitate proastă. Toți 
cei cu răspundere in această cam
panie, de la mecanizatorii care lu
crează acum după un regim de 24 
de ore din 24, la specialiști și ca
drele de conducere din unitățile 
agricole, pînă la activiștii de partid 
trimiși în sprijinul actualei cam
panii, au înțeles să-și facă in mod 
exemplar datoria. Și ceea ce .este 
foarte important., toți acești oameni 
au acum un singur loc de muncă — 
cimpul in care flecare își găsește 
să facă treabă concretă. Să ne .re
ferim, de exemplu, la activistul de 
partid pe care l-am întîlnit la 
C.A.P. Traianu. tovarășul Petre 
Badea ; in ultimii patru ani ne-am 
întîlnit de tot atîtea ori și de fie
care dată tot in mijlocul mecaniza
torilor. Tocmai acesta este faptul 
pe care vrem 
permanent în mijlocul 
se sfătuiește, 
problemele și 
zolvarea lor. Iar dacă în consiliul 
agroindustrial Traianu s-au schim
bat multe in modul de a gindi și 
munci în agricultură, iar unitățile 
de aici au ajuns in fruntea județu
lui cu producțiile la principalele 
culturi, atunci comunistul Petre 
Badea înseamnă că ă făcut și con
tinuă să facă ceea ce ar trebui să 
facă fiecare activist trimis să 
drume și să sprijine activitatea 
agricultură.

...Se intunecase de-a binelea.

Pe terenurile cooperativei agricole 
Turnu Măgurele : la capătul solei, 
semânătorile sint operativ aprovi
zionate cu semințe pentru a putea 

intra din nou în „brazdă"
Foto : S. Cristian

i pri- 
pentru 
Arătu-

combinatorul sau in

i primăvară destul de 
problema-problemelor 

mențină apa în sol. Să 
pămintul

să-l subliniem : este 
oamenilor, 

discută cu ei toate 
ajută practic la re-

drumul de întoarcere de la Turnu 
Măgurele la Alexandria ne intîl- 
nim cu mai multe remorci care 
aduceau spre casă prima serie de 
mecanizatori din schimbul de zi, 
mai precis pe cei ce lucrau la se
mănat și la chimizare. Ei vor re- 
v.teni din nou primii în cîmp în zo
rii dimineții următoare, pentru că 
de acum pentru fiecare ziua de 
muncă nu se măsoară numai în 
ore, ci mai ales in hectare. Iar nu
mărul acestor hectare trebuie să se 
măsoare doar cu cit s-au făcut in 
plus peste norma stabilită. Un plus 
care nu se poate face in detrimen
tul calității, ci printr-o organizare 
mai bună,> prin folosirea efectivă a 
întregului răstimp de lumină. To
tul trebuie făcut in deplină ordine 
șl disciplină pentru ca zilnic să se 
însămințeze' cel puțin 11 000 hecta
re. atît cit trebuie să se semene de 
acum pentru ca această lucrare să 
fie încheiată cel tirziu in seara zi
lei de 15 aprilie.

Producerea materialului viticol săditor
„Țara noastră are o viticultură 

dezvoltată și dispune de condiții pe
doclimatice bune pentru obținerea 
unor vinuri de calitate superioară. 
Pentru menținerea vigorii celor 
320 000 hectare cu plantații viticole, 
intr-un raport de vîrstă care să asi
gure o. producție ridicată, trebuie 
produsă o mare cantitate de material 
săditor viticol in vederea realizării 
cotei anuale de înlocuire a plantații
lor îmbătrânite, pentru modernizarea 
plantațiilor clasice și pentru comple
tarea golurilor din plantațiile tinere.

Importanța acestui sector de acti
vitate derivă și din sarcina trasată 
de secretarul general al partalului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
se realiza in anul 1990 o producție 
medie de struguri la hectar de 12—15 
tone. In acest scop, producerea ma
terialului săditor este axată pe pro-- 
movarea soiurilor de struguri de 
mare productivitate și înaltă valoare 
biologică, singura cale de a mări po
tențialul productiv al plantațiilor vi
ticole mai vechi".

Aceste aprecieri aparțin tovarășu
lui Valeriu Popa, directorul Stațiunii 
de cercetări viticole Pietroasa, jude
țul Buzău, și le-am prezentat la în
ceputul rindurilor de față pentru a 
înțelege mai bine problemele la care 
ne vom referi in continuare.

Altoirea — lucrarea de bază — este 
socotită pe drept cuvint o operație 
chirurgicală de finețe, care nu poa
te fi făcută de oricine, ci numai 
de oameni cu mare experiență, buni 
cunoscători ai acestei meserii. Pen
tru școala de vițe este nevoie de te
ren corespunzător, netratat cu erbi- 
cide care au remanentă și cu posibili
tăți de irigare. Tocmai datorită aces
tor factori limitativi, procentul maxim 
de vițe altoite categoria intîi (STAS) 
prevăzut a se obține, stabilit de 
normativele in vigoare, este de 
numai 32 la sută. Adică dintr-o sută 
de butași altoiți se admite, încă de la 
inceput, că 68 nu ajung să îndepli
nească normele de calitate cerute. 
Din toate aceste motive, experiența 
de pină acum dovedește că produce
rea materialului săditor viticol în 
mod concentrat, in mari unități pro
ducătoare, nu dă rezultatele scontate 
datorită randamentelor mici de prin
dere, situate mult sub limita efici
enței economice.

Dar șă exemplificăm. Trustul I.A.S. 
Buzău realizează în anul 1981 pe 
ansamblu numai 21 la sută vițe al
toite calitatea STAS, ceea ce în
seamnă o pierdere de aproape trei 
milioane lei. Aceasta in condițiile in 
care producerea materialului săditor 
este organizată în două complexe 
special amenajate. Situația este simi
lară și in județul Prahova, unde Sta
țiunea de cercetări viticole Valea 
.Călugărească și unitățile agricole de 
stat care au școli de viță amenajate 
realizează randamente mici de vițe 
altoite calitatea I. ceea ce le aduce 
anual pierderi însemnate. In același 
timp insă, unitățile agricole coopera
tiste producătoare de material săditor 
viticol — Greceanca, Breaza. Pietroa
sa și altele din iudețul Buzău, pre
cum și cele din Fintinele, Gura Va-

dului, Ceptura. Vadul Săpat etc. din 
județul Prahova, realizează randa
mente superioare celui planificat, cu
prinse între 40 și 50 la sută. în acest 
fel, aceste unități nu numai că își 
realizează veniturile planificate, dar 
obțin suplimentar importante sume 
de bani.

De unde provin aceste mari dife
rențe ? în unitățile cooperatiste a- 
mintite, ca dealtfel și in altele din 
țară, se practică de mai mult timp 
un sistem deosebit de avantajos pen
tru ele in ce privește producerea 
materialului săditor viticol. Unitățile 
respective incheie contracte-angaja- 
ment cu membrii cooperatori care 
sînt altoitori din tată în fiu sau cu 
orice alți cetățeni din localitate sau 
alte comune pentru a produce mate
rial săditor la ei acasă. Cooperativa 
se obligă să asigure altoiul și portal-

0 activitate ce se cere
reglementată in concordanță 

cu' cerințele dezvoltării 
patrimoniului viticol

Lucrări de bună calitate la semănat: pe terenurile C.A.P. Scrioaștea (stingă) ți ale C.A.P. Izvoarele (dreapta) Foto : M. Lastnic

toiul, iar contractanțiî se angajează 
să producă pentru cooperative. mini
mum 32 la șută butași do viță, din 
numărul total de fire de portaltoi 
preluate. Retribuirea muncii în acest 
caz se face îh acord global, din fon
dul de retribuire constituit pe baza 
devizelor de lucrări întocmite in ve
derea realizării planului de produc
ție. In cazul in care contractantul 
nu-și realizează planul plătește coo
perativei despăgubiri echivalente cu 
nerealizarea. Dacă depășește planul 
primește retribuție suplimentară in 
acord global, iar cooperativa obține 
venituri mai mari decit cele planifi
cate. Deci, și într-un caz și în altul, 
cooperativele agricole care au plan 
de producție pentru producerea ma
terialului săditor viticol, aplicînd a- 
cest sistem, nu au de pierdut, ci doar 
de ciștigat.

— Lucrind în acest mod rezultă și 
alte avantaje — ne spunea tovarășa 
Doina Marinescu, președinta C.A»P. 
Greceanca și vicepreședintă a Con
siliului Național al Agriculturii. Ma
terialul săditor viticol este una din 
culturile pentru care ADAS-ul nu a- 
cordă despăgubiri pentru caz de ca
lamitate, tocmai datorită riscului 
mare pe care îl prezintă producerea 
lui. Or, fiecare cetățean care con
tractează se îngrijește de această 
cultură. De aici și rezultatele 
bune pe care le obțin. Este foar
te important de reținut că prin 
acest sistem de lucru realizăm și 
depășim planul de vițe altoite fără 
ca să facem nici o investiție sau con
sum de energie, care in cazul înfiin
țării unei școli de viță ar fi foarte 
costisitoare.

Puncte de vedere asemănătoare 
am ascultat și în alte cooperative a- 
gricole atit din județul Buzău, cit și 
din județul Prahova. Au apărut insă 
„probleme"...

Mai multe scrisori trimise redacției, 
purtind aproape 60 de semnături ale 
unor cetățeni — membri cooperatori 
sau angajați — din comunele Brea
za, județul Buzău, și Baba Ana, ju
dețul Prahova, ne semnalează că ad
ministrațiile financiare din județele 
Buzău și Prahova au hotărit să im
poziteze veniturile realizate ca ur
mare a executării contractelor în
cheiate pentru producerea mate
rialului săditor pe baza Decretului 
153 din anul 1954 și nu pe baza Legii 
nr. 2 din anul 1977, cum este legal și 
normal să se facă. Aceasta înseamnă 
stabilirea unor impozite mari, de na
tură să determine un slab interes 
pentru producerea materialului sădi
tor viticol.

Dintr-un început trebuie să spu
nem că toți factorii de răspundere 
cu care am discutat din cele două 
județe, de la uniunile județene ale 
cooperativelor agricole de producție, 
direcțiile agricole, trusturile horti- 

.culturii și cooperativele agricole sint 
fermi in aprecierea că aplicarea a- 
cestei măsuri a creat o situație care 
aduce și va aduce și în viitor mari 
pagube și se întrebau de ce nu se 
aplică Legea 2 din 1.977 care prevede 
limpede că in cooperativele agricole 
pentru realizarea producției stabilite 
prin planul de stat fondul de retri
buire a muncii se impozitează con
form prevederilor din această lege, 
în funcție de venitul mediu anual ce 
revine pe un cooperator in procente 
cuprinse intre 3 pînă la 9 la sută.

Situația creată trebuie să-și găseas
că o soluționare favorabilă, în spiri
tul documentelor de partid, în inte
resul dezvoltării viticulturii. Și aceas
ta cît mai curind posibil. Altfel, con
secințele, spuneam, pot fi mai păgu
bitoare. „Pentru anul acesta nu știm 
cum o să ne realizăm planul la ma
terialul viticol săditor — ne spunea 
tovarășa Doina Marinescu. Multi din
tre cei cu care am lucrat nu mai vor să 
încheie contracte din cauza impozită
rii veniturilor conform Decretului 
153". In această situație sint multe alte 
cooperative agricole. „In județul Bu
zău — ne spunea tovarășul Nicolae 
Vameșu, directorul întreprinderii 
viei și vinului — cooperativele agri
cole nu au ridicat aproape patru mi
lioane fire de portaltoi din planul pe 
acest an de producere a materialului 
săditor. Aceasta ar însemna,o pier
dere de peste 24 milioane lei prin 
nerealizarea materialului săditor și, 
ceea ce este mai grav, s-ar periclita 
îndeplinirea programului de înnoire 
și modernizare a plantațiilor viticole. 
Dacă firele de portaltoi nu sînt pre
luate pentru a fi altoite, peste cel 
mult două săptămâni tot acest mate
rial săditor produs cu multă muncă 
și cheltuieli mari nu va mai fi bun 
de nimic, urmind să i se dea foc".

Am adus această situație Ia cu
noștința unor factori de răspundere 
din Ministerul Finanțelor. Tovarășul 
Nicolae Săndulescu, director în acest 
minister, ne-a făcut următoarele 
precizări :

„In cazul producerii materialului săditor viticol, se impozitează po
trivit prevederilor Decretului nr. 153/1954 veniturile ce nu sint obținute in 
exclusivitate din munca proprie a titularului de contract și a membrilor 
de familie ai acesfuia, ci sint rezultatul si al utilizării — contrar legii — a 
forței de muncă angajate de acesta ; cele realizate din vinzarea materia
lului săditor viticol cumpărat de la alți producători ; precum și veniturile 
realizate in. situații similare. Se impozitează potrivit prevederilor Legii 
nr. 2/1977 veniturile realizate de cetățeni (cooperatori sau necooperatori) 
ca retribuție primită conform statutului C.A.P. pentru munca prestată in 
vederea îndeplinirii sarcinilor de plan ale cooperativei agricole de pro
ducție. De asemenea, considerăm necesar ca organele de specialitate din 
Ministerul* Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de 
Producție să analizeze dacă normarea muncii pentru producerea mate
rialului săditor viticol nu este disproporționată comparativ cu normarea 
muncii aferentă celorlalte activități agricole".

Așadar, producătorii, fie că sint 
cooperatori sau nu, sint stimulați de 
lege să participe la realizarea mate
rialului săditor viticol, ceea ce este 
atit in avantajul cooperativelor agri
cole, cit și al lor personal. Firește, și 
din punct de vedere al fiscalității, re
glementările în vigoare pun Ia înde- 
mină pîrghii pentru combaterea ori-

căror tendințe de speculă, de abatere 
de Ia lege. Dar, aceleași reglemen
tări legale ocrotesc munca cinstită, 
corectă și inițiativele gospodărești ale 
cetățenilor pentru sporirea producției 

vorba de mate- 
sau de alta

agricole, fie 
rial săditor 
produse.

că este 
viticol

Aurel PAPADIUC

De" ani de zile. întreprinderea 
„Timpuri noi" din Capitală livrează 
la export — în R.D. Germană, Ceho
slovacia, Bulgaria, Italia, Siria, în 
multe alte țări — o gamă variată de 
motocompresoare, compresoare, mo
toare. Dar tot de ani de zile, produ
sele exportate se realizau și aveau 
in componența lor — vom vedea de 
ce vorbim la timpul trecut — diferite 
piese sau subansamble din import. 
Cit de mari erau aceste importuri ?

— în urmă cu 2—3 ani — ne spune 
tovarășul Enache Croitoru, inginerul 
șef al întreprinderii — importurile 
de completare reprezentau circa 10 
la sută din valoarea produselor ex
portate. S-ar putea spune deci că 
valoarea acestor importuri nu era 
prea mare. Problema era însă alta. 
Dincolo de aspectul strict economic, 
al eficienței, care evident nu poate 
fi neglijat, importurile de completa
re — mai mari sau mici, nu contează 
— influențau și posibilitățile de rea
lizare ritmică, la termenele prevăzu
te a producției pentru export. Dacă 
nu primeam din import cîteva pis
toane de motor, de exemplu, nu pu
team finaliza și livra la timp un mo
tocompresor de zeci de mii de lei. 
Paguba depășea cu mult valoarea 
propriu-zisă a reperelor importate. 
Și cu asemenea situații ne confrun
tam destul de frecvent. Altfel spus, 
importurile de completare nu numai 
că diminuau eficiența economică a 
producției, dar constituiau și o frină 
în îndeplinirea planului la export. 
Acestea au fost motivele concrete, 
izvorîte din propria noastră activita
te, care ne-au determinat să acțio
năm cu mai multă stăruință pentru 
reducerea importurilor de comple
tare, așa cum dealtfel conducerea 
partidului a subliniat în repetate 
rînduri.

Este clar că, pe ansamblul econo
miei naționale, se poate asigura un 
comerț exterior echilibrat numai în 
măsura în care in fiecare unitate se 
acționează perseverent atit pentru 
extinderea exportului, cit și pentru 
r .milarea în fabricație a unui volum 
cit mai marc de piese, mașini, sub
ansamble care se importă. Sint sar
cini de deosebită însemnătate care 
au fost subliniate din nou, cu toată 

puterea. Ia ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C. C. al P.C.R. din 
9 aprilie. Prin urmare, întrebarea : 
cit importăm, cit exportăm ? trebuie 
să și-o pună permanent fiecare co
lectiv de intreprindere și să facă 
totul pentru a obține rezultate cît 
mai bune in ambele aceste direcții.

Desigur, colectivul de la „Timpuri 
noi" nu a putut să intervină direct 
pentru reducerea importului de cocs 
folosit la turnătorie sau de laminate, 
din oțeluri aliate necesare pentru fa

Experiența colectivului de la „Timpuri noi“ 
posibilă

întreprinderea
din Capitală demonstrează că este

REALIZAREA PLANULUI DE EXPORT
FĂRĂ IMPORTURI DE COMPLETARE

, * -------------------- -------

bricarea supapelor, a altor repere. 
Aceste produse intră în profilul de 
fabricație al altor unități, din alte ra
muri economice, cărora le revine în 
mod direct sarcina de a acționa pen
tru reducerea importurilor la res
pectivele categorii de materii prime 
și materiale. Oamenii muncii de la 
„Timpuri noi" au reușit insă, ca ur
mare a acțiunilor întreprinse, a re
zolvării unor probleme care intră în 
sfera lor de competență, să realizeze 
în acest an producția pentru export, 
practic întreaga producție, fără im
porturi de completare, adică fără a 
mai aduce de peste botare nici unul 
din reperele care fac parte din pro
filul de fabricație al unității. Un re
zultat care semnifică un adevărat 
salt calitativ in activitatea colectivu
lui acestei unități. Pistoanele și seg- 
menții de la unele tipuri de motoare, 
coliviile cu ace pentru ambielaje. 

râcitoarele lamelare sînt numai cîte
va din ultimele produse asimilate in 
fabricație la sfîrșitul anului trecut. 
Cum s-a ajuns la acest rezultat ?

— începutul l-am făcut, așa cum 
se obișnuiește de regulă, printr-o a- 
naliză aprofundată a modalităților 
de realizare a pieselor și suban- 
samblelor importate — ne spune 
tovarășul Steniu Modrescu, șeful a- 
telierului de proiectare tehnologii la 
rece. Am luat fiecare reper in parte 
și am "stabilit în mod concret ce po

sibilități de execuție avem în între
prindere și ce probleme organiza
torice și tehnice, de asigurare a 
bazei materiale trebuie rezolvate 
pentru a asimila în fabricație pro
dusele respective. Toți oamenii 
muncii din intreprindere — munci
tori, tehnicieni, ingineri — au fost 
chemați să-și spună părerea cu pri
vire la rezervele existente în uni
tate, la ceea ce ne mai trebuie, să 
contribuie la găsirea și aplicarea 
unor noi soluții constructive. Apoi, 
în funcție de complexitatea unui 
produs sau altul, s-au întocmit pro
grame de asimilare în fabricație, cu 
termene și responsabilități precise, 
pe fiecare fază tehnologică. După 
care a urmat munca la planșetă, în 
turnătorie, in hala de prelucrări me
canice ; s-au făcut zeci și zeci de 
încercări ; nu s-au găsit, desigur, 
întotdeauna de la început cele mai 

bune soluții. Dealtfel, în privința 
perfecționării calității producției 
căutările continuă și în prezent. 
Am reușit însă ca din acest an să 
eliminăm complet importurile de 
completare.

Și încă un amănunt semnificativ. 
Datorită căutărilor perseverente ale 
colectivului, aproape toate probleme
le de care a depins asimilarea in fa
bricație a produselor care se impor
tau au fost rezolvate cu forțele pro
prii ale întreprinderii. Evident, a 

fost necesar să se renunțe la multe 
obișnuințe rutiniere, să se modifice 
sau să se înlocuiască anumite tehno
logii clasice, considerate ca fiind de
finitive. De exemplu, după cum ne 
spunea tovarășul Ion Brînzoi, șeful 
atelierului de proiectare tehnologii la 
cald. în întreprindere există o veche 
și bogată experiență în turnarea pis- 
toanelor. Totuși, datorită dimensiu
nilor mici și secțiunii variabile a pe
reților, turnarea în cochile a pistoa- 
nelor pentru compresoarele 2 HV 2 
și 2 HS 3 nu reușea ; tehnologia de 
turnare a pistoanelor cu capul in 
jos — folosită de multă vreme in 
unitate — nu dădea rezultate. Atunci 
s-a elaborat un nou procedeu de tur
nare a pistoanelor, cu capul în sus, 
Ia care s-au adăugat o serie de alte 
îmbunătățiri tehnologice — și astfel 
turnarea pistoanelor a reușit. în pre
zent, cercetările merg mai departe. 

se caută soluții pentru ca la o serie 
de pistoane să se treacă de la tur
narea în cochile la turnarea sub pre
siune. in vederea reducerii procentu
lui de rebuturi. Șeful de brigadă 
Gheorgfie Dumitru, inginerul Valen
tin Ardeleanu. tehnicianul Anghel 
Tița —- sînt numai cîțiva dintre oa
menii de bază de la secția turnătorie, 
datorită cărora importurile de com
pletare au fost reduse treptat, pină 
la eliminarea lor completă.

In cazul altor piese, cum ar fi, de

exemplu, coliviile cu ace, renunțarea 
la importuri a fost concepută ca o 
acțiune desfășurată în mai multe 
etape. întrucît întreprinderea „Tim
puri noi" era singura unitate din 
țară care avea nevoie de aceste pro
duse, dar nu dispunea de condițiile 
tehnice necesare pentru asimilarea 
lor în fabricație, s-a ales o altă solu
ție. In prima fază, coliviile cu ace au 
fost înlocuite cu bucșe din bronz, care 
se produceau în mod curent în între
prindere. Deci, pentru moment, pro
blema fusese rezolvată. Numai că 
bronzul este un material scump, de
ficitar. De aceea, în acest an se stu
diază posibilitatea înlocuirii bucșelor 
din bronz cu bucșe din oțel obișnuit, 
placate cu un aliaj de aluminiu și 
staniu, la care consumul de materia
le deficitare (aluminiu și staniu față 
de bronz) se reduce de 8 ori și, tot
odată, se elimină o serie de operații 

de prelucrări mecanice. Ne-am refe
rit la aceste exemple nu. atît pentru 
a evidenția soluțiile tehnice alese, 
deși ele au o deosebită valoare și 
pot fi aplicate și în alte unități, ci 
pentru a sublinia diversitatea moda
lităților prin care se poate acționa 
pentru reducerea și chiar eliminarea 
importurilor de completare, bineîn
țeles în funcție de specificul pro
ducției.

Rezolvînd deci problema importu
rilor, conducerea și specialiștii între
prinderii au avut posibilitatea să re
alizeze in condiții mult mai bune și 
producția pentru export. Este edifi-* 
câtor faptul că planul la export pe 
primul trimestru al anului a fost de
pășit cu 32 la sută, livrindu-se su
plimentar partenerilor externi pro
duse în valoare de cinci milioane de 
lei. „Eliminînd importurile de com
pletare am putut să organizăm în
treaga producție exclusiv în funcție 
de posibilitățile și interesele noastre, 
ne spune tovarășul Aurel Ion, șeful 
compartimentului de export. Astfel, 
circa 80 Ia sută din producția desti
nată exportului se realizează cu o 
Jună inainte de termenul stabilit 
pentru livrarea ei. în felul acesta, 
în primele 10 zile ale fiecărei luni 
ne putem concentra atenția asupra 
executării finisajelor, a unor retușuri, 
dacă este necesar, și asupra expedi
ției. Nu mai lucrăm sub presiunea 
timpului, în grabă, ceea ce are un 
efect deosebit asupra calității pro
ducției fabricate".

In secția de montaj, muncitorii 
Gheorghe Calciu, Grigore Văleanu, 
Vasile Gogonatu, Petre Căită — pen
tru a numi numai pe cîțiva din cei 
care lucrează aici — executau o se
rie de noi loturi de compresoare și 
motoare destinate exportului. Ca ur
mare a asigurării tuturor reperelor 
necesare montajului, munca se desfă
șura fără întrerupere, in ordine și 
disciplină. Dealtminteri, la sfîrșitul 
lunii martie se lucra la produsele 
ce vor fi livrate in luna mai. Fap
tele sînt deci mai concludente decit 
oricare altă concluzie.

Ion TEODOR 
Dumitru TIRCOB

FOCȘANI :

0 nouă capacitate 
de producție

La Filatura de bumbac car- 
dat cu fire de efect — unitate 
modernă construită pe platforma 
industrială a municipiului Foc
șani — a fost pusă in funcțiune o 
primă capacitate de producție 
de 1 100 tone pe an in cadrul 
secției de vopsitorie. Realizată 
cu utilaje fabricate în exclusivi
tate in tară, noua capacitate de 
producție asigură mai buna va
lorificare a materiilor prime, 
sporirea diversității sortimenta
le a firelor utilizate in indus
tria tricotajelor și țesăturilor. 
Tot aici au început și probele 
tehnologice pentru punerea in 
funcțiune a celei de-a doua ca
pacități, care va duce in final 
la dublarea producției secției de 
vopsitorie. Menționăm și faptul 
că unitatea din Focșani reali
zează direct din filare fire cu 
efect. (Dan Drăgulescu).

BOTOȘANI :

Energie electrică 
economisită

Raționalizarea consumurilor în 
procesul de producție, in ilumi
natul public și casnic, controlul 
permanent asupra modului in 
care se aplică măsurile adopta
te in acest scop, au făcut ca, de 
la începutul anului și pină in 
prezent, in județul Botoșani să 
se realizeze o economie de ener
gie electrică insumind 5 milioa
ne kilowați/oră. Cele mai insem- 
nate reduceri cuprinse intre 9 și 
40 la sută față de cotele de con
sum alocate s-au înregistrat, la 
Fabrica de zahăr Bucecea, între
prinderile „integrata". „Melana" 
și de confecții din Botoșani, în
treprinderea minieră din Doro- 
hoi. (Silvestri Ailenei).
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LUI ȘTEFAN CEL MAKE PE TRONUL MOLDOVEI

Proeminentă personalitate 

a istoriei românești, 

întruchipare a voinței de 

libertate a poporului nostru

cinema

S-a spus — pe drept cuvint — că 
„puterea unui popor vine și din con
știința limpede a tuturor oamenilor 
aleși, pe care i-a avut și-i are, și din 
cultul acestor eroi". Din galeria con
ducătorilor de stat români, ridicați 
la cirma țării în momente de cum
pănă și care au reușit să întruchipe
ze năzuințele de progres ale socie
tății, se detașează personalitatea lui 
Ștefan cel Mare ; Mare prin faptele 
păcii, ca și prin talentul militar. 
Mare prin tactul diplomatic, ca și 
prin energia manifestată ca țara să 
fie tot mai frumoasă, mai puternică 
și mai slăvită.

Aclamat pe cimpia Direptății de 
lingă Suceava, cu 525 de ani in urmă, 
ca voievod al Moldovei, Ștefan cel 
Mare a fost, așa cum arăta secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un voievod al tuturor românilor, care 
„timp de aproape 50 de ani a ținut 
sus steagul luptei pentru neatirnare, 
contribuind ca România să existe și 
să se înalțe tot mai mîndră sub 
soare". Și intr-adevăr, ca apărător 
al Moldovei, Ștefan a apărat, deopo
trivă, Țara Românească, impiedicind 
căderea ei sub stăpînirea otomană, 
ca și Transilvania, care privea spre 
el ca spre un salvator al libertății ei. 
La 26 aprilie 1479 brașovenii i se 
adresau : „...parcă ai fost ales... pen
tru cirmuirea și apărarea Transilva
niei. Cu mare dor și dragoste te ru
găm pe Măria Ta ca să binevoiești a 
te apropia de această țară spre a o 
apăra...".

Problemele fundamentale cărora 
Ștefan cel Mare, ca domn al țării, 
încrezător in puterea și viitorul ei, 
a trebuit să le găsească soluții erau 
lichidarea factorilor de fărimițare 
feudală și centralizarea statului pe 
plan intern, apărarea independentei 
țării pe plan extern. în slujba aces
tor țeluri. Ștefan a pus o gindire po
litică superioară, o stăpînire perfectă 
a artei militare și o voință fermă, 
care au încununat cu succes activi
tatea sa. Acțiunile politice, diplo
matice și militare întreprinse de 
domnul Moldovei s-au integrat în-

tr-un sistem unitar, Întemeiat pe un 
larg orizont politic.

Ștefan cel Mare a izbutit să aplice 
pe o scară mult mai largă programul 
politic al lui Vlad Țepeș. Conflictul 
cu marea boierime l-a determinat 
să-și caute aliați in mica boierime, 
în tirgoveți și, mai ales, în țărănimea 
libefa, care i-au inlesnit organizarea 
unei oști puternice, in măsură să-l 
dispenseze de concursul cetelor mi
litare ale marilor stăpîni de pă- 
mint și să-i permită să înfrunte pri
mejdiile din afară. Ștefan a dat un 
conținut nou instituției „vitejilor", 
făcind din elementele populare ridi
cate Ja situația de „viteji" auxiliari 
ai politicii de centralizare. Cronica
rul polon Jan Dlugosz scria că dom
nul român ...strîngea în armată nu 
numai pe oșteni ori pe nobili, dar 
încă și pe țărani".

Poziția geografică în care se afla 
Moldova l-a obligat pe Ștefan cel 
Mare la o permanentă examinare lu
cidă a conjuncturii internaționale cu 
scopul de a găsi soluția cea mai fa
vorabilă salvării Moldovei, înconju
rată din toate părțile de forțe ce-și 
dovediseră Intenția de a o îngenun
chea. Mai vechilor pretenții pe care 
le formulau asupra Moldovei regatul 
polon și cel maghiar, ca șl incursiu
nilor hoardelor tătare dinspre est 11 
Se adăuga tot mai amenințătoare pri
mejdia otomană din sud. Imperiul 
otoman trăia o epocă de cuceriri ră
sunătoare, cea mai mare parte a 
Peninsulei Balcanice intrînd in stâ- 
pinirea sa.

în primăvara anului 1456, cînd pe 
tronul Moldovei se afla Petru Aron, 
becisnicul predecesor in scaun al lui 
Ștefan cel Mare, o mare întrunire a 
boierilor la Vaslui hotărîse închina
rea Moldovei. Actul acesta de capi
tulare fără luptă avea să fie a- 
nulat cițiva ani mai tirziu — iar 
aceasta, printr-o extraordinară co
incidență, s-a petrecuț tot la Vas
lui — eînd, la începutul anului 1475.' 
la chemarea marelui Ștefan, țara în
treagă avea să-și spună cuvîntul, un 
cuvint al demnității, întărit de eroica

luptă care a deschis larg Moldovei 
poarta istoriei universale.

Conștient de primejdia ce-1 pîndea 
în continuare și de însemnătatea ță
rii, sale în marea luptă la care se an
gajase in cadrul unei largi coaliții, 
alcătuită din Veneția, Ungaria, statul 
turcoman al lui Uzun-Hassan, alian
ță de state aflată sub patronajul pa
palității, Ștefan cel Mare avertiza 
puterile europene asupra inevitabili
tății unei noi campanii militare Îm
potriva Moldovei și a necesității 
unei acțiuni comune a puteri
lor europene. Cu toată simpatia cu 
care erau privite politica și victoriile 
lui Ștefan cel Mare de puterile eu
ropene și cu toate promisiunile de 
ajutor, el a continuat să înfrunte sin
gur pe agresori, care în 1476 au or
ganizat o nouă și mare expediție de 
cucerire a Moldovei. înfrînt la Valea 
Albă, dar nu învins, Ștefan a reușit 
să-și reorganizeze oastea și să, alunge 
pe turci din țară. Oștile conduse de 
el, prelungindu-și acțiunile, au intrat 
apoi in Țara Românească și au re- 
înscăunat pe tronul ei pe Vlad Țepeș.

Gloria lui Ștefan cel Mare, dată de 
victoriile repurtate de el in războaie 
drepte, ca și de activitatea desfășu
rată de el ca organizator de țară, ca 
promotor al vieții culturale, a intrat 
în conștiința poporului român. In 
vremea lui. Moldova a cunoscut o 
perioadă de mare înflorire economică 
și culturală ; s-a dezvoltat viața oră
șenească, au crescut schimburile co
merciale, antrenînd în mai mare mă
sură lumea satelor, domeniul cultural 
a fost ilustrat de realizări de 0 ines
timabilă valoare. în arhitectură a 
fost creat minunatul „stil moldove
nesc", pictura s-a ridicat la o mare 
măiestrie artistică, miniațuristica a 
cunoscut și ea o perioadă de avint. 
în lăcașurile, devenite celebre, dc la 
Neamț și Putna au fost impodobite 
manuscrisele copiate aci cu miniaturi 
de o rară frumusețe. Sînt cunoscute 
și fac faimă artei românești, printre 
altele, evangheliarul minăștirii Zo- 
gr^f de Ia Muntele Athos și evanghe
liarul de la Humor cu portretul lui

Ștefan cel Mare. Sint vestite, de ase
menea. lucrările in filigran ale ar
gintarilor moldoveni, cum sint cele 
dăruite de Ștefan cel Mare minăsti- 
rilor Putna și Zograf ; același lucru 
se poate spurn; despre broderii. La 
Putna s-au păstrat o maro parte din 
aceste lucrări.

O dezvoltare însemnată a cunoscut 
și literatura istorică originală. La 
curtea lui Ștefan cel Mare s-a scris 
un letopiseț, care nu s-a păstrat în 
forma sa originară, ci numai in cinci 
variante ulterioare : letopisețul ii 
prezintă pe Ștefan cel Mare ca pe 
un luptător neînfricat, ca pe un „pă
rinte" apărător al Moldovei.

Anul 1504, anul morții lui Ștefan, 
a fost un an de mare durere pentru 
țara Moldovei. ,citita jale era — scria 
Gr. Ureche — de plîngeau toți ca 
după un părinte". Căci „intr-insul 
— așa cum avea să arate, peste 
vreme, cu o mare foțță de evocare, 
N. Iorga — găsise poporul românesc 
cea mai deplină și mai curată icoa
nă a sufletului său : cinstit și harnic, 
răbdător fără să uite și viteaz fără 
cruzime, strașnic in minie și senin 
in iertare, răspicat și cu măsură in 
grai, gospodar și iubitor de lucruri 
frumoase, fără trufie in faptele sale". 
De aceea, așa cum se arăta într-un 
calendar din 1843, „românul ii atri
buie l’ui Ștefan cel Mare tot ce-i 
pare [...] mare, vitejesc [...]. Orice 
cetate, orice zid, orice val, orice șanț, 
intreabă-l cine l-a făcut ; el iți va 
răspunde : Ștefan cel Mare".

Amintirea faptelor de vitejie ale 
lui Ștefan cel Mare, ca și ale lui 
Mircea cel Bătrin, Vlad Țepeș, Mi
hai Viteazul și ale altor mari condu
cători de stat români a intărlt con
știința națională, a cimentat unitatea 
și forța morală a națiunii, a consti
tuit in împrejurări grele suportul ne
clintirii noastre, al hotărîrii ferme de 
a depăși dificultățile și de a ne ridica 
prin propriile eforturi in rîndul ță
rilor civilizate ale lumii.

Șt. ȘTEFANESCU

■ Destinația Mahmudia : FLOREAS-
CA (33 29 71) - 13; 15,30; 17,15; 20,
MIORIȚA (1427 14) — 11,13; 13,30;
15,45; 18; 20.
SI Angela merge mai departe : CO 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,30; 20,
MUNCA (21 50 97) — 15.30; 17,30; 19,30. 
H Saltimbancii : BUZEȘTI (50 43 58) 
—~ 16,30 * 18 15 * 20.H Non’ stop’:** PROGRESUL (23 94 W) 
— 16; 18 ;, 20.
M Semnul șarpelui : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
H Comedie fantastică : TIMPURI 
NOI (15 6110) - 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 2lk
■ Grupajul „Eroi de basm pe ecran*
— 9: 11; 13, Virsta» de aur a comediei
- 15; 17,15; 19,30; DOINA (16 35 38).
■ Madona păgină: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
£ Școala curajului III : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15, VICTORIA (16 28 79) — 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
■ Tess : P,ATRIA (11 86 25) - 9; 12,30; 
16,45; 20, FAVORIT (45 31 70) — 11,15; 
16,30; 19,45, MODERN (23 71 01) — 9; 
12,30; 16; 19,30.
fi La est de Eden: CAPITOL (16 29 17)
— 11; 13,30; 15,45.; 18;. 20,30.
BQ Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 13.15; 15.45; 19,45, ME
LODIA (12 06 88) -r- 9; 12; 16; 19.
K Mitul Fedorei : EFORIE (13 04 83)
- 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
fii Grăbește-te meet : FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
fifi Incident la graniță : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18: 20.
B Emigrantul: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Comoara din lacul de argint : AU
RORA (35 04 66) — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20, FESTIVAL (15 63 84) — 
8; 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30.
■ Milioanele lui Fairfax : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
U Bărbații ; ARTA (213186) - 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
■ Cei șapte fantastici : EXCELSIOR 
(65 49 45) - 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18;
20.15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12)
— 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
■ Omul puma : FEROVIAR (50 51 40)
- 9; 11.15; 13,30; 15,45; 13; 20.15, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
H Polițistul ghinionist: DACIA (50 35 94)
- 9;. 11.15; 13,30; 13,45; 18; 20.
B Vocile : VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
H Cobra se iutource : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) - 10; 12; 15,30; 18; 20. 
B Voiam să fiu prima ; GIULEȘTI 
(17 55 46) — 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
B Fumul patriei : LIRA (31 71 71) —» 
15,30; 18; 20.
B Despărțirea : PACEA («0 30 85) —
10; 1.5.30; 18,30.
Q Prietenii : VIITORUL (11 48 03) —
15.30. ; 17.30; 19.30.
M Program de vacanță : FLOR^AS- 
CA — 9; 11, MIORIȚA — 9, MUNCA
- 10; 12; FERENTARI — 10,30, FA
VORIT — 9, CAPITOL -v 9, GRIVITA
- 9. FLAMURA - 9, GIULEȘTI — 
9; 11,15; 13,30, COSMOS — 9,30; 11,30;
13.30.

teatre

„Slava lui Ștefan nu se va 
șterge cit va fi lumea“

12 aprilie 1457, data 
înscăunării lui Ștefan 
cel Mare pe tronul 
Moldovei, a însemnat 
începutul unei epoci 
de glorie și prestigiu 
politic neatinse inca 
pină atunci. Ștefan cel 
Mare a devenit eroul 
luptei de eliberare și 
independență a Moldo
vei, dominind timp de 
aproape o jumătate de 
secol scena politică a 
istoriei românești ; e- 
forturile neobișnuite 
depuse de Ștefan cel 
Mare, puterea iui de 
muncă ieșită din co
mun, inCrederea ne
țărmurită în dreptatea 
cauzei poporului său, 
inteligența-i sclipitoa
re. geniul militar și a- 
bilitatea lui diplomati
că au fost remarcate 
și de străini : oameni 
politici, istorici etc, 
din scrisul acestora 
personalitatea marelui 
nostru domn reliefin- 
du-se nu o dată în 
contururi statuare, 
pline de strălucire.

Cunoscindu-i calită
țile excepționale de 
o>n de stat și condu
cător de oști, cronica
rul polon Jan Dlugosz 
(1414—1480) i-a rezer
vat ih cronica sa un 
număr mare de pagini, 
intrucit Ștefan cel 
Mare a avut „o inimă 
de mare viteaz". Evi- 
dențiindu-i spiritul de

justiție ce-l anima, 
Dlugosz a afirmat că 
în timpul lui Ștefan 
cel Mare in Moldova 
nu rămăsese vinovăție 
nepedepsită. După vic
toria de la Vaslui (10 
ianuarie 1475), același 
cronicar scria : „O,
bărbat demn de admi
rație. întru nimic in
ferior comandanților 
eroi pe care îi admi
răm atit de mult, care 
cel dinții dintre prin
cipii lumii în zilele 
noastre a repurtat o 
victorie atit de strălu
cită..."

La rîndul său, croni
carul maghiar Nicolae 
Istvanfi scria despre 
Ștefan : „pe regele 
Matia... I-a pus pe 
fugă intr-o luptă de 
noapte la Baia.... pe 
cetele nenumărate ale 
tui Mahomed al II-lea 
...le-a bătut și le-a si
lit să se întoarcă de 
unde au venit..., asu
pra tătarilor a obținut 
victorii strălucite in 
mai multe rinduri... 
în sfirșit. pe regele 
Albert al Poloniei... 
l-a zdrobit intr-o lup
tă crîncenă în pădu
rea Bucovinei".

Un alt cronicar po
lon. Matei Miechowski, 
nota că lui Ștefan cel 
Mare soarta i-a oferit 
cu dărnicie „toate da
rurile". tn timp ce „u- 
nora le-a dăruit numai

in parte prudență, și
retenie. spirit de drep
tate, lui Ștefan le-a 
dăruit pe toate, fiind 
drept judecător, victo
rios împotriva tuturor 
vrăjmașilor" ; de aceea 
el l-a inclus „intre e- 
roii secolului nostru". 
Iar conaționalul său 
Bernard Wapowski a- 
precia că domnul Mcl- 
dovei a fost „înzestrat 
cu virtuți de erou și 
socotit printre bărbații 
vestiți in arta războa
ielor".

Diplomatul polon 
Matei Strykovski, care 
a trecut prin Moldova 
in 1574—1575, a scris 
despre Ștefan că a- 
mintirea sa trăia Vie 
în inima poporului, ca- 
re-l cinta în balade. 
Un adevăr pe care l-a 
remarcat și generalul 
maghiar Prepostvari 
ta flat in serviciul 
habsburgilor), care tre
cuse prin Moldova in 
anul 1561 ; 32 de
ani mai tirziu , el 
scria, domnitorului A- 
ron Vodă indemnindu-l 
să urmeze exemplul 
înaintașului său — 
„Ștefan Vodă de odi
nioară, a cărui slavă 
de viteaz mai trăiește 
și acum și slava luț nu 
se va șterge cît va fi 
lumea".

Chiar și cronicarii 
turci au remarcat e- 
roismul fără margini

„ȘfEFAN CEL MARE Șl VRiNCIOAIA" (pictura de D. Stoica)

B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Examenul —• 10: Cavoul de 
familie — 13; Cartea tui lovită — 
19,30; (sala Atelier) : Act veneția» — 
10,30; Gimnastică sentimentală 15; 
Idolul și Ion Anapoda — 19,30: (sala 
mică a Palatului) : Romulus cel Mare
— 16; 19.
B Opera Română (13 18 57) : Spărgă
torul de nuci — 11; Bigoletto — 19.
a Teatrul de operetă (13 98 48) : Lec
ția de dragoste — 10,30; Opereta ciu
tă, ride și dansează — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
O scrisoare pierdută — 10; O zi de 
odihnă 15; Voluptatea onoarei — 
19,30: (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
Infidelitate conjugală — 10; Poezia 
muzicii tinere — 15; 19,30.
8 Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 11.; Maestrul și Margareta
— 18.39.
Bl Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Pre
miera — 11; Necunoscuta și funcțio
narul — 20.
B Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Există nervi — 10; 19,30.
0 Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 19; Noi, sub- 
semnații — 19,30; (sala Studio) :
Scoica de lemn — 10,30; Copiii soare
lui — 19.
SS Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 73 34) : Perlele — 10; Cum s-a făcut, 
de-a rămas Catinca fată bătrină — 
15; Noaptea pe asfalt — 19,30.
B Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 36 7.8) : Vorba Iui Tă- 
nase 11; 19,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Belmondo al II-lea — 11; 
Frumosul din pădurea zăpăcită... — 
19,30.
El Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Haste orfana —- 11; într-un ceas bun
— 18,30.
fi Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Așa se cîntă pe la noi — 
16; 19.
B Teatrul „Ion Creangă14 (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 10,30; 
Pinocchio — 17.
B Circul București (11 01 20) : Spec
tacolul Circului Mare din Moscova — 
10; 16; 19,30.
S Teatrul .,Țăndărică" (15 23 77) : A- 
venturile lui Plum-Plum — 10; Puiul
— 12.

Adunări festive cu prilejul decernării 
unor înalte distincții unităților fruntașe 
în întrecerea socialistă pe anul 1981

în aceste zile. în combinate sl 
mari întreprinderi industriale, uni
tăți energetice, exploatări miniere, 
șchele petroliere, trusturi de con
strucții, institute de cefeetare șt 
proiectare, întreprinderi agricole de 
stat, organizații comerciale, ale co
operativelor de producție, achiziții și 
desfacerea mărfurilor din întreaga 
țară S-au desfășurat festivități, in 
cadrul cărora au fost decernate 
Steagul roșu și Diploma de onoare 
pentru locurile fruntașe obținute în 
întrecerea socialistă pe anul 1981.

Astfel de festivități au avut loc, 
pină în prezent, la Institutul de cer
cetări chimice — ICECHIM-Bucu- 
rești, căruia i s-a conferit pentru a 
treia oară i naltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste", la întreprinderea 
agricolă de stat Prejmer, județul 
Brașov, și Uniunea județeană a coo
perativelor de producție, achiziții și 
desfacerea mărfurilor Vilcea, care au 
primit, de asemenea, titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste".

Adunări prilejuite dc decernarea 
„Ordinului Muncii" clasa 1 pentru o- 
cuparea locului I în întrecerea so
cialistă pe anul 1981 au avut loc la 
întreprinderea electrocentrale Por
țile de Fier. întreprinderea minieră 
Bărbăteni, județul Hunedoara, În
treprinderea de utilaj chimic „Grivi- 
ța roșie“-București, întreprinderea 
de frigidere Găești. „Electroapara- 
taj“-București. întreprinderea chi
mică Dudești-București. de anvelope 
„Victoria“-Florești, județul Prahova, 
Centrala de utilaje și piese de schimb 
pentru industria chimică — București, 
întreprinderea de prelucrarea lemnu
lui Tirgu Mureș, Combinatul de 
lianți și azbociment Fieni. județul 
Dimbovița, întreprinderea de trico
taje și perdele Pașcani, de porțelan 
menaj Curtea de Argeș, Institutul 
de proiectare județean Doli. Coope
rativa de producție, achiziții și des
facerea mărfurilor Scornicești și u- 
nitatea agricolă Mărăcineni. județul 
Buzău. De asemenea, a fost decer
nat Ordinul „Meritul științific" cla
sa I Institutului de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică pentru 
mașini-unelte, agregate, mecanică 
fină și scule „Titan" — București.

Festivități asemănătoare au avut

loc și in alte unități clasate pe locu
rile II și III în întrecerea socialistă 
p»e anul trecut.

într^o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunări — oa
meni ai muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
au adresat Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu telegrame 
prin care exprimă calde mulțumiri 
și profundă recunoștință conducerii 
partidului și statului pentru distinc
țiile acordate, care constituie o do
vadă a prețuirii de care se bucură in 
țara noastră munca, activitatea rod
nică a' celor ce muncesc pentru în
deplinirea și depășirea indicilor can
titativi șj calitativi ai producției in
dustriale și agricole, perfecționarea 
activității de cercetare științifică și 
tehnică și valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor. în 
telegrame se subliniază hotărirea 
fermă a tuturor oamenilor muncii de 
a acționa și în viitor pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce le 
revin, pentru a contribui într-o mă
sură tot mai mare la sporirea bunu
rilor materiale și spirituale ale po
porului nostru, prin ridicarea cerce
tării științifice la nivelul cerințelor 
actuale, înnoirea și modernizarea 
eontinuă a producției, reducerea con
sumurilor de materii prime, materia
le, combustibili și energie, prin spo
rirea eficienței întregii activități.

Totodată, in telegrame se dă glas 
sentimentelor de dragoste și înaltă 
prețuire pe care le nutresc oamenii 
muncii din țara noastră față de to
varășul Nicolae Ceaușescu. cel mal 
iubit fiu al națiunii noastre, hotări- 
rii de a înfăptui neabătut politica 
internă și externă a partidului șV sta
tului, de a face totul pentru x,.-ans- 
pune in viață Îndemnurile insufleți- 
toare adresate de secretarul general 
al partidului de a munci mereu mai 
bine, de a întări ordinea și disciplina 
in producție, de a folosi cît mai de
plin baza tehnico-materială și poten
țialul uman de care dispun, de a-șl 
perfecționa continuu activitatea in 
scopul înfloririi economico-sociale a 
patriei, al creșterii necontenite a 
bunăstării celor ce muncesc.

(Agerpres)

Reuniune consacrată centenarului 
nașterii lui Nicolae Titulescu

în Capitală s-au desfășurat lucră
rile reuniunii consacrate centenaru
lui nașterii lui Nicolae Titulescu, 
organizată de Asociația juriștilor din 
Republica Socialistă România.

Comunicările prezentate au evocat 
contribuția lui Nicolae Titulescu la 
formarea, cristalizarea și promovarea 
dreptului internațional, concepția sa 
privind suveranitatea și independen
ța națională a statelor, rezolvarea 
prin mijloace pașnice a diferendelor

dintre state. A fost reliefată, de ase
menea, activitatea legislativă, eco
nomică, didactică și de avocat a ma
relui jurist român.

Lucrările reuniunii au prilejuit, 
totodată, reliefarea princiniilor, obiec
tivelor și orientărilor politicii exter
ne a țării noastre, însemnătatea 
contribuției președintelui Nicolae 
Ceaușescu la creșterea prestigiului, 
stimei și admirației României in 
lume.

t V
PROGRAMUL 1

8,00 Admiterea în învățămîntul supe
rior tehnic și agricol (consultații)

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

9,00 De strajă patriei
9,30 Bucuriile muzicii

10.00 Viața satului
.11,45 Lumea copiilor
13,00 Telex
1:3,05 Album duminical. In program : 

Umor și muzică, desene animate, 
balet, versuri, reportaje ■ 17.00
Film în serial : „Misiunea44. Pre
mieră pe țară. Episodul 1

18.20 Din țările socialiste. R.P. Chineză: 
De la Beijing la Cin Lin.

18,40 Micul ecran, pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19.20 Memoria documentelor, ștefan cel 

Mare în istoria națională și uni
versală

19.45 „Cintarea României44
21,00 Film artistic : „Jandarmul la 

plimbare*4. Premieră TV. Copro
ducție franco-italiană. Regia: Jean 
G ira uit

22,25 Telejurnal B Sport
22.35 Studioul muzicii ușoare

PROGRAMUL 2
13,00 Concert de prinz
14,00 Clubul tineretului
14.45 Teatru TV : „Centrul înaintaș a 

murit in zori44 de Augustin Cuzzani
16.35 Desene animate
17,00 Serata muzicală TV
19.00 Telejurnal
19,20 Telerama

19.50 Serata muzicală TV (continuare)
21,oo Generația deceniului IX
21.20 Muzică de jaz
22,25 Telejurnal
22.35 Șlagăre dansate

LUNI, 12 APRILIE 1982
PROGRAMUL 1

15,00 Emisiune in limba maghiară
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.30 Orizont tehnico-științific
20,55, Pentru curtea și grădina dumnea

voastră
21.00 Interpret! ai cîntecului popular
21.15 Memoria documentelor
21.35 Roman-foileton „La barraca44. Epi

sodul 5 -
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Cenacluri ale tineretului
15.30 Muzică populară instrumentală
15,55 Tinerețea pămîntului. Reportaj
16.15 Tineri interpret!
16.50 La puterea cutezanței revoluțio

nare
17,10 Anunțuri și muzică
17.20 Moștenire pentru viitor : Paul 

Zarifopol
17.50 1001 de seri
18,00 Închiderea programului
20,00. Telejurnal
20.30 La început de săptămină
21.30 Itinerare și popasuri in Ceahlău
21.50 Mic concert de seară lri
22.20 Telejurnal |a /'

al moldovenilor con
duși de Ștefan cel 
Mare, afirmînd că 
domnul era „un băr
bat mare si nebiruit 
nici de turci, nici de 
creștini". O baladă de 
21 versuri referitoare 
la cucerirea Chiliei de 
către Ștefan cel Mare 
în. 1465, care circula în 
Moldova secolului al 
XVI-lea, a fost tradu

să și in limba ucrai
neană.

Din literatura străină 
contemporană se re
levă așadar personali
tatea unică a lui Ște
fan cel Mare, i.men- 
sele-i resurse spiritua
le, puternica legătură 
cu viața și tradiția 
neamului său. faptul 
că a fost apărătorul 
hotărit al omului sim

plu, bun și muncitor, 
ca și al drepturilor sa
cre ale țării de inde
pendență și suverani
tate. Pentru aceste ca
lități, el a rămas în a- 
mintirea poporului ca 
chintesența dreptului 
judecător, bunului gos
podar și marelui ostaș.
Or. N. GRXGORAȘ

expoziții
HI Galeria Orizont : Vlrgil Preda, 
pictura.
■ Galeria Galateea : Radu Șteflea, 
expoziție de afișe „Recviem pentru o 
bombă".
■ Galeriile „Căminul artei" (parter): 
Dinu Rădulescu, sculptură: (etaj) : 
Ion Grigorescu, pictură.
* Galeria Siroeza : Florin Niculin șl 
Rodica Marinescu, pictură.

■ Galeria Cenaclu (la Hanul cu Tei) : 
Mircea Răzvan Ceacâru, pictură.
■ Galeria Eforie : Viorel Lăzărescu, 
pictură.
■ Galeria „Informația" : Simona 
Nistor, pictură pe sticlă.
ffl Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România : Expoziție de pic
tură și artă decorativă flamando-olan- 
deză din colecțiile românești ; Hans 
Hermann, grafică ; Camil Ressu, pic
tură.
B Casa de cultură a LR.R.C.S. : Ex
poziția .Arhitectura populară in Fin
landa".

Datorăm Editurii „Uni
vers1' lui Constantin I.u- 
pcanu (care semnează se
lecția. traducerea, inclusiv 
concisele, dar substanția
lele prezentări ale scriito
rilor antologați) și Mirei 
Lupeanu (autoarei docu
mentatei. elegantei prefețe 
și tâlmâcitoarea versuri
lor), un bogat și atrăgător 
volum de „Teatru chinezesc 
din secolul XX". Acesta 
include șapte lucrări — de 
la „Zhuo Wenjun" — piesa 
lui Go Moruo, scrisă in 
1923, la „Furtuna" de Cao 
Yu ort „Canalul Barba Dra
gonului" de Lao She și oină 
la „Pentru ce am murit" de 
Xie Min, scriere publicată 
în 1979, de surprinzător mo
dernism al structurii dra
matice (cronologie a rela
tării. joc al perspectivelor), 
dar mai ales de impresio
nantă virulentă a acuzării, 
fermitate a atitudinii.

Antologia este deosebit 
de interesantă prin foarte 
multe aspecte. Pentru un 
ochi mai avizat ea relevă 
autoritatea valorilor litera
re moștenite și faptul că a- 
cestea iși trimit pină azi, în 
forme subtil filtrate, gene
roasele seve. Elementele 
estetice cele mai specifice

tradiției pe care le includ 
piesele leeturate ne amin
tesc că mulți deschizători 
de drumuri ai teatrului 
contemporan occidental, cu 
deosebire’ adepții teatrului 
expresionist și cei ai 
teatrului epic, s-au inspirat 
din formele dramei și spec
tacolului asiatic, inclusiv 
ale celor chinezești. Fiind 
vorba de secolul nostru, 
volumul arată, pe de altă 
parte, că formele teatrului 
european au fost receptate 
rapid — drept modalități 
estetice generoase și nece
sare ; aspect facilitat de 
faptul că, de pildă, cum a- 
rată sinologi de prestigiu, 
(ca A. C. Scott și James 
J. Y. Liu), teatrul epocilor 
Sung și luan (secolele XIII- 
XIV) avea surprinzătoare 
afinități cu teatrul elisabe- 
tan. Așa cum ne arată vo
lumul pe care il comentăm, 
în secolul nostru capătă un 
teren nou și un deosebit 
prestigiu drama romantică 
de factură istorică ; de ase
menea, cea psihologică, apoi 
cea realistă. („Furtuna" a- 
mintește de opera lui 
O’Neill), Ultimele cinci 
decenii propun, de aseme
nea, numeroase variante 
ale unei viziuni și mai

pronunțat realiste ale dra
mei. Ceea ce nu în
seamnă că specia come
diei (de situații, de ca
racter) rămine neabordată 
(fapt demonstrat de „O 
viespe" de Ding Xilin, lu
crare ce s-a bucurat de 
mare succes în epocă).

la configurarea de stări 
dramatice, la conturarea 
unor dispoziții emoționale, 
ce sînț, de data aceasta, 
doar oxigenul ce întreține 
flacăra unor opțiuni etice 
și ideologice.

Pentru masele largi de 
cititori, cel mai important

ale mentalității, ale gindi- 
rii morale, sociale și poli
tice au găsit in operele 
de teatru chinezesc mai 
mult decit sensibile' oglin
diri. Teatrul a devenit o 
tribună — expresia unei 
nobile și curajoase angajări 
in opera de transformare

Dragonului", viața șl dure
rile oamenilor dintv.-un car
tier mărginaș al Pekinului, 
înainte de eliberare : teroa
rea foamei și a războiului, 
a taxelor mereu sporite în 
perioadele din ce in ce mai 
dese de inflație ; apăsarea 
unei clime neîmblinzite de

Teatrul chinezesc din secolul XX
Preocupările de caligra

fie expresivă, predilecta 
căutare a efectului poetic 
de natură să exprime me
andrele gindului și sufletu
lui, caracteristice mai ales 
liricii, se estompează pen
tru a face loc recreării mai 
directe a unor conflicte o- 
biective și exprimării mai 
limpezi a unui partizanat 
ideologic. Notația realistă și 
transfigurarea ei semnifi
cativă, nu o dată simbolică 
a unor detalii de mișcare, 
gest, joc al perspectivelor
— specifice moștenirii con
stituite de poezie mai ales
— contribuie, sub condeiul 
dramaturgilor secolului XX,

aspect al „Teatrului chine
zesc din secolul XX" rămi
ne fereastra pe care o 
deschide spre o lume mai 
puțin cunos.cută, cu tradi
țiile, caracteristicile, cu as
pirațiile ei seculare, cu dra
mele ei istorice și sociale. 
Parcurgind volumul reți
nem mai ales modul in care 
dramaturgii chinezi lumi
nează frămintări sufletești, 
morale, sub semnul coliziu
nilor de clasă, al clarifică
rilor dc conștiință, sub 
semnul unei deveniri ce a- 
junge și continuă în zilele 
noastre. Multiplele, com
plexele și uneori capricioa
sele procese de prefaceri

revoluționară, materială, dar 
mai ales spirituală a tării. 
Ca un omagiu adus conti
nuității unui asemenea tel 
de a ințelege scrisul dra
matic și scena, Tian Han 
evocă eroismul literatului 
Guan Hanquing în piesa cu 
același nume scrisă in 1958— 
1960. Critica socială, dorin
ța de a surprinde nașterea 
și afirmarea conștiinței de 
clasă a muncitorilor este e- 
viderită la Cao Yu. Anga
jarea socială și politică a 
lui Lao She (autor și al 
unei alte piese faimoase, 
„Ceainăria") este realis
mul ; realismul cu care e- 
vocă, . in „Canalul Barba

avantajele minimei civili
zații ; ravagiile malariei, 
deruta provocată de lipsa 
de lucru, de dispariția unor 
străvechi îndeletniciri, cum 
ar fi aceea de ricșar. Crea
rea de atmosferă, descrie
rea obiectivă merg mină 
in mină cu romantismul 
revoluționar, sub semnul 
căruia Lao She evocă ade
ziunea entuziastă a mase
lor largi de oameni și im
plicarea lor in opera de re
construcție a țării, prefigu- 
rind totiHiată viitorul.

O altă temă majoră pe 
care o configurează volu
mul este lupta pentru afir
marea drepturilor femeii.

Tema revine ca un laitmo
tiv în mai toate piesele. 
Cultivării eternului femi
nin, erotismului fin, carac
teristic liricii mai vechi sau 
mai noi, ii ia locul aici, în 
teatru, o arzătoare atitudi
ne justițiară. Chiar și a- 
tunci cind sint evocate e- 
roine din secole și chiar 
milenii anterioare, femeia 
nu mai apare „mai plăpin- 
dă ca floarea de crizante
mă" (cum o vedea Li Quing 
Zhao). nici superioară prin 
rangul nobleții, ce-i per
mite afirmarea în cultură 
și societate, ca la Cin Ceau, 
Ea nu se plinge de „tristeți 
cotidiene", ci iși afirmă 
dreptul de om. Regăsim 
modelele unor femei de o 
mare noblețe și curaj al 
manifestării și in persona
jul celebrei actrițe Zhu 
Lianxiu, și in personalita
tea unor eroine create de 
Ding Xilin, Lao She, Wei E 
și Shuang Ge ori Cao Yu. 
Fascinantă prin concizia și 
ardenta cu care pune și. re
zolvă, tăind noduri gordie- 
ne, problema libertății și 
adevăratei demnități a fe
meii chiar în sfera vieții dc 
familie este „Zhuo Wen
jun", una din cele „trei ca

ractere feminine răzvrătite", 
create de Go Moruo, intr-o 
capodoperă artistică. Zhuo 
Wenjun este o Juiietă, o 
Noră și o Ancă a secolului 
II î.e.n., o femeie care sfi
dează prejudecățile, ilus- 
trind în cel mai înalt grad 
o înaltă moralitate a iubirii 
și cinstei și avind tăria să 
afirme dreptul femeii de 
a-și hotărî destinul — ca 
pe un principiu. Tulbură
toare este și Fan Xin din 
„Pentru ce am murit" de 
Xie Min, victimă a clima
tului de suspiciune, a în
călcărilor flagrante ale le
galității din perioada abu
zurilor — care moare re- 
fuzind să se lase manevra
tă și se adresează, in fina
lul piesei, spectatorilor spu- 
nîndu-le : „Vot să vegheați 
cu grijă la fericirea zilei 
de azi" l O replică pe care 
o putem considera emble
matică pentru răspunderea 
pe care și-au asumat-o în 
contemporaneitate scriitorii 
chinezi de teatru pentru 
faptul că în China de azi 
scena este la înălțimea me
nirii sale, contribuind la în
florirea umanismului.

Natalia STANCU

Plățile efectuate de C.E.C. 
pentru titularii de conturi 

curente personale
Există, desigur, mai multe moda

lități de achitare a diferitelor plăți 
periodice, ca de exemplu plata a- 
bonamentelor de telefon, radio și 
televizor, consumul de energie e- 
lectrieă și de gaze, chiria, uneie 
taxe, impozite ș.a. De regulă, a- 
ceste plăți le faceți deplasindu-vă 
personal la casieriile întreprinderi
lor prestatoare de servicii, în care 
scop trebuie să vă rezervați și să 
utilizați un anumit timp.

Este mult mai practic și mai e- 
ficient pentru dv. să deschideți un 
cont curent personal la Casa de E- 
conomii șl Consemnațiuni, prin 
care vi se pot efectua în mod gra
tuit, în limita disponibilului din 
cont, toate aceste plăți și in plus 
să beneficiați și de celelalte drep
turi și avantaje oferite depunăto
rilor de C.E.C.

Deci contul curent personal este 
un- instrument în care vă puteți 
păstra economiile, nferindu-vă po
sibilitatea să utilizați mai eficient 
timpul dv. liber.

Contul curent personal șe des
chide la sucursalele sau la filiale
le C.E.C., pe numele oricărei per
soane majore în calitate de titular. 
Titularul poate împuternici și alte 
persoane care să dispună de sume
le depuse in cont.

Depunerile în contul curent per
sonal se pot face in numerar la 
oricare unitate C.E.C. din țară atit 
de titular, eit și de alte persoane. 
De asemenea, titularii pot solicita 
unităților unde iși desfășoară ac
tivitatea să li se depună in cont, 
prin virament, integral sau parți
al, pe bază de consimțămint scris, 
retribuția pe care a au de primit. 
Din sumele depuse in cont se pot 
efectua plăți in numerar sau prin 
virament. Plățile se pot efectua pe 
bază de cecuri semnate de titular 
sau de una dintre persoanele îm
puternicite de acesta prin sucursa
la sau filiala la care este deschis 
contul, precum și printr-o altă u- 
nitate C.E.C. stabilită de titular la 
deschiderea eontuluii.

Pentru sumele păstrate în con
turi, titularii beneficiază și de o 
dobîndă anuală.

I



SCINTEIA — duminică 11 aprilie 1982 PAGINA 5

----------- Mesaje adresate -------—
de tovarășul Nicolae Ceausescu< *

Revistei „TRIBUNA* 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani 

de la înființare
La împlinirea a 25 de ani de la înființarea revistei „Tribuna" doresc 

că adresei! colectivului redacțional, consiliului de conducere, precum și 
colaboratorilor și cititorilor revistei un'cordial salut tovărășesc și cele 
mai bune urări. îmi face, de asemenea, plăcere să felicit colectivul re
vistei pentru înalta distincție ce i-a fost conferită — Ordinul „Meritul 
cultural" clasa I.

Continuînd și dezvoltind, in condițiile noi de astăzi, bogatele tradiții 
progresiste ale presei românești din Transilvania — slujită de mari căr
turari patrioți, luptători Înflăcărați pentru dreptate socială și unitate na
țională — revista „Tribuna" a desfășurat, în toți acești 25 de ani de apa
riție, o activitate rodnică, parțicipînd activ la măreața operă înfăptuită 
de partid, de transformare revoluționară a societății, a vieții social-eco- 
nomice, de făurire a culturii noi, socialiste, de educare șl formare a omu
lui nou. înaintat — făuritor demn și conștient al propriului destin. Ală
turi de celelalte publicații social-politice și culturale din țara noastră, 
revista și-a adus contribuția la antrenarea largă și la sporirea continuă a 
aportului intelectualității patriei, al oamenilor de știință, artă și cultură 
la activitatea generală de edificare a noii orînduiri sociale, de înfăptuire 
a politicii interne și externe a României socialiste.

înființată în anii primului deceniu de după Eliberarea țării. Intr-o 
perioadă de mari prefaceri istorice în care se puneau bazele României so
cialiste de astăzi, revista „Tribuna" a ilustrat expresiv, prin întreaga sa 
activitate, politica națională și culturală a partidului nostru, de realizare 
concretă în viață a principiilor și idealurilor de deplină egalitate între 
toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, militînd activ pentru 
cimentarea prieteniei și frăției dintre oamenii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — pentru întărirea unității Întregului po
por in marea operă de construcție socialistă pe care o înfăptuim in pa
tria noastră.

Aniversarea revistei are loc într-o perioadă în care întregul nostru 
popor desfășoară o intensă activitate pentru transpunerea în viață a pre
vederilor actualului cincinal, a hotăririlor Congresului al XII-lea al par
tidului, care a stabilit obiective și sarcini de cea mai mare importanță 
pentru progresul multilateral al patriei, pentru realizarea unei calități 
noi superioare în toate domeniile. Noua etapă de dezvoltare in care a pă
șit, (âța noastră impune ca, odată cu lărgirea șl modernizarea continuă a 
bazei tehnico-materiale a societății, să se asigure dezvoltarea tot mai pu
ternică a științei, artei și culturii, ridicarea nivelului general de cunoaș
tere și pregătire aj tuturor oamenilor muncii — cerințe obiective de cea 
mai mare însemnătate pentru desfășurarea cu succes a întregii opere de 
construcție socialistă, pentru înaintarea fermă a României pe calea pro
gresului material și spiritual. Pornind de la toate acestea, partidul acordă 
o atenție deosebită perfecționării continue a întregii activități politico- 
educative, de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste, de lărgire a 
orizontului tehnico-științiflc și cultural al poporului.

Este de înțeles că, in acest cadru, partidul și societatea noastră pun 
sarcini și răspunderi tot mai mari și in fața revistei „Tribuna" — ca săp- 
tăminal de cultură al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. *

Dezvoltind experiența bună de pînă acum și trăgînd toate învățămin
tele din lipsurile și neajunsurile manifestate, revista este chemată să-și 
îmbunătățească permanent activitatea, să acționeze în așa fel incit să 
devină, intr-adevăr, o tribună largă de răspindire a politicii și ideologiei 
revoluționare a partidului nostru in domeniul culturii și artei, o publica
ție profund ancorată în viața social-culturală a țării, în întreaga muncă 
de educație comunistă a oamenilor muncii.

Punind in permanență pe primul plan preocuparea de a promova 
susținut, prin întreaga activitate, concepția revoluționară, materiali st-dia- 
lectică a partidului nostru, revista trebuie să contribuie activ la stimu
larea și afirmarea tot mai puternică a geniului creator al poporului ro
mân, la dezvoltarea continuă a artei și culturii noastre spcialiste, la 
îmbogățirea cu noi și valoroase creații a patrimoniului spiritual național, 
în același timp, revista trebuie să-și facă un titlu de cinste din a cultiva 
cu stăruinvă, in conștiințele oamenilor muncii, Ideile nobile ale patriotis
mului socialist, ale dragostei și responsabilității față de țară, partid și 
popor, ale unității și frăției dintre toți cei ce muncesc, in lupta pentru 
progresul și înflorirea patriei comune — România socialistă. Prin tot 
ceea ce publică în paginile sale, revista trebuie să-i însuflețească pe toți 
oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, în dorința și hotărirea 
lor de a face totul, de a-și consacra întreaga putere de muncă și capaci
tate de creație pentru a face mereu mai puternică, mai bogată și înflo
ritoare patria pe care ne-au lăsat-o moștenire strămoșii — și în care 
astăzi toți fiii săi au largi posibilități de a se afirma multilateral, în 
condiții de deplină egalitate și libertate.

Cu principialitate, fermitate și exigență, revista trebuie să militeze 
permanent pentru sprijinirea și promovarea creațiilor cu adevărat va
loroase, a acelor opere literare, artistice care, prin conținutul lor de idei, 
prin mesajul pe care îl propagă, slujesc cu adevărat cauza transformării 
socialiste a societății noastre, activitatea de educare patriotică, revoluțio
nară a poporului, munca de formare a omului nou. înaintat — constructor 
conștient și entuziast al socialismului și comunismului in România. în 
același timp, revista va trebui să manifeste spirit combativ și intransi
gență față de teoriile, concepțiile și ideile străine ideologiei societății 
noastre, subliniind permanent, în paginile sale. înaltele răspunderi ale ar
tistului față de patrie și popor, față de cauza înfloririi culturii și artei 
noastre socialiste, a îmbogățirii și înnobilării vieții spirituale a întregii 
națiuni.

în spiritul întregii politici a partidului și statului nostru, revista tre
buie să propage și să facă larg cunoscute mesajul profund umanist de 
pace, prietenie și colaborare al poporului român, contribuția constructivă 
a României la soluționarea marilor probleme ale epocii noastre, efortu
rile sale consecvente pentru instaurarea unor relații noi între state, 
bazate pe deplină egalitate, respect al independenței și suveranității na
ționale, neamestec în treburile interne și avantaj reciproc, pentru edifica
rea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Avind convingerea că bilanțul pe care revista îl face la cea de-a 25-a 
aniversare a sa va constitui un imbold de a acționa și mai hotărît în 
viitor pentru ridicarea pe un plan superior a întregii activități, urez între
gului colectiv redacțional succes deplin în îndeplinirea importantelor sar
cini ce-i revin în lumina hotăririlor istorice adoptate de Congresul al 
XII-lea, a Programului partidului in domeniul muncii ideologice și al 
dezvoltării culturii noastre socialiste. Doresc tuturor redactorilor, colabo
ratorilor și cititorilor revistei multă sănătate și fericire 1

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea Ordinului „Meritul cultural" clasa I 

revistei „Tribuna"
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românești, la înfăptuirea politicii culturale a partidului și statului nostru, 
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ADUNĂRILE
La Cluj-Napoca 8 avut loc* 

«îmbată, adunarea festivă consacrată 
împlinirii a 25 de ani de la apariția 
noii serii a revistei „Tribuna".

La festivitate au fost prezenți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, oameni de știință, 
cultură și artă, redactori ai publica
țiilor clujene, ai studioului de radio- 
televlziune, editori și tipografi, re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
Întreprinderile și instituțiile munici
piului.

în acest cadru sărbătoresc a fost 
lnminat Ordinul „Meritul cultural" 
clasa I, conferit prin Decret pre
zidențial revistei „Tribuna".

Participantii la adunare au primit 
cu deosebită însuflețire Mesajul to
varășului Nicolae Ceaușescu adre
sat revistei „Tribuna" cu prilejul 
acestui moment aniversar.

Mesajul a fost citit de tovarășul 
Ștefan Mocuța, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-sccretar al Comitetu
lui județean Cluj al P.C.R.

în numele colegiului redacțional, 
al redactorilor, colaboratorilor și ci
titorilor, Vasile Sălăjan. redactorul 
șef al revistei, a adresat conducăto
rului partidului și statului nostru 
cele mai calde mulțumiri pentru cu
vintele de prețuire, pentru îndem

nurile și orientările cuprinse in Me
saj, pentru aleasa cinste făcută prin 
conferirea Ordinului „Meritul cultu
ral" clasa I.

în continuare au rostit cuvinte de 
salut tovarășii Ștefan Mocuța, Ionel 
Vlad, rectorul Universității „Babeș- 
Bolyai", Letay Lajos, redactor-șef al 
revistei „Utunk", Teodor Marton, 
secretarul comitetului de partid al 
I.M.M.R. „16 Februarie", Liviu Riu- 
reanu, redactor-șef al ziarului 
„Făclia".

La sfîrșitul adunării. Intr-o atmos
feră de puternic entuziasm, cei pre- 
zenți au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se subliniază : Vă 
mulțumim, din adincul inimii, pen
tru cuvintele de avintat îndemn șl 
aleasă cinstire cuprinse în Mesajul 
adresat revistei „Tribuna", precum 
și pentru conferirea înaltei distincții 
Ordinul „Meritul cultural" clasa I.

însuflețiți de îndemnurile dumnea
voastră înțelepte și mobilizatoare și 
continuînd pe un plan calitativ su
perior tradiția revistei „Tribuna" 
apărută în Transilvania secolului tre
cut sub conducerea marelui nostru 
prozator loan Slavici, animați de 
profunde sentimente de dragoste fată 
de Partidul Comunist Român, față 
de dumneavoastră, mult iubite to

varășe Nicolae Ceaușescu, exponen
tul cel mai strălucit al aspirațiilor 
și împlinirilor poporului român, re
dactorii și colaboratorii revistei 
„Tribuna" își reafirmă și cu acest 
prilej hotărirea de a vă urma neabă
tut în tot ceea ce gindiți și întreprin
deți, de a sluji cu devotament revo
luționar politica partidului, conștienti 
de însemnătatea sarcinilor ce revin 
presei noastre culturale, întregului 
front ideologic în actuala etapă a 
construcției socialismului în România. 
Tradițiile de prietenie, conviețuire 
dintre români, maghiari, germani 
și alte naționalități sînt vechi în 
Transilvania, dar numai în anii 
socialismului idealul pentru care 
au luptat Horea, Cloșca și Cri șan. 
Gheorghe Doja, Stephan Ludwig 
Roth. Avram Iancu s-au adeve
rit pe deplin. Cu un asemenea 
trecut glorios și avind mereu 
în față exemplul dumneavoastră 
personal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, redactorii și colaboratorii 
revistei „Tribuna" se angajează ca 
șt pe viitor să fie în primele rînduri 
ale militanților pentru progres și de
mocrație, pentru relații echitabile 
între toți fiii patriei, fără deosebire 
de naționalitate.

Redactorii și colaboratorii revistei 
„Tribuna" își exprimă încă o dată 
dragostea, devotamentul și recunoș

Ziarului „NEUE BANATER
ZEITUNG* cu prilejul împlinirii 

a 25 de ani de la apariție
Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la apariția primului număr al zia

rului „Neue Banater Zeitung", îmi face plăcere să adresez întregului co
lectiv redacțional, corespondenților și colaboratorilor ziarului, tuturor 
celor care îl scriu și tipăresc, precum și cititorilor săi un cordial salut 
tovărășesc și cele mai bune urări. Doresc, de asemenea, să felicit călduros 
ziarul pentru înalta distincție ce i-a fost conferită — „Ordinul Muncii" 
clasa I.

întreaga activitate, de un sfert de veac, a ziarului „Neue Banater Zei
tung" — care continuă și dezvoltă în condițiile noi de astăzi tradițiile 
presei progresiste și muncitorești in limba germană din Timișoara și din 
Banat — constituie o vie ilustrare a caracterului larg cuprinzător al po

liticii naționale juste pe care Partidul Comunist Român o înfăptuiește cu 
consecvență în toate domeniile de activitate ale societății noastre, preocu
parea constantă a statului nostru socialist de a asigura toate condițiile 
pentru manifestarea liberă, multilaterală, în condiții de deplină egalitate, 
a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate. împreună cu 
celelalte ziare, reviste și publicații In limba germană care apar în Româ
nia — insumind un tiraj total, la -o apariție, de peste 100 900 exemplare — 
ziarul „Neue Banater Zeitung" asigură populației de naționalitate ger
mană din țara noastră largi posibilități de a se informa, de a se instrui 
și educa, de a-și lărgi necontenit orizontul cultural-științific și politic, de 
a participa activ la întreaga viață socială, la conducerea democratică a 
societății.

Se poete aprecia că, încă de la apariție, ziarul s-a încadrat în marele 
efort constructiv al poporului nostru pentru edificarea noii orânduiri so
ciale, a desfășurat o activitate rodnică și a adus o contribuție de seamă 
la dezvoltarea prieteniei șl frăției dintre oamenii muncii români, ger
mani, maghiari și de alte naționalități, la întărirea colaborării și unității 
lor în lupta pentru progresul susținut al economiei naționale, al științei 
și culturii socialiste, pentru înflorirea continuă a patriei și ridicarea ei 
pe trepte tot mai înalte de progres și bunăstare. Acționind cu mijloacele 
specifice presei, ziarul a contribuit la cunoașterea și înțelegerea lot mai 
profundă a politicii partidului și statului nostru de construcție socialistă 
și ridicare a nivelului general de viață și civilizație al întregului popor, 
la formarea omului nou, înaintat al societății noastre, educat în spiritul 
patriotismului revoluționar, animat de idealurile nobile ale socialismului 
și comunismului. Sînt încredințat, dragi tovarăși și prieteni, că bilanțul 
pe care-1 faceți cu prilejul acestei aniversări va constitui pentru întregul 
colectiv un îndemn de a acționa cu și mai multă hotărâre pentru îndepli
nirea marilor sarcini și răspunderi ce-i revin în cadrul politicii generale 
a partidului și statului nostru.

Aniversarea ziarului „Neue Banater Zeitung" are loc în condițiile cînd 
întregul nostru popor, strîns unit in jurul partidului, desfășoară o intensă 
activitate, concentrindu-și energiile și forțele creatoare în direcția înde
plinirii în cele mai bune condiții a prevederilor planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, a înfăptuirii Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. 
Marile obiective pe care le avem de înfăptuit în această perioadă impun 
unirea și mai strinsă a forțelor întregului popor, ale tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, în vederea ridicării la un nivel 
calitativ superior a activității in toate domeniile construcției noastre so
cialiste. Este de înțeles că aceasta pune sarcini și îndatoriri deosebite și 
în fața presei, a mijloacelor de informare in masă, inclusiv a ziarelor, 
revistelor și publicațiilor care apar în limbile naționalităților conlocui
toare.

Pornind de la toate acestea, ziarul „Neue Banater Zeitung" va trebui 
să tragă toate concluziile din activitatea sa de pină acum — atit din ceea 
ce a fost bun și valoros, cit și din lipsurile și neajunsurile manifestate — 
să acționeze cu hotărîre pentru ridicarea continuă a nivelului muncii 
sale, sporindu-și și mai puternic contribuția la mobilizarea oamenilor 
muncii in înfăptuirea planurilor de dezvoltare economică și socială a tării, 
a tuturor obiectivelor stabilite de partid in actuala etapă de dezvoltare 
a societății noastre socialiste. în acest spirit, ziarul trebuie să devină un 
puternic instrument de răspindire în rindurile maselor a experienței și 
inițiativelor înaintate, o tribună activă de educare socialistă, revoluțio
nară, de participare largă a oamenilor muncii la perfecționarea continuă 
a activității în toate domeniile, la conducerea vieții economicO-sociale.

Infățișind sistematic in paginile sale marile realizări dobîndite de po
porul nostru îh transformarea socialistă a societății — inclusiv în dome
niul politicii naționale — ziarul are, totodată, înalta îndatorire de a milita 
susținut pentru cultivarea în conștiința oamenilor muncii a sentimentelor 
nobile ale dragostei și responsabilității față de țară și popor, a patriotis
mului socialist, care, in condițiile' orinduirii noastre, trebuie să-și gă
sească expresie în hotărirea de a munci cu devotament și abnegație, de 
a face totul pentru înălțarea patriei comune pe culmi tot mai înalte de 
civilizație și progres. în același timp, ziarul trebuie să combată cu fermi
tate. de pe pozițiile ideologice ale societății noastre, mentalitățile retro
grade. concepțiile naționaliste, șovine, orice manifestări care dăunează in
tereselor și afirmării libere și egale a tuturor cetățenilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate, cauzei prieteniei și frăției dintre oamenii muncii. 
Trebuie respinse cu fermitate orice încercări și tendințe ale cercurilor 
reacționare de a îndemna pe unii cetățeni români de naționalitate ger
mană să-și părăsească țara, amăgindu-i cu iluzia deșartă că in altă parte 
vor găsi un loc mai cald, vor trăi mai ușor. Este necesar să se înțeleagă 
limpede că locul cetățenilor patriei noastre nu este — și nu poate fi — 
nicăieri în altă parte, ci aici, unde s-au născut, unde au trăit părinții și 
strămoșii lor și unde, prin muncă și luptă unită, edificăm o societate 
nouă, întemeiată pe principii profund umaniste, de egalitate și echitate, 
o societate care, prin tot ceea ce realizează, se dovedește superioară ori
cărei orînduiri bazate pe exploatare și asuprire ! Ziarul trebuie să-și facă 
un titlu de cinste din a cultiva cu consecventă, prin întreaga sa activitate, 
dragostea și atașamentul profund al tuturor fiilor .țării, indiferent de na
ționalitate, față de patria socialistă, în care toți cei ce muncesc — români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — își pot realiza în de
plină libertate și demnitate cele mai înalte idealuri și aspirații de progres, 
bunăstare și pace. *

Avind convingerea că întregul colectiv ai ziarului .Neue Banater Zei
tung" va acționa cu fermitate și va face totul pentru a-și îndeplini cu 
cinste atribuțiile și sarcinile de înaltă răspundere ce îl revin, că va aduce 
și in viitor o contribuție de seamă la înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru, mărețului Program de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare e României spre comunism, urez din 
toată inima redactorilor, corespondenților și cititorilor săi succese si sa
tisfacții tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea „Ordinului Muncii" clasa I 

ziarului „Neue Banater Zeitung"
Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii Partidului Comunist 

Român de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, la adîn- 
cirea unității frățești a tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă 
România, fără deosebire de naționalitate,

cu prilejul aniversării a 25 de ani de la apariția ziarului „Neue Banater 
Zeitung",

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I ziarului „Neue 
Banater Zeitung".

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

DE LA CLUJ-NAPOCAFESTIVE
tința față de Partidul Comunist 
Român, față de dumneavoastră, mbit 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, mulțu- 
mindu-vă fierbinte pentru sprijinul 
pe care îl acordați permanent creș
terii culturii românești. înfloririi 
patriei socialiste. ★

simbătă, la Timișoara a’BVUt 100 
adunarea festivă consacrată aniver
sării a 25 de ani de la apariția zia
rului „Neue Banater Zeitung", co
tidian de limbă germană, editat de 
Comitetul județean Timiș al P.C.R. 
și Consiliul popular județean. La a- 
dunare au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
ai Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană din județul Ti
miș, redactori de la ziarul sărbăto
rit și de la celelalte publicații din 
Timișoara, de la studioul teritorial 
de radioteleviziune, tipografi, colabo
ratori și Cititori din județul Timiș.

în acest cadru festiv a fost inmi- 
nat „Ordinul Muncii" clasa I, confe
rit prin Decret prezidențial ziarului 
„Neue Banater Zeitung".

Participanții la adunare au primit 
cu deosebită Însuflețire Mesajul to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Mesajul a fost citit de tovarășul 
Petre Dănică, membru supleant al

ȘI TIMIȘOARA
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Timiș al P.C.R.

în numele redactorilor, tipografi
lor, colaboratorilor și cititorilor de 
limbă germană din această parte a 
țării, Nikolaus Berwanger, redacto- 
rul-șef al ziarului „Neue Banater 
Zeitung", a mulțumit călduros pen
tru distincția conferită ziarului și 
pentru Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Au rostit cuvinte de salut- Petre Moț, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Timișoara al P.C.R., primarul 
orașului, Dumitru Mărgineanu, re
dactor-șef al ziarului „Drapelul roșu" 
din Timișoara și Nicolae Pîrvu, pre
ședintele Comitetului sindicatului lu
crătorilor din presă Timișoara.

Participanții la adunare au adop
tat. intr-o atmosferă de vie însufle
țire și entuziasm, o telegramă adre
sată Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se arată: 
în acest moment sărbătoresc, de pro
fundă semnificație, ingăduiți-ne să 
dăm glas sentimentelor de gratitudi
ne și fierbinte recunoștință ale între
gului colectiv al ziarului nostru, pen
tru aprecierile făcute în Mesajul dum
neavoastră, ele reprezentind pentru 
noi, redactorii ziarului „Neue Ba
nater Zeitung", pentru toți lucrăto-

Cronica zilei
A fost semnat planul de colaborare 

tehnico-științifică în domeniul con
trolului calității produselor și me
trologiei pentru anul 1982 intre In
spectoratul general de stat pentru 
controlul calității produselor din 
România și Oficiul pentru standar
dizare și măsurări din Cehoslovacia.★

Delegația parlamentară din Repu
blica Indonezia, condusă de Saleh 
Mashuri, vicepreședinte al Camerei 
Reprezentanților, a vizitat, sîmbătă, 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România, precum și noile 
cartiere de locuințe din Capitală.

Seara, parlamentarii indonezieni au 
asistat la un spectacol folcloric.

*
Cursurile de perfecționare a corpu

lui didactic din invățămîntul. pi euni- 
vețsitar, găzduite de instituțiile de 
învățămint superior, pentru profesori, 
și ds liceele pedagogice, pentru învă
țători și educatoare, vizează îmbu
nătățirea pregătirii de specialitate, 
psihopedagogice și politico-ideologice 
a participanților, în strinsă legătură 
cu exigențele actuale ale creșterii ca
lității procesului instructiv-educativ. 
Pe lingă prelegerile teoretice, 
cursanților 11 se oferă posibilitatea să 
dobindească noi informații științifice 
și să-și însușească metodele moder
ne de predare a diferitelor discipli
ne prevăzute în programa analitică. 
De asemenea, ei efectuează lucrări 
de laborator și aplicații practice, 
pentru unele discipline.

Cursurile de perfecționare se vor 
încheia odată cu vacanța de primă
vară, al treilea trimestru școlar înce- 
pînd la data de 19 aprilie.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Am fost deosebit de mișcat de mesajul pe care ați binevoit a mi-I adresa 

cu ocazia sărbătoririi celei de-a 22-a aniversări a cuceririi independenței de 
către țara noastră.

Mulțumindu-vă in modul cel mai călduros, vă rog, la rindul meu, să 
binevoiți a accepta urările mele de fericire pentru dumneavoastră personal 
și de prosperitate pentru poporul român prieten.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea considerației mele 
celei mai înalte.

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

A apârut broșura : 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntare la Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

- 31 martie 1982 Editura politică

„ȘTAFETA PĂCII"

Vernisajul expoziției 
„Pace pentru toți 

copiii lumii”
„Pace pentru toți copiii lumii" 

este titlul sugestiv al expoziției ver
nisate, simbătă ia amiază, la Muzeul 
colecțiilor de artă din Capitală.

înscrisă in suita amplelor manifes
tări organizate din strălucita inițiati
vă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, consacrată promovării idealuri
lor de pace, aspirațiilor supreme ale 
omenirii de a trăi intr-o lume a prie
teniei și colaborării intre popoare, 
expoziția reprezintă un eveniment 
artistic cu profunde semnificații.

Constituită intr-o vibrantă chemare 
la rațiune, valoroasa colecție de dese
ne și picturi este rodul preocupărilor 
și aspirațiilor celor mai talentațl ar
tiști plastici școlari din patria noas
tră, precum și din alte 20 de țări ale 
lumii.

în limbajul minunat al culorilor, cu 
sensibilitatea artistică specifică virstei 
lor, copiii români și prietenii țor de 
peste hotare dau expresie, în lucră
rile lor, dorinței sincere de a trăi, 
învăța și munci în liniște și pace, 
fără pericolul izbucnirii unor confla
grații nimicitoare. Desenele copiilor 
de pretutindeni constituie un apel 
adresat lumii întregi pentru a pune 
stavilă stării de încordare și război, 
pentru afirmarea politicii de destin
dere și înțelegere, de pace și colabo
rare internațională.

Simbătă, în Piața „Ștefan cel Mare" 
din municipiul Iași s-a dat startul 
„Ștafetei păcii". Momentul a consti
tuit pentru miile de tineri din școli 
și întreprinderi, din cluburile și aso
ciațiile sportive ale județului Iași, 
care și-au dat întîlnire aici, un nou 
prilej de a da glas recunoștinței pro
funde față de grija deosebită pe care 
partidul și statui nostru o acordă 
educării și pregătirii tinerei genera
ții, pentru condițiile de studiu și 
practicare a sportului de care diepu- 
ne, de a exprima adeziunea deplină 
la politica de pace și colaborare pro
movată cu consecvență de România 
socialistă.

în cadrul festivității care a avut 
loc s-a dat citirtw mesajului mișcării 
sportive din județ adresat C.C. al

P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prin care sc subliniază hotărirea 
sportivilor din această parte a țării 
de a depune toate eforturile și pri
ceperea pentru a asigura in conti
nuare dezvoltarea intensă a educa
ției fizice și sportului, de a contri
bui la afirmarea sportului românesc 
pe arena internațională și. prin a- 
ceasta, la întărirea relațiilor de pri
etenie și colaborare cu tineretul 
sportiv al lumii, ia transformarea 
sportului într-un important mijloc 
de întărire a păcii pe planeta noas
tră.

Manifestarea s-a încheiat cu un 
marș al participanților către punctul 
de pornire a „Ștafetei păcii" spre ju
dețul Vaslui.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
IERI, ÎN DIVIZIA „A" LA FOTBAL

O etapă care ar putea să influențeze 
decisiv clasamentul final

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 aprilie. In țară : Vreme în ge
neral rece, mai ales în jumătatea de 
nord a țării. Cer temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de aversă, mal frecvente în Cri- 
șana, Maramureș, Transilvania și nor
dul Moldovei. La munte, precipitațiile 
vor fi și sub fofmă de lapovită șl nin
soare. Vîntul va sufla moderat, eu In
tensificări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 6 grade, iar cele ma
xime între 8 șl 18 grade, izolat mal 
ridicate. Pe alocuri, dimineața, condiții 
de brumă. In București ; Vreme răco
roasă, cu cer schimbător, favorabil 
ploii sub formă de averse. Vînt slab, 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 2 și 5 grade, 
Iar cele maxime între 14 și 17 grade. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de ser
viciu) .

Program prelungit 
în stațiile de asistență 

tehnică ale A.C.R.
Ca urmare a solicitărilor membri

lor săi și avind in vedere că oină 
Ia expirarea termenului de efectuare 
a verificării anuală a autoturismelor 
și motocicletelor au rămas mai puțin 
de două luni, A-C.R.-ul a prelungit 
programul de lucru in stațiile pro
prii de depanare și asistentă teh
nică. Astfel, atelierele filialelor ju
dețene sînt deschise zilnic (cu ex
cepția duminicilor) între orele 7—21. 
iar atelierele filialelor orășenești 
între orele 9—17.

în Capitală, program prelungit au 
stațiile de asistentă tehnică din str. 
Bega nr. 4 (telefon 80 46 30) și str. 
Soldat Răducanu 3 (telefon 18 02 72). 
Celelalte ateliere ale filialei bucu- 
regtene a A.C.R. (din șos. Sălaj 225. 
str. Lunel 3, șos. Giurgiului 297 șl 
comuna Măgurele) sînt deschise 
între orele 9—17. Unitatea de depa
nare și asistență tehnică din Calea 
Dorobanți 85 (telefon 027) poate fi 
solicitată zilnic, inclusiv duminica, 
între orele 7—21.

Mai intîi, să inserăm rezultatele a- 
cestei a 25-a etape din campionatul 
divizionar „A" de fotbal :

Universitatea Craiova — Steaua 
București 1—1. Deși lipsiți de golge- 
terul lordănescu, elevii de azi ai ol
teanului Constantin Cernăianu, fost 
el insuși antrenor cu bune rezultate 
în Bănie, au jucat curajos, au aler
gat tinerește și au condus cu l-M), 
prin golul lui Balint. Echipa craio- 
veană, care acuză în continuare o 
lipsă de poftă de joc anunțată și in 
etapa precedentă la București, a ega
lat „in extremis" în ultimul minut, 
prin Cămătaru. Este de așteptat, to
tuși, ca Bălăci, Ștefănescu și ceilalți 
să-și revină la adevărata lor valoare.

Progresul București — Chimia Rm. 
Vîlcea 0—1. Oaspeții — care de citva 
timp beneficiază de îndrumările ex
perimentatului antrenor Traian Io- 
nescu, in calitate de consilier tehnic 
— au luptat cu o dăruire împinsă 
pină la sacrificiu și au cîștigat, cu 
toate că Progresul se zbate încă 
pentru onoare și pentru realizarea 
baremului de 24 puncte, pentru a nu 
merge in „B“ cu penalizări.

A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olt 1—1 
Și in această partidă au condus oas
peții. dar au fost egalați după pau
ză. Finalul, incandescent, n-a decis, 
totuși, un învingător.

F.C.M. Brașov — Sportul studen
țesc 0—0 ; Poli Timișoara — S.C. 
Bacău 0—0. Două rezultate nule, 
după jocuri mediocre. Dacă ne gîn- 
dim că echipele aflate in deplasare 
au mai făcut și altădată asemenea 
isprăvi, rezultatele nu pot fi socotite 
surprize.

Corvinul Hunedoara — F.C. Con
stanța 5—0. Este cel mai mare scor 
al etapei. Care, însă, nu miră pe ni
meni dată fiind valoarea Ia care Mir
cea Lucescu i-a adus pe acești ta- 
lențați tineri fotbaliști hunedoreni.

Dinamo București — C. S. Tirgo- 
viște 3—0. La pauză scorul era 0—0. 
Dar, după aceea, a intrat exhunedo- 
reanul Văetuș și a „spart gheața" cu 
două goluri consecutive. E bine că 
Văetuș a primit drept de joc, dar 
de ce n-o primi și Dobrin 1

V. T. Arad — „U“ Cluj-Napoca
2— 0. Prima victorie reușită de gaz
de, pe terenul lor, în acest retur. 
Dar, meritată și meritorie 1

F. C. Argeș — Jiul Petroșani 3—2. 
Meci aprig disputat : 2—0 : 2—2 ;
3— 2, și un final în care eca gata, 
gata...

Așadar, .oaspeții au reușit să cu
cerească șase puncte de la echipele 
gazde. Performanțele deosebite apar
țin, după opinia noastră. Stelei și 
Chimiei. Prima — a condus la schim
bare de lider (craiovenii au cedat din 
nou locul dinamoviștilor). a doua — 
a „salvat" se pare pe vilceni și a 
retrogradat, practic, pe învinșii lor 
de la Progresul. Dacă cele 9 etape 
ce-au mai rămas nu vor produce și 
alte răsturnări neprevăzute (dar e 
foarte probabil să producă), etapa de 
ieri s-ar putea să influențeze decisiv 
clasamentul final.

Clasament care, deocamdată, are 
următoarea configurație :

Pe primele două locuri : Dinamo 
(34 de puncte) și Universitatea Cra- 

iova (33). Cel puțin pentru cîteva 
etape lupta pentru intiietate se va 
da tot intre aceste două mari favo
rite. Dinamo pare să aibă avantajul 
de a juca la București și cu Univer
sitatea Craiova (24 mai) și cu Cor
vinul Hunedoara (9 iunie). Dar... și 
cu Steaua ! Craiovenii au deplasări 
dificile la F.C. Olt, Dinamo și Hu
nedoara. Dar se știe cit de bine pot 
juca ei in deplasare...

Pe locurile 3—5 sînt clasate tot 
Corvinul (32 p). F.C. Olt (30) și 
Steaua (29). Oricare dintre ele pot 
țîșni in sus la un eventual accident 
al uneia din cele două favorite.

Urmează grupa echipelor liniștite, 
de pe locurile 6—9. echipe care pro
babil nu vor mai avea emoții nici 
de mărire nici de cădere : Sportul 
(26), C.S. Tîrgoviște (24). F.C.M. 
Brașov (24). S.C. Bacau (24).

De aici în jos vorbim de spectrul 
retrogradării : Progresul (locul 18 cu 
16 puncte), s-a cam lămurit ; pe 
celelalte locuri retrogradabile stau 
acum A.S.A. (locul 17 — 20 puncte) și 
Poli (locul .16 — 22 puncte), dar 
amenințate sint deopotrivă și Jiul 
(tocul 15 — 22 puncte) sau U.T.A. 
(locul 14 — 22 puncte).

Alte patru echipe (de pe locurile 
10 — 13. cu cite 23 puncte) suferă, 
de asemenea insomnii : F.C. Ar
geș, „U“, F.C. Constanta și Chimia 
Rm. Vîlcea.

Ce-o mai fi vom vedea în etapa 
a 26-a.

Pînă atunci însă, miercuri 14 apri
lie echipa noastră națională va sus
ține în orașul Ruse un amical în 
compania reprezentativei Bulgariei.

Gheorqhe MITROI

CANOTAJ
• Campionatele naționale de ca

notaj academic (probe de fond) s-au 
încheiat sîmbătă la Timișoara.

în ultima zi s-au disputat două 
probe, ambele masculine. La 2 plus 
1 rame a cîștigat echipaj ui clubului 
Dinamo București. în proba de schif 
simplu, victoria a revenit tinărului 
canotor steiist Dimitrie Popescu.

rii presei timișene — români, ger
mani, maghiari, sîrbi — un îndrep
tar de inestimabilă valoare in mun
că și in eforturile noastre de a sluji 
politica partidului.

în spiritul indicațiilor pe care 
dumneavoastră le-ați dat cu ocazia 
sărbătoririi ziarului „Scînteia", vom 
acționa în modul cel mai energic, 
pentru a ne îmbunătăți munca, pen
tru creșterea eficienței ei, întărind 
caracterul militant, combativ al zia
rului, sporindu-i contribuția la înfăp
tuirea politicii partidului în toate do
meniile de activitate, la realizarea 
hotăririlor Congresului al XII-lea. Ca 
ziar de limbă germană, care se a- 
dresează unei populații încadrate 
plenar în opera măreață de con
struire a vieții noi, mai bune în 
România, vom îmbina în mod ar
monios problemele1 generale cu cela 
specifice ținind. de viața spirituală a 
acestei populații și vom contribui la 
educația ei, în spiritul patriotismu
lui socialist, al dragostei pentru pla
iurile natale.

Mulțumindu-vă pentru înalta dis
tincție. pentru Mesajul dumneavoas
tră, vă asigurăm că vom acționa ,cu 
devotament, cu nedezmințită pasiune 
revoluționară pentru înfăptuirea pro
gramului partidului, pentru victoria 
socialismului și comunismului în pa
tria noastră. (Agerpres)

Asigurarea — o măsură 
utilă de prevedere

Printre asigurările de persoane 
puse la dispoziția populației de că
tre Administrația Asigurărilor de 
Stat este și „asigurarea familială 
mixtă de viață", care Satisface do
rința celor care vor să ia o măsură 
suplimentară de prevedere pentru 
ei și membrii familiei lor șî, con
comitent, să realizeze economii pla
nificate pe o anumită perioadă de 
timp.

Pe scurt, această asigurare pre
zintă următoarele caracteristici :

— poate cuprinde pe toți mem
brii de familie care — la data con
tractării asigurării — sînt în vîrstă 
de la 5 la 65 de ani ;

— se poate contracta pe orice 
durată cuprinsă intre 5 pină la 15 
ani, la o sumă ce se stabilește de 
asigurat ;

— participă la tragerile lunare 
de amortizare, prin combinațiile de 
cite 3 litere ce se atribuie pentru 
fiecare 1000 de lei din suma asi
gurată ;

— suma asigurată se plătește : în 
caz de invaliditate permanentă din 
accidente a oricăruia dintre asigu
rați ; la ieșirea combinației (com
binațiilor) de litere, cu prilejul 
tragerilor de amortizare ; Ia expi
rarea asigurării (independent de 
sumele plătite anterior pentru e- 
ventualele cazuri de invaliditate 
permanentă) ; în caz de deces din 
orice cauză al oricăruia dintre asi
gurați ;

— primele de asigurare sînt di
ferențiate in funcție de vîrsta per
soanei care contractează asigura
rea, de durata poliței, de mărimea 
sumei asigurate, precum șl de nu
mărul și vîrsta membrilor de fa
milie ce se includ in asigurare, pu
țind fi achitate și in rate.

La expirarea asigurării la care 
primele au fost plătite pentru În
treaga durată prevăzută în poliță, 
suma asigurată se plătește conco
mitent cu O indemnizație de 10 la 
sută.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări 
cetățenii se pot adresa responsabi
lilor cu asigurările din . unitățile 
socialiste, agențilot și inspectorilor 
de asigurare sau, direct, oricărei 
unități ADAS.

/



PENTRU O LUME 4 PĂCII,
Declarația premierului italian 
la posturile de televiziune

ÎMPOTRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR] Preocupări în direcția 
combaterii inflației 

și recesiunii

Să fie salvată viata militantilor condamnați 
de regimul rasist din Africa de Sud!
• Declarația secretarului general al C.N.A. • Rezoluția Consiliu

lui de Securitate al O.N.U. ® Proteste în Franța

PENTRU SOLUȚIONAREA PRIN 
TRATATIVE A DIFERENDELOR

INTERNATIONALE!

Ample acțiuni de masă în R.F.G.
BONN 10 (Agerpres). — In R.F. 

Germania continuă cele 100 de 
marșuri ale păcii începute vineri la 
Duisburg, Hamburg, Bremen, Dort
mund și în alte localități vest-ger- 
mane, in apropierea bazelor ame
ricane, ca și a locurilor unde se

preconizează amplasarea noilor ra
chete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune, relatează agenția 
T.A.S.S. Marșurile vor continua 
pină luni, la ele participind sute 
de mii de cetățeni ai R.F.G. .

Acumularea de arme nucleare stîrnește vii proteste 
în S.U.A.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
In Statele Unite continuă să se 
desfășoare numeroase demonstrații 
Împotriva cursei înarmărilor nu
cleare. Agențiile U.P.I. și A.P. re
latează că asemenea demonstrații 
s-au înregistrat vineri din Hawaii 
pină la New York, una dintre ele 
avind loc chiar in fața Pentagonu
lui. Sint consemnate. între altele, 
demonstrațiile desfășurate la New 
York, in fața unui centru de cer
cetări nucleare militare, la intra
rea principala a poligonului de ex
periențe subterane din deșertul 
Nevada, la Boston și la Honolulu. 
Poliția a intervenit, operînd nume
roase arestări. între cei arestați se 
numără Daniel Berrigan și Daniel 
Ellsberg, cunoscuți în Statele Unite

pentru activitățile lor antirăzboi
nice.

La Chicago a avut loc un mare 
miting al tineretului împotriva 
cursei înarmărilor, pentru dezarma
re și pace — relatează agenția 
T.A.S.S. Reprezentanții organiza
țiilor de tineret care au luat cuvîn- 
tul s-au pronunțat, între altele, pen
tru reducerea cheltuielilor militare 
și alocarea fondurilor eliberate în 
vederea rezolvării unor probleme 
sociale acute, inclusiv pentru majo
rarea fondurilor destinate educației, 
învățămîntului și culturii, care au 
fost diminuate în exercițiul finan
ciar în curs, în condițiile în care 
bugetul militar american a, fost 
fixat la un plafon record pentru 
timp de pace.

Medicii se pronunță pentru prevenirea războiului 
nuclear

La Universitatea din Cambridge (Marea Britanie) s-au desfășurat lucră
rile Congresului internațional al medicilor pentru prevenirea unui război 
nuclear. Fotografia de mai sus înfățișează un aspect din sala congresu
lui, care a adoptat o serie de apeluri, prin care se subliniază că trebuie 
luate imediat măsuri pentru prevenirea războiului nuclear și eliminarea 

consecințelor cursei înarmărilor

împotriva instalării de noi rachete în Europa
BONN 10 (Agerpres). — Fostul 

șef al delegației Guvernului S.U.A. 
la negocierile pentru încheierea a- 
cordului americano-sovietic SALT- 
2, Paul Warnke, a declarat, intr-un 
interviu acordat revistei vest-ger- 
mane „Der Spiegel", că opoziția 
față de politica de. reînarmare nu-

eleată a actualului guvern este In 
continuă creștere în S.U.A. și că 
60—70 la sută din americani o res
ping. Specialistul american în pro- 
bletna armamentului nuclear con
sideră că „stăvilirea înarmărilor 
nucleare va aduce mai multă secu
ritate". în ce privește instalarea irî

Esropa a noilor rachete americane 
cu rază medie de acțiune, progra
mată să înceapă anul viitor, Warn
ke s-a pronunțat împotriva lor, 
arătînd t „Noi n-avem nevoie de 
572 noi rachete ce sint ațintite 
exact asupra acelorași obiective pe 
care noi le acoperim deja cu altă 
parte a celor 10 000 focoase nucle
are de care dispunem".

NU — rachetelor 
nucleare !

LONDRA 10 (Agerpres). — După 
cum informează agenția France 
Presse, circa 30 000 de. persoane 
au participat sîmbătă la o mani
festație organizată la Glasgow 
pentru a protesta împotriva deci
ziei guvernului britanic de a achi
ziționa rachete nucleare strategice 
de tip „Trident".

Unul dintre organizatori a aver
tizat guvernul de la Londra că mi- 
litanții împotriva armelor nucleare 
sînt gata să inițieze o „acțiune 
directă" împotriva construirii unei 
baze pentru rachete „Trident" pe 
malul riului Clyde.

„Oceanul Indian ' 
k să devină o zonă 

a păcii*
DELHI 10 (Agerpres). — Răspun- 

zind unei interpelări in parlament, 
ministrul indian al afacerilor ex
terne, Narasimha Rao, a precizat 
că India continuă să coopereze cu 
statele din bazinul Oceanului In
dian pentru transpunerea deplină 
în realitate a declarației O.N.U. 
din 1971, care prevede transforma
rea acestei regiuni Intr-o zonă a 
păcii. El a reamintit că la a 36-a 
sesiune ordinară a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a fost adoptată o 
rezoluție prin care se cerea Comi
tetului ad-hoc al O.N.U. privind 
Oceanul Indian să desfășoare acti
vitățile pregătitoare necesare și să 
ia in considerație organizarea unei 
conferințe in problema declarării 
Oceanului Indian zonă a păcii în 
prima jumătate a anului 1983.

în sprijinul unei politici 
de coexistență pașnică 

în zona Caraibilor
HAVANA 10 (Agerpres). — în- 

tr-o declarație făcută la Havana a- 
genției Prensa Latina, președintele 
Mișcării Naționale a Tineretului 
din Surinam, Michael Naarendorp, 
s-a pronunțat pentru declararea 
Caraibilor ca zonă a păcii și pro
movarea in regiune a unor rapor
turi pe baza principiilor egalității 
juridice a statelor și coexistenței 
pașnice. El a arătat că popoarele 
din zonă au dreptul plenar și su
veran de a-și stabili de sine stătă
tor calea de dezvoltare a țărilor 
lor, ceea ce face necesară respecta
rea cu strictețe a principiilor ne
intervenției in treburile interne ale 
acestor state și autodeterminării 
popoarelor.

ROMA 10 (Agerpres). — Primul mi
nistru al Italiei, Giovanni Spadolini, 
le-a cerut : 
„sacrificiile 
pune și mai 
economică a 
ficat-o drept
A.F.P. Pe de altă parte, premierul 
italian, care a vorbit la posturile na
ționale de televiziune, a declarat că 
„eforturile pentru apărarea valorii li
rei pe piețele monetare externe rămîn 
o prioritate de vîrf în lupta împotriva 
inflației și a recesiunii", adăugind : 
„în februarie, noi am înregistrat un 
masiv deficit comercial. în același 
timp, am suferit puternice lovituri, 
prin deprecierea francului francez și 
datorită creșterii continue a dolaru
lui S.U.A... Rezervele de valută ni 
s-au subțiat". Guvernul italian — a 
spus el — „își va asuma, dacă e ne
voie, răspunderile ce-i incumbă prin 
măsuri adecvate pentru a respinge 
toate tentativele de speculații ș'i pen
tru a menține condițiile de lansare a 
programului de reînnoire structurală 
a economiei".

Agenția Reuter evidențiază că vi
neri, ultima zi de tranzacție a săp- 
tăminii, la bursa din Milano lira ita
liană a căzut la cel mai jos nivel în 
raport cu dolarul S.U.A. (1 329 lire / 
1 dolar), în pofida faptului că Banca 
Italiei vinde zilnic milioane de dolari 
pe piață pentru a stăvili declinul 
monedei sale naționale.

muncitorilor să accepte 
necesare" pentru a nu 
mult în pericol .situația 

i țării, pe care el a cali- 
dramatică — transmite

LUSAKA 10 (Agerpres). — Con
gresul Național African din Republi
ca Sud-Africană (C.N.A.) a denunțat 
condamnarea la moarte de către 
autoritățile rasiste de la Pretoria a 
trei dintre membrii săi și a chemat 
la o intensificare a luptei de elibe
rare, pentru eliminarea apartheidu
lui. într-o declarație difuzată, la Lu
saka, de secretarul general al C.N.A., 
Alfred Nzo, această mișcare de eli
berare lansează comunității interna
ționale apelul de a acționa pentru 
salvarea vieților celor trei militant! 
de culoare — John Labisi, Petros 
Manana și Naphtali Washigo. Alfred 
Nzo a subliniat că este timpul ca 
toate rezoluțiile aprobate de mișca
rea de nealiniere, O.N.U. și O.U.A. 
să fie puse în aplicare, pentru izo
larea efectivă a regimului de apart
heid. C.N.A. cere, de asemenea, im
punerea unor sancțiuni economice 
cuprinzătoare împotriva regimului 
sud-african și respectarea strictă a 
embargoului de arme către aceas
tă țară. ★

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
—- Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a adoptat în unanimitate o rezolu
ție cerînd autorităților sud-africane 
să comute pedepsele împotriva celor 
trei membri ai Congresului Național 
African (C.N.A.), condamnați la 
moarte în 1980 de către Curtea Su
premă de la Pretoria ; recursul aces
tora a fost respins recent de către 
Curtea de apel de la Bloenfontein, 
reamintește agenția France Presse. 
Rezoluția, prezentată de țările afri
cane membre ale Consiliului de Secu-

nașterii lui Nicoiae Titulesco
GENEVA 10 (Agerpres). — Sub ti

tlul „Titulescu — contemporanul 
nostru", prestigioasa editură Nagel 
a publicat, în seria „Scrieri politice", 
o lucrare consacrată vieții și activi
tății omului politic și diplomatului 
român, cu prilejul aniversării cen
tenarului nașterii. In studiul intro
ductiv, semnat de Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, se sub
liniază că tot ceea ce constituie, o 
atitudine înaintată in gîndirea și ac
tivitatea lui Nicoiae Titulescu și-a 
găsit o fericită împlinire în politi
ca externă a României socialiste. 
Președintele Nicoiae Ceaușescu, 
personalitate eminentă a lumii con
temporane, a imprimat relațiilor ex
terne și activităților internaționale 
ale României un rol deosebit de di
namic și de fecund, a asigurat pre
zența și acțiunea statului român 
pretutindeni unde se depun eforturi 
în favoarea păcii, cooperării și secu
rității internaționale.

Volumul cuprinde o amplă selec
ție din texte esențiale pentru gindi- 
rea și acțiunea diplomatică desfășu
rată de Nicoiae Titulescu in perioa
da dintre cele două războaie mon
diale.

Mărturiile unor contemporani (oa
meni politici, scriitori, ziariști), cu- 
prinzătoarea prezentare bibliogra
fică, precum și bogata ilustrație re
dau imaginea patriotului înflăcărat, 
a celui ce a fost întotdeauna un

„soldat al țării sale în tranșeele 
păcii".

HELSINKI 10 (Agerpres). — în 
cadrul manifestărilor organizate in 
Finlanda pentru a marca aniversa
rea centenarului nașterii lui Nicoiae 
Titulescu, la Universitatea din Joen
suu a fost descinsă o expoziție de 
carte românească. De un mare in
teres s-au, bucurat lucrările pre
ședintelui Nicoiae Ceaușescu. Expu
neri pe marginea personalității și ac
tivității marelui diplomat și patriot 
român au fost organizate la Școala de 
cadre a Partidului Comunist Fin
landez „Sirola 
Hameenlinna și 
Joensuu.

Comunist
Opisto" din orașul 
la Universitatea din

10 (Agerpres). — în
Willebroek a

BRUXELLES 
localitatea belgiană 
avut loc vernisajul unei expoziții ro
mânești de carte. Manifestarea s-a 
înscris în suita acțiunilor dedicate 
centenarului nașterii lui Nicoiae Ti
tulescu.

La loc de cinste au fost expuse lu
crări din gîndirea social-politică a 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Senatorul Hugo 
Adriaensens, primarul localității, 
și secretarul Asociației culturale 
„Dacia", Josef van der Linden, au 
evocat personalitatea marelui di
plomat român.

Faptele noului dintr-o

nouă ii de muncă

ritate (Uganda, Togo șl Zair), aver
tizează că „executarea condamnaților 
John Labisi, Petros Manana și 
Naphtali Washigo ar agrava situația 
din Republica Sud-Africană" și chea
mă toate statele și organizațiile să 
folosească influența lor pentru a sal
va viața celor trei tineri.

Cei trei membri ai C.N.A. au fost 
condamnați la moarte Ia 17 noiem
brie 1980 sub acuzația de „înaltă 
trădare", formulă care în accepțiunea 
regimului rasist de la Pretoria în
seamnă participare la activitatea 
Congresului Național Afridan. scos 
în afara legii și al cărui principal 
obiectiv îl constituie lupta împotriva 
discriminării rasiale.★

PARIS 10 (Agerpres). — Mișcarea 
antiapartheid și Mișcarea contra ra
sismului și pentru prietenie intre po
poare din Franța au publicat un apel 
împotriva respingerii de către un tri
bunal sud-african a recursului a trei 
militanți ai Congresului Național 
African (C.N.A.), condamnați la 
moarte în R.S.A. pentru lupta lor îm
potriva segregației rasialei

KUWEIT 10 (Agerpres). — în ca
pitala Kuweitului a avut loc o reu
niune a Comitetului țărilor nealiniate 
pentru mediere ,în conflictul irakia- 
no-iranian. Au fost examinate per
spectivele încetării ostilităților dintre 
cele două părți, precum și rezultatele 
întîlnirilor avute de acest organism cu 
miniștrii de externe ai Irakului și 
Iranului, în timpul lucrărilor Biroului 
de coordonare al țărilor nealiniate, 
care s-au desfășurat recent în capitala 
kuweitiană. Potrivit unui comunicat 
oficial, comitetul își va continua efor
turile de mediere.

BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 
Președintele Argentinei, generalul 
Leopoldo Galtieri, l-a primit, sîm
bătă, Ia Casa Rosada, pe secretarul de 
stat al S.U.A., Alexander Haig, care 
s-a aflat la Buenos Aires pentru con
vorbiri în legătură cu diferendul din
tre Argentina și Marea Britanie pri
vind arhipelagul Insulelor Malvrne 
(Falkland) — transmit agențiile in
ternaționale de presă. Anterior, Ale
xander Haig a avut o întrevedere cu 
ministrul argentinian al relațiilor ex
terne, Nicanor Costa Mendez.

AGENȚIILE DE PRESĂ
-■ pe scurt

ÎNTREVEDERE LA HAVANA.
Fidel Castro Ruz, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, și Georges 
MarChais, secretar general al P.C. 
Francez, au avut la Havana o în
trevedere consacrată analizei ra
porturilor dintre cele două partide, 
precum și a relațiilor dintre Cuba 
și Franța — transmite agenția 
Prensa Latina. De asemenea, a fost 
trecută in revistă evoluția situației 
internaționale, ceea ce a prilejuit 
interlocutorilor să abordeze în de
taliu aspecte ale situației din 

1 America Centrală și zona caraibia- 
nă — relatează agenția menționată.

IN SALA MUZEULUI DE ARTA 
DIN CARACAS a avut loc un con
cert de muzică de cameră de com
pozitori români, în interpretarea 
unor instrumentiști din țara noas
tră. La concert, care s-a bucurat de 
un succes deosebit, au asistat per
sonalități culturale Venezuelans, 
membri ai corpului diplomatic din 
Caracas, un numeros public.

VIZITA. Gravul deficit înregis
trat de Franța in schimburile co
merciale cu Japonia reprezintă 
principala temă înscrisă pe agenda 
convorbirilor oficiale pe care pre- 

1 ședințele Francois Mitterrand le va 
avea săptămîna viitoare la Tokio 
cu premierul nipon, Zenko Suzuki, 
informează agenția United Press 
International. Aceasta este prima 
vizită oficială a unui șef de stat 
francez în Japonia.

DISPUTE COMERCIALE S.U.A. 
—C.E.E. Richard Lyng, ministru 
adjunct al agriculturii al S.U.A., 
care a efectuat recent o călătorie 
în Eurona occidentală, a apreciat, 
Ia Washington, că Statele Unite și 
țările membre ale C.E.E. evoluea
ză în direcția unui „război comer
cial agricol", informează agențiile 
internaționale de presă. „Este evi
dent — a spus ei — că mergem 
spre o coliziune. Agricultorii ame
ricani și cei europeni nu pot con-

I
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tinua politicile pe care Ie d Ia 
ora actuală ; fie ei trebuie să-și 
modifice politica, fie noi".

CREȘTEREA ȘOMAJULUI IN 
CANADA. Potrivit datelor oficiale 
publicate, la Ottawa și citate de a- 
genția T.A.S.S., șomajul în Cana
da a atins o cifră record. în luna 
martie în această țară au fost în
registrați 1 228 000 șomeri, adică 
10,5 la sută din populația activă, 
în comparație cu luna martie a a- 
nului 1981, numărul șomerilor a 
sporit cu 245 000.

NEONAZIST CONDAMNAT ÎN 
R.F.G. Un tribunal din Munchen a 
condamnat pe un neonazist la șase 
luni închisoare pentru distribuirea 
de material propagandistic incitînd 
la ură rasială. Sentința arată că 
Friedhelm Busse, care conducă 
grupul autointitulat Mișcarea Popu
lară Socialistă Germană, distribuia 
broșuri și manifeste ce încercau să 
reînvie ațițarea la ură rasială.

ERUPȚIE VULCANICA. Trupe 
ale armatei mexicane efectuează, 
cu ajutorul elicopterelor, cercetări 
pe versanții vulcanului Chinchon 
pentru a descoperi eventuali supra
viețuitori ai erupțiilor, ce s-au sol
dat cu circa 40 morți. Vulcanul, si
tuat lingă orașul Pichucalco, a în
ceput să erupă cu intermitente la 
28 martie, acoperind cu cenușă și 
lavă zona înconjurătoare pe o dis
tanță de 375 kilometri pătrați. Pes
te 20 000 locuitori au fost evacuați 
din zonă, dar se afirmă că ar mai 
exista și un număr de dispăruți.

EȘUAREA UNUI CARGOU PE 
RIN. Eșuarea cargoului portcontei- 
ner „Hornberg" pe Rin, în apropiere 
de localitatea Oberwinter, antrenea
ză grave consecințe economice, re
latează agenția France Presse. Cel 
puțin 400 de vase sînt blocate în 
amonte șl în aval de locul acciden
tului. Curenții puternici îngreunea
ză operațiunile de salvare.

I
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Pe măsură ce soarele se ridică pe 
bolta cerului, pășind din meridian 
in meridian, oamenii acestei uriașe 
țări, asemănătoare unui continent, își 
iau bicicletele și se indreaptă spre 
locurile de muncă. Pe șosele, pe dru
muri de țară, pe bulevarde și' străzi, 
zeci și zeci de milioane de oameni 
rulează, la aceste ore ale dimineții, 
intr-o cadență liniștită, marcind ivi
rea unei noi zile de muncă inchinate 
construcției edificiului socialist. Ra
zele solare imbrățișează, treptat- 
freptat, cu diferențe fixe, de la me
ridian la meridian, de la est spre 
vest, marele continent, descoperind 
miriadele de oglinzi in veșnică miș
care ale lui lanțî. Huang-po, ale 
Mării Galbene sau ale Mării Chinei 
de Sud. Razele solare se izbesc de 
piatra marelui zid. închipuind parcă 
o coroană de strălucire cu totul 
anarte Beijingului din apropiere. Ele 
aleargă de-a lungul marilor bulevar
de ca un fluviu domol, izbucnind în 
vastele cimpii care duc spre vest 
sau spre sud. escaladează podișul 
Gobi și pe cel de Loessa. conturează 
bijuteria verde a Hainanului, țîșnită 
din spuma albă a oceanului, intră 
în Sinkiang, la* poalele Tianșanului, 
pieptănind valurile ierboase ale pă-' 
șunilor bătute de milioanele de copi
te ale turmelor de oi. înconjoară în 
văpăi muntele Ciomolungma, din Hi
malaia — uriașă bornă de frontieră 
a Republicii Populare Chfneze.

Porțile uzinelor și fabricilor, por
țile. șantierelor de construcții sint 
larg deschise, primesc șuvoiul uman 
care dă viață strungurilor, macarale
lor. aparatelor de sudură... Oamenii 
pășesc pe cărările plantațiilor de 
cauciuc din sud. controlind lacrima 
albă și elastică prelinsă peste noan- 
te în vasele colectoare... Plantațiile 
submarine de alge, la piciorul ocea
nului, își primesc secerătorii... Din 
largurîle oceanului apar navele 
pescarilor grele de vînat... își încep 
exercițiile — infinit repetate — ba
lerinii din epopeea „Fata cu părul 
cărunt"... 'Se pregătește să ia calea 
formelor o nouă șarjă de oțel în tur
nătoriile Shanghaiului, ale Beijin
gului, ale Șenianului...

O nouă zi de muncă începe pe te
ritoriul de proporții continentale.

Oțelul — pîinea de toate zilele a in
dustriei chineze în plin avînt — poa
te fi asemănat cu un nou fluviu al 
marii țări prietene. Un fluviu aparte, 
care se regăsește în mașinile-unelte, 
in impresionantele turbine hidro
electrice. in trupul navelor oceanice, 
în grandioasele lucrări hidrotehnice, 
in industria de autocamioane și auto
mobile. Oțelul — pîinea de toate zi
lele a unui șir de ramuri industria
le noi, de la cele clasice pină la cele

aflate Ia baza cuceririi Cosmosului. 
Unul dintre izvoarele lui se află 
aici la Shanghai, unde il întilnim 
metamorfozat in turbinele hidroelec
trice de 300 000 de kW. Alături 
curge liniștit marele Huang-po — 
fluviul pe care in fiecare diminea
ță Shanghaiul il salută cu miile sale 
de sirene — ale navelor și ale uzine
lor... Huang-po, la sinul căruia tră
iesc peste zece milioane de locuitori 
ai marelui oraș... Huang-po, avind 
aici cam 30 de, km de cheiuri și 
peste 10 de dane, unde acostează 
nave fluviale, maritime și oceanice... 
Huang-po, fluviul pe malul căruia se 
nasc, in șantierul naval, vasele de 
zeci de mii de tone ale Chinei popu
lare. Peste 30 000 de docheri mînuiesc 
aici tot felul de macarale și mașini

ÎNSEMNĂRI 
DIN R. P. CHINEZĂ

de incărcat-descărcat. 90 la sută din 
aceste operații sînt mecanizate. 
Huang-po, purtmd navele sosite din 
toate colțurile Pămîntului, fluviul pe 
malurile căruia se ridică industrii 
metalurgice, chimice, de construcții 
de mașini, de textile etc. La intrarea 
fluviului în oraș — una dintre ini
mile lui energetice : termocentrala 
Ian Su Pu. Generatoarele de aici li
vrează orașului 355 000 de kW pe 
oră. Unul dintre ele,, cel mai mare, 
de 125 000 kW, a fost construit t în 
uzina de turbine a Shanghaiului și 
funcționează ireproșabil din anul 
1968. Fluviile de energie sint dirijate 
pe căi aeriene in cele peste 10 000 de 
întreprinderi industriale ale uriașului 
oraș, punind in mișcare un angrenaj 
extrem de complex — imagine eloc
ventă a potențialului economic al 
Chinei populare in creștere continuă, 
în hala principală a Expoziției in
dustriale a Shanghaiului ne-am in- 
tilnit cu un grup de constructori ro
mâni aflați in schimb de experiență. 
O expresie vie a raporturilor de co
laborare in domeniul economic și 
tehnico-științific dintre țările noas
tre. Am admirat împreună turboge- 
neratorul de 300 000 kW — fratele 
mai mare al celui instalat la termo
centrala Ian Su Pu. Imagini concre
te ale acestei colaborări fructuoase 
ne întimpină, de asemenea, pe toate 
șoselele Chinei populare — salutăm 
cu bucurie miile de autocamioane 
românești „Roman“-diesel. cărăuși 
harnici, plini de robustețe. în marele 
port Tien Tsin. atît de asemănător

Shanghaiului, strînsele noastre legă
turi economice și științifice se dez
văluie direct : nave românești la 
cheiuri încarcă și descarcă mărfuri. 
Fiecare marinar sau docher de aici 
știe foarte multe lucruri despre 
România socialistă și, mai ales, ex
primă, intr-un ales limbaj, respectul 
și admirația' lor pentru măiestria 
constructorilor de mașini din țara 
noastră. La Tien Tsin, la fabrica de 
cabluri electrice-bobinaje sintem in- 
timpinați, de la poartă, cu un „Bună 
ziua !“ foarte călduros. Cei trei 
ingineri veniți să ne călăuzească 
prin fabrică știu bine românește. Și 
ne mirăm, și sintem curioși : „Cum 
de ați învățat așa de bine limba 
noastră „Am stat doi ani de zile 
la dumneavoastră, în Transilvania, 
unde am contribuit la montarea și 
darea m exploatare a unei fabrici 
asemănătoare cu a noastră." Sigur, 
ne-am interesat unde, in Transilva
nia, s-a montat o astfel de unitate 
industrială și, cu greu, pentru că nn 
înțelegeam numele orașului, am des- 
cdperit că era vorba despre Zalău. 
Cei trei ingineri pronunțau : Zălau, 
așa cum pronunță sălăjenii numele 
reședinței lor județene. „Prietenia 
noastră este adineă, este frățească 
— ne-a spus unul dintre cei trei in
gineri. Ea se făurește în muncă, în 
colaborare strînsă în numeroase do
menii, in sprijin reciproc și, de 
aceea, este frățească, este plină de 
fructe plăcute". Gîndurile tînărului 
inginer chinez exprimau și gîndurile 
noastre și simțirile noastre cele mai 
intime. Cuvintele lui, purtînd aroma 
graiului transilvănean tocmai aici 
pe malul Mării Galbene, ne-au um
plut inimile de bucurie.

Aceeași caldă și apropiată prietenie 
ne-a înconjurat incă din prima clipă 
la comuna populară Si Tî Ciu. din 
apropierea Beijingului. Vicepreședin
ta consiliului popular, Wung Su In, 
țărancă energică, întreprinzătoare, 
ne-a prezentat in amănunt mersul 
treburilor acestei comune cu 40 000 
de locuitori, care, așa cum mărturi
sea ea, au făcut ca, prin munca lor, 
cele patru anotimpuri ale anului să 
fie mereu verzi. Metaforă de o con
cretețe izbitoare atunci cînd am vi
zitat serele, sectoarele anexe indus
triale, livezile de meri, peri și pier
sici. 24 000 de brațe de muncă lucrea
ză pe cele 2 600 de hectare, care 
produc de parcă ar fi 10 000 de hec
tare. Țărani harnici, țărani ca ai 
noștri, preocupați tot timpul ca pă- 
mîntul să rodească înmiit... Acolo, 
în comuna celor patru anotimpuri 
verzi, a fost evocat cu insistență 
Bărăganul nostru, s-au făcut com
parații, s-au evodat cifre, s-a înfă-

Orașele Chinei își îmbogățesc zestrea cu noi construcții, aidoma acestui 
cartier din Beijing

țișat chipul speranțelor în recolte 
din ce in ce mai îmbelșugate și, la 
ora cînd soarele scăpata spre apus, 
ne-am dat seama că nici deosebirea 
de limbă nu stă pavăză atunci cind 
gîndurile și preocupările ne sînt co
mune. Acest simțămint ne-a însoțit 
mereu in călătoria de-a lungul Chi
nei populare, in orașele sale pline 
de animație, de forfota muncii, pe 
cimpiile sale udate din belșug cu 
sudoare. Inventivitatea omenească 
nu are margini — incă o dată ni s-a 
relevat acest adevăr, de pildă, în 
provincia Hopei, unde membrii co
munelor populare âu prevăzut argin
tul recoltelor de grîu sporite, reăli- 
zind mari lucrări hidrotehnice. 
Ne-au povestit cum, în perioada unei 
toamne și a unei ierni, au săpat 
aproape 10 000 de puțuri, dotate cu 
pompe mecanice, ridicînd la supra
față rîurile subterane, croindu-le 
albii noi sub soare. Martore ale mun
cii din jur, privind în toate părțile, 
de pe înălțimi, vechile pagode par 
uriași arbori cu crengile întinse și 
răsucite de vîrfuri in sus. Unele au, 
la streșini, păsări sculptate, păsări 
de codru. Curbura acestor acoperi
șuri, ușor perceptibilă, este agreabilă 
ochiului, are grație și eleganță. Clo
poțeii de la colțuri, surprinși de vint, 
se transformă in megafoanele iui, 
răspindind melodii argintate, aidoma 
vastelor cimpuri pe care, în sud, se 
coc lanurile de grîu.

Tot aici. în împrejurimile Mării 
Chinei de Sud, unde pădurea tro
picală a invadat pămîntul, oamenii 
taie în trupul ei ogoare noi de mii 
de hectare. Pămînt virgin, care cu
noaște pentru prima oară mușcătu
ra tîrnăcopului și a tăișului fierului

de plug. Ce va fi aici ? O plantație 
de bananieri, sau de ananas, sau 
poate de arbore de cafea 2 Mai sigur, 
fiind loc plat, apt pentru irigații, 
vor răsări pătratele verzi, trase cu 
linia, ale ogoarelor de orez. Trei re
colte de orez, pe an, pe aceste pă- 
mînturi este un lucru firesc. Truda 
omului este răsplătită. întreit. Mai 
greu este, răsplătită munca de tere
nurile erodate, in pantă. Și totuși. 
Nici o palmă de pămînt nu este ne
glijată în China populară. Oriunde, 
o sămință — fie de grîu sau de orez
— prinde vlagă prin puterea minții 
omului, pămintul se colorează în 
verde sănătos. Din el, miliardele de 
plante își trag seva ca miliarde și 
miliarde de sonde puse in slujba 
bunăstării omului. Un cult al muncii 
dinamizează aceste sute de milioane 
de oameni animați de ideea libertății 
lor, de ideea că natura trebuie să li 
se supună, pentru ca viața lor să 
capete o altă înfățișare. Picătura de 
sudoare este cinstită aici, pe tot pă
mîntul Chinei socialistef cu toată 
solemnitatea cuvenită, așa cum tre
buie să se intimple, firesc, într-o 
societate nouă, care și-a înscris pe 
stindard : totul pentru om, pentru 
fericirea lui.

Sute de milioane de oameni se 
întorc, de la lucru, acasă, sub seară
— care aici vine treptat, de la meri
dian la meridian, ca pe un vast con
tinent. Ne amestecăm printre ei, ne 
lăsăm purtați de șuvoiul lor. plin de 
energie, de tinerețe, de voioșie. Și 
ne simțim bine, ne simțim minunat, 
ca acasă, în această Chină în haine 
de lucru.

Dionisle ȘINCAN
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Diverse și răzlețe
Opriți toamna ! Gata, s-a cam terminat (în emisfera nordică) tre

cerea la orarul de vară. Ceasornicele au fost date cu o oră înainte, 
s-a sărit peste șaizeci de minute. E o veste foarte îmbucurătoare : •
dacă astăzi în lume se cheltuiesc pentru înarmări circa un milior ? )
jumătate de dolari pe minut, rezultă că echinocțiul de primăvară / ! 
trecerea la orarul de vară au adus omenirii cea mai mare r» i- ? 
zare de pînă acum în domeniul dezarmării. V ’

Desigur, mai trebuie ceva - să se evite echirtocțtul de toamna... î★ 4
Telefonie. In Franța, cînd apelurile telefonice se adresează unui ț 

post inexistent, în locul unui semnal sonor convențional răspunde, au- ț 
tomat, o voce, înscrisă pe banda magnetică : il n’y a pas d’abonne 1 
au numero que vous avez demand® (nu 
care l-ați cerut).

...După circa nouă ani a fost editată 
iefon a orașului. S-a constatat, cu acest 
recenzați s-a redus drastic : cu 100 000.

O sută de mii de cazuri cînd nu va mai răspunde nimeni, cînd nu 
există - adică nu mai există — abonat la numărul cerut...

Nu din vina societății de telefoane.

un obiect a fost înfățișat atît 
bumerangul. Despre o acțiune sau 
lovește pe propriul autor se spune; 
ca un bumerang. Ca și cum indi- 
bumerangul, ar fi niște i sinucigași.

există abonat la numărul pe

la Beirut o nouă carte de te- 
prilej, că numărul abonațiloi

Coincidența cuvintelor. Rareori 
de fals și denigrat pe nedrept ca 
un act agresiv care ricoșează și îl 
uzual și eronat, că s-a „reîntors" 
genii Australiei, creînd și utilizînd 
Cind în realitate bumerangul, dacă nu-și atinge ținta, revine, cuminte 
ca un cățeluș, la picioarele stăpînului, pentru o nouă aruncare.

„.Manhattanul este cartierul central al New Yorkului, sediul aglo
merației de zgirie-nori - celelalte cartiere sînt, în general', alcătuite 
din clădiri cu puține etaje, d.e cărămidă roșie, cu fațada, adeseori, le- 
proasă, brăzdată de scări triste de fier, ruginite. Firește, aceste car
tiere nu sînt „America" — America buildingurilor este Manhattanul.

....Manhattan" a fost și denumirea codificată a programului bombei 
prin care pentru prima dată, la Hiroshima, omul a dezlănțuit atomul 
împotriva omului.

Ultimul număr apărut a! revistei americane „Time’ are o copertă 
de coșmar : o explozie a unei bombe atomice asupra Manhattanului - 
imagine cumplită, milioane de victime.

Din fericire e doar o copertă. Nu s-ar putea spune însă că „atomul 
S-a reîntors ca un bumerang" (am văzut, expresia e improprie). Și nici 
aminti vechiul dicton „cine trage sabia..." căci e vorba de Manhattan și 
ar " ’fi absurd să se spună „cine trage cartierul din teacă...".

Așa-i istoria, cîteodată face jocuri de cuvinte.★
Aplauze. La Casa care prin nume și ’definiție este permanent vă

ruită a avut loc un exercițiu atomic. Aplicația a durat cinci zile, au 
participat circa 1 000 de persoane ; rolul șefului Casei l-a jucat un 
fost ministru de externe, iar al adjunctului său — fostul director al unei 
agenții centrale. Potrivit scenariului, șeful Casei cade victimă rachetelor 
și îi ia locul vice-stăpînul Casei etern văruite, care conduce în conti
nuare ostilitățile dintr-un avion special, „avionul apocalipsului".

Testul s-a desfășurat cu succes, l-au aplaudat chiar cei care, în 
scenariu, își pierduseră viața.

Exercițiul a fost însă limitat artificial ; în mod realist, numărul part!» 
cipanților ar fi trebuit să fie de citeva miliarde.

Care n-ar fi aplaudat •* cenușa habar nu are să bată din palme.
N. CORBU
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