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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Printr-o amplă concentrare de forțe

satisfacție și 
deplină aprobare 
față de rezultatele 
rodnice ale vizitei

TARII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!
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șiR.P.D. Coreeană

munca

Virgil CARIANOPOL

Vin din satu-acesta românesc de-a pururi 
l-am crescut in brațe și mi-a fost strămoș 
Legănat de dinsul am visat întruna 
Ani ca astăzi liberi, drepți și luminoși.

© Sînt necesare 
în continuare, ac 
țiuni susținute pen 
tiru identificarea tc 
t nurilor zvîntate și 
concentrarea opera 
tivă a forțelor meca 
nice acolo unde se 
poate lucra

® Prin buna orga
nizare a activității 
în cîmp, semănatul 
trebuie să se desfă 
șoare fără întreru 
pere, din zorii zilei 
pînă se întunecă, fo- 
losindu-se din plin 
fiecare oră bună de

semănatul, 
mecanice

• De Ia unitățile 
agricole care au în
cheiat 
forțele
trebuie dirijate ime
diat în sprijinul uni
tăților din același 
consiliu agroindus
trial sau din consi
lii învecinate, unde 
lucrările sînt răma
se în urmă

lucrările 
de cea 

calitate !

• Toate 
agricole - 
mai bună 
Sub acest imperativ
trebuie să-și desfă
șoare activitatea 
toți mecanizatorii 
și toți specialiștii, 
toate formațiile 
complexe de lucru

Cu cele 65 de procente realizate 
pînă in seara zilei de 24 aprilie. în- 
sșmmțarea porumbului a intrat în- 
tr-o fază decisivă. îmbucurător este 
făptui că un număr de 19 județe 
mari cultivatoare, situate in sudul 
și sud-es.tul țării, au încheiat sau sînt 
intr-un stadiu foarte avansat in ce 
privește însămînțarea acestei impor
tante culturi, prinzînd condiții exce
lente, datorită ploilor din ultimele 
zile, pentru executarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate și răsărirea 
explozivă și uniformă a culturilor.

In continuare se cere o amplă con
centrare de forțe mecanice și uma
ne în unitățile agricole din județele 
unde lnsămînțaTea porumbului este 
mult rămasă în urmă, pentru grăbi
rea lucrărilor și încheierea lor în 
cel mai scurt timp. Avem in vedere 
îndeosebi județele din Cîmpia de 
vest a țării — Timiș, Bihor, Satu 
Mare și Arad — și ele mari cultiva
toare, dar unde, față de perioada în 
care ne aflăm, există intirzieri se
rioase. Aici, ca și in județele din 
Moldova, centrul și nordul țării, me
canizatorii, specialiștii și celelalte ca
dre de conducere trebuie să urmă
rească permanent starea terenului, 
să poată concentra operativ forțele 
mecanice pe solele unde se poate lu-

era. Nu trebuie precupețit mei 
efort pent™ ca fiecare clipă bună 
de lucru să fie folosită din plin la in- 
sămintărt

Dincolo d£ imperativul grăbirii la 
maximum a insămlnțărli porumbului 
și a celorlalte culturi de primăvară 
ce au mai rămas, în egală măsură se 
cere ca pretutindeni, în fiecare uni
tate agricolă, mecanizatorii, specia
liștii să pună un accent deosebit pe 
realizarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate. Aceasta Se impune eu 
atit mai mult, cu cit în acest an 
există condiții bune. Ne refe
rim la arăturile de toamnă, ca 
și ploile din ultima perioadă, care 
permit executarea lucrărilor de pre
gătire a terenului și de însămînțat 
la un nivel agrotehnic superior ani
lor precedenți. In acest context, gri
ja pentru realizarea densităților sta
bilite la hectar trebuie să carac
terizeze activitatea fiecărei formații 
de mecanizare. Trebuie înțeles te
meinic faptul că, în condițiile exis
tente, executarea însămîntărilor la 
indici de calitate superiori este de 
natură să compenseze efectele nega
tive ale întîrzierii semănatului, să 
contribuie decisiv la obținerea unor 
producții mari de porumb în 
cest an.

în pagina a ll-a: Relatări ale coresponden 
ților „Scînteii" din județele: Vaslui, lași, Ti 
miș, Gorj
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Orice Bob-de-Grlu repetă, simbolic, arhitectura su
fletului omenese. Iar țăranul, fie cel de odinioară, fie 
cel de astăzi, prin intermediul acesteț „capsule vege
tale" care călătorește, din nepot in nepot, pe traiecto
ria Timpului, este pe vecie legat, prin fibra simțirii 
sale adinei, de pămintul pe care-l muncește și pe ca- 
re-l face să rodească, necontenit, spre binele alor săi.

Campania agricolă de primăvară — bătălia plinii vii
toare ! De-a lungul istoriei, nu de puține ori, țăranul 
a fost nevoit să aibă alături, simultan, plugul și spada, 
luptindu-se cu natura, dar luind-o și. de aliată, mun
cind (și astăzi !) pe orice vreme, luptindu-se și cu 
propria-i natură sau luptindu-se cu vremelnicii cotro
pitori ale căror orizonturi mișcătoare ii purtau de colo, 
colo, in căutarea vreunui colțișor de rai. Păsările de. 
pripas venite pe arip'le furtunilor s-au dus in cele 
patru vinturi, dar țăranul e tot AICI, pămintul fiind 
pentru el gigantica pendulă care-i măsoară existența,
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strădaniile, bucuriile, uriașul torace sub care, dacă știi 
să te pleci cu cuviință și să asculți cu incordare, desci
frezi bătăile inimii dlntotdeauna, ale moșiei strămo
șești.

La scara istoriei, cele trei sferturi de veac scurse de 
la 1907 sau cele două decenii cite s-au împlinit anul 
acesta de la încheierea cooperativizării reprezintă, fără 
doar și poate, intervale de timp relativ mici ; insă la 
polii acestor date, indiscutabil, se află temelia unor 
prefaceri care au schimbat, fundamental, fața satelor 
noastre : s-a dus pe apa simbetei „pitorescul mizeriei", 
plugul de lemn, opaițul de seu, policele pus drept sem
nătură... Axa de rotație a unei îndeletniciri vechi a- 
proape de cind Pămintul s-a modificat nu numai in 
plan material, ci și spiritual, o intreagă și străbuna 
mentalitate a evoluat in direcția civilizației contempo
rane, socialiste. Deloc întimplător repetă Bobul-de-Griu, 
simbolic, arhitectura sufletului omenesc : căci țăranul 
cooperator știe și simte ce imensă valoare reprezintă, 
pentru țară, pentru ai săi, munca pe care o depune 
in vederea sporirii fecundității pămintului. Stropul de 

‘sudoare, de simțire și gind fertilizează in fiecare clipă 
Bobul-de-Griu și, odată cu piinea, ne va aduce pe masă 
zimbetul cald, frățesc, plin de bunătate și chibzuință, 
al celui care merită pe deplin stima noastră : țăranul 
țării.
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Mihai ST OI AN J

tovarășului
Nicolae Ceaușescu

împreuna 
cu tovarășa 

[lena Ceaușescu 
în R.P. Chineză

TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘULUI 

MCOIAE CEAUȘESUII

IN ZIARUL DE AZI — Rubricile noastre t 
Omul șl viața rațională ; Vă iniormăm 
despre; Din instanță în lața opiniei 
publice ; Faptul divers ; Sport; De pre

tutindeni ; Chenar de duminică

Țării, cit mai mult cărbune !“ — o chemare care mo
bilizează harnicele detașamente de mineri de pe întreg 
cuprinsul patriei in efortul susținut de a asigura dez
voltarea bgzei energetice și de materii prime. Potrivit 
hotăririi plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realizarea 
programului energetic, producția de cărbune urmează să 
crească de Ia 44 milioane tone, cit prevede planul pe 
1982, la 87 milioane tone în 1985. Deci în patru ani — 
o dublare a producției de cărbune ! Este o sarcină deo
sebit de mobilizatoare, dar pe deplin realistă, de înfăp
tuirea căreia depinde realizarea măsurilor privind creș
terea ponderii producției de energie electrică pe bază dc

cărbune in ansamblul producției de energic, de Ia 32,4 
la sută in 1982 la 47,5 Ia sută in 1935.

Este un obiectiv major spre a cărui Înfăptuire mi
nerii. angajați in intrecerea socialistă, fac eforturi sus
ținute pentru mai buna organizare a muncii, pentru pro
movarea metodelor moderne de exploatare, pentru fo
losirea judicioasă a tehnicii din dotare, acționînd cu în
treaga capacitate pentru realizarea integrală a prevede
rilor planului. Urmărind reflectarea acestei pasionante în
treceri a minerilor, „Scinteia" își propune să prezinte sis
tematic, deopotrivă, atit succesele obținute, experiențele 
demne de generalizare, cit și problemele ce trebuie 
soluționate.

Răspunsul minerilor Vdii Jiului

în primul trimestru - peste plan
12200 tone huilă

Nu este prima dată cînd relatăm. 
In acest an. despre munca minerilor 
din Valea Jiului. In mai multe rîn- 
duri în ziarul „Scinteia" am prezen
tat situația întrecerii din acest bazin 
carbonifer. Care sînt ultimele date 
centralizate la nivelul combinatului 
minier? în primul trimestru al anu
lui au fost realizate peste prevederi 
12 231 tone huilă netă și 948 tone 
cărbune cocsificabil și energetic.

în tabelul ce însoțește acest articol 
putem' urmări, concret, cu cit 
au depășit sau cu cit n-au îndeplinit 
sarcinile de producție 
niere ale Văii Jiului 
mestru.

Iată-ne „acasă“ la 
competitori.

unitățile mi- 
în primul tri—

cițiva dintre

Mina Vulcan. Punctul de vedere al 
secretarului comitetului de partid al 
minei, Arpad Crișan, este tranșant: 
„Minerii din Vulcan sînt ferm hotă- 
rîți să nu mai cedeze. în acest an. 
locul I pe care îl ocupă acum in 
întrecere".

— Pe ce vă întemeiați această afir
mație ?

— Pînă acum am extras suplimen
tar o importantă cantitate de cărbu
ne. Mai presus însă de aceasta ne 
bucură faptul că am reușit să asigu
răm o bună ritmicitate în realizarea 
sarcinilor de plan la toate sectoarele 
productive și formațiile de lucru. 
Cum anume ? Printr-o bună organi
zare a muncii, prin statornicirea unei 
ordini și discipline riguroase s-a ob-

ținut o sporire constantă a producti
vității muncii pe fiecare post in 
abataje. Notăm. în continuare, bu
năoară, că brigada condusă de Mihai 
Neștean de la sectorul I realizează 
depășiri constante de 1.5—2 tone căr
bune pe post, astfel incit la sfîrșitul 
trimestrului I a înregistrat cea mai 
mare producție suplimentară dintre 
toate brigăzile minei — 9 775 tone 
cărbune energetic.

Mina Uricani. în sectorul II al 
minei, unde brigada maistrului elec
tromecanic Iile Amorăriței minuiește

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a)

Cîntec pentru 
satul românesc

Satul nostru, satul, rădăcina noastră 
Va rămine-ntruna locu-n care cresc 
Grinele de aur, pîinea noastră sfîntă 
Pentru-ntreg pămintul rodnic românesc

Cit vor trece anii, aricit timp va trece 
El și-o crește fiii țârii ce i-a dat 
Dindu-le lumina ce-o aduce lutul 
Unde cu sămința vis a semănat.

Preamâresc întinsul patriei de soare 
Preamăresc (ăranul cărui sînt altoi 
Ce a scris pămintul reavăn cu iubire 
Dar a fost și sprijin țârii la nevoi.

Cint in «I prezentul care mi-e lumină 
Piinea lui pe care mi-o dă zi de zi 
Și-am să-l cînt asemeni fără contenire 
Mulțumindu-i astfel cit voi dăinui,

* 
ț

ț

*

*

Intr-un abataj al sectorului II al minei Uricani, brigada maistrului llie Amorăriței minuiește cu 
înalt randament unul din cele mai mari complexe mecanizate din țară, cu înălțimea de 4,2 metri 

Foto : Agerpres

NOUL CENTRU
Noul centru civic al muni

cipiului Bacău prinde contur 
pe zi ce trece. Au fost date 
în folosință pînă acum blocuri 
care însumează peste 2 000 de 
apartamente, un complex ho
telier cu unități de alimenta
ție publică, o mare piață agro- 
alimentară, magazinul univer
sal „Luceafărul", complexul

CIVIC AL MUNICIPIULUI BACAU
de magazine „Romarta" și 
alte noi spații comerciale.

Se află în construcție și vor 
fi date în curînd în folosință 
un cinematograf panoramic 
cu 650 de locuri, un gnip gos
podăresc de turism, o sală de 
audiții muzicale, precum și noi 
blocuri de locuit cu aproape 
400 de apartamente. Piața cen-

trală a orașului va fi străjui
tă, de asemenea, de alte noi 
edificii social-culturale, între 
care o casă de cultură șl ști
ință pentru tineret, un teatru 
de stat, biblioteca municipa
lă etc.

Noile construcții conferă 
orașului o imagine modernă, 
atrăgătoare. (Gh. Baltă).

MINCIUNA NU MOARE DE BĂTRINEȚE•••

(AU îndeplinit planul
PE PATRU LUNI

Stăm de vorbă cu un om 
care, in versiunea cotidia
nului american „New York 
Times" (din 17 februarie 
1982), a fost „torturat și 
ținut in lanțuri, de miini și 
de picioare" de către „po
liția românească". Pentru 
care vină ? Conform acele
iași surse, „schingiuirea" 
s-a datorat protestului său 
împotriva — nici mai mult, 
nici mai puțin ! — „per
secuțiilor religioase din a- 
ceastă țară". Iar pentru a 
da un iz de și mai mare 
autenticitate afirmațiilor 
cusute cu ață albă, amin
titul ziar inserează și fo
tografia „maltratatului", 
iar ca supliment pentru 
inimile duioase, și pe ace
ea a soției sale.

Nu este nici primul și 
nici ultimul sac de scor
neli ce se macină la rota
tivele pescuitorilor în ape 
tulburi — care iau dorin
țele lor drept realitate ! 
Dar să prezentăm citi
torilor cazul „victimei ce 
a supraviețuit in beciu
rile poliției". Se numește 
loan Teodosiu, este de me
serie tîmplar de mobilă și 
are 28 de ani. S-a născut în 
comuna Baia de Arieș, ju
dețul Alba. A lucrat la în
treprinderile „Napochim"

și „Libertatea" din Cluj- 
Napoca. Se trage dintr-o 
familie de mineri și mai 
are șase frați : Lidia — cas
nică, Beniamin — inginer 
electronist, Iosif — lăcătuș 
mecanic, Maria — munci
toare textilistă, David și 
Vasile — studenți ai Fa
cultății de mecanică din

— Spuneți-ne și nouă 
cum ați suportat... torturi
le despre care s-a dus ves
tea peste mări și oceane ?

Soția sa Ligia, de față la 
discuția pe care am avut-o 
la Sighișoara pe data de 10 
martie 1982, se grăbește să 
răspundă :

— Soțul meu mi-a spus

Teodosiu a fost în relații 
foarte strînse cu un oare
care Radu Căpușan, din 
Cluj-Napoca. Membru și 
el al comunității baptis
te, marcat de mania per
secuției. Atit de violent 
s-a înrădăcinat în capul lui 
această idee fixă incit, îm
potriva evidențelor, chiar

30 de unități economice 
din județul Dîmbovița

In intrecerea desfășurată în cinstea zilei de 
1 Mai, 30 de unități economice din județul Dîm
bovița, printre care mina Șotinga, întreprinde
rea de utilaj chimic Găești. întreprinderea 
mecanică Tirgoviște și Întreprinderea textilă 
„Trainica" Pucioasa, au îndeplinit sarcinile pla
nificate pe primele 4 luni ale anului la produc
ția marfă. Avansul ciștigat va permite acestor 
colective de muncă să obțină peste prevederi, 
pină la sfîrșitul acestei luni, cărbune, mașini și 
utilaje, materiale de construcții, textile, bunuri 
de consum și alte produse în valoare de aproapa 
85 milioane lei. (Gh. Manea).

„Avocăți ai libertății de conștiință 
în flagrant delict

//

Cluj-Napoca. întreaga fa
milie — și cea a soției — 
este adepta cultului bap
tist. (Unul din cele 14 culte 
religioase recunoscute și 
ocrotite de legile statului 
nostru). „Am practicat a- 
Ccst cult, afirmă negru pe 
alb loan Teodosiu. fără să 
am vreodată opreliști sau 
comunitatea să aibă vreo 
neplăcere din partea auto
rităților".

Limpede ca bună ziua, 
nu ? Și totuși, ce vrea să 
zică ziarul care varsă la
crimi de crocodil pe ume
rii lui loan Teodosiu ? Ne 
adresăm „maltratatului" :

că nici măcar tonul nu s-a 
ridicat asupra lui.

— Ați fost reținut cîteva 
săptămîni de către organe
le de stat. Pentru ce v-ați 
aflat în cercetare ?

— Pentru transmiterea 
de informații ce au folosit 
propagandei împotriva ță
rii noastre.

Un răspuns fără echivoc. 
Asupra caracterului și au
tenticității acestor infor
mații, despre pretinse per
secuții ale credincioșilor 
vom avea prilejul să stă
ruim în cele ce urmează. 
Aici insă este necesară o 
paranteză. Ani de zile loan

a propriilor precepte pro
movate de cultul la care a 
aderat și care ii cer să nu 
mintă, inventa cu nemi
luita cazuri de prigoană 
religioasă pe care le trans
mitea „Europei libere" sau 
la „Christian Solidarity In
ternational" (organizație 
creștină internațională cu 
sediul la Ziirich). „Institu
ții" care iși fac astfel nor
ma de propagandă 
împotriva 
Normal și 
ge atenția 
activitatea
cidența Codului penal și nu 
poate fi tolerată. Implaca-

ostilă 
țării noastre, 

firesc, i se atra- 
lui Căpușan că 
sa intră sub in-

bil in judecata sa bolnavă, 
bineînțeles că cel în cauză 
taxează chemarea la reali
tate tot ca o... persecuție 
religioasă și cere să plece 
în Statele Unite ale Ame
rică. Și, în luna decembrie 
1980, părăsește țara.

Odată Căpușan plecat, 
proaspătul „uns" în locul 
lui in imaginarul post de 
apărător al credincioșilor 
persecutați — este vorba de 
Ioan Teodosiu — este pur 
și simplu bombardat cu te
lefoane de la „Europa li
beră", de către amicul ce 
alesese „libertatea", i se 
trimit emisari pe cap. 
i se cer interviuri telefo
nice (prin intermediul lui 
Căpușan, care face și pe tra
ducătorul celor spuse de in
tervievat !), este asigurat 
că activitatea sa se bucură 
de cele mai grozave aprecieri 
în cercuri sus-puse de aiu
rea. încă un lucru înainte de 
a închide această parante
ză : „apărătorii libertății re
ligioase și de conștiință" Se 
întind la cașcaval, inte
resul lor trece ușor grani
ța preocupărilor religioase, 
firma de la poartă fiind 
pentru creduli, pentru no-

25 de unități economice 
din județul Timiș

Un număr de 25 de unități economice din Ju
dețul Timiș raportează îndeplinirea inainte de 
termen a sarcinilor de plan la producția-marfă 
industrială pe primele patru luni ale anului. 
Cele mai însemnate sporuri de producție au fost 
realizate de colectivele muncitorești de la În
treprinderea de produse ceramice Jimbalia, în
treprinderea textilă „13 Decembrie" Timișoara. 
Unitatea de foraj Lovrin și altele. Pînă la finele 
lunii aprilie, cele 25 unități fruntașe vor realiza 
o producție-marfă industrială peste plan in 
valoare de 238 milioane lei, (Cezar Ioana).

(Continuare în pag. a V-a)
Hie TANASACHE

Constructorii de locuințe 
din județul Vaslui

Colectivul de oameni al muncii de la între
prinderea județeană de construcții-montaj obține 
noi și importante succese in activitatea produc
tivă. Utilizind eficient timpul prielnic de lucru 
și organizindu-și mai judicios activitatea, con
structorii vasluieni au reușit să termine în 
aceste zile lucrările la aproape 300 de aparta
mente in noile și modernele ansambluri de 
locuințe din Vaslui, Bîrlad, Huși și Negrești și 
să intensifice ritmul pe șantierele altor 800 de 
apartamente aflate în stadii avansate de execu
ție. In acest fel, planul pe întregul județ la 
construcția de locuințe pe primele 4 luni din 
acest an a fost îndeplinit înainte de termen și 
se estimează că va fi depășit cu 150 de apar- 

^^tamente. (Petru Necula).
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PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE TREI LUNI ALE ANULUI

Printr-o amplă concentrare de forțe
SEMĂNATUL - ÎNCHEIAT FĂRĂ ÎNT1RZIERE!

Sarcinile și angajamentele asumate 
in întrecere - exemplar îndeplinite /

VASLUI: Ritmuri bune de lucru TIMIȘ: Posibilități mari de urgentare

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia
listă pe primul trimestru din acest an de către colective fruntașe din 
întreprinderi industriale, de construcții, transporturi, unități comerciale 
și d!n centrale industriale.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza nivelului de realizare 
a planului la indicatorii prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii 
social’ste, la finele celor trei luni *) pe primele locuri se situează :

în județul Vaslui s-a Încheiat in- 
sămințarea florii-soarelui, sfeclei de 
zahăr, plantelor medicinale, cartofi
lor timpurii și de toamnă. Acum, în
treaga forță mecanică și umană a 
județului a fost concentrată la se
mănatul porumbului pe cele 63 400 
hectare. Deviza „porumbul — extre
mă urgență!" a cuprins întregul ju
deț și mobilizează mecanizatorii șl 
cooperatorii la executarea în timp 
scurt și de bună calitate a acestei 
importante lucrări.

în ultimele două zile. In pofida 
condițiilor grele, s-au înregistrat cele 
mai mari ritmuri de lucru din a- 
ceastă primăvară : in fiecare zi — 
aproape 8 000 de hectare. Pînă in 
seara zilei de 23 aprilie se însămîn- 
țaseră cu porumb peste 4/ la sută din 
suprafețe și s-a pregătit patul ger
minativ pe circa 80 la sută din teren. 
Lucrările sînt mai avansate în uni
tățile agricole din consiliile agroin
dustriale Fălciu. Murgeni, Dlmitrie 
Cantemir, Huși unde au fost depis
tate rapid solele pe care se poate 
lucra cu prioritate. Tovarășul Ion 
Netedu, președintele consiliului agro
industrial Huși, ne-a spus: „Noi sîn- 
tem permanent pe teren. în unități 
și împreună cu specialiștii controlăm

permanent starea solului. Avem 
foarte multe sole așezate în pantă, 
ca mai tot pămintul de pe la noi. în 
consecință, controlăm nu la poala 
dealului, unde umiditatea este, fi
rește, mai mare, ci sus pe pante. Ast
fel. noi am depistat sole zvîntate și 
am semănat multe suprafețe la Drin- 
ceni. Duda-Epureni, Arsura, unde in 
citeva zile putem încheia semănatul. 
Așa se face că noi am pus sămința 
în pămînt pe circa 60 la sută din 
suprafața planificată".

Lucrările continuă să se desfășoare 
încă destul de încet în consiliile 
agroindustriale Puiești. Ștefan cel 
Mare și Tătărani. Unitățile agricole 
din consiliul agroindustrial Tătărani 
sînt apropiate de cele ale consiliului 
agroindustrial Huși. Prin urmare, 
exemplele de urmat nu sînt prea de
parte. Să nu existe pic de liniște 
pînă nu se încheie cit mai repede 
toate lucrările. Acum se muncește 
din plin peste tot, deși cum am vă
zut, în ritmuri inegale. Iar dacă vi
teza zilnică bună pe județ se poate 
intensifica, se apreciază că po
rumbul poate fi semănat în județ pe 
toată suprafața în cel mult 5-6 zile 
de lucru intens. (Petru Necula, co
respondentul „Scînteii")

a însămînțărilor
Ritmul de lucru la semănatul po

rumbului s-a intensificat și în ju
dețul Timiș. în, zilele de 23 și 24 
aprilie au fost însămînțate aproape 
30 000 hectare. Comparativ cu rezul
tatele din zilele anterioare, realizări
le sint bune. Ele pot fi în continuare 
îmbunătățite, dacă avem în vedere 
posibilitățile existente in unități și 
timpul înaintat. Că lucrările pot fi 
mult intensificate o arată experiența 
și rezultatele multor unități agricole, 
în cooperativa agricolă din Pesac, de 
exemplu, s-a acționat intens pentru 
evacuarea apelor adunate pe ogoare. 
Ca urmare, semănatul a fost reluat 
încă de la începutul acestei săptă- 
mîni, ceea ce a permis să fie însă
mînțate cu porumb pentru consum 
450 hectare, rămînînd de semănat 
doar loturile de hibridare. Și la 
C.A.P. Gottlob, semănatul se desfă
șoară din plin, munca fiind temeinic 
organizată.

Cu totul altfel se petrec lucrurile 
la cooperativa agricolă Lovrin. din 
cadrul consiliului agroindustrial cu 
același nume. Pînă joi, 22 aprilie, 
porumbul nu fusese semănat decît

pe 40 din cele 410 hectare prevăzute. 
Motivul invocat pentru justificarea 
acestei situații îl constituie excesul 
de umiditate. La sediul cooperativei 
ni se spune că se fac încercări cu 
două semănători pentru reluarea lu
crărilor, dar nu se știe dacă se va 
însămînța vreun hectar, pentru că 
terenul e încă moale. Străbatem 
cîmpul. într-adevăr, pe unele sole 
băltește apa. Dar tot atît de adevă
rat este și faptul că nicăieri n-am 
întîlnlt vreo echipă care să sape 
șanțuri și rigole pentru evacuarea 
apelor, grăbind astfel procesul de 
zvîntare a solului.

Am insistat asupra acestor aspec
te pentru a sublinia că acolo unde 
există preocupare și spirit de răs
pundere, unde munca e bine orga
nizată, inclusiv întrajutorarea, rezul
tatele nu pot fi decît bune. Sînt 
lucruri care trebuie să stea mereu 
în atenția organizațiilor de partid 
de la sate, a cadrelor de conducere 
din unități, astfel ca, peste tot, sâ- 
mînța de porumb să fie pusă sub 
brazdă cit mai grabnic. (Cezar Ioana, 
corespondentul „Scînteii").

IAȘI: Calitate și iar calitate! GORJ: optim trece,
în județul Iași se lucrează cu for

te sporite la însămînțarea porumbu
lui pe cele 60 000 hectare prevăzute 
a se cultiva în acest an. în primele 
zile au fost însămînțate terenurile 
mai ridicate, iar acum se lucrează și 
pe cele situate pe văi și lunci. în a- 
ceste locuri joase, cooperatorii, or
ganizați direct de către comitetele 
comunale de partid — la Grozești, 
Gorban, Prisăcani. Țuțora, Golăiești, 
Holboca și în multe alte localități — 
au efectuat lucrări de scurgere a 
apelor. La Grozești, de exemplu, 
s-a executat și un mare volum de 
lucrări speciale de nivelare și de fer
tilizare cu gunoi de grajd a terenu
rilor scoase de sub efectul inunda
țiilor, după care s-a executat o bună 
pregătire a patului germinativ pen
tru însămînțări. Pentru aceasta s-a 
hotărit ca toată suflarea satului să 
contribuie la îmbunătățirea structu
rii pămîntului. Se lucrează intens și 
în cooperativele agricole Cozmești, 
Moșna, Bohotin, Răducăneni din 
consiliul agroindustrial Răducăneni. 
Ca urmare. în unitățile agricole din 
acest consiliu s-au insămînțat cu 
porumb mai bine de 60 la sută din 
ce'e 3 735 hectare.

La Plugari, Idealitate situată in ‘ 
partea nordică a județului, unde 
vremea este de regulă mai tirzie, 
mecanizatorii și cooperatorii au reu
șit să insămințeze 260 hectare din 
cele 468 hectare cu porumb. La ob
ținerea acestor rezultate au fost ho- 
tăritoare buna organizare a muncii 
și folosirea din plin a celor 4 semă
nători. care erau supravegheate di
rect de inginerul-șef al cooperativei. 
Dumitru Grămadă, și de șeful secției 
S.M.A., Ion Durabă, „Mecanizatorii 
noștri depășesc cele 60 hectare care 
sînt norma zilnic — ne-a precizat 
Vasile Prodan, primarul comunei, 
aflat și el la fața locului. Ca ur
mare, vom încheia semănatul po
rumbului în următoarele 2-3 zile". 
Repede și bine se lucrează și în uni
tățile agricole din consiliile agroin
dustriale Popricani, Podu Iloaiei, 
Tirgu Frumos și 
județ.

Spre deosebire 
dețul Iași există 
tul de mare de unități agricole care

'W

Popricani. Podu 
altele, fruntașe pe

de acestea, în ju- 
încă un număr des-

se mențină eu rezultate 
semănatul porumbului, 
zile, la Ceplenița, Hîrlău 
unele semănători nu au

continuă să 
minime la 
în ultimele 
și Scobinți 
lucrat cu spor pentru faptul că nu
au avut instalațiile pneumatice bine 
puse la punct. Tractoriștii, lăsati să 
se descurce singuri, au tras și ei 
tractoarele Ia capătul ogoarelor și au 
plecat acasă. La cooperativele agri
cole din Scobinți și Deleni nu s-au 
făcut operativ nici transformările 
necesare la semănătorile care a,u fost 
folosite la sfecla de zahăr și floarea- 
soarelui, din care cauză la semănatul 
porumbului se lucrează cu mai pu
ține semănători. De vină sînt, bine
înțeles, specialiștii și mecanizatorii 
care nu au dat dovadă de operativi
tate și răspundere in muncă. Timpul 
Înaintat impune ca în toate unitățile 
în care lucrările sînt rămase în urmă 
să șe acționeze energic pentru înlă
turarea neajunsurilor semnalate, 
astfel încît. în cel mai scurt timp, să 
încheie însămînțarea porumbului. 
(Manole Corcaci, corespondentul 
„Scînteii")

iar unii așteaptă „timpul ideal11
în pofida ploilor. In cele mai 

multe unități agricole din județul 
Gorj nu a slăbit ritmul semănatu
lui. „Marți și miercuri, cînd terenul 
a fost zvintat, am lucrat cu toate 
forțele la semănatul porumbului, 
reușind să realizăm viteza zilnică 
prevăzută — ne relata Ion Popescu, 
inginer-șef al cooperativei agricole 
din Bălănești. Joi, terenul nu ne-a 
permis să semănăm, dar formația 
de mecanizatori a continuat să pre
gătească solul în zona intravilană a 
satelor Voiteștii de Deal și Bălă
nești, spre a crea front de lucru se
mănătorilor. Vom 
încît să încheiem 
primăvară intr-un 
scurt".

Și in alte unități 
țarea porumbului 
culturi s-a încadrat ... „_____ „
mă. „în această primăvară am reali
zat nu numai cea mai scurtă campa
nie din ultimii ani, ci și o campanie 
a calității — ne-a spus Maria Sîrbu,

nu peste tot 
chibzuite în 
semănatului

munci în așa fel 
însămînțările de 

timp cit mai
agricole însămîn- 
și a celorlalte 

în perioada opti-

inginer-șef al cooperativei agricole 
din Săulești. S-a lucrat zi și noapte, 
astfel încît în seara zilei de 21 a- 
prilie am încheiat semănatul po
rumbului". Vineri seara au mai În
cheiat semănatul porumbului meca
nizatorii și cooperatorii din Bărbă
tești, Bîlteni, Căpreni, Fărcășești, 
Scrada și Sînbotfti.

Trebuie spus însă că 
au fost luate măsuri 
vederea intensificării
porumbului, așteptîndu-se un timp 
ideal de lucru. Se înregistrează 
mari restanțe la semănat, îndeosebi 
în consiliile agroindustriale Scoarța, 
Tg. Jiu, Bengești și Rovinari. Iată 
de ce se impune ca organele și or
ganizațiile de partid să acționeze mai 
hotărit pentru folosirea fiecărei feres
tre bune de lucru, astfel încît semă
natul porumbului, al celorlalte culturi 
să se încheie pe întreaga suprafață 
prevăzută. (Dumitru Prună, cores
pondentul „Scînteii").

Erbicidarea griului la C.A.P. Rica, județul Argeș

ÎN DOMENIUL PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE

Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Su
ceava cu 530,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,3 la sută la vo
lumul lucrărilor geologice, 11,4 la 
sută la volumul fizic la forajul cu 
sondeze, 6,6 la sută la viteza medie 
de lucru la forajul cu sondeze, 10,4 
la sută la volumul producției nor
mate pe o persoană ; unitatea a rea
lizat sarcinile planificate la benefi
cii ; consumurile normate de mate
rii prime și materiale au fost redu
se cu 9,7 la sută, iar cele de com
bustibili și energie electrică cu 0,6 
la sută.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Ba
natul.

Locul III : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Cluj.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI
SI UTILAJE ELECTRICE. 

MOTOARE SI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de conduc
tori electrici emailați Zalău cu 1 056,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 32 Ia sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 6,4 la sută la producția fizică, 7,1 
la sută la producția marfă vjndută 
și încasată ; cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 lei producție marfă 
au fost reduse cu 2,6 la sută, iar cele 
materiale cu 3,2 Ia sută.

Locul II : întreprinderea „Electro
motor" Timișoara.

Locul III : întreprinderea de apa
rate electrice, auto și motoare elec
trice Sf. Gheorghe.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA FIRE ȘI FIBRE 

SINTETICE
Locul I : Combinatul de fibre sin

tetice Săvinești cu 592,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 3,9 la sută la pro
ducția netă, 4,2 la sută la producti
vitatea muncii, 26,4 la sută la bene
ficii ; sarcinile de plan la produc
ția pentru export au fost depășite cu 
21,5 la sută ; consumurile normate de 
materii prime și materiale de bază 
au fost reduse cu 2,3 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 7,5 la sută.

Locul,II : Combinatul de fibre ar
tificiale Brăila.

Locul III : Combinatul de fibre sin
tetice Vaslui.

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de trico
taje și perdele Pașcani cu 690,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,8 la sută la pro
ducția fizică, 1 la sută la producția 
netă. 0,8 la sută la producția marfă 
vindută și încasată, 1 la sută la pro
ductivitatea muncii, 18,9 Ia sută la 
livrări de mărfuri la fondul pieței ; 
unitatea s-a încadrat în consumurile 
normate de energie electrică și com
bustibili. iar cele de materii prime 
si materiale de bază au fost reduse 
cu 1,2 la sută.

Locul II : întreprinderea „Tricota
jul roșu" București.

Locul III: întreprinderea „Adesgo" 
București..

•) Indicatorii privind producția 
netd, productivitatea muncit, costu
rile de producție și beneficiile sint 
calculați pe două luni.

ÎN INDUSTRIA BERII, SPIRTULUI, 
AMIDONULUI, APELOR 

MINERALE ȘI TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea de bere 
București cu 1 422,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 28,4 la sută la 
producția netă. 26.9 la sută la pro
ducția fizică. 16,6 la sută la produc
ția marfă vindută și încasată, 21,6 
la sută la productivitatea muncii, 40 
la sută la beneficii ; cheltuielile to
tale planificate la 1 000 lei produc
ție marfă au fost reduse cu 7,9 ia 
sută, iar cele materiale cu 10,5 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de bere 
și spirt Bacău.

Locul III : întreprinderea de cul
tură și fermentarea tutunului Arad.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Sibiu cu 335,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,7 la sută Ia vo
lumul activității de poștă și teleco
municații, 4,5 la sută la prestații în 
unități fizice. 3 la sută la prestații 
de servicii pentru populație, 2,8 la 
sută la beneficii ; volumul planificat 
de activitate pe o persoană a fost 
depășit cu 3,9 la sută.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bihor.

Locul III : Direcția de poștă a mu
nicipiului București.

IN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I : întreprinderea de ali
mentație publică Focșani cu 450 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,6 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 4,3 
la sută Ia producția proprie de ali
mentație publică. 26 la sută la be
neficii. 6,8 la sută la volumul des
facerilor de mărfuri pe un lucră
tor.

Locul II: întreprinderea de ali
mentație publică Drobeta-Tumu Se
verin.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Călărași.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea județealhă 
pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile Botoșani cu 
597,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,5 la sută la volu
mul total al materialelor refolosibile 
colectate, 37,9 la sută la volumul de 
achiziții de materii prime de origine 
animală, 24 lă sută la volumul fizic 
planificat cu prelucrare a materiale
lor refolosibile metalice, 7,6 la sută 
la beneficii ; cheltuielile de circulație 
planificate au fost reduse cu 14,6 
la sută.

Locul II : întreprinderea județeană 
pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile Călărași.

Locul III : întreprinderea județeană 
pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile Vrancea.

IN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județeană 

de transport local Vrancea cu 1 026,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,4 la sută la ve
nituri brute din activitatea de

transport, 5,1 la sută la numărul de 
călători transportați, 6.8 la sută la 
productivitatea muncii și la beneficii; 
cheltuielile totale planificate la 1 000 
lei venituri brute au fost reduse cu 
0,1 la sută, iar consumul de carbu
ranți și energie electrică cu 5,3 la 
sută.

Locul II : întreprinderea județeană 
de transport local Ialomița.

Locul III : întreprinderea județea
nă de transport local Sibiu.

INDUSTRIA METALURGICA

Locul I : Centrala Industrială de 
produse refractare Brașov cu 278,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,2 la sută la pro
ducția netă, 3 la sută la producția 
marfă vîndută și încasată, 8,4 la sută 
la productivitatea muncii. 18,9 la sută 
la beneficii ; cheltuielile totale și 
materiale planificate la 1 000 lei pro
ducție marfă au fost reduse cu 0,8 
la sută.

INDUSTRIA MAȘINILOR UNELTE, 
ELECTRONICII

ȘI ELECTROTEHNICII

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București cu 543,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,2 la sută la pro
ducția netă, 1,1 la sută la producția 
marfă vîndută și încasată. 4,4 la sută 
la productivitatea muncii, 35,1 li sută 
la beneficii ; cheltuielile total’' pla
nificate la 1 000 lei producție^ ilarfă 
au fost reduse cu 0,6 la sută, ias cele 
materiale cu 1,7 la șută.

Locul II : Centrala industrială de 
motoare și materiale electrotehnice 
București.

Locul III : Centrala industrială de 
echipament de telecomunicații și 
automatizări București.

INDUSTRIA CHIMICA

Locul I : Centrala de.utilaje și pie
se de schimb pentru industria chi
mică cu 646,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11 la sută la produc
ția netă, 11,3 lă sută la producția fi
zică, 3,8 la sută la producția marfă 
vîndută și încasată, 6,6 Ia sută la 
productivitatea muncii, 13,9 la sută 
la beneficii ; cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 lei producție marfă 
au fost reduse cu 2 la sută, iar cele 
materiale cu 1,4 la sută.

ECONOMIA FORESTIERA, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Locul I : Centrala de utilaje și pie
se de schimb București cu 306,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,3 la sută la pro
ducția netă, 3,1 Ia sută la producția 
frzică. 0,2 lă sută la productivitatea 
muncii ; consumurile normate de 
materii prime și materiale de bază 
au fost reduse cu 3,5 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 1,8 la sută.

INDUSTRIA ALIMENTARA

Locul I : Centrala industrială de 
morărit, decorticat, panificație și pro
duse făinoase cu 726,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,5 la sută la pro
ducția netă, 17 la sută Ia producția 
fizică. 11 la sută la producția marfă 
vindută și încasată, 14,7. Ia sută la 
productivitatea muncii. 11,7 la sută 
la beneficii ; cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 lei producție marfă 
au fost reduse cu 0,7 la sută, iar cele 
materiale cu 3,9 la sută.

Locul II : Centrala berii, spirtului, 
amidonului și apelor minerale.

Locul III : Centrala producției șl 
industrializării tutunului.

Pențiv recolte mari în acest an-
SISTEMELE DE IRIGAȚII SX FIE PREGĂTITE DIN VREME Țării, cit mai mult cărbune!

(Urmare din pag. I)

în acest an, potrivit planului, ur
mează să se cultive in sistemele de 
irigații 2,2 milioane hectare cu ce
reale, plante tehnice și furaje și să 
se obțină, in medie la hectar, 7 030 
kg porumb boabe și 45 tone sfeclă 
de zahăr — plante recunoscute ca 
răspunzind cel mai bine la adminis
trarea apel. Faptul că o treime din 
recoltele ce se vor obține la aceste 
două culturi va proveni de pe aceste 
suprafețe, la care se adaugă can
tități mari de legume și furaje, 
presupune ca toate sistemele de iri
gații să fie reparate și revizuite in 
așa fel încît să funcționeze la în
treaga capacitate ori de cite ori va 
fi nevoie de apă. Care este in mo
mentul de față stadiul pregătirii 
sistemelor de irigații ?

Trebuie să arătăm că în prima 
parte a lunii martie a avut loc la 
Brăila o analiză la care au partici
pat directori adjuncți ai direcțiilor 
agricole din județele cu pondere in 
culturi irigate, directorii întreprin
derilor de exploatare a sistemelor 
de irigații, factori de răspundere din 
Ministerul Agriculturii. A fost apro
bat un program care prevede urmă
toarele : trusturile de construcții și 
îmbunătățiri funciare și Întreprin
derile de exploatare să finalizeze 
lucrările și să efectueze probele cu 
apă pe 65 036 hectare, să termine 
reparațiile și reviziile anuale, sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii să repare agregatele de pompa
re, unitățile agricole să recruteze și 
să instruiască 93 600 udători și 
16 700 de rr.otopompiști, să preia 
echipamentele mobile și motopom- 
pe'.e.

Cum se achită cei vizați de sarci
ni p -'-ce-iințate ?

înainte de a da răspuns la această 
intebare se impun citeva precizări : 
Orice sistem de irigații văzut ca un 
întreg, așa cum a fost conceput de 
la aducțiune la plantă, are două 
tronsoane princioale legate intre ele 
funcțional : primul cuprinde stații 
de pompare, canale, conducte îngro
pate, hidranți — care aparțin în
treprinderilor de exploatare obligate 
să aducă apa la hidrant ; al doilea 
— mînuirea echipamentelor mobile. 

a motopompelor și aplicarea corec
tă a tehnologiei culturilor irigate, 
care revin unităților agricole, obli
gate să aducă apa de la hidrant la 
rădăcina plantei. Cu toate că răs
punderile au fost delimitate precis, 
există și acum unele situații nere
zolvate. Astfel, mai sînt situații în 
care echipamentele mobile de udare 
n-au fost preluate în totalitate de 
proprietarii lor, nu s-a acționat în 
măsura necesară în vederea recrută
rii motopompiștilor și udătorilor etc.

1. STAȚII DE POMPARE. Potri
vit programului stabilit, în 1982 vor 
fi irigate in județul Teleorman 
170 000 hectare. Din acestea, 32 000 
hectare sint amenajări noi, care 
se află în sistemul de irigații Vii- 
șoara. în prima etapă, mai exact în 
vară, vor beneficia de apă toate 
cele 32 000 hectare, reprezentind de 
fapt restanța din anul trecut. Pe 
această suprafață s-au terminat sta
țiile de punere sub presiune, rețele
le de canale și conducte. Mai sînt 
lucrări neterminate la stațiile de 
bază — S.R.P. Viișoara și S.R.P. 2 
Zimnicea. Pentru a se respecta ter
menul de 30 aprilie, stabilit pentru 
începerea probelor, se cer eforturi 
mai mari din partea Trustului de 
construcții de îmbunătățiri funciare 
și a ''întreprinderii de instalații 
montaj, ambele din București, la 
unele obiective — bazinul de aspi
rație de la stația de repompare 
Viișoara, agregatele nr. 8, 9 și 10 — 
impunindu-se intensificarea ritmu
lui de execuție.

Care este situația în Ialomița ? 
Deși la analiza amintită inginerul 
Ion Avram, director general adjunct 
ai direcției agricole județene, a soli
citat sprijin și i s-a promis din par
tea Ministerului Agriculturii pentru 
terminarea lucrărilor la ștația Boc- 
șa-Dumltrești și a canalului D 5, 
lucrurile nu s-au mișcat din loc. 
Tovarășul inginer Filip Petrescu, 
directorul I.E.L.I.F. Ialomița, ne-a 
relatat zilele trecute următoarele : 
„Pentru cele două pompe necesare 
efectuării probelor lucrează o echi
pă de la întreprinderea noastră și 
de la I.I.M. N-a venit nimeni de la 
întreprinderea de pompe „Aversa" 

ca să asigure funcționarea celorlalte 
6 agregate de pompare. Nici pe ca
nalul D 5 nu s-a întreprins nimic in 
afara unor lucrări provizorii". Men
ționăm că aceste două stații trebuie 
să asigure apa pe suprafețe prevă
zute a se iriga în acest an.

2. REPARAȚIILE ȘI REVIZIILE 
ANUALE. Ultimele date pe care le 
deținem (24 aprilie), arată că pe an
samblu lucrările se apropie de stadiul 
final. Din 9 451 grupuri de pompare 
sint gata 9 411, decolmatările și com
pletările de terasamente s-au reali
zat în totalitate, programul de repa
rat canale a fost realizat în propor
ție de 97 la sută, conductele — 98 la 
sută, aspersoarele — 97 la sută, iar 
motopompele — 85 la sută. Merită 
reținute citeva din condițiile care au 
dus la încheierea lucrărilor in sta
țiile de pompare din județul Tulcea: 
reparațiile au început în august, cînd 
irigațiile s-au redus, fabricația cu 
forțe proprii a 62 la sută din nece
sarul de piese de schimb și recon- 
diționarea oricărei piese care mai 
putea -fi folosită. Cum s-a asigurat 
materia primă pentru turnătorie ? 
Putem vorbi chiar de un circuit în
chis : pentru producerea de piese se 
folosesc fieful vechi, oțelul și fonta 
din piesele uzate. Asimilarea de 
piese mari, pretențioase ca execuție, 
cum sint rotoarele pentru pompe, 
introducerea procedeului de recon- 
diționare prin metalizare, a automa
tizării în exploatare sint numai cîte- 
va din inițiativele specialiștilor tul
ceni care confirmă buna organizare 
a activității, eforturile pentru rezol
varea problemelor în atelierele uni
tății.

3. RECRUTAREA ȘI INSTRUIREA 
MOTOPOMPIȘTILOR ȘI UDATO- 
RILOR. Acum, cînd mai sînt puține 
zile pînă la declanșarea campaniei de 
irigații, într-o serie de județe cu 
pondere cum sînt Brăila. Giurgiu. 
Călărași și Constanța nu au fost 
asigurate decît între 55 și 90 la sută 
din efectivul necesar. Pe ansamblu, 
numărul celor recrutați pînă acum 
reprezintă doar 75 la sută din ce s-a 
stabilit. E lesne de înțeles că în 
aceste condiții nu se poate vorbi de 
irigații, de ceea ce este îndreptățit
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să se aștepte de la acestea. La 
C.A.P. Daia din județul Giurgiu 
s-au obținut producții slabe ca 
urmare a lipsei de preocupare a 
consiliului de conducere pentru asi
gurarea udătorilor. Anul trecut au 
mutat conductele pe 3 500 hectare... 
trei udători. Cum lucrau ? Aripile 
de ploaie stăteau 30—40 de ore pe 
aceeași poziție pină începea apa să 
băltească, în timp ce pe alte sole, 
pină ajungeau să le mute se usca 
pămintul. Lipsa oamenilor invocată 
de cadrele de conducere nu se înte
meiază pe date reale. Este adevărat 
că mulți locuitori lucrează la Giur
giu ori la București, dar există to
tuși forțe disponibile. Este nevoie de 
90 de oameni care trebuie recrutați 
și instruiți. Și sigur vor fi găsiți nu
mai dacă contractele încheiate cu 
aceștia vor fi respectate de ambele 
părți.

Și în județul Constanta, după 
cum spunea tovarășul Ion Chiriac, 
directorul I.E.L.I.F. Constanța, sînt 
necesari mulți udători care să mute 
cele 700 000 conducte. Firește, pro
blema nu e ușor de rezolvat. Nimeni 
nu se angajează să lucreze numai 
două-trei luni pe vară cit durează 
irigațiile. Măsura stabilită ca for
mațiile de cooperatori și mecaniza
tori, dar și alți locuitori ai comu
nelor, care iau suprafețe în acord 
global să facă și udările e posibil de 
aplicat cu condiția să fie eliminate 
rutina și comoditatea din activita
tea consiliilor de conducere ale coo
perativelor, ale unor comitete co
munale de partid.

în județele cu suprafețe mari în 
sistemele de irigații, la semănatul po
rumbului, sfeclei de zahăr, florii-soa
relui, soiei, furajelor s-au executat 
lucrări de calitate. Pentru a se reali
za producțiile prevăzute se cere însă 
să se acționeze cu aceeași energie și 
la irigarea culturilor. Iată de ce este 
necesar ca micile, dar multele între
ruperi ale firului de apă pe drumul 
de la marile stații de pompare pînă 
la plante să fie grabnic lichidate.

Lucian CIUBOTARUJ 

unul dintre cele mai mari complexe 
mecanizate din tară, se obțin ran
damente de „virf" de 24 de tone căr
bune pe post. Explicația o aflăm 
lesne : aici fiecare om din brigadă 
are atribuții și răspunderi precise și 
se păstrează o disciplină desăvîrsită. 
O simplă apăsare de buton și gigan
tul din metal de peste 4, metri înăl
țime se pune în mișcare^ Cărbunele 
tăiat din strat este preluat neîntre
rupt de benzile de cauciuc de -la 
orizontul 400 și trimis la suprafață. 
Locul de muncă, utilajul, toate in
stalațiile sînt întreținute în condiții 
excelente. Minerii Victor Moldovan, 
Nicolae Lică și Ernest Dobai ne vor
besc despre experiența pe care au 
cîștigat-o în mecanizarea lucrărilor 
de susținere și tăiere a cărbunelui.

— Complexul de mare productivi
tate cu care a fost dotată întreprin
derea noastră este o investiție im
portantă făcută de statul nostru — 
ne-a spus brigadierul Iile Amorări- 
ței. De aceea, noi, cei care lucrăm 
cu această complicată instalație, am 
învățat să o mînuim bine și să o si 
îngrijim ca pe ochii din cap. E și 
normal să fie așa. Numai brigada 
noastră asigură 60 la sută din pro
ducția sectorului I ; extragem zilnic 
1 000 de tone de cărbune. Si nu am 
ajuns la pragul producției maxime, 
în curind, vom monta acest complex 
în alt strat de cărbune, unde inten
ționăm să ne depășim propriile re
corduri.

Mina Lupeni. La sectorul IV al 
minei care are cel mai mare grad 
de mecanizare din Valea Jiului s-a 
acumulat o bună experiență pozitivă 
în utilizarea tehnicii moderne. Mine
rii Constantin Popa. Paul Grasu și 
Aurel Manda, care conduc brigăzi ce 
se află în primele rînduri ale între
cerii, ne relatează că prin folosirea 
intensivă a complexelor mecanizate, 
productivitatea muncii în abatajele 
mecanizate a crescut la peste 12 ton» 
cărbune pe post, ceea ce a făcut ca 
sectorul IV al minei să extragă peste 
pian 13 000 tone cărbune.

Mina Aninoasa. Dacă în anul tre
cut colectivul acestei mine nu figura 
printre fruntașii Văii Jiului. încă din 
prima lună a acestui an minerii de 
aici înscriu pe graficele întrecerii noi 
și noi depășiri ale producției de căr-

Realizări la extracția 
Mina de cărbune brut

față de plan (în tone)

Vulcan + 25 552
Uricani 4- 14 882
Lupeni + 9 187
Aninoasa + 3 342
Bărbâteni + 1 361
Petrila 4" 136
Paroțeni + 65
Dilja — 3 796
Lonea — 5 998
Livezeni — 43 833

Combinatul minier Valea 
Jiului (total)

La huilă netă

bune planificate. în ianuarie s-au 
produs suplimentar 156 tone cărbune, 
în februarie — 1 167 tone. în martie 
— 2 000 tone. Cum s-a înfăptuit 
revirimentul 7

— Acțiunile desfășurată în scopul 
de a îmbunătăți plasarea posturilor 
în cărbune, măsurile de omogeni
zare a formațiilor de lucru au creat 
condiții corespunzătoare aplicării me
canizării la sectorul I — ne declară 
ing. Cornel Burlec, directorul minei. 
Toate acestea au schimbat mult în 
bine activitatea productivă în toate 
sectoarele.

Ilustrativă în această privință este 
o intîmplare pe care ne-a relatat-0 
tehnicianul Petru Birleanu, șeful 
sectorului I. Anul trecut era cît pe 
ce să se renunțe la complexul me
canizat : din cauza caracteristicilor 
tectonice ale tavanului de rezistentă 
se obțineau producții mici, de 5—6 
tone cărbune pe post O situație cu 
care minerii nu se Împăcau nicicum. 
Pînă la urmă, specialiștii au decis 
refacerea artificială a tavanului de 
rezistență. Soluția s-a dovedit bună : 
„avansarea" zilnică a complexului a 
crescut aproape de două ori, iar 
productivitatea muncii a ajuns in

+ 943

+ 12 231

această primă etapă la 9—10 tone pe 
post.

Dacă șapte unități miniere din 
Valea Jiului au înregistrat pină acum 
un plus de peste 54 000 tone cărbune, 
trei mine — Livezeni, Lonea și Dilja 
— au înregistrat restanțe de peste 
53 000 tone cărbune, diminuind ast
fel realizările colectivelor de muncă 
fruntașe. Desigur sint de apreciat 
eforturile susținute. îndeosebi ale 
minerilor din Lonea, pentru recupe
rarea restanțelor din prima parte a 
anului. De fapt, atît în februarie, cit 
și în martie ei au depășit prevederile 
planului, existînd condiții pentru re
cuperarea restantelor în lunile urmă
toare. Cît privește mina Livezeni, 
este necesar ca deopotrivă condu
cerea combinatului și Ministerul Mi
nelor să analizeze în profunzime 
cauzele rămînerilor în urmă și să 
stabilească măsurile necesare pentru 
redresarea întregii activități.

Stă în puterea minerilor din Live
zeni să învingă greutățile și să re
vină în rindurile celorlalte colective 
de muncă ale Văii Jiului care 
depun eforturi stăruitoare în vederea 
extragerii unor cantități cît mai mari 
de cărbune.
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Profundă satisfacție și deplină aprobare față de rezultatele rodnice 
ale vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană 
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe plaiurile strămoșești ale județu
lui nostru au urmărit cu deosebit in
teres și vie satisfacție desfășurarea 
vizitelor oficiale de prietenie pe care 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, le-ați între
prins, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană, se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R. Vedem in aceste vizite o nouă 
și strălucită contribuție la întărirea 
relațiilor trainice de prietenie, cola
borare și solidaritate dintre România 
și cele două țări socialiste frățești, 
întreaga desfășurare a vizitelor, sen
timentele de stimă și caldă ospita
litate cu care ați fost întîmpinat 
pretutindeni, rezultatele deosebit de. 
rodnice ale convorbirilor oficiale. în
țelegerile și documentele adoptate se 
înscriu ca un nou și important mo
ment în cronica raporturilor de prie
tenie cu popoarele chinez și coreean, 
bazate pe o profundă încredere re
ciprocă, egalitate și respect al inde
pendenței naționale, evidențiind u- 
riașul prestigiu de care se bucură în 
lume politica partidului și statului 
nostru, al cărei strălucit promotor 

. înteți.
Comuniștii, toți oamenii muncii din 

județul Argeș, asemenea întregii 
noastre națiuni, au urmărit cu 
profundă mindrie patriotică, satisfac
ție și emoție vizita de deosebită în
semnătate pe care, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, ați efectuat-o 
in R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană, 
important act de politică externă ro
mânească, care continuă cu perseve
rența și fermitatea, proprii dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe secretar general, ideea promo
vării înțelegerii și cooperării între 
popoare — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ 
AL P.C.R. Sintem mîndri, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că in această perioadă, 
cînd in viața internațională au inter
venit situații complicate, dumnea
voastră, eminent conducător al 
României socialiste, în numele po
porului nostru ați reafirmat cu tărie 
principiile care trebuie să guverneze 
relațiile dintre state și ați făcut încă 
o dată cunoscute întregii lumi voința 
și aspirațiile de pace, progres, colabo
rare și înțelegere care animă poporul 
româh.

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe strămoșeștile plaiuri bihorene — 
români, maghiari și de alte naționa
lități — au urmărit cu profundă satis
facție și legitimă mindrie patriotică 
vizita de prietenie pe care ați efec
tuat-o in țările prietene — Republica 
Populară Chineză și Republica Popu
lară Democrată Coreeană — se spune 
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BIHOR AL P.C.R.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că bi- 
horenii, comuniștii, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, de pe aceste înfloritoare melea
guri ale României socialiste, alături 
de întregul popor, iși vor consacra 
toate eforturile. întreaga lor putere 
de muncă pentru înfăptuirea măre
țelor sarcini ce le revin din istori
cele documente ale Congresului al 
XII-lea al partidului, sporindu-și 
astfel contribuția la progresul și 
prosperitatea societății noastre socia
liste.

Alături de întregul nostru partid și 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii, români, maghiari și germani din 
județul Bistrița-Năsăud, au urmărit, 
cu cel mai profund interes, cu vie 
satisfacție și mindrie revoluționar- 

. ; patriotică, strălucitele solii de pace, 
prietenie și colaborare pe care le-ați 
întreprins, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Chineză și Republica Populară 
Democrată Coreeană — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BISTRITA-NASAUD al 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

Cu inimile pline de bucurie, acum, 
la reîntoarcerea pe scumpul pămmt 
al patriei, dorim să vă adresăm și 
noi, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, alături de între
gul partid și popor, tradiționalul 
jfeun venit" și să ne exprimăm to
tala satisfacție pentru rodnicia cu 
care au fost finalizate cele două 
vizite, asigurindu-vă că vom face 
totul pentru transpunerea in practică 
a sarcinilor cane ne revin din istori
cele hotărîri ale Congresului al' 
XII-lea al partidului, pentru prospe
ritatea continuă a țării, pentru apă
rarea independenței și suverani
tății ei.

Noua solie de prietenie pe care 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ați între
prins-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană, se înscrie ca un eveni
ment cu ample semnificații, menit 
să deschidă perspectivele unei dez
voltări și mai puternice a legături- 

' lor de strînsă prietenie, solidaritate 
și conlucrare tovărășească dintre 
poporul român și popoarele chinez 
și coreean — se arată in telegrama 
trimisă de COMISIA CENTRALA 
DE REVIZIE A P.C.R.

Cu sentimente de adîncă min
drie patriotică și înaltă prețui
re pentru rezultatele remarcabi
le cu care s-a încheiat străluci
ta solie de pace, prietenie șl cola
borare, membrii Comisiei Centrale 
de Revizie a Partidului Comunist 
Român vă roagă, stimate tovarășe 
Ceaușescu, să primiți viile lor mul
țumiri pentru modul profund crea
tor in care gindiți și realizați poli
tica internă și externă a țării, și vă 
încredințează că vor acționa ca și 
pină acum, cu fermitate și dăruire 
revoluționară, pentru realizarea sar
cinilor ce le revin, aducind o con
tribuție sporită la înfăptuirea ne
abătută a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Vedem, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în această 
nouă misiune de mare importanță po
litică pe care, ca de fiecare dată, ați 
îndeplinit-o cu o remarcabilă strălu
cire, confirmarea grăitoare a-realis
mului și justeței politicii partidului 
și statului nostru pe care dumnea
voastră, fiul cel mai iubit al națiu
nii române, o promovați cu o pildui
toare consecventă — se spune în te
legrama ACADEMIEI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA.

Am urmărit, în același timp, cu 
sentimente de aleasă prețuire boga
tul program de lucru al tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, numeroasele vizite și 
întîlniri cu membrii academiilor de 
știință, cu alți oameni de știință și 
cultură din Republica Populară Chi
neză și Republica Populară. Demo
crată Coreeană.

Academia Republicii Socialiste 
România se angajează să acționeze 
cu toată hotărirea pentru înfăptuirea 
exemplară în practică, in partea ce-i 
revine, a înțelegerilor încheiate, pen
tru 0 cooperare fructuoasă și strin- 
gerea legăturilor dintre oamenii de 
știință și cultură români și colegii lor 
chinezi și coreeni.

Comuniștii, toți oamenii muncii, 
români, maghiari și germani din ju
dețul nostru — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BRA
ȘOV AL P.C.R. — au urmărit cu viu 
interes și mare satisfacție vizitele 
oficiale de prietenie efectuate de 

• 0 prețioasă contribuție la intărirea prieteniei și adîncirea colaborării multilaterale
dintre România și țările vizitate, in interesul progresului operei de construcție 
socialistă, al cauzei generale a socialismului și păcii. n. / jr

• Noi confirmări grăitoare ale înaltei stime și aprecieri de care se bucură secretarul 
general al partidului, președintele Republicii, pentru activitatea neobosită pusă 
in slujba înfăptuirii aspirațiilor de pace, independență și progres ale întregii umanități.

• Insuflețitoare angajamente de a transpune in viață mărețele obiective stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidului de dezvoltare multilaterală a patriei, pentru 
creșterea continuă a prestigiului ei internațional.

dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republica 
Populară Chineză și Republica Popu
lară Democrată Coreeană și își ex
primă deplina aprobare față de re
zultatele fructuoase ale acestei ac
țiuni cu profunde semnificații poli
tice, care a deschis o nouă pagină în 
istoria relațiilor de caldă prietenie și 
strînsă colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Cu inimile pline de bucurie și 
mindrie patriotică, oamenii muncii 
brașoveni, fără deosebire de națio
nalitate, folosesc și acest prilej pen
tru a vă încredința, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de sentimentele lor de nețărmurită 
dragoste și profund devotament, de 
adeziunea lor deplină față de tot 
ceea ce inițiați și întreprindeți in 
fruntea partidului și statului pe pla
nul politicii interne și externe și se 
angajează să acționeze cu toată ener
gia și fermitatea revoluționară pen
tru transpunerea în viață a hotărîri
lor Congresului al XII-lea al parti
dului, sporindu-și astfel contribuția 
la înfăptuirea socialismului și comu
nismului pe pămîntul scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.

în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se spune: 
Femeile de pe întreg cuprinsul pa
triei au urmărit cu profund interes 
și deosebită satisfacție vizitele ofi
ciale de prietenie pe care le-ați în
treprins, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză și în Republica Populară 
Democrată Coreeană. Cu îndreptăți
tă mindrie patriotică am luat cunoș
tință de atmosfera entuziastă, plină 
de căldură, stimă și deosebită consi
derație cu care ați fost întîmpinat 
pretutindeni în cursul acestor isto
rice vizite. înaltul prestigiu de care 
vă bucurați ca personalitate proemi
nentă a vieții politice contemporane, 
a mișcării comuniste și muncitorești.

Am urmărit cu mare satisfacție și 
cu însuflețită mindrie patriotică ac
tivitatea desfășurată de tovarășa 
academician doctor ingLner Elena 
Ceaușescu în țările vizitate, pentru 
intărirea colaborării în domeniul 
științei, modul strălucit în care a ex
primat preocupările tuturor oameni
lor de știință din țara noastră de a 
contribui la dezvoltarea României și 
la cauza păcii în lume, înaltul pres
tigiu de care se bucură în rindul co
munității științifice mondiale, fapt 
ce a reieșit puternic în relief și cu 
prilejul acestor vizite.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că fe
meile României socialiste, împreună 
cu întregul popor, strins unit în jurul 
partidului, al dumneavoastră, vor de
pune toate eforturile pentru îndepli
nirea neabătută a înaltelor obligații 
care ne revin in dezvoltarea multila
terală a patriei noastre socialiste.

Primirea deosebit de călduroasă, 
manifestările de Înaltă prețuire, de 

profundă stimă și considerație cu 
care ați fost pretutindeni înconjurat 
pe pămîntul chinez și coreean, apre
cierile elogioase ce au fost făcute la 
adresa politicii partidului și statului 
nostru au evidențiat încă o dată, în 
modul cel mai strălucit, prestigiul și 
stima de care vă bucurați, în lume, 
pentru contribuția de mare însemnă
tate pe care o aduceți la dezvoltarea 
și continua întărire a prieteniei și co
laborării între toate țările socialiste, 
excepționala principialitate cu care 
militați pentru statornicirea în viața 
internațională a unor noi relații în
tre state bazate pe stimă și respect 
reciproc — se relevă în telegramă 
CONSILIULUI DE CONDUCERE AL 
PROCURATURII DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. și A 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Alături de întreaga 
noastră națiune, comuniștii, toți lo
cuitorii meleagurilor buzoiene v-au 
însoțit în permanență cu inima și 
gîndul în vizita pe care dumnea
voastră, mult. iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, ați întreprins-o, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
R.P. Chineză și în R.P.D. Coreeană. 
Noua solie de pace, de înțelegere și 
colaborare care înscrie și de această 
dată strălucitoare pagini în cronica 
relațiilor dintre poporul român și 
popoarele chinez și coreean, reflectă 

pregnant politica realistă promovată 
cu consecvență de Partidul Comunist 
Român și Republica Socialistă 
România, sub înțeleaptă și clarvăză
toarea dumneavoastră conducere, 
pentru dezvoltarea și adîncirea re
lațiilor de prietenie, colaborare și 
cooperare multilaterală cu toate sta
tele, pentru întărirea continuă a uni
tății mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, pentru triumful 
cauzei socialismului, și păcii în lume.

Exprimîndu-ne totala adeziune la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, ne angajăm că 
vom munci cu abnegație, fără a pre
cupeți nici un efort, pentru a face 
din anul 1982 un an record în toate 
domeniile de activitate, pentru în
făptuirea neabătută a hotăririlor 
Congresului al XII-lea, a Programu
lui partidului — calea sigură a fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României spre 
comunism.

împreună cu întregul popor, oa
menii muncii de naționalitate ger
mană din țara noastră au urmărit 
cu viu interes și profundă satisfac
ție desfășurarea vizitei oficiale de 
prietenie pe care ați întreprins-o, 
împreună cu stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză și Republica Populară De
mocrată Coreeană și își exprimă în
treaga gratitudine pentru activitatea 
prodigioasă pe care ați desfășurat-o, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe întregul parcurs 
al vizitei, pentru rezultatele deose
bit de rodnice ale acestui nou dialog 
la nivel înalt — se arată în telegra
ma CONSILIULUI OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
GERMANA.

Exprimînd încă o dată adeziunea 
deplină față de rezultatele vizitei, a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii de naționalitate germană din țara 
noastră sînt ferm hotăriți de a-și 
aduce contribuția, împreună cu în
tregul popor, la înfăptuirea Progra
mului partidului, a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, la edificarea 
societății socialiste și comuniste pe 
pămîntul drag al patriei, Republica 
Socialistă România.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. 
se spune : în aceste momente de pu
ternică angajare a întregului popor 
în lupta pentru înfăptuirea progra
mului partidului; trăim împreună cu 
întreaga națiune înălțătoare senti
mente de mindrie patriotică și mare 
bucurie pentru strălucita confirmare 
a justeței politicii interne și interna
ționale a partidului și statului nos
tru de către fructuosul dialog pe 
care dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, l-ați purtat cu înalții re
prezentanți ai partidelor și popoare
lor chinez și coreean.

Adresindu-vă din adincul inimi
lor, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu și stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, urarea de „Bun venit" pe 
pămîntul scump al patriei, din noua 
solie de prietenie și pace, vă asigu
răm că nu vom precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XII-lea al partidului, 
pentru sporirea contribuției județu
lui nostru la dezvoltarea și înflorirea 
multilaterală a României socialiste.

Ne exprimăm, alături de întregul 
nostru popor, profunda satisfacție 
față de rezultatele de o deosebită în
semnătate care au încununat vizitele 
întreprinse de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu. în R. P. 
Chineză și R.P.D. Coreeană, se spune 
în telegrama MINISTERULUI CO
MERȚULUI EXTERIOR ȘI COOPE
RĂRII ECONOMICE INTERNAȚIO
NALE.

Mobilizați de perspectivele tot 
mai largi deschise de fructuoasa 
dumneavoastră vizită, ne angajăm să 
facem totul pentru transpunerea în 
practică a acordurilor semnate si în
țelegerilor convenite, să vă urmăm 
neabătut în tot ce întreprindeți pen
tru viitorul luminos al patriei noas
tre dragi, pentru adîncirea colaboră
rii economice cu alte țări, pentru 
creșterea prestigiului României so
cialiste în lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii, 
români și maghiari din județul nos
tru, intr-o deplină și indestructibilă 
unitate in jurul partidului, al dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, au urmărit 
zi de zi, ademenea întregului popor, 
cu viu interes și îndreptățită satis
facție și mindrie patriotică vizita o- 
ficială de prietenie pe care ați efec
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană, exprimîndu-și, și cu acest 
prilej, deplinul acord și înalta apre
ciere fată de rezultatele deosebit de 
fructuoase cu care s-a încheiat a- 
ceastă nouă și strălucită solie de 
pace și prietenie — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
COVASNA AL P.C.R.

Vă rugăm să ne permiteți, acum la 
întoarcerea pe pămîntul drag și 
scump al patriei, să dăm glas bucu
riei nemărginite. Izvorî te din adincul 
Inimilor, de a vă avea din nou în 
mijlocul nostru și să vă adresăm, 
dumneavoastră și tovarășei Elena 
Ceaușescu, un călduros „bine ați ve
nit", împreună cu urările noastre 
sincere de multă sănătate și ferici
re, viață îndelungată și putere de 
muncă, pentru ca. in fruntea parti
dului și a țării, să ne conduceți cu 
aceeași cutezanță revoluționară, clar
viziune și înțelepciune, spre noi trep
te de progres, bunăstare și civiliza
ție.

împreună cu întregul nostru popor, 
oamenii muncii din cooperația meș
teșugărească, fără deosebire de na
ționalitate, au urmărit cu viu interes, 
cu deplină satisfacție și mindrie pa
triotică vizita oficială de prietenie pe 
care ați întreprins-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în, Re
publica Populară Chineză și Repu
blica Populară Democrată Coreeană 
și salută cu deosebită căldură rezul
tatele rodnice ale convorbirilor pur
tate, cu acest prilej, la cel mai înalt 
nivel — se relevă în telegrama U- 
NIUNII CENTRALE A COOPERA
TIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTE

Manifestîndu-și deplina adeziune 
la rezultatele prestigioase ale acestei 
vizite, la întreaga politică a partidu
lui și statului nostru, oamenii muncii 
din cooperația meșteșugărească sint 
ferm hotăriți să muncească cu și mai 
multă hărnicie și pricepere, pentru a 
îndeplini întocmai sarcinile ce le re
vin din documentele Congresului al 
XII-lea al partidului, sporind, astfel, 
contribuția lor la ridicarea continuă 
a bunăstării poporului, la inflorirea 
pe mai departe a patriei noastre, la 
creșterea necontenită a prestigiului 
României socialiste în lume.

Țărănimea cooperatistă, toți lucră
torii ogoarelor patriei — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți '— au urmărit cu sentimente de 
admirație și înaltă mîndrie patrioti
că vizitele oficiale de prietenie în
treprinse de dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, în R.P. Chineză, pțecum 

și in R.P.D. Coreeană și au primit cu 
mare satisfacție, cu deplină și unani
mă aprobare, rezultatele deosebit de 
fructuoase ale întîlnirilor pe care 
le-ați avut cu conducătorii celor 
două țări socialiste prietene — se a- 
rată în telegrama CONSILIULUI U- 
NIUNII NAȚIONALE A COOPERA
TIVELOR AGRICOLE DE PRODUC
ȚIE.

Primirea plină de căldură și ospi
talitate frățească de care v-ati bucu
rat pretutindeni pe parcursul celor 
două vizite, impresionantele manifes
tări ce v-au fost rezervate în R. P. 
Chineză și R.P.D. Coreeană au pus 
încă o dată în evidență profunda sti
mă și considerație de care vă bucu
rați, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe toate meridia
nele globului, ca eminentă persona
litate a lumii politice contemporane.

Manifestările de stimă și respect cu 
care ați fost întîmpinat pretutindeni 
pe parcursul vizitei, cuvintele de 
aleasă prețuire ce v-au fost adresate, 
exprimînd înalta considerație de 
care vă bucurați în conștiința popoa
relor prietene au subliniat încă o 
dată faptul că dumneavoastră re- 
prezentați în fața lumii întregi un 
simbol viu al păcii, colaborării si 
întrajutorării reciproce, al solidarită
ții internaționaliste cu toate statele 
care năzuiesc spre o dezvoltare de 
sine stătătoare, spre progres și civi
lizație, sub semnul libertății, suvera
nității și al independentei naționale

— se relevă în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN GALAȚI AL 
P.C.R.

Ne mîndrim, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, că avem 
in fruntea partidului și a tării un 
astfel de conducător și vă mulțumim 
din inimă pentru minunatul mod în 
care dați glas dorinței noastre de 
pace șl prietenie, făcînd ca numele 
României să fie rostit cu admirație 
pe toate meridianele lumii.

Folosim acest prilej pentru a ex
prima încă o dată, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
atașamentul nostru profund față de 
întreaga politică internă și externă a 
României socialiste, al cărei strălu
cit promotor sînteți, hotărîrea fermă 
de a face totul pentru aplicarea sa 
în viață, pentru înflorirea și dezvol
tarea multilaterală a patriei noastre, 
pentru afirmarea sa activă și con
structivă in rindul națiunilor lumii.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
români și maghiari din județul Har
ghita au urmărit cu profund interes 
și mîndrie patriotică vizita oficială de 
prietenie pe care ați întreprins-o, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în R. P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană — se spune 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN HARGHITA AL P.C.R.

Exprimînd Întreaga noastră adeziu
ne la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, vă asi
gurăm, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, că toți oame
nii muncii români și maghiari, care 
trăiesc și muncesc tatr-o strînsă uni
tate și frăție, uniți în jurul Partidu
lui Comunist Român, vor munci cu 
abnegație pentru traducerea în viață 
a sarcinilor trasate de cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R., pentru a 
ne aduce din plin contribuția la 
grandioasa operă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism.

Oamenii muncii hunedoreni — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.
— au urmărit cu viu interes și de
plină satisfacție întreaga desfășura
re a vizitei dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în R.P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană, căldura și dragostea 
cu care ați fost înconjurat pretutin
deni, convorbirile pe care le-ați pur
tat cu personalitățile politice chineze 
și coreene. Dînd glas aleselor noas
tre sentimente de stimă și recu
noștință față de nobila dumnea
voastră activitate, eminent condu
cător al destinelor lujninoase ale 
României socialiste, comuniștii, toți 
fiii meleagurilor hunedorene, uniți în 
cuget și fapte, ne exprimăm și cu 
acest prilej deplina adeziune și apro
bare față de politica internă și ex
ternă a partidului nostru, hotărîrea 
fermă de a nu precupeți nici un e- 
fort pentru Înfăptuirea exemplară a 

sarcinilor ce ne revin din însuflețito- 
rul program al partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

COMITETUL NAȚIONAL PENTRU 
APARAREA PĂCII, milioanele de 
luptători pentru pace din patria 
noastră care, împreună cu întregul 
nostru popor, au urmărit cu legitimă 
mîndrie patriotică și profundă satis
facție noua și strălucita solie de pace 
și prietenie pe care ați efectuat-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză și în R.P.D. Coreeană, — se 
spune într-o altă telegramă — vă ex
primăm mulțumirea și recunoștința 
pentru remarcabila contribuție pe 
care ați adus-o la adîncirea și dez
voltarea relațiilor de bună înțelegere, 
solidaritate și rodnică colaborare din
tre poporul român și popoarele chinez 
și coreean, la cauza generală a so
cialismului și păcii în lume.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. se 
spune : Comuniștii, toți locuitorii me
leagurilor mereu mai însorite ale 
Bărăganului ialomițean, tineri și 
vîrstnici, femei și bărbați, într-o de
plină unitate de voință și conștiință 
cu întregul popor, au urmărit cu jus
tificată emoție și legitimă mîndrie 
rezultatele rodnice cu care s-a înche
iat noua solie de pace pe care ați 
purtat-o, mult Iubite și stimate to

varășe Nicolae Ceaușescu, Împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu în 
R. P. Chineză și R.P.D. Coreeană și 
își exprimă încă o dată adeziunea 
totală la întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, fundamentată de dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al națiunii române, 
personalitate proeminentă a vieții 
politice mondiale, ilustru luptător 
pentru cauza păcii, cunoscut și apre
ciat pe toate meridianele globului.

Noi toți, întregul popor vă datorăm 
prestigiul deosebit de care se bucură 
azi România în lume, viața liberă și 
prosperă pe care o trăim. Și sîntem 
mîndri că de numele dumneavoastră 
este legată cea mai bogată în reali
zări și fertilă perioadă a devenirii 
noastre comuniste, că pentru toate 
popoarele reprezentați un simbol al 
păcii șl colaborării internaționale.

Luînd cunoștință cu legitimă 
mîndrie patriotică și cu deosebită 
satisfacție de rezultatele recentei vi
zite pe care ați întreprins-o, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu mult sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu, in 
Republica Populară Chineză și Repu
blica Populară Democrată Coreeană, 
ziariștii din România vă adresează, 
din adincul inimilor, profunda lor re
cunoștință, întreaga gratitudine pen
tru activitatea neobosită, prodigioasă 
ce o desfășurați pe plan intern și 
internațional, pentru inestimabila 
contribuție pe care o aduceți la dez
voltarea raporturilor de bună înțele
gere și colaborare între state, la 
triumful cauzei păcii și socialismului 
pe planeta noastră, la afirmarea țe
lurilor nobile ale făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte — se arată 
în telegrama adresată de CONSILIUL 
ZIARIȘTILOR.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se 
spune : Comuniștii, oamenii muncii, 
toți locuitorii județului Neamț au 
urmărit cu viu interes, cu profundă 
satisfacție și mîndrie patriotică în
treaga desfășurare a noii vizite pe 

'■a. R® •dresa Comitetului Central al partidului, a tovarășului Nicolae 
* Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
V; Republicii Socialiste România, au mai sosit numeroase telegrame adresate 
£ »e~^?mite<e mun.Icipale, orășenești, comunale și organizații de bază ale 
J P.C.R., organizații sindicale, de tineret și de femei, alte organizații de 

masă ** obștești, ministere, instituții centrale, colective de muncă din 
fabrici, combinate și alte unități industriale, de pe șantiere de construc
ții, din institute de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică. între
prinderi agricole de stat, cooperative agricole de producție, stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii, uniuni de creație, instituții de cultură, 
de invățămint și presă, unități pentru ocrotirea sănătății și comerciale, 
unități militare, personalități ale vieții politice, economice, cultural-știin- 
tifice, activiști de partid, oameni ai muncii români, maghiari, germani șl 
de alte naționalități, tineri și vîrstnici din toate domeniile de activitate.

Manifestindu-și bucuria profundă pentru succesul deplin al recentei 
misiuni de pace și prietenie încredințate de partid și popor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții politice contempo
rane, pentru noua și deosebita contribuție adusă la promovarea intere
selor patriei noastre socialiste, la creșterea prestigiului și rolului ei pe 
arena mondială, colectivele de oameni ai muncii din toate domeniile de 
activitate asigură pe secretarul general al partidului că sint ferm hotărite 
să-și _ sporească și mai mult eforturile pentru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, adu- 
cindu-și astfel o contribuție tot mai importantă la ridicarea României pe 
noi culmi de civilizație și progres. (Agerpres)

care ați întreprins-o, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in R. P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană, momente de însemnătate 
istorică în cronica relațiilor țării 
noastre cu cele două state socialiste 
din Asia, care vor da un puternic 
impuls colaborării dintre partidele și 
țările noastre, deschizînd noi per
spective promovării în continuare a 
relațiilor in domeniile politic, econo
mic, tehnico-științitic și cultural — 
în interesul comun, al cauzei so
cialismului și păcii in lume.

Reafirmîndu-și și cu acest prilej 
întregul atașament la politica internă 
și externă a partidului și statului nos
tru, manifestîndu-și profundele sen
timente de stimă și dragoste pentru 
dumneavoastră, cel mai iubit și stimat 
fiu al poporului nostru, comuniștii, 
oamenii muncii, toți lucrătorii jude
țului Neamț se angajează ca, urmind 
minunatul dumneavoastră exemplu, 
să acționeze cu înaltă responsabili
tate și profund devotament pentru 
înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, a 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism, pentru creșterea continuă a 
prestigiului țării noastre în lume.

Această nouă și strălucită mani
festare a contribuției dumneavoastră 
la edificarea unor noi relații inter
naționale, întemeiate pe respectul 
drepturilor inalienabile ale fiecărui 
popor la independență și suveranitate 
națională, pentru o viață mai bună, 
liberă și demnă, pentru soluționarea 
marilor probleme ale lumii de azi, 
constituie o confirmare grăitoare a 
justeței politicii externe a României 
socialiste, pe care proeminenta dum
neavoastră personalitate a inălțat-o 
pe culmi remarcabile — se arată în 
telegrama ACADEMIEI DE ȘTIINȚE 
SOCIALE ȘI POLITICE.

însuflețiți de exemplul dumnea
voastră. membrii Academiei de știin
țe sociale și politice, lucrătorii din 
domeniul cercetării social-politice se 
angajează solemn să , îndeplinească 
în snirit revoluționar, cu înaltă răs
pundere, sarcinile pe care partidul și 
președintele de onoare al Academiei 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, le-a 
trasat frontului ideologic in care sin
tem activ încadrați și,,în care mili- 
tăm ,pentru-.(.progresul' și înflorirea 
.patriei noastre socialiste.

în telegrama MINISTERULUI JUS
TIȚIEI se arată: Asemenea întregu
lui nostru popor, comuniștii, toți oa
menii muncii din sistemul justiției au 
urmărit cU profund interes și sen
timente de deplină satisfacție vizite
le oficiale de prietenie pe care dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
le-ați efectuat în Republica Populară 
Chineză și în Republica Populară 
Democrată Coreeană — momente de 
cea mai mare însemnătate in dez
voltarea relațiilor de trainică prie
tenie și solidaritate, de rodnică con
lucrare între țara noastră și cele 
două țări socialiste prietene, spre 
binele reciproc, al cauzei generale a 
socialismului, progresului și păcii în 
lume.

Consiliul de conducere al Minis
terului Justiției, comuniștii. întregul 
personal din sistemul justiției vă a- 
sigură, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărîrea nestrămutată 
de a-și spori eforturile pentru apli
carea neabătută în viață a ideilor și 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului, care întruchipează gindi- 
rea științifică, pasiunea revoluționa
ră, clarviziunea creatoare a dumnea
voastră, cel mai iubit fiu ăl poporului 
nostru.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. se 
arată : Noua solie de colaborare și 
pace purtată cu strălucire și demni
tate de către dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului român, înflăcă
rat patriot și revoluționar, mili
tant de frunte al mișcării comu
niste internaționale, reflectă activi
tatea neobosită pe care o desfășurați 
în fruntea partidului și statului nos
tru pentru dezvoltarea și intărirea 
legăturilor de caldă prietenie și co
laborare fructuoasă dintre țările so
cialiste, ea constituind o contribuție 
de seamă la întărirea continuă a 
acestor relații, corespunzător intere
selor cauzei socialismului și păcii, ale 
făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Noi, cei ce trăim și muncim pe 
frumoasele meleaguri bucovinene, 
■intern hotăriți ca, în acest cincinal, 
aflat sub semnul calității și eficien
tei, să facem totul pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din documentele Congresului al 
XII-lea al partidului, convinși fiind 
că astfel ne aducem contribuția la 
inflorirea patriei socialiste, la creș
terea prestigiului ei internațional.
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I DIVERS
I

Magnolii in floare
I

<
REEDITAREA UNEI OPERE MONUMENTALE

A fost de ajuns ca soarele 
acestei capric'oase primăveri șă 
fie ceva mai generos, că in 
două zile magnoliile Brăilei au 
si dat in floare. Intru bucuria și 
înaintarea tuturor, dar mai ales 
a copiilor.

Soarele și florile le-au adus în 
parc și pe aceste două fetițe, 
surprinse in imagine de C. Darie 
in timpul unei discuții aprinse. 
Despre ce discută ? Despre pri
măvară, bineînțeles !

Ne obișnuisem, datorită unei prac
tici destul de răspindlte la un mo
ment dat, să ne reprezentăm ca
binetele de științe sociale ca pe niș
te încăperi unde existau citeva apa
rate tehnica și multe planșe și alte 
materiale intuitive, care încărcau pe
reții încăperilor imprumutîndu-le un 
aer de expoziție.

Recent, am vizitat cîteva cabinete 
de științe sociale din orașul Caran
sebeș, care se detașează net de a- 
ceastă imagine stereotipă și săracă, 
oferind elemente veritabile pentru 
un eventual model a ceea ce ar tre
bui să fie un cabinet de științe so
ciale. Ceea ce impresionează mai în- 
tii vizitind cabinetele de științe so
ciale de la liceul pedagogic, liceul de 
matematică-fizică, liceul industrial 
nr. 2 sint simplitatea și funcționali
tatea. Un pupitru de comandă face 
posibilă utilizarea rapidă, fără obiș
nuitele pauze și pierderi inutile de 
timp, a retroiproiectorului, epidiasco- 
pului, aspectomatului, magnetofonu
lui și a altor aparate. Același scop 
este urmărit și prin miniaturizarea 
materialelor documentare existente, 
prin transpunerea pe peliculă a di
feritelor planșe, grafice, calcule, 
pentru a ocupa un loc mai mic și a 
putea fi ușor folosite la aparatele 
tehnice de care am amintit. Bogatul 
material documentar de care dispu
ne fiecare din aceste cabinete este 
fișat, numerotat și sistematizat pe 
probleme în cadrul unui fișier te
matic. La fiecare temă sau lecție mai

importantă, fișa respectivă indică 
materialul ce pdate fi folosit — 
planșe, înregistrări, proiecții etc. și 
locul unde se găsesc acestea. în fine, 
simplitatea și funcționalitatea mai 
sint asigurate și de alte elemente in
genios concepute, cum ar fi, de pil
dă, existenta unor table magnetice 
pe care prind ușor contur, cu ajuto
rul unor segmenți, planul unor ce
tăți, traiectoria unor drumuri co
merciale, locurile unor bătălii etc.

întreținerii utilajelor, 
generale ale secției și

funcționării și 
cheltuielile _ 
întreprinderii etc. Avînd aceste date, 
elevilor li se solicită să calculeze 
prețul de producție, veniturile nete 
înregistrate de întreprindere ș.a.m.d. 
în felul acesta, pfentru elevi, aseme
nea probleme nu mai apar ca sim
ple chestiuni teoretice, ci raporturi 
cu o importantă semnificație practi
că : ei se obișnuiesc încă de pe băn
cile școlii, nu numai să opereze cu-

ÎNSEMNĂRI din orașul caransebeș

LECȚIA — CADRU OPTIM DE 
FORMARE A GÎNDIRH ECONO
MICE. Motivul principal care ne-a 
făcut să insistăm asupra expe
rienței de aici este preocuparea stă
ruitoare a cadrelor didactice de 
a folosi cabinetul drept un prețios 
instrument în modernizarea pre
dării, in formarea la elevi a deprin
derii de a aplica noțiunile și 
categoriile economice, de a opera 
cu ele în analiza proceselor econo
mice, într-un cuvint de a dezvol
ta capacitatea de analiză și inter
pretare a viitorilor cetățeni. De pil
dă, la cele trei cabinete am întîlnit 
un gen de fișă de calcul a unui pro
dus nou, în care sînt trecute costul 
materiilor prime și materialelor, 
cheltuielile legate de asigurarea

I Natura I
| se distrează

I Două girafe, o cămilă, o 
broască țestoasă, un vultur, un 

I rechin in așteptarea pradei...
Cu alte cuvinte, cițiva dintre 

„pensionarii" unei grădini zo- 
Iologice. Numai că toate acestea 

se află in cabinetul de lucru de 
la policlinica din Botoșani al 
medicului Gavril Toth.

I— Acasă am și urși, am și 
cerbi, și căprioare...
Sculpturi create de_ natură, mat 

I exact de rădăcinile copacilor la 
care medicul nu „operează" mo
dificări, ci doar le rinduiește in
tr-un fel anume și le lustruiește. 

I Cum lucrările expuse in cabine- 
I tul său au stîmit interesul pa- 

cienților mai mult . decit se 
I aștepta, medicul botoșănean se 

gindește să deschidă o expoziție 
de curiozități. Idee excelentă, că 

• de curioși nu ducem lipsă.

' „Defecțiune"... 
I necesara

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I

Am prezentat această fotogra
fie citorva electricieni de mese
rie. Toți ne-au răspuns : „E o 
defecțiune ! Lipsește una din 
cele două brățări care fixează 
lamva pe silo. Lipsesc cel puțin 
două treimi din -cirja- de sus
ținere a lămv.i".

Intr-adevăr, există lipsuri. Dar 
nu din cauza unei defecțiuni sau 
neglijențe, ci prin aplicarea unei 
idei originale a inginerului Al. 
Ostafi din Dorohoi. Care idee, 
numai la nivelul orașului in care 
lucrează autorul ei, aduce o eco
nomie de metal și manoperă in 
valoare de aproape 100 000 lei. 
Dar dacă s-ar aplica la nivelul 
județului ? Dar la cel al întregii 
țări ? Că n-o fi finind o aseme
nea „defecțiune" de vreun 
anume... specific local.

I

Un climat spiritual nou într-un 
oraș cu vechi tradiții culturale 

Profesori, activiști ai 
domeniului cultural 
s-au încălzit toată iar
na la flacăra înaltă a 
visurilor, încrezători în 
forțele proprii și de 
aceea hotăriți să im
prime orașului un ritm 
cultural mai intens, o 
viață artistică mai di
versă. în concordantă 
dealtfel cu cerințele 
oamenilor. Printre a- 
cești entuziaști ama
tori : Viorel Cozma, 
președintele comitetu
lui județean de cultură 
și educație socialistă, 
activist cu experiență. 
Aurel Nicolescu, di
rectorul centrului de 
îndrumare a mișcării 
artistice de masă, Lau- 
rențiu Grădiște, in
structor, profesoara 
de dans. Stefania Cos- 
ma, pictorul Corneliu 
Rateu, ambii profesori 
la școala populară de 
artă. Toți doresc să a- 
tragă de partea specia
lității sau pasiunii lor 
cit mai mulți adepți: 
pictorul aleargă după 
talente abia bănuite, 
profesoara de dans 
descoperă grația necu
noscutei, încă, baleri
ne în mersul grăbit al 
fetelor spre fabrica 
textilă, în timp ce mu
zicianul crede că aude 
acorduri corale în ru
moarea matinală de la 
porțile combinatului 
siderurgic...

Cea mai nouă inves
tiție spirituală: cena
clul județean Albatros, 
„lăstar al mișcării de 
masă altoit pe trun
chiul unei edituri", 
cum l-a definit pre
ședintele său de onoa
re, prozatorul Mircea 
Sintimbreanu, direc
torul cunoscutei edi
turi bucureștene, care 
făcea și această încu
rajatoare aoreciere: 
„Albatrosul din Că
lărași și-a dovedit din 
plin setea și putința 
de a zbura pe cerul 
larg al literelor țării". 
Frumoase cuvinte, 
frumoasă deschidere a 
unei edituri spre ta
lentele din această 
zonă a țării, căci a 
avea încredere în „cei 
ce vin", din Călărași, 
ca și din oricare altă 
parte este chiar una 
dintre cele mai nobile 
și pline de răspundere 
misiuni a revistelor și 
editurilor. încredere 
care, la rîndu-j, naște 
și amplifică speranțe 
mari și ambiții fru- 

^moase, demne de rit-

- A
mul rapid al dezvoltă
rii acestui oraș dună
rean, de tradițiile lui. 
Dacă ne referim la 
tradiție aflăm, astfel, 
că în memoria orașu
lui s-a înscris, între 
altele, o solidă școală 
antebelică de publicis
tică literar-artistică. A 
curs multă] cerneală pe 
albia revuistică locală. 
Să amintim numai 
frumoasa performanță 
a celei intitulate 
mintul
căreia aproape că nu 
lipsește numele vreu
nui scriitor de oareca
re însemnătate dinain
te de război.

Ce li s-ar putea 
spune deci, acum, la 
început de drum, mem-

Pă-
din paginile

brilor noului cenaclu 
Albatros? Poate că să 
nu uite că au in urma 
lor o asemenea tradi
ție al cărei spirit este 
demn de a fi conti
nuat în condițiile noi
lor noastre realități. 
Căci, deschizind pagi
nile acelei publicații 
(pi treacăt fie spus ; ce 
teren fertil de cer
cetare și, de ce nu ?, 
de afirmare științifică 
pentru un tînăr inte
lectual pasionat, fie 
el profesor, publicist 
sau poet de aici ar ti 
scoaterea la lumină a 
acestor „pagini uitate" 
aparținând unor mari 
scriitori I) nu le va ti 
prea greu să constate 
că atragerea marilor 
scriitori ai vremii, pre
cum și audiența de 
care s-a bucurat publi
cația respectivă se 
explică prin miza pro
blematică, prin ca
racterul major al 
chestiunilor dezbătute. 
Iată: o publicație „pro
vincială" stirnea inte
resul scriitorilor ce
lor mai mari pe care-i 
aveam pentru că pu
nea în dezbatere acele 
teme pe seama cărora 
scriitorii respectivi 
și-au scris marile lor 
opere. Rebreanu, au
torul Răscoalei, Sado- 
vea.nu, autorul epo
peii vieții noastre ță
rănești 
onorau 
blicației 
luînd în
probleme cu adîncimea

șl păstorești, 
paginile pu- 

călărășene, 
discuție atare

geniului lor artistic, 
uar și cu patosul ce
tățenesc specific crea
torilor autentici. Ce- 
naciul este și el, in 
felul său, o publicație, 
un cadru de creație, 
de dezbatere. Un sfat 
mai bun decît cel ce 
decurge din exemplul 
acestor mari înaintași 
ar fi greu de dat tine
rilor poe’i și prozatori 
din Călărași. Mulți 
dintre membrii noului 
cenaclu din Călărași 
nu mai sînt chiar ia 
„primii pași", căci Ma
tei Visniec, Marius 
Stănilă, Mariana Ma
rin, Mircea Bîrsilă, 
Marin Lupșanu ș.a. 
sînt poeți cunoscuți, 
poeți talentați, care au 
publicat cite un vo
lum sau vor fi pre- 
zenți în librării nu 
peste multă vreme. Ei 
scriu o poezie elabo
rată (nu întotdeauna 
și îngrijită), mulți sînt 
cultivați fără a fi li
vrești, aduc cu ei 
amintirea — filtrată 
de cultură proaspătă, 
uneori foarte, dacă nu 
prea proaspătă — a sa
tului natal, alta decît 
imaginea satului în 
care predau astăzi ro
mână, geografie sau 
istorie ; pentru că le e 
frică de „sentimenta
lism" sint foarte iro
nici și sarcastici ; 
fiindcă se simt, pro
babil, pindiți de trăiri 
melodramatice (deși 
viața reală, nu cea în
chipuită, e plină de 
asemenea trăiri !) își 
ascund naturala „sin
ceritate" și pun dina
mită sub sentimente ; 
ei au, în sfirșit, toate 
calitățile și toate de
fectele bunilor poeți 
tineri din cele mai noi 
generații.

Rămîne doar ca evo
luția acestor veritabile 
talente să confirme ne
cesara și fireasca lăr
gire mai accentuată a 
problematicii, sporirea 
implicării lor în reali
tățile nu neanărat strict 
locale, dar cu adevărat 
contemporane, ale tim
pului nostru. Este o 
speranță pe deplin în
dreptățită și de clima
tul exigent al dezba
terilor, de spiritul cri
tic ascuțit ce s-a in
stalat în viața abia 
începută a cenaclului 
Albatros.

C. STANESCU

I
Un coșar mai rar I

I
Fotoreporterul sătmărean Mar- 

tin Sarea l-a surprins pe acest I 
coșar in „exercițiul funcțiunii" : | 
pe un horn de casă. Un „coșar" 
meșterit de copiii de la grădini- I 
ța din Cărei. I

Dar știți din ce material l-au • 
I făcut iscusiții prichindei din

Cărei ? Din capsule de la sticle f 
de apă mine', ală. 1

$1 cum coșarul le-a adus 
„noroc", copiii au început să-și. I 
meștereastă și alte jucăr.i. Tot | 
a lica bucurii.

L
Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

rent cu aceste noțiuni pe parcursul ■ 
analizei economice, ci și să stabi
lească corelații, intercondiționări, să 
identifice singuri posibilitățile de 
creștere a eficienței economice.

La liceul de matematică-fizică am 
identificat o fază mai înaltă a ace
leiași metode, anume un gen de stu
diu de caz. Elevul este solicitat să 
calculeze beneficiul total și rata be
neficiului în diferite cazuri : cînd 
întreprinderea se aprovizionează cu 
materii prime din import, cînd pro
porțiile materiilor prime din im
port și ale celor interne sint egale, 
sau, în fine, cînd 50 la sută din vo
lumul materiilor prime este format 
din materiale recuperabile etc.

Preocuparea de a-i ajuta pe elevi 
să ajungă ei singuri la diferite ade
văruri și concluzii este prezentă nu 
numai la economie politică, ci la 
toate disciplinele sociale, evident, la 
lecțiile care permit acest lucru. în
tr-o asemenea manieră se desfășoa
ră, de pildă, la liceul industrial nr. 2 
lecția referitoare la stadiul dezvoltă
rii României între anii 1934—1938. Ca 
materiale documentare sint folosite 
o serie de folii retroproiectoare care 
arată stadiul de dezvoltare' a indus
triei, agriculturii, comerțului și sis
temului bancar în acea perioadă din 
țara noastră, comparativ cu dezvol
tarea acestor ramuri la nivel euro
pean și mondial ; documente locale 
care atestă cit de mult era depen
dentă industria din Caransebeș față 
de monopolurile străine. „După dez
baterea în clasă a acestor materiale, 
ne spunea profesorul Mircea Giosu 
de la acest liceu, elevii lucrează cu 
fișe statistice proprii pe care, avînd 
o serie de date la dispoziție, trebuie 
să calculeze și să stabilească gra
dul de dezvoltare a unor ramuri 
principale ale economiei românești 
comparativ cu cel din țările capita
liste dezvoltate, ponderea capitalului 
străin plasat în industria României, 
rata profitului net șl volumul aces
tui profit înregistrat de monopolurile 
străine etc. Concluzia că România 
acelei perioade era încă o piață de 
desfacere pentru monopoluri este 
trasă de elev pe baza unor calcule

și comparații făcute de el și capătă, 
astfel, o solidă fundamentare econo
mică și socială".

MODELAREA UNOR PUTERNI
CE CONVINGERI PATRIOTICE. La 
același liceu, în cadrul cabinetului 
de istorie, un colț arheologic ne-a 
atras cu deosebire atenția : o micro- 
expoziție cu obiecte arheologice din 
diferite etape de evoluție a Caran
sebeșului, descoperite de elevi, aran
jate, Scrise șl grupate de aceștia. A- 
veam să aflăm, astfel, de o inițiativă 
prezentă in mai toate unitățile șco
lare din oraș, dar care aici, la liceul 
industrial nr. 2, a căpătat contururi 
precise : aceea de a antrena elevii la 
diferite săpături arheologice, de a-i 
transforma pentru scurt timp, de re
gulă pe perioada vacanțelor, în cer
cetători ai trecutului localității na
tale și a le cultiva, astfel, dragos
tea și atașamentul față de acest tre
cut și de valorile sale durabile.

Substanța acțiunilor de educație 
patriotică nu provine numai din e- 
venimente și fapte istorice, ci, deo- 
?otrivă, din realizările prezentului, 

n acest sens, am notat ca relevante 
acțiunile la care participă elevii de 
întocmire a monografiilor unor uni
tăți economice și a orașului Caran
sebeș, toate ilustrînd cu pregnanță 
dezvoltarea accelerată a acestora în 
anii socialismului.

Cabinetele de științe sociale din 
Caransebeș oferă o experiență bună, 
instructivă, acumulată prin efort și 
perseverență. Cum ne spunea tova
rășul Peton Codilă, inspector general 
al inspectoratului județean de învă- 
țămînt, realizările de aici sînt rodul 
a aproape zece ani de muncă, de în
cercări, de eforturi. Și mai ales ne-a 
reținut atenția aprecierea aceluiași 
interlocutor că de-abla de un an, doi, 
cabinetele lucrează eficient, cu me
tode și procedee adecvate.

Apreciere care prilejuiește cel 
puțin două concluzii. Este vorba mai 
întîi de a persevera în a îmbogăți 
materialul, in a preciza o concepție 
limpede despre funcțiile cabinetului, 
condiție esențială pentru a-i asigura 
un rol activ în procesul de invăță- 
mînt.

în al doilea rind, de a asigura cu
noașterea realizărilor, a inițiativelor 
rodnice, in scopul generalizării lor. 
Consemnăm în acest context utilita
tea organizării la Caransebeș cu 
cîtva timp în urmă, de către Minis
terul Educației și învățămîntului, a 
unui schimb de experiență la care 
au participat inspectorii de științe 
sociale de la inspectoratele județene, 
profesorii care predau aceste disci
pline. Esențial este ca experiența 
bună de aici să fie aplicată peste tot, 
ca în toate școlile cabinetele de ști
ințe sociale să devină instrumente 
active de modernizare a predării a- 
cestor discipline.

Paul DOBRESCU

G. CĂLINESCU : Istoria literaturii române 
de la origini pînă în prezent

Apărută la sfirșitul lunii iulie 
1941. Istoria literaturii române de 
G. Călinescu reprezenta, la acea 
daită. nu numai singura istorie li
terară de viziune critică, estetică a 
fenomenului 1 terar român, dar și 
cea mai 
prezentare 
mentală, expresie a unui spirit 
tic genial. Istoria literaturii 
mâne... de G. Călinescu este o 
monstrație străbătută de înalt 
triotism asupra fo-ței creatoare și 
vocaței constructive a poporului 
român, o magistrală sinte~ă a ma
rilor valori artistice și culturale ce 
s-au născut în toate zonele geo
grafice ale tării de-a lungul vre
mii, in pofida zbuciumatei noastre 
istorii. Cînd această carie. ce face 
parte din tezaurul spiritual al po
porului. era publicată. România su
ferea urmările odiosului dictat de 
la Viena în urma căruia Ardenlul 
era, în parte, ocupat. Istoria litera
turii române... de G. Călinescu de
monstra că marile valori ale po
porului român, create deopotrivă 
în toate provinciile, nu oot fi rup
te de matca lor originară, dovedind, 
din contră, unitatea inalienabilă a 
vieții materiale și spirituale a ro
mânilor de pe tot cuprinsul tării, 
comunitatea de gînd și simțire ro
mânească. strălucit întruchipată în 
opere nemuritoare. în rîndul aces
tor valori se înscrie însăși monu
mentala sinteză a lui G. Călinescu, 
a cărei reeditare o semnalăm cu 
bucuria de a vedea confirmată ast
fel. o dată mai mult, politica cul
turală a partidului nostru, de lar
gă și permanentă valorificare a 
moștenirii literar-artistice lăsate de 
înaintași.

în prefața lucrării ce se reedi
tează acum, criticul și istoricul li
terar AL. PIRU scrie : Istoria li
teraturii române de la origini pină 
in prezente- (este) operă de întinsă 
valorificare a moștenirii culturale 
pe plan național și universal, de

întinsă și documentată 
a lui. Lucrare monu- 

cri- 
ro- 
de- 
pa-

strălucită demonstrare a capacității 
de creație a poporului român, ope
ră de evaluare monumentală a va
lorilor literaturii române cuprinse 
intre fruntariile țării noastre în pe
rioada în care marele critic și-a 
elaborat capodopera. în înfățișarea 
revizuită și adăugită de autor, în 
climatul cultural și politic 
de adevărată prețuire a 
valori făurite de înaintași, 
tuim deci c'titorilor una 
operele fundamentale grandioase ale 
culturii românești. Prin bogăția e! 
documentară, extraordinara forță 
de cuprindere și caracterizare sin
tetică. de profundă radiografie a 
proceselor vitale și lirfilor princi
pale de dezvoltare a literaturii 
mâne, prin originalitatea viciu# 
prin patriotismul a_dent și înC'.,.- 
de-ea nestrămutată în destinul mă
reț al spiritualității nafonale. se 
înscrie ca un monument nepieritor 
în istoria culturii românești".

PREMIERELE CINEMATOGRAFICE

ALE SĂPTĂMINII
film• „Unde ești, dragoste ?“ —

muzical de actualitate, producție a 
studiourilor „Moldova-Film“. Sce
nariul și regia : Valeriu Hagiu. 
Imaginea : Valentin Belonogov. 
Muzica : Alexei Mașukov. In rolu
rile principale : cunoscuții actori 
Sofia Rotaru și Grigore Grigoriu, 

ytar alături de ei : Evgheni Menșov,

actual 
marilor 

resti- 
dint-e

O „Gemenii" — o originală „co
medie a erorilor", exploatînd hazul 
unor situații și încurcături, in cen
trul cărora 6e află două perechi de 
îndrăgostiți. Producție a studiouri
lor chineze. Regia : Sang Hu ; in
terpret : Gao Ying și Mao Yong- 
tning.

în ultimele 2—3 decenii se constată 
un interes crescînd pentru produsele 
apicole L- miere, lăptișor de matcă, 
polen, propolis, venin de albine, cea
ră — produse naturale cu efecte 
deosebit de bune în păstrarea stării 
de sănătate și în ameliorarea unor 
boli. Un număr tot mai mare de 
specialiști — medici, biologi, far
maciști, chimiști, ingineri zootehnist! 
etc. — au efectuat sau efectuează stu
dii clinice și experiențe de laborator 
care confirmă valoarea terapeutică a 
unor produse apicole. Prof. dr. docent 
Alexandru CIPLEA, unul dintre spe
cialiștii în domeniul fiziopatologiei 
care îmbină cu bune rezultate ele
mente ale medicinei tradiționale cu 
cele științifice, ne-a vorbit despre va
loarea biologică și terapeutică a pro
duselor apicole.

— Cu mai bine de 25 de ani în 
urmă, cunoscutul specialist apicultor 
Nicolae Ilieșiu, șeful fermei apicole 
din Scornicești, îmi solicita avizul 
pentru producerea in tară a lăptișo- 

con- 
pre- 

peste 
puțin

pentru producerea in ... 
rului de matcă liofinzat. Am 
sultat lucrări științifice care 
zentau rezultate certe obținute 
hotare și la noi. Și astfel, la 
timp a apărut primul preparat apicol 
industrial — lăptișorul de matcă, 
urmat de alte produse la fel de so
licitate și apreciate. Prin industriali
zarea produselor apicole de bază, 
prin realizarea de preparate medica
mentoase — condiționate și prelucra
te în laboratoarele combinatului a- 
picol a! Asociației crescătorilor de 
albine din tara noastră — s-a pus la 
dispoziția populației un număr im
presionant de forme farmaceutice cu 
utilizare largă atît în terapia stărilor 
carențiale, a bolilor cronice, a con
valescentelor după boli acute ori 
postoperatorii și, totodată, au fost 
fabricate produse utile în dermato
logie si în cosmetică.

— Nu credeți că aceste noi posibi
lități terapeutice sînt puțin cunos
cute sau chiar ignorate de medici sl. 
ca atare, puțin recomandate pacien- 
ților?

— Apiterapia. adică ameliorarea

suferințelor, tratamentul unor boli cu 
ajutorul produselor apicole, al sub
stanțelor active nutritive pe care le 
conțin acestea, este un domeniu cu 
veche tradiție populară; se poate 
spune că prin cercetările, studiile și 
experimentele ce se desfășoară în di
ferite țări și la noi. aoiterapia a in
trat într-o fază nouă. în adevăr, me
dicii ar trebui să cunoască mai bine 
și domeniul apiterapiei, în care por- 
nindu-se de la tradiții valoroase ale

fiziologice pe care cei suferinzi caută 
să le remedieze folosind medicamen
te, vitamine, tonice,v etc. de prove
niență industrială. Valorile comperi- 
satorii și curative ale produselor a- 
picole sînt în măsură să prevină su
ferințe pe cale simplă și eficace, 
pentru că ele conțin substanțe acti
ve naturale proaspete și vitalizante, 
in proporții armonioase șl ușor asimi
labile de organism. Fapt confirmat de 
eficacitatea lor în ameliorarea unor

APITERAPIA
tradiție și medicină științifică

medicine! populare s-a ajuns la o e- 
tapă nouă a medicinei științifice, prin 
cumul de cunoștințe cu rezultate 
certe și care pot fi larg aplicate. In 
lunga mea experiență clinică m-am 
convins de efectul benefic al prepa
ratelor apicole în tratarea convales
cențelor și a unor boli cronice care 
provoacă importante alterări ale me
tabolismului ; bunăoară, preparatele 
apicole opresc evoluția spre forme 
severe a hepatopatiilor cronice.

— Cum se explică interesul larg 
pentru apiterapie într-o epocă în 
care numărul medicamentelor a cres
cut ap de an?

— Nu’ aș vrea să spun că este o 
reîntoarcere la natură, dar omul mo
dern simte în mod firesc nevoia de 
a consuma produse naturale. Prefe
rințele pentru alimente prefabricate, 
concentrate etc. pot duce la dezechi
libre nutriționale pe care adesea nu 
le sesizăm. Apar carențe și tulburări

tulburări, în prevenirea unor boli se
vere, stări nervoase, astenii, afecțiuni 
cronice ale tubului digestiv și ale 
aparatului respirator, tulburări dege
nerative ale aparatului circulator — 
scleroză timpurie, afecțiuni ale ini
mii etc. Polenul are o valoare biolo
gică nutritivă și medicamentoasă 
deosebită prin componenții săi : vi
tamine, factorii stimulatori, acizi 
aminați esențiali, hormoni, zaharuri, 
lipide etc. Bunăoară, 100 gr polen cu
les de albine are o valoare nutritivă 
egală cu 20 gr proteine. 5 gr lipide 
și 30 gr glucide și conține 252 calorii. 
Păstura, adică polenul conservat de 
albine în faguri, conține aceiași fac
tori stimulatori ca și polenul.

— Cum apreciat! produsele apite- 
rapeutice recent introduse în circui
tul farmaceutic?

— Aș vrea să mă refer la două . 
dintre preparatele cele mal noi api- 
larmil și apilarniloprop (complex de

substanțe naturale apicole).; ambele 
au proprietăți bioștimulatoare asupra 
metabolismului general, au calități e- 
nergo-stimulatoare și măresc rezis
tența organismului, capacitatea lui de 
apărare. Aceste produse, ca și com
primatele de polen sint indicate în 
cazurile de debilitate fizică generală, 
astenii. stări de convalescentă, stări 
postoperatorii, osteoporoză, surmenaj 
fizic și intelectual, în combaterea 
fenomenelor de îmbătrînire prematu
ră, în hepatopatiile cronice și în ge
neral în stările care necesită tonice.

— Printr-un procedeu original, bre
vetat, s-a realizat un nou produs: 
apivitas forte; ce oferă el în plus 
față de alte produse similare?

— Noutatea procedeului constă din 
înlăturarea învelișului polenului, ceea 
ce permite eliberarea tuturor sub
stanțelor active aflate în interiorul 
grăuntelui de polen cules de albine 
(aminoacizl, vitamine, enzime. fer
menți, oligoelemente etc.), asigurînd 
asimilarea de către organism a peste 
80 la sută din substanțele active 
conținute în polen. Prin această cali
tate specifică apivitas forte stimulea
ză dezvoltarea factorilor naturali de 
apărare, existenți în organismul u- 
man; el este totodată un biostimula- 
tor energizant și un vitaminizant al 
întregului organism, avînd acțiune 
favorabilă în special asupra celulelor 
hepatice, nervoase și musculare. De 
aceea este indicat în afecțiunile drt>- 
nice ale ficatului (henatite cronice, 
ciroze), în boli digestive, în astenia 
musculară și ca stimulent în condiții 
de efort, surmenaj, îmbătrînire 
precoce.

Sint preparate care pot fi luate în 
genere de toți cei interesați și. prac
tic. nu există om care să nu bene
ficieze de calitățile deosebite ale a- 
cestor produse naturale. Pentru cei 
suferinzi adăugăm recomandarea de 
a fi consultat și medicul.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Experți „expert? 
în... amîndri

în decembrie 1976, după aproape șase luni 
de zile de verificări și răsverificări, se de
finitiva, in fine, inventarul de predare-pri- 
mire la gestiunea de materiale a I.I.S. „Au
tomatica" București. Cu care prilej se con
stata un plus de 702 823,17 lei. Dar și un 
minus de 625 730,67 lei. Două cifre care, in
diferent de semnul algebric care le prece
de, spun totul despre competența, conști
inciozitatea și corectitudinea cu care își 
făcuse datoria vreo doi ani de zile — nu 
i-au trebuit mai mulți I — gestionara 
Covaci Elena. (Este adevărat, pînă la 
urmă, se hotărise să fie îndepărtată din 
funcție).

...Trece un an și jumătate — de la in
ventariere — și. in mai 1978, organul de 
control financiar intern operează compen
sările pe care le-a considerat posibile potri
vit dispozițiilor legale. în final, prin deci
zia din 15 mai 1978, fostei gestionare i se 
impută suma de 325 654,35 lei. Recuperarea 
prejudiciului nu avea să inceapă insă nici 
pină astăzi, cind citiți aceste rînduri. Și 
nu numai pentru că din februarie 1977 și 
pină in aprilie 1982 n-a mai muncit nici 
măcar o singură zi — singura sa încercare 
de a diminua cit de cit paguba so’dîndu-se 
cu două infracțiuni : modificarea bonori’or 
de magazie cu numerele 80 408 și 29 576. 
(Falsuri descoperite însă la timp.)

...Ce a urmat ? Totuși...

...21 iunie 1979. Prin rechizitoriul procu

raturii, Covaci Elena este trimisă in jude
cată pentru neglijentă in serviciu și fals.

...27 august 1979. Prin sentința penală 
nr. 400 a Judecătoriei sectorului 1 din Ca
pitală, Covaci Elena este condamnată la 5 
ani închisoare pentru neglijență și la cite 
8 luni închisoare pentru cele două falsuri 
(Pedepsele erau însă grațiate, potrivit De
cretului 115 din 1977). Totodată, instanța 
dispune obligarea inculpatei la acoperirea 
prejudiciului : 325 854.35 lei.

...21 noiembrie 1979. Recursul este res
pins.

...17 octombrie 1980. Deci, după încă un 
an de zile, procurorul general declară re
curs extraordinar, pe care Tribunalul Su
prem îl consideră întemeiat. In consecință, 
cauza este trimisă spre rejudecare la pri
ma instanță, in vederea stabilirii corecte a 
prejudiciului produs. Decizia de casare a 
Tribunalului Suprem poartă data de 28 ia
nuarie 1981. Și,...

...Și sîntem în aprilie 1982, iar pînă acum 
procesul nu s-a terminat. Sau, mai exact, 
expertiza tehnică și cofttabilă. strict nece
sară soluționării cauzei, nu s-a făcut De 
ce ? Pentru că un expert descoperă, după 
două luni de zile, că este suprasolicitat, 
pentru că alt expert caută Ia „Automati
ca" acte care se găseau la dosar, pentru 
că nu s-au găsit în toată întreprinderea 
nici specialiștii care... să facă treaba ex- 
perților. nici încăperea in care să stea li
niștiți să lucreze, pentru că... Și toate aces
tea si altele asemenea — tot motive unu’ si 
unu’ — în ciuda repetatelor amenzi aplica
te de către instanța de judecată.

De ce supunem atenției organelor in 
drept și judecății opiniei publice acest caz ? 
Din multitudinea consecințelor — pe plan 
juridic, educațional și social in general —

cel puțin una este mai concludentă decît 
toate celelalte : dacă a văzut că-i tot mer
ge, așteptind. Covaci Elena s-a gindit să 
facă și ...bani. Și a făcut. A făcut rost de 
vreo 53 000 Iei, comițind nu mai puțin de 
șase infracțiuni de trafic de influentă. 
O dată a luat bani ca să „promoveze" chi
purile un memoriu de recurs extraordinar. 
Altă dată ca să „aranjeze" o repartiție în 
Capitală. Pe urmă, pentru a „obține" niște 
pașapoarte. Iar creduli s-au găsit. Și toate 
acestea în perioada mai 1980 — iulie 1981. 
încit aminările i s-au dovedit a fi de două 
ori rentabile...

Pasul de la glumă
la... infracțiune

...Preda Marian are 23 de ani. a terminat 
liceul și lucra la I.C.R.A.L. Giulești.

_.Nica Constantin are 21 de ani. este de 
meserie lăcătuș și era încadrat în muncă 
la „Ascensorul". Fusese o vreme la școala 
de reeducare, pentru furt.

...Badea Aurel are 23 de ani. a terminat 
și el liceul și muncea la B.A.T.M.M. Bucu
rești, filiala piese auto.

...Ionescu Petre are tot 23 de ani, a fă
cut și el liceul și lucra ca electrician la 
„Metrou".

...In seara aceea de mai veneau și ei de 
la un prieten. Ascultaseră niște muzică. 
Nimic altceva. Este adevărat, băuseră și 
cite un pahar, două. Dar nu mai mult. Nu 
erau beți. Cind au plecat spre casă erau, 
așa cum se spune, cu chef. Rîdeau, cîntau, 
vorbeau în gura mare. Și nu s-a găsit ni

meni printre trecători să-i tragă de mîne- 
că, să le spună că sint totuși pe stradă, nu 
in pustiu. Treceau pe lingă ei grăbiți și 
absenți sau amuzați și înțelegători : „Deh, 
sint și ei tineri I" N-a contat prea mult 
pentru nimeni liniștea străzii făcută țăn
dări.

...Cînd s-au oprit la capătul troleibuzu
lui 82, pe strada Șura Mare, să-și ia ră
mas bun, se făcuse aproape noapte. Să fi 
fost ora nouă, nouă și jumătate. S-au așe
zat jos, pe bordură. S-au „luat" de trecă
tori așa, „în glumă". Grăbiți și absenți sau 
amuzați și înțelegători, aceștia nu i-au 
luat în seamă.

Apoi, de la glume inofensive au ajuns la 
glume nesărate, apoi la grosolănii. Apoi...

...Nicolae Crețu coborise din troleibuz și 
traversa strada spre linia tramvaiului 25. 
Venea de la serviciu. Se grăbea spre casă. 
Lui Preda i-a atras atenția șapca pe care 
o purta.

— Mă duc să i-o iau.
Toți au fost de acord. Le plăcea ideea. 

„Să vezi ce o să ne mai amuzăm" — și-or 
fi zis ei.

Și Preda s-a ținut de cuvînt. I-a luat 
omului șapca din cap și a fugit in holul 
unui bloc. „O glumă". O „glumă" — pe 
care omul n-a înțeles-o Și, firesc s-a dus 
să i-o ceară. Ceilalți trei au intrat după el.

Tot „în glumă" l-au luat la pumni. Nica 
a început. Și tot „in glumă" Preda i-a mai 
scotocit prin buzunare. N-a găsit decit 
cincizeci de lei. După care l-au îndesat 
șapca în cap și i-au dat brînci afară.

Se amuzaseră extraordinar. Și au conti
nuat să se „amuze" la fel pe seama lui 
Constantin Netea și a lui Dumitru Gheor- 
ghe, a lui Vasile Reitu și a lui Dumitru 
Bosoacă.

...Pe la ora 11 și jumătate a venit miliția. 
I-a găsit tot acolo, stînd jos, pe trotuar. 
Nu mai aveau pe socoteala cui să se 
amuze.

...Au fost judecați și condamnați pentru 
tilhărig, complicitate la tîlhărie. ultraj 
contra bunelor moravuri și tulburarea li
niștii publice. în ședință publică. Procedu
ră completă. N-au lipsit decît cei cițiva 
trecători grăbiți și absenți sau amuzați și 
Înțelegători. Din păcate.

Din caietul 
grefierului

„Reclamanta afirmă că la mine s-ar găsi 
două butelii de aragaz. Inexact. O butelie 
de aragaz a fost vindută de noi amindni, 
iar cu banii rezultați de pe această butelie 
am organizat nunta noastră, nuntă care a 
avut loc la circa 6—7 ani de la căsătoria 
civilă.

Așa se explică de ce a doua butelie am 
luat-o prin întreprinderea mea".

(Din dosarul nr. 1 307/82. Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală)

„Unul din tablouri reprezenta un cioban 
cu mai multe oi, iar al doilea o ciobănită 
la malul unui riu care torcea".

(Din dosarul nr. I 111/82, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală)

Florin CIOBANESCU
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Întîlnire Ia C. C. al P. C. R
Sîmbătă, 24 aprilie a.c., tovarășul 

Virgil Cazacu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu dele
gația Partidului Socialist Revoluțio
nar Ecuadorian, condusă de tovară
șul Victor Granda Aguilar, secre
tar general al partidului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., efectuează 
o vizită in țara noastră.

In cadrul convorbirilor s-a pro
cedat la o informare reciprocă asu
pra preocupărilor actuale ale Par
tidului Comunist Român și Partidu
lui Socialist Revoluționar Ecuado
rian și s-a exprimat dorința celor

două părți de a dezvolta și adînci 
și in viitor bunele relații dintre ele, 
în spiritul stimei și respectului re
ciproc, în interesul poporului român 
și poporului ecuadorian, al cauzei 
păcii, dezarmării, securității și in
dependenței naționale, progresului 
social, cooperării și colaborării in
ternaționale. Au fost abordate și 
unele aspecte ale vieții internațio
nale.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială tovără
șească, a luat parte tovarășul Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Încheierea lucrărilor sesiunii comisiei
MIXTE GUVERNAMENTALE ROMÂNO-CEHOSLOVACE

Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Plenara Consiliului central 
al Asociației juriștilor din România

Simbătă s-a desfășurat în Capi
tală plenara Consiliului Central al 
Asociației juriștilor din România.

Plenara a dezbătut, intr-un spirit 
de exigentă, activitatea desfășurată 
în ultima perioadă de biroul execu
tiv și organizațiile județene ale 
asociației pentru transpunerea în 
viață a politicii partidului și statului 
nostru în domeniul juridic. S-au 
stabilit sarcinile de viitor ale aso
ciației, în vederea creșterii contri
buției juriștilor la consolidarea or
dinii de drept, la educarea cetățeni
lor în spiritul legilor și regulilor 
de conviețuire în societate, la așe
zarea întregii vieți sociale pe baza 
normelor eticii și echită'ii socialiste.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții la plenară au 
adoptat o telegramă .adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, in care 
se spune, printre altele :

Membrii Asociației juriștilor din 
Republica Socialistă România își ex
primă admirația și deplina satis
facție pentru activitatea dumnea
voastră deosebit de rodnică din tim-

pul recentelor vizite oficiale de 
prietenie pe care le-ați efectuat, 
împreună cu t o v aj- ă ș a 
Ceaușescu, în R. P. 
R.P.D. Coreeană.

Alături de întregul 
juriștii se angajează 
dului, 
precupețească eforturile pentru tra
ducerea in viață a mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, să 
contribuie la ridicarea, pe o treaptă 
superioară, a operei de educare a 
maselor de oameni ai muncii, în spi
ritul ........................
partid

Chineză
Elena 
și in

nostru 
în fața 

a dumneavoastră, să
popor, 
parti- 
nu-și

respectării hotărârilor 
și legilor țării.

SIMPOZION

de

La București s-au încheiat, sîm
bătă, lucrările celei de-a XIII-a se
siuni a 
mentale 
laborare 
țifică.

Sesiunea, examinând activitatea 
de colaborare și cooperare economi
că și tehnico-științifică dintre cele 
două țări în perioada care a trecut 
de la precedenta sesiune, a relevat 
faptul că relațiile economice româ- 
no-cehoslovace se dezvoltă pe mul
tiple planuri, în spiritul indicațiilor 
și orientărilor date cu prilejul întîl- 
nirilor și convorbirilor dintre con
ducătorii celor două partide și state, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak.

Pentru dezvoltarea în continuare 
a relațiilor economice bilaterale, co
misia a convenit măsuri corespun
zătoare în vederea finalizării de noi 
acțiuni de colaborare și cooperare 
în domeniile construcțiilor de ma
șini, industriei chimice, industriei 
extractive, precum și în alte sectoa
re de larg interes reciproc. Totoda
tă, au fost convenite măsuri concre
te care să conducă la creșterea și 
diversificarea schimburilor de măr
furi dintre cele două țări.

Acțiunile și măsurile stabilite au 
fost consemnate in protocolul sesiu
nii semnat, la încheierea lucrărilor.

Comisiei mixte guverna- 
româno-cehoslovace de co- 
economică și tehnico-știin-

de către președinții celor două părți 
în comisie, tovarășii Ion Pățan, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, și La
dislav Gerle, vicepreședinte al Gu
vernului R.S. Cehoslovace.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, au fost exprimate satisfac
ția pentru bilanțul rodnic al sesiu
nii, convingerea că protocolul în
cheiat creează un cadru favorabil pen
tru adîncirea și lărgirea în continu
are a colaborării și cooperării eco
nomice și tehnico-ștlințifice româ- 
no-cehoslovace.

La semnarea documentului au 
fost de față Marin Nicolae, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Jean Striba, vicepre
ședinte al Comisiei de Stat a Plani
ficării a R.S. Cehoslovace. Cornel 
Pînzaru, ambasadorul României la 
Praga, și Josef Simon, ambasadorul 
Cehoslovaciei la București, precum 
și membrii celor două delegații.

★
în perioada lucrărilor sesiunii, to

varășul Ladislav Gerle a avut o în
trevedere cu tovarășul loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, și a vizitat întreprinde
rea de utilaj petrolier „1 Mai" din 
Ploiești, Combinatul de oteluri spe
ciale din Tîrgoviște și întreprinde
rea de mașini grele București.

(Agerpres)

în perioada 16—24 aprilie au avut 
loc la București convorbiri ale vice
președinților organelor centrale de 
planificare din România și Cuba în 
legătură cu dezvoltarea în continua
re a colaborării economice pe ter
men lung și a schimburilor de măr
furi pentru cincinalul actual și în 
perspectivă. S-au convenit măsuri 
care să conducă la asigurarea atin
gerii acestor

Delegația 
de tovarășul 
ședințe al 
Planificării, iar delegația 
de tovarășul Manuel 
vicepreședinte al Comisiei 
de Planificare a Republicii Cuba.

Delegația cubaneză a fost primită 
de tovarășul Petre Preoteasa, minis
tru secretar de stat, prlm-vicepreșe- 
dinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării.

A REPUBLICII UNITE TANZANIA

Excelenței Sale Domnului JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TIMIȘ • Timp de două zile la 
Casa tineretului din Timișoara s-a 
desfășurat consfătuirea pe țară a 
lucrătorilor din rețeaua cinemato
grafica și a difuzării filmelor, care 
a reunit reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste și ai 
sectoarelor de creație, producție și 
difuzare a filmului românesc. In 
cadrul consfătuirii, întreprinderii 
cinematografice a județului Timiș 
și Oficiului teritorial de difuzare a 
filmului Timișoara le-au fost atri
buite diplome și premii pentru ocu
parea locului I pe țară în concursul 
dintre unitățile de profil. (Cezar 
Ioana).

DOLJ • Sub egida comitetului 
județean de cultura și educație so
cialistă, la Craiova a avut loc o se
siune de comunicări științifice a 
Muzeului Olteniei. Au participat 
reputați istorici și arheologi, cerce
tători științifici, cadre didactice uni
versitare din București, Cluj-Na- 
poca, Timișoara, Craiova, muzeo
grafi din alte numeroase orașe ale 
țârii. (Nicolae Petolescu).

IAȘI • Sub genericul „Luna 
culturii cinematografice", în orașele 
și satele județului Iași se desfășoară 
numeroase activități cu filinul înso
țite de dezbateri, medalioane cine
matografice, spectacole de gală, in- 
‘.ilniri cu realizatorii de filme, cu 
criticii de artă cinematografică și 
regizori. (Manole Corcaci).

BUZĂU • Biblioteca județeană 
Buzău și consiliul comunal de 
educație politică și cultură socialistă 
Nehoiu au organizat la clubul 
I.F.E.T. din localitate un simpozion 
dedicat aniversării centenarului 
unor cunoscute personalități ale vie
ții politice și cultural-științlfice ro
mânești : Nicolae Titulescu. Vasile 
Conta, Traian Lalescu, Aurel Viai- 
cu. Manifestarea a fost urmată de un 
recital de poezie patriotică și mo
mente muzicale. (Stelian Chiper).

MARAMUREȘ • Casa de cultu
ră a sindicatelor din Baia Mare 
găzduiește expoziția de artă plasti
că a membrilor asociației artiștilor 
plastici amatori. Sînt expuse lucrări 
de pictură, sculptură și grafică infă- 
țișind peisaje și portrete ale oame
nilor acestor locuri. Expoziția 
este dedicată zilei de 1 Mai. (Gh. 
Susa).

NEAMȚ • în organizarea comite
tului județean de partid și cu parti
ciparea unui mare număr de spe
cialiști -an» institute de cercetare și 
învățămint superior, din ministere 
și întreprinderi, la Piatra Neamț 
s-a desfășurat, timp de două zile, 
simpozionul „Noi posibilități de re
integrare a materialelor secundare 
in circuitul economic". (C. Bla- 
govici).

DÎMBOVIȚA • In organizarea fi
lialei județene a Societății de fizică 
și chimie și Casei personalului di
dactic, la Tirgoviște a avut loc o se
siune de comunicări științifice cu 
tema : „Contribuția fizicii și chi
miei la integrarea invățămintului cu 
cercetarea și producția". (Gheorghe 
Manea).

MEHEDINȚI • Timp de două 
zile, la Drobeta-Turnu Severin s-a 
desfășurat cea de-a 10-a ediție a 
sesiunii interjudețene de comuni
cări și referate cu tema „Conținutul, 
formele, metodele și mijloacele 
educației materialist-științiflce și de 
ridicare a nivelului de cultură ge
nerală al maselor". (Virgiliu Tă
tara).

TELEORMAN • La Casa de cul
tură a sindicatelor din Alexandria 
s-a deschis expoziția de carte 
„Scriitori teleormăneni de ieri și 
de azi". • Cenaclul literar „Dimi- 
trie Stelaru" din Turnu Măgurele a 
organizat o dezbatere pe tema 
„Accesibilitatea criticii literare". 
(Stan Ștefan).

BIHOR • Comitetul de cultură șl 
educație socialistă și Inspectoratul 
școlar ale județului Bihor. în co
laborare cu consiliul municipal al 
sindicatelor șl școala populară de 
artă din Oradea, au organizat, în 
primă ediție, „Festivalul muzicii 
culte — Bihor ’82". (Al. Peti).

HUNEDOARA • La Deva a avut 
loc o dezbatere cu bibliotecarii din 
toate comunele județului pe tema 
„Modalități specifice In activitatea 
cu cartea agrozootehnică în spri
jinul măsurilor menite să contri
buie la Înfăptuirea noii revoluții 
agrare". (Sabin Cerbu).

SATU MARE • La Galeria de 
artă s-a deschis o expoziție cu lu
crările graficianului Gnandt Ștefan 
si pictorului Bogati Șandor. • For
mația de teatru de amatori în limba 
română a Casei municipale de cul
tură Satu Mare a prezentat in pre
mieră spectacolul cu piesa „Ultima 
cursă" de Horia Lovinescu. (Octav 
Grumeza).

OLT • în sala „Artis" din muni
cipiul Slatina a avut loc vernisajul 
expoziției „Omagiu muncii". Se 
prezintă publicului cu cele mai reu
șite creații ale lor 23 de tineri slă- 
tineni. elevi ai școlii populare de 
artă din municipiul Slatina și ab
solvenți ai acesteia. (Emilian Rouă).

Sub 
sociale și politice și 
propagandă a Comitetului județean 
Suceava al P.C.R., la Institutul de 
învățămint superior din Suceava 
s-au desfășurat simbătă lucrările 
simpozionului „Legăturile perma
nente dintre Țările Române — baza 
afirmării drepturilor de libertate și 
unitate statală ale poporului ro
mân în epoca lui Ștefan cel Mare", 
dedicat împlinirii a 525 de ani de la 
înscăunarea marelui voievod.

Comunicările prezentate au evocat 
geniul politic și militar al marelui 
domnitor, care, sprijinindu-se în 
permanență pe popor, a ținut sus, 
aproape o jumătate de veac, steagul 
luptei pentru neatimare și indepen
dență a românilor. (Sava Bejinariu, 
corespondentul „Scînteii").

egida Academiei de științe 
a Secției de

BOX :

FOTBAL : Universitatea Craiova și Dinamo 
din nou la egalitate de puncte

ler!, în etapa a XXVII-a, frunta
șele clasamentului diviziei A au ob
ținut puncte „în deplasare" : F.C. 
Olt — Universitatea Craiova 1—4, 
rezultat ce arată încă o dată valoarea 
acestei echipe, pusă — inoportun — 
în situația neparticipării în conti
nuare la „Cupa României" ; iar, la 
Rîmnicu-Vîlcea, F.C. Chimia — Di
namo 0—0. La Hunedoara, victorie la 
scor : F.C. Corvinul — F.C.M. Bra
șov 3—0. Rezultate egale : Steaua^ —- 
Politehnica Timișoara 1—1

CAMPIONATELE

și F.C.

Argeș — C.S. Tirgoviște 1—1. Ce
lelalte rezultate : Sportul studen
țesc — S.C. Bacău 1—0, Universita
tea Cluj-Napoca — F.C. Constanța 
1—0, Jiul — U.T.A. 2—0 și A.S.A. — 
Progresul Vulcan 3—0.

în clasament : 1. Universitatea
Craiova — 37 puncte ; 2. Dinamo — 
37 p ; 3. Corvinul 34 p ; 4. F.C, Olt — 
32 p ; 5. Steaua — 30 p ; 6. Sportul 
studențesc — 30 p. Etapa viitoare : 
miercuri, 5 mai.

EUROPENE LA TENIS DE MASA.
de tenisLa campionatele europene 

de masă de la Budapesta au fost în
registrate alte surprize. în proba de

Formația noastră pentru campionatele mondiale
îeri, după ultima serie de meciuri 

cu parteneri de antrenament, condu
cerea tehnică a lotului reprezentativ 
și colegiul central de antrenori au 
alcătuit formația română care va 
participa la apropiatele campionate 
mondiale de box. Formația este 
compusă din 12 boxeri, iar compozi
ția ei va fi supusă ratificării biroului 
F.R.B. in ziua de luni, 26 aprilie.

Cei 12 pugiliștl sînt : Sandu Pe
trescu (A.S.A. Buzău) — categoria 
„semimuscă". Constantin Tițoiu (Di-

namo) — „muscă". Dumitru Cipere 
(Metalul Drobeta-Tr. Severin) — 
„cocoș", Ion Stan (Dinamo) — „pa
nă", Viorel Ioana (Muscelul Cîmpu- 
lung) — „semiușoară", Mircea Fulger 
(Muscelul) — „ușoară", Mihai 
taru (I.E.A.M. Timișoara) — 
mijlocie", Nicolae Chioveanu 
ral Mangalia) — „mijlocie 
Valentin Silaghi (Dinamo) — 
locie", Georgică Donici (B.C. Galați)
— „semigrea", Ion Cemat (Steaua)
— „grea", Teodor Pirjol (Dinamo) — 
„supergrea".

Ciubo- 
„semi- 
(Lito- 

rnică", 
■ „mij-

simplu masculin, Waldner (Suedia) 
l-a eliminat cu 3—2 pe englezul 
Douglas, Iar un alt jucător suedez, 
Lindh, a cîștigat cu 3—0 în fața ceho
slovacului Panski. Celelalte rezultate 
înregistrate: Surbek (Iugoslavia) — 
Bengtsson (Suedia) 3—1; Secretin 
(Franța) — Hilton (Anglia) 3—0; 
Grubba (Polonia) — Engel (R.F. Ger
mania) 3—0.

în competiția feminină, Eva Fe- 
renczi (România) a cîștigat cu 3—2 
(21—23, 21—17, 19—21, 21—12, 21—9) 
partida cu Susanne Wenzel (R. F. 
Germania), Bulatova (U.R.S.S.) a în
trecut-o cu 3—0 (21—17, 21—13,
21—16) oe Olga Nemeș (România), 
iar Urban (Ungaria) a învins-o cu 
3—1 pe Hellman (Suedia), una din 
favoritele concursului.

HANDBAL : Azi, Steaua 
Dinamo

obiective.
română a fost condusă 
Ion Ceaușescu. vicepre- 
Comitetului de Stat al 

cubaneză 
Garcia Diaz, 

Centrale

Oamenii muncii de la întreprin
derea de industrializare a cărnii din 
Bacău, ocupainți ai unui loc fruntaș 
în «în,trecerea socialistă pe 1981, au 
continuat și în acest an seria bune
lor rezultate, Intrând în ultima săp- 
tămînă a lunii aprilie cu o depășire 
a prevederilor de plan la producția 
marfă de aproape 65 milioane lei, la 
cea netă de 19 milioane lei, iar Ia 
cheltuielile tataie și materiale cu o 
economie de 9 milioane lei. Realiza
rea acestor succese, 
colectiv zilei de 1 
împlinirea a 25 de 
tarea unității. în 
prilejuite de acest 
rășa Alexandrina Găinușe, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Ba
cău al P.C.R.. a felicitat colectivul 
sărbătorit pentru succesele obținute.

In încheierea adunării, participan- 
ții au adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. prin 
care se angajează să obțină noi rea
lizări în producție, sporindu-și con
tribuția la edificarea operei de con
struire a socialismului și comunis
mului în patria noastră.

dedicate de acest 
Măi, coincide cu 
ani de la înfiin- 

cadrul adunării 
eveniment, tava

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

27 șl 28 aprilie. In țară : Vremea se 
menține în general rece. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi locale 
cu caracter de averse, Îndeosebi 
în Jumătatea de nord a țării, Vîntul 
va sufla slab, pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse în
tre minus 3 și plus 5 grade, Iar cele 
maxime între 7 șl 17 grade, local mal 
ridicate în sud. Pe alocuri condiții de 
brumă, îndeosebi In primele nopți.

tv
Programul 1

Cea de-a XVIII-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Unite Tanza
nia îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa dumneavoastră felicitările mele 
cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporu
lui tanzanian prieten succes deplin în eforturile pentru asigurarea progresului 
și prosperității țării sale.

Sînt încredințat că raporturile de prietenie dintre țările noastre, conlu
crarea dintre ele in domeniile economic, politic și cultural, precum și pe 
P'ane 'nt9rȚiational se yor dezvolta in continuare, în interesul popoarelor 

cauzei păcii, independenței naționale, cooperării șiromân și tanzanian, al 
înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Medaliați olimpici
In timp ce pugiliștii noștri se pre

gătesc pentru campionatele mondia
le, la Institutul pentru Educație Fi
zică și Sport din București are loc 
ultima etapă a cursului de formare 
a antrenorilor din rîndurile foștilor 
performeri ai boxului.

La acest curs, care este condus de 
conf. univ. Eustațiu Mărgărit, pre
ședintele colegiului de antrenori, șl 
Mihai Bădescu, secretar adjunct al

— . .pia-ubo i®
viitori antrenori

F.R.B., participă 60 de aspiranți la 
calificarea de antrenor, printre care 
Simion Cuțov, vicecampion olimpic, 
și Costică Dafinoiu, medaliat olimpic 
cu bronz. Examenele vor avea 
săptămîna viitoare.

Iată că, în curînd, foștii mari 
xeri români, frații Cuțov, se vor 
găsi împreună și în calitate de 
trenori.

loc

bo-
re-
an-

Astăzi se încheie turul campiona
tului național masculin de handbal. 
Ca un fel de revanșă a meciului fi
nal din „Cupa României" se vor afla 
din nou față în față, la Tîrgoviște, 
echipele bucureștene Steaua și Di
namo. Jocul va începe la ora 10,30. In 
prezent, pe primul loc în clasament 
se află Steaua cu 30 puncte, urmată 
de Dinamo — 28 puncte. Un alt meci 
important se va desfășura la Baia 
Mare, unde formația locală H.C. Mi- 
naur (25 p) primește vizita echipei 
Dinamo Brașov (24).

Serallștii In fața bacalaureatului 
Omul și sănătatea 
De strajă patriei 
Bucuriile muzicii , 
Viața satului 
Lumea copiilor 
Telex 
Album duminical 
Micul ecran pentru cel mici 
Telejurnal
STRĂLUCITĂ SOLIE A PRIETE
NIEI, COLABORĂRII ȘI PĂCII 
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN REPUBLICA 
POPULARA CHINEZA
Laudă muncii
Film artistic : „Mirajul". Premie
ră pe țară. Coproducție italo- 
mexicană
Telejurnal. Sport 
Studioul muzicii ușoara

Programul II

20.20
20.55

13.00 Concert de prtnz

?•

(Urmare din pag. I)
vici ca loan Teodosiu. Alt
fel cum să-ți explici că a- 
cestuia i se cer și informa
ții despre „ce gîndesc și ce 
mai fac intelectualii din 
România", despre „cum 
vede poporul evenimentele 
din Polonia", despre difi
cultățile vremelnice sem
nalate într-un domeniu sau 
altul. Incit chiar și un 
naiv își poate pune pe 
drept cuvînt întrebarea : 
„Ce legătură au toate a- 
cestea cu credința baptis
tă sau cu aceea a orică
rui alt cult religios 7“ 
E limpede că „avocații li
bertății de conștiință" fo
loseau fără... conștiin
ță, mâi mult, fără scrupu
le !, paravanul . așa-zise- 
lor persecuții religioase 
pentru scopuri mult mai 
laice, mai practice. Să ne 
facem însă că nu știm des
pre ce ar fi vorba în pro
poziție și să vedem cu ce 
fapte se opera in „misiu
nea" de dezvăluire a pri
goanei Credincioșilor de 
orice fel...

într-o emisiune din 11 
octombrie 1981, pe baza in
formațiilor furnizate șl de 
loan Teodosiu, „Europa 
liberă" făcea spume la 
gură despre măsura abuzi
vă a autorităților româ
nești de a scoate din func
ție cinci preoți ortodocși. 
Asupra „situației dramati
ce" a celor cinci preoți se 
revine cu aplomb și venin 
și in emisiunile din 8 și 22 
noiembrie. Realitatea: Vio
rel Dumitrescu, unul din 
„năpăstuiți", fost preot în 
parohia Visăg, protopopia
tul Lugoj, este destituit de 
consistorial parohial pen
tru că : 1. a divorțat fără 
aprobarea ierarhicilor săi

pe linie bisericească ; 2. a 
încheiat o a doua căsătorie, 
contrar canoanelor biseri
cești ; 3. a doua soție naș
te la numai două luni și 
șase zile de Ia efectuarea 
căsătoriei... Alt caz : loan 
Vinchici, fost preot la Pa- 
niova, județul Timiș, este 
scos din funcție, de con- 
sistoriul parohial pentru 
că a divorțat de prima 
soție și a săvîrșit act de 
adulter. Alt caz : Liviu Ne- 
goiță, fost preot la parohia 
Măureni, protopopiatul Re
șița,, este destituit de ace
lași consistoriu pentru 
„neglijență și neascultare 
întru îndeplinirea îndatori
rilor bisericești". Inutil să 
mai stăruim și asupra mo
tivelor „scoaterii din func
ție" (în versiunea „Europei 
libere"), a lui Ambrus Eme- 
ric Cemat, din județul Ti
miș, și Avramescu Comei, 
din județul Hunedoara, care 
fac parte din cler și acti
vează nestingherit în pa
rohiile lor. Deloc inuti
lă este însă întrebarea : 
unde-i persecuția autori
tăților de stat care, se 
știe, n-au avut nici un a- 
mestec în aprecierea fap
telor de natura celor de 
mai sus 7 La urma ur
mei, starea de moralitate 
a unui propovăduitor reli
gios sau altul e treaba sa 
personală, a persoanelor 
din ierarhia cultului res
pectiv. Nu județul, nu ora
șul sau comuna se ocupă de 
litigiile survenite în acest 
domeniu. Doar n-o merge 
pînă acolo cu nerușinarea 
„Europa liberă" ineît să 
pretindă intervenția puterii 
locale în reînvestirea în 
funcție a preoților destituiți 
pentru abateri de la mora
lă I Nu de alta, dar de-abia 
de aici incolo am avea de-a

face cu o imixtiune în tre
burile cultelor religioase !... 

în interviul telefonic dat 
la 14 decembrie 1981 unui 
corespondent american, prin 
intermediul lui Radu Că- 
pușati, loan Teodosiu a- 
firmă, nici mai mult, nici 
mai p-uțin : „Chiar aseară 
am primit vestea de la bi
serica din Fălticeni — care 
a fost mult amendată — că 
organele de stat au făcut 
un zid prin centrul ei ca 
să o despărțească, zicînd că

de locuri, destinată mem
brilor cultului baptist. Ne
socotirea autorizației de 
construcție atrage, firesc, 
amenda contravențională 
prevăzută) de lege. Se emit 
și două sentințe judecăto
rești prin care pîrîtul Vic
tor Croitoru este obligat 
ca, pe cheltuiala sa, să de
moleze noua clădire, ce nu 
are nici în clin, nici în mî- 
necă cu locuința pe care 
voia să o construiască pen
tru cele șapte persoane. Mai

ta nu a rezistat la proba 
adevărului.

La 11 octombrie 1981, a- 
ceeași „Europă liberă" con
struiește — pe temeiul in
formațiilor solicitate de la 
loan Teodosiu — un vio
lent comentariu privind 
cazul din Valea Groșilor 
(localitate de lîngă Dej), 
unde autoritățile ar fi de
ranjat ostentativ adunarea, 
încercînd să-i scoată afară 
ge credincioșii penticostali, 

calitatea comunicată sub

• NOUTĂȚI ÎN TRA
TAMENTUL DIABETU
LUI. Sînt situații cînd pentru 
unii diabetici insulina nu mai 
are efect. Mai mulți medici de 
la Universitatea din Ohio 
(S.U.A.) au realizat un produs 
in vederea remedierii acestei 
desensibilizări. Noul medica
ment se numește „Trasilol" și 
el se injectează odată cu insu
lina. „Trasilolul" mărește efec
tul insulinei pînă la nivelul ne
cesar organismului desensibi- 
lizat.

• CARBONAT DE 
CALCIU DE MARE PU
RITATE. Din dorința de a răs
punde necesității de carbonați

Aniversarea a 18 ani 
de la unificarea te
ritoriilor Tanganlca și 
Zanzibar într-un sin
gur stat — Republica 
Unită Tanzania — pri
lejuiește evocarea ma
rilor mutații pe făga
șul dezvoltării econo
mice și sociale, petre
cute în viața poporu
lui tanzanian, după 
dobîndirea indepen
denței respectivelor 
teritorii și, mai ales, 
după fuzionarea lor la 
26 aprilie 1964.

Țară africană, aflată 
multă vreme sub do
minație colonială. Tan
zania a înțeles că pen
tru depășirea gravelor 
decalaje caracteristi
ce subdezvoltării, pen
tru înlăturarea ana
cronismelor din rela
țiile sociale și lichida
rea sechelelor colonia
lismului se impun o 
serie de înnoiri și 
transformări cu carac
ter revoluționar. A- 
ceste înnoiri și-au gă
sit concretizarea în 
cuprinzătorul program 
de dezvoltare din 1967 
cunoscut sub numele 
de „Declarația de la 
Arusha". S-a deschis, 
astfel, calea moderni
zării sectorului agri
col, care deține cea 
mai mare pondere a

forței de muncă și a 
cristalizării unui origi
nal sistem („ujaama") 
de muncă tn comun a 
țărănimii. în satele 
„ujaama", munca pă- 
mîntului se efectuează 
cu mijloace mecaniza
te. asigurîndu-se în a- 
cest mod, prin diver
sificarea și creșterea 
producției, satisface
rea nevoilor de ali
mente ale țării din re
sursele proprii. Pro
grese notabile s-au în
registrat și în indus
trie. unde intensifica
rea prospecțiunilor 
geologice, eforturile 
îndreptate spre orga
nizarea muncii, dota
rea cu instalații și uti
laje moderne a pu
ținelor întreprinderi 
vechi existente, ca și 
crearea de altele noi 
au dus la sporuri a- 
preciabile de produc
ție în sectoarele chi
mic, textil și alimen
tar. Un alt aspect ce 
reține atenția. îl con
stituie proiectul de 
construire a unei noi 
capitale, Dodoma, în 
regiunea platourllor 
din centrul țării.

Animat de senti
mente de caldă și sin
ceră prietenie față de 
tinerele națiuni anga
jate în procesul dez-

voltării de sine stătă
toare, poporul român 
urmărește cu nrofifndă 
simpatie 
obținute de poporul 
tanzanian 
consolidării 
denței, a făuririi unei 
vieți noi. Intre Româ
nia și Tanzania s-au 
statornicit și s-au am
plificat raporturi de 
prietenie și de colabo
rare pe multiple pla
nuri. Momente de re
ferință în evoluția 
mereu ascendentă a 
legăturilor bilaterale 
le-au constituit întil- 
nirile de la Bucureșt1 
și Dar es Salaam din
tre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Juhus 
Nyerere, care, prin 
acordurile și înțelege
rile convenite, au des
chis largi orizonturi 
conlucrării bilaterale 
în cele mai diferite 
domenii de activitate. 
Nu încape îndoială 
că adîncirea conlu
crării româno-tanza- 
niene. găsirea unor 
noi forme de coopera
re corespund întru 
totul intereselor cplor 
două țări și popoare, 
fiind, totodată, în de
plină concordanță cu 
năzuințele generale de 
pace și progres in 
lume.

realizările
pe calea 

indepen-

14.65 Clubul tineretului
14.45 In pași de dans
15.05 Teatru TV : „Diana- de Lope de 

Vega
16.35 Desene animate
17.00 Serată muzicală TV
19.00 Telejurnal
19.30

20.20
21.23

STRĂLUCITĂ SOLIE A PRIETE
NIEI, COLABORĂRII ȘI PĂCII 
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN REPUBLICA 
POPULARA CHINEZA
Serată muzicală TV (continuare) 

Documentar pe glob. Oceanul — 
sursă a vieții
Melodii populara 
Telejurnal. Sport

21.55
22.10
22.30 Muzică de jaz.

Luni 26 aprilie
Programul I

15.00 Emisiune In limba maghiară
17.50 1001 de seri
18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
30.20 STRĂLUCITĂ SOLIE A PRIETE

NIEI, COLABORĂRII ȘI PĂCII 
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ‘ ’ ------------------IN REPUBLICA

în satul Bădeuți,petrecute ...____ _
județul Suceava. Aici, chi
purile, copiii baptistului 
Ion Lucescu sînt persecu
tați, lăsați repetenți doi ani 
consecutiv, deși se dove
desc a fi foarte buni la 
carte. Profesorii chiar ar fi 
condiționat părinților să se 
lase de baptism dacă vor 
ca odraslele lor să treacă 
clasa.

Realitatea cercetată la 
școala din Bădeuți : 1. Nă
păstuitul (in versiunea

Minciuna nu moare de bâtrînete...

e prea mare". Caz scanda
los și fără precedent de 
prigoană religioasă, nu 7 
Pîine bună de mîncat pen
tru „cavalerii dreptății" I 
Totul pare fără fisură. In
formația e dată ca fiind 
ultimă oră, comunicată 
seară. Mai poți avea în 
cest caz dubii 1

Să vedem însă ce 
spune realitatea. Deci : 
11 aprilie 1974, Victor Croi- 
toru din Fălticeni solicită 
eliberarea autorizației pen
tru repararea și extinderea 
locuinței. Motivația : are o 
familie compusă din șapte 
persoane și cele două came
re, holul și bucătăria nu-i 
ajung. La numai 13 zile se 
aprobă cele solicitate, indf- 
cîndu-se, potrivit legii, res
pectarea întocmai a pla
nului. Victor Croitoru însă 
una cere, alta face : în loc 
de locuință pentru nume
roasa sa familie, el por
nește construcția unei case 
pentru rugăciuni, cu 200

de 
a- 
a-
ne
la

inult : în octombrie 1980, o 
delegație a Uniunii comu
nităților creștin baptiste de
plasată la fața locului „a- 
preciază ca legale măsuri
le luate de autorități și ca 
nelegale acțiunile lui Vic
tor Croitoru, angajîndu-se 
(ea, delegația, n.â.) să-1 
sfătuiască pe Croitoru să 
se conformeze prevederilor 
autorizației de construcție 
eliberate".

Cineva afirmă că „ru
șinea scade pe măsură ce 
crește păcatul". Iată cum 
inși care se pretind a fi 
„crescuți în frica lui Dum
nezeu" duc în spate un car 
de păcate și nici un strop 
de rușine, de vreme ce 
măsluiesc cu atîta aplomb 
realitatea, de vreme ce o 
tăvălesc cît pot prin noro
iul ce place comanditarilor 
lor. Cum însă nici o min
ciună, oricît de abil ar fl 
ticluită, nu ajunge să moa
ră de bătrânețe, nici aceas-

semnătură chiar de pasto
rul enoriașilor din locul 
amintit : „în legătură cu 
cele transmise de «Europa 
liberă», arăt că nu sînt rea
le cele spuse, ci o calomnie 
la adresa autorităților de 
stat, cu care nu am avut 
nici un fel de neînțelegeri. 
Fiind pastorul acestei bi
serici de mulți ani, declar 
că nu cunosc ca vreodată 
organele de stat să fi con
turbat activitatea religioa
să a cultului penticostal in 
vreo biserică din această 
zonă".

Iar pentru a pune punct 
acestei suite de dovezi in
dubitabile despre „adevă
rurile" cu care se opera în 
activitatea ostilă în care, cu 
sau fără voia lor, mai sînt 
atrași uneori diferiți oa
meni, să ne mai referim 
doar la un singur fapt : pe 
baza unei informații fur
nizate tot de loan Teodo
siu, „Europa liberă" face în 
1981 mare tărăboi de cele

„Europei libere") Ion Lu
cescu are virsta de 80 de 
ani ; 2. Copiii lui, de școa
lă (în versiunea „Europei 
libere"), au între... 40 și 60 
de ani ; 3. în ultimii ani, în 
școala asta, nu s-a înregis
trat nici o repetenție ; 4,
Cu privire la cele două 
cadre didactice abuzive (în 
versiunea „Europei libere") 
se pot spune următoare
le : Gireadă Gheorghe nu 
mai funcționează la amin
tita școală de aproape 20 
de ani, iar Eleonora Var- 
varoi se află la pensie de 
8 ani I

Iată, în esență, la ce fel 
de „fapte" face apel pro
paganda dușmănoasă îm
potriva țării noastre pri
vind o pretinsă prigoană 
a diverșilor credincioși ori 
comunități religioase.

L-am rugat pe loan Teo
dosiu, în discuția avută la 
Sighișoara, să-și aprecieze 
singur faptele :

21.10
21.35

31.45

22.20

POPULARA DEMOCRATA CO
REEANA
Cîntul tinereții noastre
Pentru curtea șl grădina dumnea
voastră
Roman foileton : „La barraca" — 
episodul 7
Telejurnal

Programul II

15.00 Cenacluri ale tineretului
15.30 Cintece din folclorul contemporan
15.50 Moștenire pentru viitor — Imnu

rile muncii
16.25 Anunțuri șl muzică
16 'Sâ.tripert lnterprețl
17,00I -------- -  — ----------
17.15
17.50
20.00
20.20 STRĂLUCITĂ SOLIE A PRIETE

NIEI, COLABORĂRII ȘI PĂCII 
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU 1N REPUBLICA 
POPULARA DEMOCRATA CO
REEANA
Melodii populare 
La început de săptămlnă 
Telejurnal

Semnături In cartea muncii 
Întîlnire muzicală 
1001 de seri
Telejurnal

31.10
31.20
22.20

I

de calciu în stare foarte pură — 
la fabricarea hîrtiei (pentru ac
centuarea opacității și ameliora
rea porozității), a produselor 
cosmetice, a unor produse ali
mentare etc. o echipă de cer
cetători de la Școala superioară 
de mine din Paris a creat o teh
nologie originală de tratare. în 
mai multe etape, a carbonatului 
de calciu obișnuit. O instalație 
industrială de acest tip poate 
produce lunar 500 tone substan
ță foarte pură.

• BRONHII PENTRU 
ACVANAUȚI. Pînă acum 
numai în romanele științifico- 
fantastice se vorbea despre oa- 
mem-amfibie, capabili să folo
sească pentru respirație oxige
nul dizolvat în apă. Iată insă că 
fantasticul devine realitate :

cercetătorii unui institut lenin- 
grădean au realizat o membra
nă care lasă să treacă prin ea 
oxidul de carbon, dar reține 
oxigenul. în urma unor expe
riențe cu animale de laborator, 
s-a stabilit că un acvanaut are 
nevoie pentru a-și asigura oxi
genul necesar de 8—12 metri 
pătrați de astfel de membrană.

• IN APĂRAREA NA
TURII I Mii de tineri au stră
bătut, în prima jumătate a lunii 
aprilie, traseele turistice ale 
Slovaciei. N-au fost simple 
excursii, ci acțiuni de amena
jare a zonelor de odihnă și tu
rism, împreună cu silvicultorii, 
ei au curățat zeci de km de că
rări turistice, au amenajat sute 
de izvoare și fîntîni, locuri de

oprire, au sădit mii de puieți. 
Este vorba de inițiativa „Pentru 
munți curați", luată de Uniunea 
socialistă a tineretului din 
Cehoslovacia, încă în urmă cu 
ci ți va ani, și care are un larg 
ecou în rîndurile tinerilor.

• „A TREIA MINĂ" A 
MUZICIANULUI. Orice In
strumentist știe că nu e deloc 
simplu să întorci foaia unei 
partituri fără ca aceasta să ducă 
la întreruperea interpretării. Un 
grup de inventatori elvețieni 
a creat un robot original care 
îndeplinește rolul de „a treia

mînă". Apăsînd cu piciorul pe o 
pedală. Interpretul transmite ro
botului indicația de a întoarce 
foaia. Orchestrele prevăzute cu 
astfel de „roboți" asigură o in
terpretare mult mai cursivă a 
partiturilor muzicale.

• AEROTERMA Șl 
USCĂTOR DE PAR IN
TR-UN SINGUR APA
RAT. Noul aparat „Combi-Air“ 
al firmei Moulinex (Franța) 
este concomitent aerotermă, 
uscător de păr și ondulator 
de păr. Montat în perete, 
el asigură o căldură plăcută ; 
declanșarea aparatului, durata 
funcționării, precum și tempe
ratura camerei pot fi progra-

— Preceptele religioase 
ale cultului de care apar
țineți vă învață cumva să 
mințiți 7

— Nu. Nu ne învață așa 
ceva.

— Atunci 7
— îmi exprim regretul 

față de activitatea desfă
șurată și de felul cum au 
fost folosite, de către cel 
din afară, informațiile 
nlzate de mine...

Că numai regretul 
spală întotdeauna pata 
vocată — cu sau fără
— asta o știe bine . 
loan Teodosiu. Că s-a a- 
flat o vreme la remorca 
unor indivizi plătiți să de
nigreze țara, realitățile din 
România, mai mult, să 
creeze artificial o stare de 
încordare — indivizi con- 
vocați de cei interesați 
pe la diverse comitete și 
subcomitete care nu fac 
decit să se amestece în 
treburile interne ale al
tora — asta de asemenea 
a aflat-o loan Teodosiu, 
pus față în față cu adevă
rul. „Știu că Radu Căpu- 
șan — spune acum, sub 
semnătură, loan Teodosiu
— nu este angajat undeva
anume în America. Mi-am 
dat însă seama că are bani 
suficienți. (Vorbea și cîte 
jumătate de oră la telefon 
cu Teodosiu, nota de plată 
achitind-o acolo, In Ame
rica. Ar fi interesant de 
știut cu ce bani dacă nu 
muncește nicăieri 7 n.a.).
Mi-a mai spus că a vizitat 
multe state șl orașe din 
S.U.A., iar acum s-a stabi
lit la Los Angeles. Cred că 
de toate aceste lucruri el 
beneficiază în urma acti
vității pe care am desfășu
rat-o prin datele Informa-

mate. Aparatul este dotat cu un 
ceasornic numeric și un indica
tor al temperaturii camerei.

• APA POTABILĂ DE 
ACUM 200 DE ANI. ap« 
utilizată la observatorul antarc
tic sovietic „Vastok" are o vîrstă 
de 200 de ani. Pentru a o obți
ne în acel punct al globului care 
deține recordul absolut de tem
peratură joasă (minus 88.3 gra
de C), exploratorii au instalat 
un puternic termoelement elec
tric la o adîncime de 
în stratul de gheață, 
se pompează zilnic 70 
de apă dulce. Dacă se 
ma de cantitatea de zăpadă ce 
cade într-un an, este ușor de 
stabilit virsta gheții da la dife
rite adrneimi.

10 metri 
de unde 
de tone 
ține sea

fur-

nu 
pro- 
voie 

Și

ționale pe 
zam și pe 
ca mijloc 
împotriva ___ _____  .
Iată motivele perfect legale 
— fiecare are dreptul să-și 
facă ordine în propria casa, 
în spiritul legilor carefi 
ocrotesc pe toți cetățenii, 
care trebuie respectate de 
toți cetățenii 1 — pentru 
care Ioan Teodosiu a fost 
avertizat, cercetat. Că pen
tru toate acestea n-a fost 
„torturat și ținut în lanțuri 
de mîini și de picioare" de 
către „poliția românească", 
el însuși depune mărturie. 
După cum și singur își dă 
seama că a beneficiat de 
clemența statului nostru, ale 
cărui legi sînt străbătute 
de umanism, caută să-l în
toarcă pe om de pe drumul 
gtrimb, îndemnîndu-1 spre 
o conduită demnă, cinstită, 
de muncă și de viață. 
Dealtfel, loan Teodosiu 
și-a exprimat „mulțumirea 
față de autoritățile româ
nești care au dovedit multă 
clemență deși am călcat le
gile țării". Părtaș cu voie 
sau fără voie Ia campania 
de denigrare a țării noastre, 
unde s-ar petrece „incalifi
cabile persecuții ale cre
dincioșilor", loan Teodosiu 
are posibilitatea, in mijlo
cul familiei unde se află, să 
privească în urmă la răul 
săvirșit, să se dezică de 
calomniile al căror purtă
tor de cuvînt era și el, să 
rupă definitiv cu profitorii 
ordinari ce voiau să-i cre
eze iluzia că reprezintă „un 
nou Mesia întru apărarea 
libertății de conștiință îm
potriva oricăror ingerințe". 
Care ingerințe, s-a dovedit 
cu vîrf și îndesat, nu erau 
decît niște revoltătoare 
scorneli.

care 1 le furni
care le folosea 
de propagandă, 
țării noastre".

® ARHEOLOGIE AE
RIANĂ. Colaboratorii Institu
tului de istorie antică al Univer
sității din Viena folosesc de 
cîțiva ani metodă așa-numitei 
arheologii aeriene. Este vorba de 
survolarea diferitelor zone, unde, 
potrivit datelor existente, se bă
nuiește existența unor construc
ții antice. Zborurile se efectuea
ză în diferite anotimpuri, care 
oferă o iluminare diferită a 
obiectivelor. Rezultatele cele 
mai bune se obțin iarna, întru- 
cît zăpada scoate mai bine în 
evidență urmele unor vechi clă
diri. De asemenea, se preferă 
zborurile de la răsăritul sau 
apusul Soarelui, întrucît încli
nația mare a razelor face ca 
umbrele clădirilor să fie mai 
mari.



Noi căi și posibilități de dezvoltare 
a cooperării româno-venezuelene

— examinate cu prilejul vizitei ministrului român al comerțului 
exterior și cooperării economice internaționale

I a României socialiste”
Agențiile internaționale de presă, ziarele, posturile de radio și te

leviziune din numeroase țări ale lumii acordă, în continuare, o atenție 
deosebită vizitelor oficiale de prietenie întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
R.P.D. Coreeană.

Elena Ceaușescu, în R.P. Chineză și

Agenția UNITED PRESS INTER
NATIONAL a informat că „în 
timpul vizitei președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit cu președintele 
C.C. al P.C. Chinez, Hu Yaobang, cu 
premierul Zhao Ziyang și cu Deng 
Xiaoping și a vizitat regiunea indus
trializată din nord-estul Chinei".

U.P.L inserează declarația privind 
relațiile dintre U.R.S.S. și China 

; făcută de conducătorul partidului și 
statului nostru la conferința sa de 
presă: „Consider că problemele exls- 

! tente între cele două țări pot fi so
luționate pe calea tratativelor direc
te — și, în perspectivă, cred că se va 
ajunge la aceasta". Agenția reia de 
asemenea aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind necesita
tea ca toate problemele litigioase să 
fie soluționate numai pe calea trata
tivelor.

„La o întrebare In legătură cu di
ferendul chino-american generat de 
livrările militare ale S.U.A. către 
Taiwan — relatează U.P.I. — Nicolae 
Ceaușescu a răspuns că este absolut 
necesar ca State
le Unite să re
nunțe definitiv la 
politica de susți
nere a Taiwa- 
nului".

Agenția U.P.I. a 
informat, de ase
menea, despre 
publicarea Decla
rației comune a 
Republicii Socia
liste România și 
Republicii Popu
lare Democrate 
Coreene, eviden
țiind că documen
tul cheamă la încetarea cursei înar
mărilor și la interzicerea armelor 
nucleare.

Referindu-se la declarațiile făcute 
de șeful statului nostru la conferința 
de presă de la Beijing, agenția 
ASSOCIATED PRESS relevă — îțj» 
tr-o corespondență din capitala Chi
nei — că președintele român, Nicolae 
Ceaușescu, a declarat că R.P. Chineză 
și U.R.S.S. pot să-și rezolve diver
gențele prin negocieri directe. „în
totdeauna — scrie A.P. — poziția 
României a fost că diferendele din
tre cele două țări pot fi rezolvate pe 
baza egalității, respectului indepen
denței și suveranității. îmbunătățirea 
relațiilor chino-sovietice, a spus el, 
ar corespunde nu numai intereselor 
celor două țări, ci ale tuturor țărilor 
socialiste, cit și politicii de pace și 
colaborare internațională".

Agenția americană menționează, de 
asemenea, că „președtntele Ceaușescu 
a relevat că România sprijină pe de
plin poziția Chinei, potrivit căreia 
problema Taiwanului este o proble
mă internă care trebuie soluționată 
de poporul chinez, fără nici un ames
tec din afară".

In încheierea corespondenței din 
Beijing se arată că „un scop major 
al vizitei lui Ceaușescu în China a 
fost extinderea colaborării economi
ce, științifice și tehnologice dintre 
cele două țări, iar un acord în acest 
sens a fost semnat cu prilejul aces
tei vizite".

Relatînd despre vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în R.P.D. Coreea
nă, aceeași agenție redă pasaje din 
aprecierile formulate la adresa poli
ticii externe a țării noastre de tova
rășul Kim Ir Sen.

„China și România au semnat un 
acord pe termen lung de colaborare 
economică și tehnico-științifică, care, 
după cum a apreciat președintele 
Ceaușescu, vorbind la conferința de 
presă organizată în încheierea vizi
tei întreprinse timp de patru zile 
în China, deschide perspective deo
sebite pentru extinderea relațiilor și 
a colaborării economice și tehnico- 
științifice chino-române. dealtfel, 
tradițional foarte bune", scrie ziarul 
iugoslav „POLITIKA".

Se relevă că președintele Ceaușescu 
a apreciat vizita „ca o nouă mani
festare a prieteniei și colaborării" și 
a afirmat că a realizat cu conducă
torii chinezi un schimb larg de pă
reri cu privire la problemele interna
ționale actuale.

„întrebat dacă personal întrezărește 
posibilitatea îmbunătățirii relațiilor 
chino-sovietice — continuă ziarul 
iugoslav — Nicolae Ceaușescu a 
amintit poziția română că o aseme
nea îmbunătățire ar fi în interesul 
tuturor țărilor socialiste. Se înțelege 
de la sine că relațiile trebuie să se 
întemeieze pe egalitate în drepturi 
și pe respectarea reciprocă a suve
ranității. România se pronunță pen
tru „depășirea actualelor diver
gențe" dintre China și Uniunea So
vietică.

Referindu-se la relațiile chino- 
americane, președintele Ceaușescu a 
exprimat sprijinul deplin al Româ
niei față de cererile R. P. Chineze 
ca problema Taiwanului să fie tratată 
ca o problemă internă chineză, fără

Ample relatări ale presei și posturilor 
de radioteleviziune din întreaga lume 
asupra semnificațiilor vizitelor între
prinse de președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

în R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană

amestec din afară și respectîndu-se 
suveranitatea chineză.

Diplomații și observatorii străini 
remarcă faptul că președintelui 
Ceaușescu 1 s-au acordat în China 
cele mai înalte onoruri, care sînt re
zervate numai șefilor de stat din 
țările cele mai prietene. Președintele 
C.C. al P.C. Chinez, Hu Yaobang, l-a 
însoțit personal pe președintele ro
mân în călătoria la Shenyang, unde 
la o uzină a avut loc și mitingul 
prieteniei chino-române. Gazdele au 
amintit în mod special, exprimînd 
mulțumiri, că România a avut 
relații de prietenie cu China atunci 
cîpd China nu avea mulți prieteni" 
— încheie „Politlka".

Intr-o corespondență din Beijing, 
ziarul Italian „AVANTI" scrie : 
„România este de părere că diver
gențele chino-sovietice pot fi rezol
vate pe calea tratativelor bilaterale 
și consideră că obiectivul unei nor
malizări poate fi atins. Acest punct 
de vedere a fost exprimat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în ca
drul unei conferințe de presă or
ganizate la Beijing. Președintele 
Ceaușescu — menționează ziarul — 
și-a manifestat îngrijorarea din cauza 
-stărilor de tensiune deosebit de 
grave* din via'a internațională. 
Vorbind în fața a peste o sută de 
ziariști, președintele Ceaușescu a 
declarat că este foarte mulțumit de 
vizita efectuată în China, în cursul 
căreia a semnat acorduri pe terme.n 
lung, în vederea cooperării in dome
niul tehnico-științific și cultural, 
acorduri pe care le-a .definit ca avînd 
o însemnătate deosebită.

După ce a reafirmat cu fermitate 
că toate problemele aflate în sus
pensie pot și trebuie să fie rezol
vate exclusiv pe calea tratativeloiy 
șeful statului român și-a manifestat 
acordul deplin pentru distrugerea 
rachetelor nucleare de către ambele 
părți. în continuare, președintele 
Ceausescu a susținut că una dintre 
problemele de maximă urgență este 
cea a Orientului Mijlociu și a Li
banului, relevind în context, că po
porul palestinian are dreptul legitim 
de a avea un stat național indepen
dent".

Cotidianul vest-german „FRANK
FURTER ALLGEMEINE ZEITUNG" 
subliniază că vizita președintelui 
Ceaușescu la Beijing a avut rezul
tate rodnice. în cadrul convorbirilor 
dintre Nicolae Ceaușescu și Hu 
Yaobang s-a constatat, în multe 
probleme, identitatea punctelor de 
vedere, de exemplu, în ce privește 
necesitatea asigurării păcii mon
diale, respectului independenței și 
suveranității statelor. Ambele părți 
s-au pronunțat împotriva amestecu
lui în treburile interne ale statelor, 
pentru respectarea dreptului po
poarelor de a-și hotărî ele însele 
calea dezvoltării proprii.

La rubrica economică, ziarul citat 
înserează o informație transmisă de 
agenția Reuter, care subliniază că în 
timpul vizitei șefului statului și 
partidului român în China s-a hoță- 
rît extinderea colaborării economice 
între cele două țări.

Un alt cotidian vest-german, „SUD- 
DEUTSCHE ZEITUNG", subliniază 
că, potrivit opiniei șefului statului și 
partidului român, este posibilă so
luționarea divergențelor chino-sovie
tice. Aceasta ar fi în interesul 
tuturor statelor socialiste, a spus 
președintele Nicolae Ceaușescu într-o 
conferință de presă la Beijing.

La rîndul său, 
cotidianul aus
triac „WIENER 
ZEITUNG" relie
fează că vizita 
efectuată în Re
publica Populară 
Chineză de șeful 
statului român re
prezintă un „eve
niment deosebit 
de important", 
scrie ziarul citat, 
care menționează, 
de asemenea, că 
China și România 
au convenit asu

pra încheierii unui acord de perspec
tivă privind colaborarea economică, 
științifică și tehnică.

în R. S. Cehoslovacă, ziarul „RUDE 
PRAVO", organ central al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a publicat știri 
privind sosirea la Beijing și Phenian 
și convorbirile oficiale desfășurate în 
cele două capitale. Știri similare au 
publicat și cotidianele „PRAVDA", 
„PRACE", „MLADA FRONTA" și 
„LIDOVA DEMOKRACIE". De ase
menea, radioul și televiziunea ceho
slovace au informat în cadrul emi
siunilor despre vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în cele două țări.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
organ al C.C. al P.S.U.G., pre
cum și ziarele „JUNGE WELT", 
„TRIBUNE" și „NAȚIONAL ZEI
TUNG", din Republica Democrată 
Germană, au publicat informații pri
vind vizita oficială întreprinsă în 
R.P.D. Coreeană de secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Relatînd despre declarația comună 
publicată ’la încheierea vizitei în 
R.P.D. Coreeană, „Neues Deutsch
land" menționează că în document 
sînt relevate creșterea pericolului de 
război și necesitatea unirii eforturi
lor țărilor socialiste, ale celor în curs 
de dezvoltare, precum și ale tuturor 
forțelor democratice, antiimperialiste 
împotriva politicii imperialiste de 
război si agresiune.

Ziarul „L’HUMANITE", organ cen
tral al P.C. Francez, și-a informat, la 
rîndul său, cititorii despre vizita in 
R.P. Chineză și în R.P.D. Coreeană 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. .

Cotidianul elvețian „NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG" relevă că șeful 
statului și partidului român, Nicolae 
Ceaușescu, s-a pronunțat. în timpul 
vizitei întreprinse la Beijing, pentru 
depășirea divergențelor dintre China 
și Uniunea Sovietică, ceea ce ar fi 
nu numai în interesul celor două 
țări, ci și al politicii de pace și co
laborare internațională.

CARACAS 24 (Agerpres) — în 
cursul vizitei pe care o întreprinde 
în Venezuela, tovarășul Cornel Bur
tică, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționa
le, s-a întîlnit cu Luciano Valero, 
ministrul de interne, Jose Enrique 
Porras Omana, ministrul dezvoltării, 
Nydia Villegas, ministrul agricultu
rii și zootehniei. Jose Moreno Leon, 
ministrul însărcinat al energiei și 
minelor, Sebastian Alegrett, preșe
dintele Institutului de comerț exte

rior, și Julio Cesar Areazza, preșe
dintele în exercițiu al companiei de 
stat „Petroleos de Venezuela", pre
cum și cu conducerile altor între
prinderi de stat și particulare.

întrevederile au prilejuit schim
buri aprofundate de păreri în legă
tură cu stadiul actual al raporturilor 
economice româno-venezuelene și 
perspectiva dezvoltării lor în conti
nuare. Au fost examinate și conve
nite modalități practice de extindere 
a schimburilor comerciale și coope
rării economice bilaterale.

APRECIERI PRIVIND CREAȚIA ȘTIINȚIFICA ROMÂNEASCĂ
cu prilejul expoziției internaționale de la Moscova

MOSCOVA — 24 — Trimisul A- 
gerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
In capitala Uniunii Sovietice s-a 
deschis Expoziția de creație tehnico- 
științifică a tineretului din unele 
țări, socialiste.

Pavilionul românesc, unde se află 
expuse realizări reprezentative din 
domeniul creației tehnico-științifice 
a tineretului din țara noastră, a fost 
vizitat de G. I. Marciuk, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al

U.R.S.S. pentru Știință și Tehnică, și
B. N. Pastuhov, prim-secretar al
C. C. a U.T.C.L.

G. I. Marciuk a evidențiat contri
buția deosebită a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
in îndrumarea creației științifice din 
România și a dat o înaltă apreciere 
nivelului ridicat de tehnicitate al 
produselor expuse în pavilionul ro
mânesc. El a adresat felicitări tine
rilor creatori români pentru rezulta
tele obținute în activitatea lor.

ACȚIUNI ALE MIȘCĂRII ANTIRĂZBOINICE

S.U.A. : „Sâptâmîna antinucleară"
Explozia simulată o unei bombe atomice in fața parlamentului din 
Austin (Texas), o demonstrație pe bicicletă in jurul uneia din bazele 
aeriene din statul Missouri, „dansul dezarmării" la Stanford în California... 
lată numai cîteva dintre manifestațiile din cadrul „săptăminii antinucleare" 
organizate în S.U.A., din inițiativa mișcării „Punctul zero" - săptămînă 

care se încheie duminică, mobilizînd mii și mii de persoane

AUSTRIA : „Ștafeta de pace a Hiroshimei"
VIENA. — Cancela

rul federal al Aus
triei, Bruno Kreisky, 
i-a primit pe partici-

panții japonezi la „Șta
feta de pace a Hiro
shimei" *- amplă ac
țiune ce s-a desfășurat,

timp de două săptă- 
mini, in 18 orașe și 
comune din Austria.

Pentru zone denuclearizate in Balcani și Scandinavia
SOFIA. — Posibilitățile partici

pării mai active a opiniei publice 
la lupta pentru pace și destindere 
au fost examinate — după cum 
relatează agenția B.T.A. — la Var
na, unde s-au încheiat lucrările 

^reuniunii reprezentanților parti-

delor și organizațiilor agrariene și 
democratice din Europa, S.U.A. și 
Canada. A fost subliniată, tot
odată, necesitatea creării unor 
zone denuclearizate în Balcani, 
Scandinavia și, în perspectivă, in 
întreaga Europă.

Plenara C. C.
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat timp de 
două zile lucrările plenarei a VIII-a 
a C.C. al P.M.U.P. Plenara a dezbă
tut raportul Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P. „Pentru realizarea con
secventă a hotărîrilor Congresului 
al IX-lea al P.M.U.P. pentru depă
șirea crizei, pentru introducerea re

al P. M. U. P.
formei economice și întărirea echi
tății socialiste" și raportul cu privire 
la planurile principale ale guvernu
lui in domeniul economic — rela
tează agenția P.A.P. în problemele 
discutate a fost adoptată o hotărîre. 
I-a închiderea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

DIN AGENDA SĂPTĂMINII

26 aprilie — 2 mai
LUNI, 26 APRILIE

® Vizita în Emiratele Arabe Unite a președintelui Algeriei, Chadli 
Bendjedid.

© La Luxemburg încep lucrările sesiunii Consiliului Ministerial al 
C.E.E.; principalul punct pe ordinea de zi: reexaminarea cererii Marii Bri
tanii de reducere a contribuției sale la bugetul comunitar.

• La Strasbourg va avea loc sesiunea de primăvară a Adunării Con
siliului Europei Occidentale (26-30 aprilie).

• Vizita în India a președintelui Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser 
Arafat.
MARTI. 27 APRILIE > /

• Deschiderea, la Vientiane, a lucrărilor celui de-al lll-lea Congres 
al P.P.R. Laoțian (27—30 aprilie).

• Vizita în Belgia a președintelui Portugaliei, Ramalho Eanes

MIERCURI, 28 APRILIE
O La Luxemburg vor fi reluate dezbaterile miniștrilor agriculturii ai 

țărilor membre ale Pieței comune, privind fixarea noilor prețuri la pro
dusele agricole.

© Vizita în Danemarca a președintelui Franței, Franțois Mitterrand 
(28—30 aprilie).

VINERI, 30 APRILIE

• Vizita oficială în Grecia a lui Moammer El Geddafi, conducătorul 
Revoluției de la 1 Septembrie a Jamahiriei Libiene (30 aprilie - 2 mai). 
SIMBĂTĂ, 1 MAI

• La Knoxville, statul Tennessee (S.U.A.), se deschide expoziția mon
dială „Energia transformă omenirea".

PORTUGALIA - „ZIUA LIBERTĂȚII-

Excelenței Sale
Domnului ANTONIO RAMALHO EANES

Președintele Republicii Portugheze
Cu prilejul zilei de 25 aprilie — Ziua libertății, îmi face plăcere să vă 

transmit călduroase felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, 
de prosperitate și progres poporului portughez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul portughez sărbătorește 
astăzi „Ziua libertății", prilej de 
evocare a unui moment de impor
tanță deosebită in istoria sa : răs
turnarea, in urmă cu opt ani. a 
regimului de dictatură fascistă ce 
a oprimat țara aproape jumătate de 
secol. Acest act memorabil. înfăp
tuit prin acțiunea revoluționară a 
militarilor patrioți, sprijiniți de 
masele populare, a pus bazele unei 
dezvoltări libere și democratice 
pentru poporul portughez. După 25 
aprilie 1974, Portugalia a cunoscut 
un șir de notabile transformări so- 
cial-politice. Au fost restaurate li
bertățile publice și s-au creat insti
tuții democratice. în același timp, 
procesul inițiat de mișcarea insu
recțională a „tinerilor căpitani" a 
grăbit sfirșitul ultimului și celui 
mai vechi imperiu colonial, succesul 
luptei de eliberare a popoarelor 
înrobite de colonialismul portughez 
in Africa. Prefacerile progresiste 
pe plan politic, economic și social 
au fost marcate insă și de evoluții 
contradictorii, date fiind condițiile 
de permanentă confruntare cu for
țele conservatoare, care au recurs la 
diverse încercări de a submina sau 
împiedica realizarea înnoirilor so
ciale structurale, de a-și restabili 
vechile poziții.

Alături de schimbările pe plan 
intern, Portugalia a promovat in

acești ani o politică de lărgire a 
legăturilor cu toate țările, indife
rent de orinduirea lor social- 
politică.

Poporul român, apropiat de po
porul portughez prin originea lati
nă comună, prin afinități de limbă 
și cultură, a salutat victoria revolu
ției „garoafelor roșii", și-a afirmat 
solidaritatea cu lupta forțelor so- 
cial-politice înaintate pentru dez
voltarea țării pe calea democrației 
și progresului. România s-a numă
rat printre primele state care au 
recunoscut noul regim democratic 
portughez, iar de atunci relațiile de 
colaborare dintre cele două țări au 
cunoscut o 'considerabilă amplifi
care și diversificare pe toate pla
nurile. Acest curs a fost puternic 
stimulat de dialogul la cel mai 
înalt nivel, de acordurile și înțele
gerile stabilite între președinții 
celor două țări la București și Li
sabona, care au creat un cadru fa
vorabil extinderii pe multiple pia
nina a raporturilor româno-portu- 
gheze.

Cu prilejul „Zilei libertății", po
porul român își reafirmă sentimen
tele de sinceră prietenie fată de 
poporul portughez, ?dresindu-i 
urări de noi succese ÎJL "izvoltarea 
democratică a țării, dflj^ osperitate 
și pace.

„Europa trebuie să depășească 
actuala divizare în blocuri0

- declară premierul
ATENA 24 (Agerpres). — Credem 

într-o cale a noastră spre socialism 
— a declarat primul ministru al 
Greciei, Andreas Papandreu, intr-un 
interviu acordat rețelei americane 
de televiziune „A.B.C.".

Pe de altă parte, premierul elen 
a declarat că „Europa trebuie să se 
elibereze dc actuala structură și di
vizare în blocuri".

Referindu-se la Balcani, Papan-

grec A. Papandreu
dreu a subliniat eforturile Greciei 
și ale altor țări din regiune pentru 
eliminarea armelor nucleare. Avind 
posibilitatea ca „țările balcanice să 
semneze un tratat de neagresiune, 
premierul grec a subliniat că, in 
acest caz, Europa și întreaga lume 
ar dobindi o nouă comunitate balca
nică, ce nu va mai fi, ca in trecut, 
un „butoi de pulbere".

'agențiile de presa 
hS - ne scurt

CONGRESUL PARTIDULUI ISTIOLAL DIN MAROC. La Robot s-ou des- 
ch'S lucrările celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Istiqlal din Maroc. 
Raportul general a fost prezentat de M’Hamed Boucetta, secretar gene
ral al partidului. Din partea Consiliului Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, participă o delegație condusă de Trandafir Cocârlo, 
secretar al Consiliului Național al F.D.U.S., ministrul energiei electrice, 
care a adresat congresului un salut.

ROMANIA LA TiRGURILE INTERNAȚIONALE DE LA OSAKA Șl 
HANOVRA. In orașul japonez Osaka s-a deschis cea de-a 15-o ediție a 
Tîrgului internațional de mărfuri. La inaugurare, guvernatorul Prefecturii 
Osaka a vizitat pavilionul României. Exponatele industriei românești s-au 
bucurat de interesul și aprecierea oficialităților nipone prezente și a pu
blicului vizitator. • La Tîrgul internațional de la Hanovra, România este 
prezentă cu o expoziție tehnică, la care se prezintă o gamă variată de 
produse ale industriei constructoare de mașini.

BREȘA IN RÎNDUL GRUPĂRI
LOR DE DREAPTA DIN SAL
VADOR. Datorită persistenței dez
acordului din riiidul formațiunilor 
politice care au alcătuit coaliția de 
extremă dreaptă și impasului în 
care se află încercările de forma
re de către civili a unui guvern in 
Salvador, după alegerile pentru A- 
dunarea Constituantă de la 28 mar
tie, forțele armate salvadoriene au 
anunțat 6ă își asumă responsabili
tatea desemnării membrilor viito
rului grivem — transmite agenția 
France Presse. Viitorul guvern va 
fi condus de Alvaro 'Magana, un 
bancher fără apartenență politică 
fățișă, secondat de colonelul Jaime 
Abdul Gutierrez, actualul vice
președinte al țării. Noul guvern va

fi sprijinit de Partidul de Conci
liere Națională și de Partidul De- 
mocrat-Creștin.

G. BUSH LA TOKIO. Vicepre
ședintele S.U.A., George Bush, a- 
flat într-o vizită oficială la Tokio, a 
avut simbătă o întîlnire cu primul 
ministru al Japoniei, Zenko Suzuki.

DEMONSTRAȚII DE PROTEST 
IN CISIORDANIA. Joi și vineri. în 
numeroase localități de pe malul 
vestic al Iordanului și în taberele 
de refugiați palestinieni, au avut loc 
demonstrații de protest împotriva 
raidurilor aviației israeliene efec
tuate asupra »zonelor rezidențiale 
civile și a concentrațiilor palesti
niene din sudul Libanului.

DOUA „TORȚE ALE PĂCII", 
purtate de trupe egiptene de elită, 
au părăsit Cairo, uimind să ajungă 
duminică după-amiază la Rafah și 
Sharni EI-Sheikh, cu ocazia retra
gerii complete a Israelului din Si
nai, relatează agenția M.E.N.

CONGRESUL CONFEDERAȚIEI 
(VEST-)EUROPENE A SINDICATE
LOR. Participant la congres, re- 
prezentind centrale sindicale din 20 
de state afiliate la C.E.S., au e- 
xaminat cu prioritate probleme le

gate de combaterea șomajului, fla
gel care afectează peste 15 mili
oane de persoane în țările respec
tive.

UN GRAV ACCIDENT a avut 
loc in orașul elvețian Lausanne, 
unde ruperea unui cablu de la o 
macara a provocat prăbușirea 
brațului acesteia peste un tro
leibuz ce staționa. Potrivit, unui 
bilanț provizoriu, in vehiculul 
strivit au fost ucise șase persoa
ne, iar alte 20 au fost rănite, din
tre care 10 in mod grav. '

Relatările cotidianului „le Monde** asnpra concluziilor unui studiu sociologic: 

„Starea de spirit a populației R.F.G.; 
neliniște, deprimare, neîncredere în viitor"

Cunoscutul ziar francez „Le Monde" publică sub titlul „Profunda stare 
de deprimare a vest-germanilor" un articol pe marginea recentului studiu 
„ANGOASA GERMANILOR", întocmit de sociologul Jiirgen Leinemann, și 
care se ocupă cu starea de spirit ce domnește în societatea vest-germană. 
Pe baza a numeroase fapte de ordin economic, sociologic și psihologic, 
autorul studiului evidențiază ca un fenomen dominant al realității vest- 
germane „profunda deprimare de care sint cuprinși cetățenii, ca urmare 
a împletirii crizei economice cu criza valorilor și criza de identitate". Din 
studiu reiese că nesiguranța zilei de azi și teama zilei de miine, dezorien
tarea, alienarea sint trăsături dominante ale vieții cotidiene din R.F.G.

lată ce se scrie, între altele, in acest articol:
„Teama de război, în special de 

Un conflict nuclear, a trecut pe 
primul loc al temerilor cetățeanu
lui vest-german (35 la sută din per
soanele chestionate, față de 12 la 
sută in 1978), intrecind chiar frica 
de boală — se subliniază in studiu. 
Dar teama de război nu este decît 
unul din elementele deprimării 
vest-germane.

Niciodată, de la crearea republi
cii federale, numărul sinuciderilor 
nu a fost atit de ridicat. Nici cel al 
oamenilor care incearcă să emi
greze. Un vest-german din cinci se 
tratează de tulburări psihice, unul 
din patru suferă de insomnii, 25 la 
sută din copiii de virstă preșcolară 
și dintre școlari sînt etichetați „agi
tați, bolnavi, handicapați". După pă
rerea specialiștilor, jumătate din 
boli — afecțiuni cardiace, maladii 
circulatorii, ulcere stomacale, mi
grene, astm etc. — tratate de medi
cii interniști sint, in realitate, psi
hosomatice, ele reflectind dezorien
tarea și dezgustul de viață. Cuvîn
tul «stress» se află pe buzele tutu
ror pentru a se plinge de munca în 
atelier, în birou, sau de orice 
altceva.

Dar ziua de miine ? 41 la sută din 
vest-germani cred că generația 
viitoare va avea o viață mai grea 
decît cea a adulților de astăzi. Mult 
lăudata prosperitate vest-germană

• Teama de război, pe pri
mul loc al motivelor de ne
liniște • Procentul sinucide
rilor — mai ridicat ca ori- 
cînd • „Absolvenții de liceu 
iși calculează de pe acum... 
pensia, iar pensionarii fac 
greve ale foamei" • Indife
rența, deruta, ruperea de 
realități, închistarea în sine 
— stări de spirit tot mai larg 

generalizate

este in pericol — constată studiul. 
Criza economică provoacă teamă. 
Criza valorilor provoacă dezorien
tare.

Asemenea fenomene afectează, 
bineînțeles, nu numai Germania fe
derală : și în alte țări occidentale, 
tinerii, de pildă, se revoltă împotri
va lumii adulților sau o privesc cu 
dezinteres, refugiindu-se in contra- 
cultura lor.

Vest-germanilor le place să tră
iască intr-o lume in care granițele 
sint clare — alb de-o parte, negru 
dc cealaltă ; aici e binele, dincolo 
răul. Or, totul se clatină, totul se 
schimbă, nimic nu mai intră in ti
pare clar definite. Absolvenții de li

ceu își calculează de pe acum 
viitoarea pensie, pensionarii organi
zează demonstrații de protest și fac 
greve ale foamei. Marea majoritate 
a vest-germanilor aspiră la «statul- 
providență», la un fel de «stat pă
rinte» care să satisfacă toate ne
voile «copiilor săi cuminți».

Or, statul însuși este in derută. 
Instituțiile lui nu mai corespund 
acestei lumi în veșnică schimbare. 
Cu ocazia congresului său de la 
Bonn, Partidul liberal a lansat o 
anchetă propunind să se treacă pe 
liste anume cei care, in grup sau 
individual, se simt frustrați. Se 
aveau in vedere, desigur, cei de la 
„marginea societății". Spre spaima 
organizatorilor, listele respective 
s-au lungit la nesfirșit : studenți, 
femei, copii, salariați, soldați, bă- 
trini, conducători de întreprindere, 
intr-un cuvint — toată lumea. 78 la 
sută din persoanele chestionate au 
fost de părere că „majoritatea oa
menilor politici vest-germani nu 
știu nici măcar ce gindește omul de 
pe stradă".

In această stare de deprimare se 
împletesc trei factori : criza econo
mică, criza valorilor, criza de iden
titate — relevă studiul, care con
stată că, în pofida dezvoltării eco
nomice a țării, nu a rămas «nimic 
de care să te poți lega, cu care să 
te identifici».

Vest-germanii sint bintuiți de ne
liniște, de care caută să fugă, ru- 
pîndu-se de realitate. îngrijorați in 
privința viitorului, cu certitudinile 
spulberate, se închid în sine. Do
leanțele altora îi exasperează : «Au 
probleme ? Și eu am». Se constată o 
indiferență crescindă față de soarta 
celor din jur.

Fiecare se refugiază pe «insula» 
sa, în viața sa particulară" — în
cheie considerentele sale pe mar
ginea studiului amintit ziarul „Le 
Monde".
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Zborul alb
Unii spun că pasărea cea mai puternică este condorul. >’
Unii considerau bufnița drept pasărea-simbol a înțelepciiftifr/
Unii afirmau că pasărea cu cel mai acut simț al orientării e 

rumbelul.
po-

Peste pămintul Răsăritului de mijloc, deasupra mării aurii 
cu valurile încremenite în dune de nisip, cu stîncile roșietice arse de 
soare, deasupra întinderilor deșertului zboară astăzi un porumbel.

Timid, parcă uimit, parcă speriat de liniștea lină a propriului fîlfiit.
Nici un vultur de oțel nu se repede să-l atace, nici o gură de foc 

nu încearcă, de jos, să-l doboare.
După 15 ani, sau după 35 de ani, sau după 2 000 de ani - zboară 

in sfîrșit netulburat, plutind alb prin înălțimile albastre.
In liniștea deșertului se aude doar sunetul alămurilor — fanfarele 

ce cîntă imnul țării reîntregite. în absența, tiagică, a celui ce a visat 
zborul cel alb fără a ajunge să-l vadă, azi.

Atit. încolo e liniște adîncă, parcă adierea hamsinului a luat cu 
ea și a dus pe o altă lume zgomotele de odinioară, plesniturile nă- 
praznice ale obuzelor, șuieratul rachetelor, bubuiturile tunurilor, răpăitul 
grindinei de plumb, scrîșnetul tancurilor, vuietul reactoarelor.

Nu se mai aud nici gemete, nici tinguiri, nici strigătele durerii, nici 
țipătul frînt al tăcerilor de veci - nici hohotul plinsetelor, nici curgerea 
mută a lacrimilor.

Deșertul a fost frămîntat de roți și șenile, cînd într-o parte, cînd 
în alta; armate au înaintat și s-au retras, au străpuns și au fost 
cercuite, au luptat cu cei din față, cu soarele, cu arșița, cu setea.

Au luptat și au învins — fiecare, amîndouă sau nici una.
Pentru că adevărata victorie — comună — e zborul de astăzi, 

ghemului cald cu pene albe și ochi din boabe de onyx.
Deșertul s-a schimbat, pe lingă carcasele calcinate de oțel

crescut sondele aurului negru, s-au așternut răsadurile grădinilor și, 
lucrul cel mai prețios, prin crusta împietrită de nisip au răsărit ghioceii 
speranței - pentru că nisipul a prins puteri din lichidul cald și roșu. 
A curs acesta cu folos sau inutil, a fost deșartă lupta pentru deșert ? 
Poate că acesta a fost însă prețul, greu, al cunoașterii, al înțelepciunii.

Al înțelegerii că pămintul altuia nu aduce nici liniște, nici secu
ritate. Că otita vreme cit pămintul e luat stăpinului legitim, el nu-și 
poate găsi pace și liniște, în adîncul lui uruie cutremurele și dospesc 
flăcările.

...E adevărat, astăzi aria de zbor a păsării
- dacă s-ar îndepărta ar intilni din nou vulturi de oțel și guri de foc.

Zborul alb înscrie insă pe văzduhul de azur un mesaj al speranței, 
către pămînturile altor locuri, către toate pămînturile, către întregul 
Pămint:

cea mai puternică pasăre nu este condorul, ci porumbelul. Care s-a 
dovedit în stare să învingă bombardiere și reactoare;

pasărea înțelepciunii nu este bufnița, ci porumbelul alb. Care a 
reușit să aducă, sub aripa sa, adevărul și dreptatea căutate cu atitea 
suferințe de 15, sau de 35, sau de 2 000 de ani;

pasărea cu cel mai ascuțit simț al orientării este într-adevăr po
rumbelul. Care arată — tuturor — drumul cel sigur, drumul rațiunii.

De aceea, probabil, în acele locuri unde aerul și piatra sînt pline 
de istorie și mustesc de legendă, povestea spune că el a purtat ramura 
de măslin spre a vesti încheierea diluviului nimicitor, a prăpădului.

Și apropierea de țărmul vieții și speranței.
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