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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți, pe 
Toshio Hiraoka, președintele Compa
niei și ziarului ,,Mainichi Shimbun" 
din Japonia, care efectuează o vizită 
in țara noastră, la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

La primire au participat tovarășii 
Constantin Mitea. consilier al pre

ședintelui republicii, și Eugen Flo- 
rescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Oaspetele a mulțumit călduros 
pentru întrevederea acordată, subli
niind că se simte deosebit de onorat 
de a fi primit de șeful statului ro
mân. Totodată, el a relevat satisfac
ția de a fi vizitat România, arătind 
că in timpul șederii in țara noastră 
a avut posibilitatea să cunoască ne

mijlocit din realizările poporului ro
mân in dezvoltarea economico-socia- 
lă a patriei.

în timpul convorbirii au fost evo
cate bunele relații româno-japoneze 
și s-au abordat probleme actuale ale 
vieții politice internaționale.

în cadrul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un in
terviu pentru ziarul japonez ..Mai
nichi Shimbun".

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
marți, 27 aprilie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, au fost dezbătute și stabilite o 
serie de măsuri privind mai buna gospodărire a 
fondului funciar. In acest cadru, a fost examinat 
modul in care sint folosite terenurile in scopuri 
industriale, reliefindu-se necesitatea imbunătâțirii 
indicilor sintetici privind gradul de ocupare a su
prafețelor destinate obiectivelor de inveștiții și de 
producție. Prin măsurile adoptate, se asigură o 
creștere cu 4-10 la sută a gradului de folosire a 
terenurilor, ceea ce determină o reducere cores
punzătoare a suprafețelor necesare pentru am
plasarea acestor obiective. S-a precizat că indicii 
sintetici prevăzuți reprezintă limite minime obliga
torii, beneficiarii obiectivelor de investiții avind 
datoria ca - incă din faza de elaborare a docu
mentației tehnice - să ia măsuri hotârite pentru 
restringerea terenurilor la strictul necesar. De ase
menea, pentru realizarea acestui obiectiv s-au 
stabilit taxe suplimentare pentru terenurile libere 
din incinta unităților sau din afara acestora 
care nu . >nt valorificate agricol.

In acest scop, Comitetul Politic Executiv a apro
bat un proiect de decret pentru modificarea și com
pletarea Legii fondului funciar nr. 59/1974, apre
ciind că noul act normativ creează condiții pentru 
o gospodărire mai eficientă a fondului funciar și, 
in același timp, stimulează beneficiarii de investiții 
să folosească in scopuri industriale terenuri nepro
ductive sau cu un potențial de producție cit mai 
scăzut.

In continuarea lucrărilor, Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut și aprobat un raport cu privire la 
fondul de participare a oamenilor muncii la reali
zarea producției, a beneficiilor și la împărțirea 
beneficiilor pe anul 1981, precum și proiectul de 
decret corespunzător.

S-a stabilit ca, pentru o și mai puternică stimu
lare a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan, fondul total de 
participare la beneficii să fie, pentru anul 1981, 
de peste 2 miliarde lei, cu circa 111 milioane lei 
mai mare față de anul 1980.

Potrivit prevederilor legii, in cazul depășirii 
beneficiului planificat al unităților economico-so- 
ciale, fondul de participare stabilit anual poate fi 
majorat cu pinâ la 25 la sută din beneficiile peste 
plan, diferențiat in raport de căile de realizare a 
acestuia, stimulindu-se cu prioritate măsurile 
întreprinse pentru reducerea cheltuielilor de pro
ducție, depășirea valorii producției nete, creșterea 
generală a productivității, calității și eficienței 
economice, îndeplinirea in cele mai bune condiții 
a sarcinilor incredințate.

Comitetul Politic Executiv a constatat că in 
acordarea fondurilor de participare la beneficii, in 
anul 1981, s-au comis unele abuzuri și inechități, 
ceea ce a făcut ca unele cadre de conducere să 
beneficieze de sume mult mai mari in raport cu 
muncitorii și restul personalului din subordine. Cri- 
ticind aceste stări de lucruri, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit ca, in spiritul eticii și echității 
socialiste, sumele cuvenite pentru participarea la 
beneficii a cadrelor de conducere din unitățile 
economico-sociale să se stabilească proporțional 
cu sumele medii ce se acordă muncitorilor și 
personalului muncitor din respectivele unități. Co
mitetul Politic Executiv a cerut aplicarea fermă a 
prevederilor legii, astfel incit totalitatea premiilor 
și a altor stimulente ce se pot acorda in decursul 
unui an unei persoane să nu depășească trei retri
buții tarifare lunare.

In vederea transpunerii corespunzătoare in viață 
a acestor prevederi, s-a indicat să se aducă îm
bunătățirile necesare legislației in vigoare, să se 
urmărească cu mai multă fermitate, de către toate 
organele in drept, respectarea principiilor eticii și 
echițății socialiste, pentru mai buna antrenare și 
simulare a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea 
în c£le mai bune condiții a sarcinilor de producție.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare cu privire la vizita oficială 
de prietenie pe care a efectuat-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în perioada 13-17 
aprilie, în Republica Populară Chineză, la invitația 
Comitetului Central ol Partidului Comunist Chinez 
și a Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Chineze.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere rezultatelor deosebit de fructuoase ale acestei 
vizite, ce se înscrie ca un eveniment istoric în 
cronica relațiilor româno-chineze, de trainică 
prietenie și solidaritate, de strînsă colaborare - 
relații care se dezvoltă cu succes pe bazele sta
bilite cu prilejul intilnirilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu președintele Mao Zedong ji cu pre
mierul Zhou Enlai, in spiritul stimei reciproce, res
pectării principiilor independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reciproc și întrajuto
rării tovărășești.

A fost relevat cu satisfacție faptul că rodnicele 
convorbiri purtate, in cursul recentei vizite, de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu tovarășii Hu Yao- 
bang, președintele C.C. al P.C. Chinez, Zhao Zi- 
yang, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chine
ze, Deng Xiaoping și Li Xiannian, vicepreședinți ai 
C.C. al P.C. Chinez, cu alți veterani revoluționari, 
au constituit un nou și remarcabil moment al dia
logului româno-chinez la nivel inalt, care a avut 
și are un rol determinant in aprofundarea nein- 

! treruptâ a bunelor raporturi dintre partidele, țările 
. și popoarele noastre. S-a subliniat că aceste 
| schimburi de păreri - desfășurate intr-o atmosferă 
! de prietenie, stimă și înțelegere reciprocă - au 

pus pregnant în evidență dorința comună de a 
asigura toate condițiile pentru ca relațiile româno- 
chineze să cunoască, in continuare, o puternică 
înflorire, pe măsura posibilităților sporite pe care 
le creează dezvoltarea economico-socialâ a celor

două țări socialiste. Hotărirea de a amplifica și 
mai mult conlucrarea prietenească româno-chine- 
ză in toate domeniile iși găsește expresie în înțe
legerile convenite, în documentele semnate în 
timpul vizitei.

Comitetul Politic Executiv a reliefat semnificația 
deosebită a hotârîrii ambelor părți de a adinei 
conlucrarea dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez - care are o importanță 
esențială pentru extinderea, în general, a relațiilor 
româno-chineze - precum și de a promova conti
nuu contactele politice, colaborarea dintre guver 
nele, parlamentele, organizațiile de masă și ob
ștești din România și China. Totodată, a fost re
levată marea însemnătate a măsurilor stabilite 
privind dezvoltarea susținută, pe baze stabile și 
pe termen lung, a raporturilor economice reciproc 
avantajoase, sporirea schimburilor de mărfuri, in
tensificarea cooperării intre cele două țări in do
menii de interes major pentru economiile lor na
ționale. Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
semnarea Acordului-program privind direcțiile de 
bază ale dezvoltării colaborării economice și teh- 
nico-științifice pe termen lung intre Republica So
cialistă România și Republica Populară Chineză 
are o importanță istorică pentru întărirea priete
niei și promovarea colaborării româno-chineze.

Au fost evidențiate, de asemenea, înțelegerile și 
documentele convenite privind extinderea colabo
rării și cooperării in ramuri de virf ale cercetam 
științifice, ceea ce va contribui, intr-o măsură în
semnată, la înfăptuirea planurilor de dezvoltare 
economico-socialâ și de înaintare a celor doua 
țări pe calea socialismului, precum și acordul am
belor părți de a amplifica legăturile pe linia cul
turii, invățămîntului și in alte sfere de activitate.

S-a apreciat că dezvoltarea susținută a conlu
crării româno-chineze este în folosul și spre binele 
țârilor și popoarelor noastre, al edificării noii orîn- 
duiri in România și China, al cauzei generale a 
socialismului, păcii și progresului in lume.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat importanța 
schimbului de păreri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și conducătorii de partid și de stat 
chinezi in probleme internaționale actuale, in ca
drul cărora s-a reliefat necesitatea ca popoarele, 
forțele antiimperialiste, revoluționare, progresiste 
și democratice să-și intensifice lupta pentru opri
rea încordării și eliminarea oricărei manifestări a 
politicii de forță, agresiune, dominație și dictat, de 
intervenție și amestec in treburile altor state, pen
tru stoparea cursei înarmărilor și trecerea la dezar
mare, in primul rind la dezarmare nucleară, pen
tru soluționarea pe cale politică, prin tratative, a 
stărilor conflictuale existente în lume, pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, pentru democratizarea rela
țiilor internaționale, pentru promovarea unei poli
tici de înțelegere și colaborare, pentru înfăptuirea 
idealurilor de pace, libertate, independență și 
progres ale tuturor națiunilor.

S-a subliniat, totodată, că schimbul de opinii cu 
privire la problemele mișcării comuniste și munci
torești a relevat necesitatea ca relațiile dintre 
partidele comuniste și muncitorești să se înteme
ieze pe deplina egalitate in drepturi, respectarea 
independenței fiecărui partid și a dreptului său de 
a-și elabora de sine stătător linia politică, strate
gia și tactica revoluționară, de a-și alege căile 
transformării revoluționare a societății, in confor
mitate cu condițiile din propria țară.

Comitetul Politic Executiv a apreciat in mod 
deosebit hotărirea Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist Chinez, a Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare Chineze de a con
tribui, printr-o strinsâ conlucrare, la soluționarea 
problemelor complexe ce preocupă omenirea 
contemporană, de a sprijini activ lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru cauza libertății și independenței 
popoarelor, pentru progres și pace in lume.

Comitetul Politic Executiv a relevat cu satisfac
ție că, în timpul convorbirilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat sprijinul ferm al țării noas
tre pentru poziția Republicii Populare Chineze po
trivit căreia problema Taiwanului constituie o 
problemă internă a R. P. Chineze și trebuie rezol
vată de poporul chinez fără nici un amestec din 
afară. .

In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
informat despre vizita oficială de prietenie efec
tuată, in perioada 17-21 aprilie, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Republica Populară 
Democrată Coreeană, la invitația tovarășului Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Comitetul Politic Executiv a apreciat în mod 
deosebit bilanțul rodnic al noului dialog româno- 
coreean la nivel înalt, care, și cu acest prilej, a 
evidențiat dezvoltarea continuă, fructuoasă a prie
teniei frățești, tradiționale și a solidarității mili
tante dintre cele două țări, in spiritul tratatului de 
prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Democrată Co
reeană.

Dind o inaltă apreciere rezultatelor intilnirilor și 
convorbirilor dintre cei doi conducători de partid 
și de stat, care constituie o nouă și importantă 
contribuție la aprofundarea și dezvoltarea pe mai 
departe a prieteniei și colaborării dintre partidele, 
statele și popoarele noastre, Comitetul Polițe 
Executiv a subliniat însemnătatea hotăririlor stabi
lite de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen 
privind dezvoltarea pe mai departe a legăturilor 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii 
din Coreea, a schimburilor de experiență in con
strucția socialistă, consultările in probleme bila
terale și internaționale de interes comun. A fost 
apreciată, totodată, dorința ambelor părți de a 
amplifica contactele dintre parlamentele și guver
nele celor două țâri, dintre organizațiile politice, 
sindicale, de tineret, de femei.

Comitetul Politic Executiv a reliefat marea în
semnătate a semnării de către tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen a Declarației comune, 
apreciind că acest important document va avea o 
profundă inriurire asupra evoluției in ansamblu a 
relațiilor româno-coreene, va contribui la întărirea 
și dezvoltarea pe mai departe a relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească dintre cele două 
partide, țări și popoare, a conlucrării lor in viața 
internațională, la promovarea unității și coeziunii 
țărilor socialiste, a mișcării comuniste internațio
nale, a cauzei socialismului și păcii. A fost expri
mată, de asemenea, satisfacția față de semnarea 
Acordului privind direcțiile de bază ale dezvoltării 
colaborării economice și tehnico-științifice intre 
Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Democrată Coreeană, care prevede lărgirea și 
intensificarea cooperării in producție, sporirea 
schimburilor comerciale, precum și a acordurilor 
privind colaborarea in domeniile valorificării ză
cămintelor de metale neferoase, asigurărilor so
ciale, cultural, ocrotirii sănătății și științelor me
dicale - documente de o deosebită importanță 
pentru dezvoltarea pe toate planurile a relațiilor 
romăno-coreene.

A fost subliniată, de asemenea, insemnătatea 
deosebită a schimbului de păreri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen cu privire la evo
luția situației internaționale, care a confirmat jus
tețea aprecierilor și concluziilor cuprinse in 
Declarația comună de la Phenian, din luna mai 
1978, și Comunicatul de la București, din luna mai 
1980. S-a subliniat importanța faptului că in timpul 
dialogului la nivel înalt româno-coreean s-a apre
ciat că este mai important ca oricînd ca țările 
socialiste, țările nealiniate, țările in curs de dez
voltare, toate forțele democratice, progresiste și 
antiimperialiste să-și întărească colaborarea și 
unitatea împotriva politicii imperialiste de agre
siune și război, de reîmpărțire a sferelor de influ
ență, pentru apărarea independenței și suverani
tății naționale, a securității in lume, cele două 
părți pronunțindu-se, totodată, pentru oprirea 
cursei inarmârilor, înfăptuirea dezarmării, in pri
mul rind a celei nucleare.

S-a subliniat cu satisfacție că in timpul convor
birilor, desfășurate într-o atmosferă de caldă 
prietenie, stimă și înțelegere reciprocă, partea 
coreeană a exprimat sprijinul și solidaritatea sa 
activă față de lupta dreaptă a P.C.R., a guver
nului român, precum și față de inițiativele de pace 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru elimi
narea pericolului unui război nuclear, care crește 
zi de zi in Europa, iar partea română a reafirmat 
sprijinul activ și solidaritatea față de noile ini
țiative afe tovarășului KW Ir Sen privind reunifi- 
carea pașnică și independentă a țârii.

A fost reliefată marea însemnătate a aprecieri 
formulate de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen privind soluționarea tuturor conflictelor și 
a problemelor litigioase dintre state pe cale paș
nică, prin tratative, pe baza respectării egalității 
in drepturi, a independenței și securității naționale.

Dialogul la nivel înalt româno-coreean a acordat 
o atenție deosebită sprijinirii luptei popoarelor 
din Africa, Asia și America Latină pentru dreptul 
la o dezvoltare liberă, eforturilor ce se întreprind 
pentru lichidarea subdezvoltării și a inegalității 
economice dintre țările dezvoltate și țările in curs 
de dezvoltare, instaurării unei noi ordini economice 
internaționale echitabile, dind o inaltă apreciere 
mișcării de nealiniere, puternică forță antiimperia- 
listă, independentă a lumii contemporane care iși 
aduce o însemnată contribuție la salvgardarea 
păcii și securității mondiale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen au 
reafirmat voința Partidului Comunist Român și 
Partidului Muncii din Coreea de a intări unitatea 
și solidaritatea cu partidele comuniste și muncito
rești, partidele socialiste și social-democrate, cu 
mișcările de eliberare națională, cu toate forțeie 
revoluționare, progresiste și democratice in lupta 
pentru pace, dezarmare, democrație, independență 
națională și socialism.

Apreciind in unanimitate înțelegerile și conclu
ziile la care s-a ajuns, Comitetul Politic Executiv 
a trasat sarcină ministerelor, altor organisme cen
trale de stat pentru transpunerea in viață a hotă
ririlor convenite pentru dezvoltarea tot mai intensă 
a colaborării multilaterale dintre Republica Socia
listă România, Republica Populară Chineză și Re
publica Populară Democrată Coreeană.

Comitetul Politic Executiv subliniază că oamenii 
muncii de pe tot cuprinsul țârii și-au exprimat, prin 
telegrame și mesaje, unanima aprobare și inalta 
apreciere față de rezultatele vizitelor efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană, față de importantele înțelegeri stabilite 
cu acest prilej, față de documentele încheiate, 
care se inscriu ca o nouă și strălucită expresie a 
consecvenței cu care partidul și statul nostru 
acționează, în spiritul orientărilor Congresului al 
Xll-lea al P.C.R., pentru dezvoltarea conlucrării 
multilaterale, prietenești, cu toate țările socialiste, 
pentru afirmarea idealurilor socialismului, păcii și 
înțelegerii în lume. Totodată, ei și-au reafirmat 
deplina adeziune la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru - al cărei promotor 
neobosit este tovarășul Nicolae Ceaușescu - pre
cum și hotărirea de a milita neabătut pentru 
înfăptuirea ei, pentru continua înflorire a patriei, 
pentru ridicarea României pe noi trepte de progres 
și civilizație socialistă, comunistă.

Totodată, a fost relevat largul ecou internațio
nal al acestei noi solii de pace și înțelegere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

★
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase

menea, probleme ale activității curente de partid 
și de stat.

Condițiile climaterice, instabilitatea meteorologică îndeamnă cu insistență:

Toate forțele, toate posibilitățile — 
utilizate din plin pentru accelerarea 

și terminarea semănatului!
Intensificarea semănatului cultu

rilor de primăvară și încheierea 
grabnică a acestei importante lu
crări constituie cea mai urgentă 
sarcină a oamenilor muncii de la 
sate. Pînă ieri seara, potrivit date
lor centralizate la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, au 
fost insămințate 3 811 000 hectare 
cu diferite culturi, reprezentînd 79 
la sută din suprafața prevăzută. 
Porumbul a fost insămînțat pe 
1 686 000 hectare — 77 la sută din 
suprafața planificată în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste.

Stadiul actual al lucrărilor impu
ne, in județele și unitățile unde 
mai sint suprafețe importante de 
însămințat, o bună organizare a ac
tivității formațiilor de mecanizatori 
și cooperatori, folosirea din plin a 
fiecărei ore bune de lucru in cimp. 
Ținind seama de alternanta timpu
lui frumos cu ploile frecvente, este 
cu atit mai important ca specialiș
tii să controleze oră de oră starea 
terenului pentru dirijarea opera
tivă a utilajelor și concentrarea 
acestora pe parcelele zvintate. 
Acum este necesară urgentarea lu
crărilor de pregătire a terenului și 
de semănat îndeosebi în județele 
din centrul și nordul țării, unde 
sint cele mai mari întîrzieri : Su
ceava, Harghita, Maramureș, Sălaj, 
Vaslui. Botoșani. Neamț și altele. 
Concomitent cu semănatul porum
bului, trebuie încheiate neîntîrziat 
insămînțarea și plantarea legume
lor și cartofilor, plantelor de nu
treț. a loturilor de hibridare, a ul
timelor suprafețe cu in pentru fi
bră, soia și fasole. Esențial este ca 
fiecare hectar, fiecare metru pă
trat dă pămîfit să fie dultivat, să 
primească sămința viitoarei recolte.

Tn această perioadă se pot eiștiga 
zile și ore prețioase prin organi
zarea acțiunilor de întrajutorare.

acolo unde este cazul, intre unități 
învecinate sau între consilii agro
industriale. Eforturile pentru gră
birea ritmului la semănat trebuie 
să se îmbine cu preocuparea plină 
de răspundere fată de calitatea lu
crărilor. de care depind asigurarea 
densității optime a plantelor^ uni
formitatea acestora pe fiecare hec
tar și metru pătrat.

Săptămîna aceasta este hotărî- 
toare pentru încheierea însămință-

rilor. în acest scop, răspunderi 
mari revin organelor județene de 
partid și agricole, consiliilor agro
industriale, conducerilor unităților 
agricole in organizarea temeinică a 
muncii, in dirijarea operativă a 
mijloacelor mecanice și a forței de 
muncă, pentru ca fiecare lucrare 
să fie executată cit mai repede si 
bine, fără nici o abatere de la nor
mele tehnice, spre a se pune baze 
sigure recoltei din acest an.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI A

FAPTE
DE MUNCĂ ;

DIN CRONICA 
ÎNTRECERII

La întreprinderea „Electrotimiș" din Timișoara
Al 60-lea produs nou asimilat 

în acest an
tn preajma sărbăto

rii muncii de la 1 Mai, 
două evenimente re
marcabile au avut loc 
la întreprinderea „E- 
lectrotimiș" din Timi
șoara. Primul : asimi
larea in fabricație a 
celui de-al 60-lea pro
dus nou din acest an. 
Al doilea: îndeplinirea 
înainte de termen a 
sarcinilor de plan la 
producția-marfă pe 4 
luni.

„Unitatea noastră are 
sarcina să asimileze in 
acest an 160 tipuri de 
utilaje noi, de mare 
complexitate tehnică 
— cele mai multe rea
lizate pentru prima 
dată in tară și, deci, 
care înlocuiesc impor
tul — menite să echi
peze noi obiective din 
aproape toate ramuri
le industriale, dar in 
primul rind pe cele 
din industria electro
tehnică și constructoa
re de mașini — ne 
spune inginerul-șef al 
întreprinderii. Dorin 
Goția. Produsul cu nr. 
60 este o mașină-agre- 
gat de bobinat bandă 
de aluminiu, care din 
punct de vedere al pa
rametrilor de funcțio
nare se situează în ca
tegoria tehnicii de virf. 
Această mașină co
mandată de un singur 
om execută un mare 
număr de operații pen
tru care inainte erau 
necesare mai multe 
utilaje. Primul exem-

Foto : Agerpres

plar l-am și expediat 
pe adresa Întreprinde
rii de transformatoare 
și motoare electrice 
Filiași. Aș vrea să 
menționez că anul a- 
cesta, prin asimilarea 
noilor utilaje prevăzu
te in plan, întreprin
derea noastră va con
tribui la reducerea e- 
fortului valutar al ță
rii cu 27 milioane do
lari".

In legătură cu cel 
de-al doilea eveni
ment, Gheorghe Că- 
leanu. secretar adjunct 
al comitetului de par
tid din întreprindere, 
ne-a precizat : „Deși 
sintem o unitate rela
tiv tinără — avem 
doar nouă ani de ac

tivitate — a devenit o 
tradiție să ne numă
răm printre colective
le muncitorești frun
tașe. Recent, prin de
cret prezidențial, am 
fost decorați cu «Or
dinul Muncii» clasa a 
Il-a pentru realizările 
obținute in 1981. In a- 
cest an ne-am organi
zat corespunzător ac
tivitatea și, depunind 
eforturi susținute in 
producție, vom realiza 
pină la sfirșitul lunii 
aprilie o producție- 
marfă suplimentară in 
valoare de 2,5 milioa
ne lei". (Cezar Ioana, 
corespondentul „Scîn- 
teii“).

Cu planul pe 

patru luni îndeplinit

• Industria județului Vrantia
Oamenii muncii din unitățile 

industriale ale județului Vrancea 
anunță că în ziua de 27 aprilie au 
realizat planul producției-marfă pe 
primele patru luni ale acestui an. 
Pînă la 1 Mai se va obține supli
mentar o producție de peste 70 
milioane lei. concretizată in prin
cipal in produse de mecanică fină, 
confecții textile, bunuri ale indus
triei alimentare și altele.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul 
județean Vrancea al P.C.R.. se 
spune : Vă raportăm, de asemenea, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sint condiții 
pentru a încheia cu rezultate bune 
planul și la ceilalți indicatori.

Organizația județeană de partid, 
toți oamenii muncii vor face totul 
pentru ca rezultatele bune din 1981 
să fie întregite cu altele noi. su
perioare, astfel încât la finele aces
tui an să ne situăm pe locuri de 
frunte în marea întrecere socia
listă dintre județele patriei.

• Industria județului Bacău
în întrecerea ce se desfășoară în 

cinstea zilei de 1 Mai, oamenii 
muncii din industria județului Ba
cău au raportat ieri îndeplinirea 
planului pe primele patru luni din 
acest an. Avansul de timp ciștigat 
creează industriei băcăuane posibi
litatea să realizeze pină la finele 
lunii aprilie o producție suplimen
tară în valoare de peste 200 milioa
ne lei, concretizată în circa 140 000 
tone produse petroliere, 6 000 tone 
de cărbune. I 000 tone antidăună- 
tori, 7 000 tone toluen, 350 tone po- 
listiren. 240 000 mp țesături, confec
ții textile în valoare de 6,5 mili
oane lei și alte produse. (Gh. Baltă).
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O familie 
de zootehniști

I în 
care
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I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I

Cu mai bine de doi ani 
urmă, Gheorghe Szătmar, 
muncea la oraș, s-a întors 
satul lui. Lunca Mureș, din ju
dețul Alba. S-a întors si a ră
mas să lucreze in zootehnie, tn 
curind. l-au urmat, pe rind, și 

, cei patru feciori ai săi. ba 
chiar și nora, Irina, soția lui 
Nelu Szătmar, care-și satisface 
in prezent stagiul militar, dar 
care va reveni la aceeași fermă 
zootehnică a cooperativei agri
cole din satul natal. Fermă care 
numără patruzeci de îngrijitori 
— toți unul și unul. Dar cei mai 
buni dintre cei mai buni — după 
cum o recunosc cu toții — sint 
cei din familia lui Gheorghe 
Szătmar, unde îndeletnicirea de 
crescător de animale a devenit 
o adevărată pasiune.

Tot înainte!
La Casa pionierilor și șoimilor 

patriei din municipiul Vaslui 
funcționează o subredacție de... 
reporteri radio, denumită — nici 
nu se putea altfel — „Cuteză
torii". In fiecare marți, la Radio 
București, in cadrul emisiunii 
„Microfonul pionierilor", micii și 
activii reporteri vasluieni trans
mit vești din activitatea colegi
lor lor. Cei cinci reporteri sint, 
de fapt, cinci școlărițe : Florea 
Daniela și Zaharia Liliana de 
la Școala generală nr. 6. Calfa 
Cătălina și Florea Gabriela de 
la Școala generală nr. 4 și Olaru 
Liliana de la Școala generală 
nr. 8.

După cum ni se spune și „au
zim", subredacția pionierească 
radio din Vaslui este prima de 
acest fel din țară cu activitate 
permanentă.

Tot inainte !

Greutatea
plumbului

IEste ci 
dulgherii

I
I
Iau Luat 

plumb, 
grame.

~ ' cit se poate de clar că 
i n-au de făcut pe șan

tier altceva decit să-și practice 
meseria de dulgheri. Dar, deu
năzi. lui Ion Ungureanu și Moi
se Dumitru — dulgheri la șan
tierul nr. 2 al l.C.M.J. Brăila — 
nu le mai era aminte de mun
că. In timp ce colegii lor zoreau 
cu treburile pe șantiere, cei doi 
au luat in circă două lingouri de 

', in greutate de 83 kilo
grame. și s-au făcut nevăzuți. 

I„Nevăzuți“ este un fel de a spu
ne, pentru că au fost repede 
depistați. Plumbul a fost readus 
pe șantier, iar cei doi răspund 

Prima 
desfa-

Dar un cuvint greu (mai greu 
............... I are in continua-

Iacurn 
măsură 
cerea

IDar un cuvini 
ca plumbul) îl 
re justiția.

pentru fapta lor. 
I a și fost luată: 
contractului de

| Nu tr actor u-a 
fost de vină

I

I

I
I tarlalele cooperativei

Plevna, județul Călărași, i 
apariția un tractor, con.. 
Gheorghe Băciucu. Forțat 
ximum, tractorul duduia 
mai putea, dar abia se 
După ce l-a oprit de tot, 
ticindu-se in mers și în 
tractoristul le spune celor 
jur : „Nu prinde ambreiajul". 
Mecanizatorul Mihai Filipescu 
se uită atent la tractor să vadă 
ce are și, negăsindu-i nici o de
fecțiune, se adresează lui Bă
ciucu : „Iar te-ai îmbătat !“. Ci
neva adaugă : ..Și alaltăieri a 
venit beat". Un altul : „Dar 
tind nu vme el beat ?“

De-acum incolo n-o să mai 
vină deloc cu tractorul.

dinLa ceas de amiază, pe una
’ ' ' cooperativei agricole 

își face 
condus de 

la ma
de nu 
mișca, 
împle- 
vorbe, 

din

I
Un an, doi, trei

I

Ce credeți că le-a dat prin 
I minte lut Marin Cocoș din Za

lău și Gavril Cucuian din Poarta 
Sălajului I Vrind să ciștige bani 
din nemuncă, cei doi au început 
să ticluiască adeverințe de ve
chime in... timpul muncii. Pen
tru cine ? Pentru cine avea „go- 

slujbă, dar avea buzu- 
. ‘ . Nu s-au plins de 

clienți. Au întocmit o adeverin-Iluri" in sh 
nărui plin. 
c’:-:ț:.

Iță pentru unul din Zalău, pentru 
al doilea din Poarta Sălajului, 
pentru al treilea din Sinmihaiu
Almașului..,

. j una, după două, trei a- 
<erințe, Cocoș și Cucuian sint 

chemați in fața instanței de ju
decată spre a li se face cuveni- 

t un an, 
—., ___  _ ----- 1 legea.

IDupă 
deverin

Idecată spre a li se face 
ta notă de plată. Pentru 
doi. trei... cit va hotărî

I Bătrina
| din Vedea

fiecareDegeaba s-a dus pe la

I dintre cei patru feciori ai săi — 
toți cu familii și cu rosturile lor
— rugindu-i s-o ajute și pe ea, 
mama lor, bătrina și bolnavă, 
care nu mai poate munci. De
geaba au intervenit pe lingă 

feciorii ei autoritățile locale. 
INici unul n-a catadicsit s-o 

ajute.
Inorimi nrhi C7.

I

Icu aurere m su/ie 
afle lumea" și că ii 
rușinea" celor căro

Iveci. 
tie :

I
I instanța de jua 

ca fiecare dintre 
contribuie cu ci

I

Și atunci, cu lacrimi în ochi și 
cu durere in suflet (că „o să 

T e „rușine de 
...___ ___ cărora le-a dat

viață), bătrina l-a rugat pe un 
vecin să-i aștearnă oful pe hir- 

: „Subsemnata Neagu Elena 
din comuna Vedea, județul Te
leorman, care nu mai pot munci 
și n-am din ce trăi, chem in ju
decată pe copiii mei..."

Instanța de judecată a hotărit 
patru să 

anumită 
intreține- 

• cei 
---- ------- cu cite o 
sumă de bani pentru 
rea mamei lor.

— Dacă tot trebuia 
de ce ne-a mat purtat 
bunal ? — se întreba 
tre ei.

Asta ne-ntrebăm șiI
să plătim 
pe la tri- 
unul din-

noi.

I Rubrică realizată de
Petre POPA I
și corespondenții „Scinteii"

MM MMM» MMMM MMMMM» «MMM^

I

I

I
I

I
I

...Comuna Dăbuleni. Periodic, fe
meile mame se intilnesc cu cadre 
didactice de la cele patru școli, care 
le vorbesc despre implicațiile dăună
toare ale superstițiilor și prejudecă
ților mistice asupra formării copiilor. 
Brigada științifică a căminului cul
tural, pornită ..pe teren'*,  adună pe 
grupuri de case oamenii și răspunde 
la întrebările acestora privind tai
nele universului. La cursurile de in- 
vățămint agrozootehnic din cadrul 
cooperativei agricole, prezentarea 
problemelor de „tehnologie" este îm
binată cu prezentarea concluziilor ce 
se desprind pe linia confirmării ade
vărurilor materialismului dialectic. 
„Momentele vesele" din programul 
brigăzii artistice satirizează cu haz 
naivitatea credulilor amăgiți de pro
fesioniștii descîntecelor și preziceri
lor. La stațiunea experimentală se 
desfășoară instruirea propagandiști
lor care activează în acest domeniu.

Deși efectele ansamblului acestui 
angrenaj de mijloace de influențare 
nu se văd de pe o zi pe alta, apare, 
între altele, semnificativ faptul că, 
de multă vreme, aici, „calendarul 
sfinților" nu mai perturbă ritmul 
muncii în toiul campaniilor agricole.

...Am evocat experiența comunei 
menționate intrucit ni se pare su
gestivă in privința frontului tot mai 
larg pe care se desfășoară în județul 
Dolj „ofensiva adevărului", menită 
a elimina din conștiințe zgura diver
selor concepții mistice și deprinden 
obscurantiste. Semnificativă pentru 
amploarea crescîndă a sferei de cu
prindere și varietatea mijloacelor fo
losite in acest domeniu în localitățile 
județului este activitatea desfășurată 
de cele 38 cercuri de educație mate- 
rialist-științifică din învățămintul de 
partid in cadrul cărora l 300 cursanți 
se pregătesc spre a putea acționa ca 
propagandiști. Acestora li se adaugă 
cele l 050 cursuri ale universităților 
cultural-științifice. dintre care 108 
cursuri cu profil de educație ateistă ; 
460 lectorate tehnico-științifice și de

I
I

I
I
I

f AUTOAPROVIZIONAREA

Comunele din jurul marilor orașe-centre 
puternice de producție agroalimentară!

In continuarea ciclului de anchete inițiate de ziarul nostru pe tema contribuției „centurilor" agricole preoră
șenești la aprovizionarea marilor așezări urbane ale țării, ne oprim astăzi în orașul de sub poalele Tîmpei.

I
I
I
I
I
I

de acoperire a necesarului de consum al populației
Primele informații în legătură cu constituirea „centurii agricole" a 

Brașovului și cu aportul acesteia la aprovizionarea populației din muni
cipiu ni le-a înfățișat tovarășul Marin STOIANOVICI, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Brașov.

— Pentru cei 338 200 locuitori ai 
orașului, incluzind aici și flotanții, 
ca și turiștii aflați in trecere prin 
Brașov, necesarul de consum la prin

I

I
I

I
I

I

I

I
I

Pro
dusul

Necesarul 
de consum al 
municipiului

Cantități 
ce se asigură 
din bazinul 

agricol 
preorășenesc

Cantități 
ce se primesc 
de la fondul 

centralizat 
al statului

Contribuția 
bazinului agricol 

preorășenesc 
la acoperirea 
necesarului 
de consum 

al municipiului
Carne 21 983 tone 20 676 tone 1 307 tone 94%Lapte 676 400 hl 588 820 hl 87 580 hl 87%
Ouă 91.3 mii. buc. 84,2 mii. buc. 7,1 mii. buc. 92%
Car-
tofi 33 820 tone 33 820 tone — 100%

Le-
gume 57 494 tone 28 029 tone 29 465 tone 49%

Pe ansamblu, contribuția bazinului 
agricol preorășenesc la aproviziona
rea populației din municipiu este de 
90 la sută, proporția fiind — așa cum 
se poate vedea din tabel — diferen
țiată de la produs la produs, in func
ție de condițiile de climă și specifi
cul dezvoltării agriculturii in zona 
preorășenească.

— Completarea necesarului se ob
ține din restul județului ?

— Doar la carne și lapte. Dar și 
prin această contribuție necesarul 
rămîne, pe total, neacoperit, in
trucit celelalte comune din ju
deț au fost arondate bazinelor de 
aprovizionare ale celorlalte orașe bra
șovene — județul nostru avind pe te
ritoriul său, in total. 9 centre urbane. 
Dealtfel, datorită condițiilor de climă, 
gradului deosebit de înalt de urba
nizare (83.9 la sută din populația ju
dețului locuiește la oraș), ca și ra
tei ridicate a densității populației ra
portate la suprafața arabilă disponi
bilă — care este de aproape 3 ori 
mai mare decît media pe țară — in 
programul de aprovizionare s-a pre
văzut să. fim ajutați de la fondul 
centralizat al statului cu anumite 
cantități de produse. îndeosebi la ce
reale, struguri, fructe și legume. De
sigur, pe măsura dezvoltării agricul
turii locale acest ajutor se va reduce, 
sporind contribuția proprie la auto- 
aprovizionare.

I
I

în curtea fiecărui cetățean - 
cît mai multe animale!

Prima comună in care ne-am oprit 
a fost FELDIOARA, cu o populații 
de 6 700 locuitori, din care 2 700 per
sonal muncitor In economia județu
lui. Așezată la numai 20 km de Bra
șov, comuna urmează să contribuie 
în acest an la aprovizionarea muni
cipiului cu aproape 1 000 tone carne. 

materialism-stiințific ; I6l brigăzi 
științifice ; 372 cercuri „Prietenii a- 
devărului științific" in licee și școli 
generale ; expozițiile itinerante or
ganizate de Muzeul Oltenia și ci
clurile de filme documentar-științi- 
fice ; rubrica permanentă a studio
ului teritorial de radio.

Ni se pare pilduitoare, prin largul 
ecou stirnit in rindurile cititorilor, 
seria interesantelor articole publica
te de ziarul local „Înainte", in care, 
pe baza confesiunilor unor foști 
adepți ai sectelor, ca și a relatării 
victimelor diverselor ghicitoare, 
„doftoroaie" sau „magiciene", au fost 

însemnări din județul Dolj

convingător dezvăluite, „pe viu", 
efectele nocive, uneori tragice, ale 
credințelor mistice și practicilor 
obscurantiste.

Merită reliefată, totodată, orien
tarea instituțiilor artistice spre o 
contribuție mai accentuată la educa
ția materialist-științifică, prin pro
gramarea unor lucrări valoroase din 
dramaturgia românească și univer
sală, precum și prin imprimarea 
unui spirit combativ, militant reper
toriului prezentat de formațiile tea
trale de amatori în Festivalul națio
nal „Cîntarea României" ca urmare 
a includerii unor piese cu puternic 
mesaj ateist ca : „Vestitorii", „Mîn- 
tuleț de paradis", „Suplinitoarele", 
„Făt-Frumos cel urît".

Se impune atenției în mod deosebit 
preocuparea de a accentua caracte
rul științific al propagandei ateiste 
atit pe planul orientării tematice, 
modului de abordare a problemelor, 
cit și al metodologiei. Un aport 
substanțial revine în acest sens la
boratorului de educație materialist- 
științifică de pe lingă cabinetul ju
dețean pentru activitatea ideologică 

cipalele produse agroalimentare, ne
cesar determinat pe baza normelor 
medii de aprovizionare, se asigură in 
felul următor :

— Să revenim la bazinul agricol 
din jurul Brașovului : cum a*fost  el 
alcătuit I

— S-a pornit de Ia potențialul de 
producție al comunelor învecinate 
(in cadrul unităților agricole de stat 
și cooperatiste, ca și în gospodăriile 
populației), arondindu-se in cadrul 
bazinului preorășenesc 12 localități 
(prezentate in harta alăturată — n.r.), 
care dispun de unități agricole pu
ternice. S-au adăugat apoi unitățile 
agricole din perimetrul administrativ 
al municipiului, ca și producțiile rea
lizate de inșiși locuitorii Brașovului 
în gospodăriile proprii, in curți și pe 
terenuri virane.

Pentru fundamentarea contribuției 
bazinului agricol la aprovizionarea 
municipiului și la asigurarea necesa
rului de consum local au fost întoc
mite programe distincte de măsuri, 
pe fiecare produs și fiecare localita
te, programe dezbătute și aprobate 
în sesiunile din iarnă ale consiliilor 
populare locale.

...Pornind de la aceste date și in
formații, am ales 3 comune din jurul 
Brașovului — Feldioara, Prejmer și 
Sinpetru — cu pondere in aprovizio
narea municipiului, pentru a sonda 
la fața locului stadiul aplicării mă
surilor prevăzute pentru acest an Ia 
trei produse de bază in alimentație : 
carne, lapte, legume.

Principalul furnizor din comună este 
Asociația economică intercooperatistă 
pentru creșterea și ingrășarea por
cilor (AEICIP). de unde se vor livta 
magazinelor brașovene 3 575 tone 
carne.

La ora actuală. în cadrul complexu
lui asociației este asigurat întregul 

și politico-educativă, care, paralel cu 
instruirea cadrelor activînd în acest 
domeniu, organizează periodic dez
bateri teoretice și metodice, simpo
zioane, „mese rotunde", cicluri de 
expuneri, schimburi de experiență, 
acțiuni de îndrumare și control pe 
teren, editarea unor caiete metodice 
și documentare. Efecte binevenite pe 
planul perfecționării calitative a an
samblului acțiunilor menționate va 
avea, fără Îndoială, desprinderea 
concluziilor practice decurgind din 
studiul initiat de secția propagandă 
a comitetului județean de partid pri
vitor la evoluția fenomenului reli

gios în cuprinsul județului, măsurile 
ce se impun pentru combaterea mis
ticismului și obscurantismului.

Dacă din multitudinea aspectelor 
proprii educației materialist-științi- 
fice am incerca să definim factorul 
esențial al reușitei acțiunilor desfă
șurate in multe din localitățile ju
dețului, acesta ar fi cu certitudine 
grija ca acțiunea de cultivare a con
vingerilor ateiste să se adreseze si
multan atit mintii, cit și sufletului. 
Este meritul organizațiilor de partid, 
U.T.C., sindicat de la întreprinderile 
„Electroputere". I.T.M.A., I.U.G. Cra
iova. ca și dintr-un șir de comune, 
de a imbina atenția acordată expli
cării accesibile a adevărurilor știin
ței cu solicitudinea față de viața 
afectivă a oamenilor, cu grija de a 
inlesni solutionarea unor probleme 
personale și situații particulare. In 
felul acesta, prin cuvintul cald, din 
inimă, povața cumpănită, sprijinul 
dat la timp unor oameni aflați la 
momente de grele încercări, aceștia 
au fost ajutați să nu se lase cople
șiți de greutăți, zădărnicind astfel 
tentativele diverșilor emisari ai unor 

efectiv de animale. Deoarece capaci
tatea de adăpostire a complexului 
este mai mică decit efectivul plani
ficat (in curind vor incepe aici lu
crările pentru modernizarea și dez
voltarea capacității de cazare pînă la 
un efectiv de peste 55 000 grăsuni), 
s-au luat măsuri ca 9 000 de 
porci să fie crescuți in sistem gos
podăresc de către cetățeni — acțiu
nea aflîndu-se în curs de organizare. 
Cît privește asigurarea hranei, a fost 
creată o lucernieră in imediata apro
piere a complexului, masa verde de 
aici urmind să completeze baza fu
rajeră.

Alte 167 tone carne urmează să fie 
livrate municipiului Brașov din sur
plusul de producție al gospodăriilor 
populației, pe bază de contract — 
prin valorificarea disponibilităților ce 
depășesc nevoile proprii de consum 
ale populației locale. Ce s-a între
prins concret pentru realizarea aces
tei cantități planificate? Cu toate că 
primăria comunală a cunoscut din 
vreme sarcinile de producție, totuși 
ea a constituit cu întîrziere colective
le care să incheie contractele de li
vrare la fondul de stat. Drept rezul
tat, pînă la mijlocul lunii aprilie se 
încheiaseră contracte doar pentru 637 
porci, taurine și oi — deși sarcina 
anuală este de 1 654 animale. Oare nu 
existau condiții materiale pentru rea
lizarea integrală a contractelor ? D*n  
contră. Prin AEICIP s-au pus la dis
poziția primăriei 400 grăsuni — pen
tru a fi repartizați cetățenilor in

Legea e lege-nu drumul de la 
intenții la fapte

Comuna PREJMER, cu o populație 
de 9 500 locuitori, din care 3 000, per
sonal muncitor, urmează să contri
buie la aprovizionarea municipiului 
Brașov cu 31 000 hi lapte. Pen
tru a putea livra această cantitate 
(plus necesarul de consum al co
munei), unitățile agricole și gos
podăriile populației de aici trebuie să 
producă : I.A.S. Prejmer — 36 000 hl, 
C.A.P. Prejmer — 10 080 hl, gospo
dăriile populației — 13 700 hl.

La I.A.S. Prejmer, atît producția, 
cît și livrările de lapte se derulează 
conform graficelor întocmite.

La ferma cooperativei agricole de 
producție din comună, fertilizarea 
finețelor a fost încheiată la timp pe 
toate cele 71 hectare (suprafață de 
3 ori mai mare decit in 1981), s-a

întrajutorare între muncitori și țărani
Principalul furnizor de legume 

al municipiului Brașov este Asociația 
economică de stat și cooperatistă 
SINPETRU, care dispune de toate 
categoriile de spații de producție : 
sere, solarii și terenuri legumicole 
(pentru culturi de cimp). La ora ac
tuală, toate cele 18 hectare de sere 
sint pline cu diverse culturi. Se lu
crează „in flux continuu" la recol
tare și insămînțări,' la fel cum lu

concepții mistice de a folosi dez
orientarea celor aflați la nevoie spre 
a-i face permeabili influenței acestor 
concepții.

Neîndoielnic, față de modul in care 
evoluau lucrurile cu doar cițiva am 
in urmă, propaganda ateist-științifi- 
că consemnează în județul Dolj pro
grese substanțiale ; față însă de ac
tualele exigențe, mai sint de adus 
în continuare numeroase perfecțio
nări. Deficiențele apar cu deosebire 
evidente in preocupările vizînd o mai 
pregnantă influențare a navetiștilor, 
locuitorilor din satele mai îndepăr
tate, gospodinelor, pensionarilor, ex
tinderea activităților de microgrup și 
de la om la om ale agitatorilor, pre
cum și în valorificarea marelui po
tențial educativ reprezentat de miile 
de intelectuali de la sate. Pe de altă 

. parte, insuficienta familiarizare a 
unor profesori, medici, agronomi cu 
problemele de conținut și metodică 
ale educației materialist-științifice ii 
menține încă în postura de „cititori 
de texte", nereușind să înlocuiască 
monologul cu un dialog viu, atrac
tiv, convingător.

Rezultatele pozitive obținute prin- 
tr-o tot mai eficientă utilizare a for
melor participative de către consi
liile de educație politică și cultură so
cialistă din Segarcea, Băilești, Calafat, 
Virvoru de Jos, Dăbuleni, Sălcuța in 
contrast cu inconsistența acțiunilor 
manifestate la Murgași, Malu Mare. 
Bucovăț. Afumați. Goiești, justificată 
aici de faptul că „la noi nu sint pro
bleme deosebite", reliefează o dată 
mai mult necesitatea de a imprima 
propagandei ateist-științifice conti
nuitate, spirit militant, caracter con
cret. diferențiat in funcție de specifi
cul diverselor categorii sociale. Sint 
premisele esențiale ale creșterii for
ței de inrîurire a acestei activități 
educative, cu implicații determinante 
în dezvoltarea conștiinței socialiste

Tudor OLARU

Asupra celor mai recente reali
zări ale Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru electrotehnică în domeniul 
produselor de larg consum care, 
încă din acest an vor putea fi 
puse la dispoziția cumpărătorilor, 
am fost informați de cercetătorul 
științific inginer Dumitru Nicolae.

Prezentăm in primul rind noul 
cuptor cu radiații infraroșii cu o 
capacitate de 26 litri, care funcțio
nează la tensiunea obișnuită de 
220 V, absorbind o putere de 600, 
800 sau l 400 wați. Este dotat cu 
un generator de radiații infraroșii, 
cu radiatoare ceramice parabolice, 
cu un termoregulator și ceas pro
gramator pentru alegerea timpului 
de gătit, avind, totodată, posibili
tatea de a i se monta un rotisor. 
Acest tip de cuptor se va carac
teriza și printr-un consum de ener
gie electrică cu 40 la sută mai mic.

Un alt produs mult căutat și aș
teptat de gospodine este hota ab
sorbantă de bucătărie. Echipată cu 
filtru mecanic — pentru reținerea 
fumului șl particulelor solide — 
și. de asemenea, cu un filtru chi
mic — pentru reținerea mirosuri
lor și acizilor grași — noua hotă, 
avînd și un design plăcut, a fost 
concepută în două variante con
structive : cu funcționare în circuit 
închis de aer sau cu evacuarea ae
rului în afară.

Tcrmostatul electronic de am
bianță este cel de-al treilea pro
dus ce își va face apariția în ma
gazinele de specialitate, fiind des
tinat echipării aparatelor electroca- 
lorice (radiatoare, sobe, calorife
re etc.), în scopul comandării func
ționării acestora în condițiile unui 
consum optim de energie electrică. 
EI va fi încorporat în anumite ti
puri de radiatoare ce se fabrică la 
„Electromureș", dar se va găsi și 
independent, putînd fi foarte sim
plu montat la aparatele< electro
termice existente deja in comerț

vederea creșterii și Ingrășării (200 
pentru nevoile proprii ale cetățenilor 
și 200 pentru fondul de stat). La 
această cifră se adaugă purceii re
zultați de la matca (aproape 100 de 
scroafe) existentă în gospodăriile 
populației. La rindul ei, cooperativa 
agricolă de producție locală a pus la 
dispoziția crescătorilor de animale 
suprafețe de teren in acord global în 
vederea cultivării cu sfeclă furajeră 
și gulii furajere.

In legătură cu stilul de muncă al 
furnizorilor locali să mai notăm un 
aspect : deși în sesiunea consiliului 
popular comunal s-a stabilit ca la 
Feldioara să fie crescuți în acest an 
circa 100 000 pui, cooperativa de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor, care trebuia să asigure puii 
de o zi, n-a făcut practic nimic pină 
acum. „Vom asigura cel mult 20 000 
pui de o zi" — ne-a spus Gh. Cristea. 
președintele cooperativei locale de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor. Discutînd cu primarul 
comunei, acesta a infirmat cifra fur
nizată de președintele cooperativei, 
susținînd că — totuși — există con
diții pentru realizarea tuturor celor 
100 000 pui.

Nu ne-am propus să arbitrăm aici 
deosebirea — nu numai de cifre, ci 
și de optică — dintre primărie și 
cooperația de producție. Sperăm că o 
vor face organele județene in drept, 
stabilind măsurile necesare pentru 
îndeplinirea integrală a sarcinilor de 
producție și livrare ale comunei.

asigurat sămînța necesară de lucer
na, a fost delimitată și arată noua 
pajiște de 50 ha din jurul grajduri
lor. In cadrul saivanelor au fost 
amenajate refugii pentru miei.

Prea lent acționează primăria co
munală pentru dezvoltarea produc
ției de lapte în gospodăriile popu
lației. Așa se explică faptul că se 
înregistrează serioase rămîneri în 
urmă în acțiunea de contractare a 
produselor la fondul de stat. Există 
posibilități să se întreprindă mai 
mult în această privință ? Fără 
Îndoială. O dovedește faptul că, in 
numai două săptămini, cînd s-a făcut 
o mobilizare mai intensă a activului 
consiliului popular, volumul de con
tracte încheiate cu gospodăriile popu
lației s-a dublat!

crează și Trustul local de construcții 
industriale la cele 7 noi hectare de 
sere aflate în curs de amenajare. 
Cele 20 hectare de solarii (cu 6 ha 
mai mult decit in 1981) și terenurile 
fermelor destinate legumelor de cimp 
(700 ha) au fost fertilizate, acum lu- 
crîndu-se la insămințări.

— Deși sarcinile de producție sint 
in acest an cu aproape 60 la sută

"X

mai mari decît In 1981, avem 
certitudinea onorării integrale a 
contractelor încheiate cu magazi
nele municipiului Brașov — ne spu
ne directorul loan Rizea. Am în ve
dere nu numai stadiul avansat al lu
crărilor din perioada actuală, dar și 
perspectiva de a putea respecta în 
continuare tehnologiile de producție : 
față de anul trecut dispunem de să- 
mînță mai multă și mai bună ; ne-am 
mărit de 4 ori formația proprie de 
mecanizatori. In plus, sîntem pe 
punctul de a perfecționa convenția de 
întrajutorare cu întreprinderea „Trac
torul" din Brașov, în vederea lucră
rii, in acord global, a unei suprafețe 
de mai multe zeci de hectare legu
micole. Muncitori de la „Trac
torul" urmează să preia efectuarea, 
în afara orelor de program, a lucră
rilor de întreținere a culturilor 
(rărit, prășit, plivit etc.), de recol
tare, sortare, ambalare și încărcare 
a produselor, iar echipele de meca
nici vor asigura asistența tehnică și 
energetică a instalațiilor din unitatea 
noastră. în schimbul ajutorului pri
mit, vom asigura aprovizionarea 
cantinei-restaurant a uzinei, iar la 
porțile întreprinderii vom deschide 
magazine proprii de desfacere, vîn- 
zînd muncitorilor de la „Tractorul" 
produsele realizate în fermele legu
micole.

★

In finalul anchetei am reluat dis
cuția cu tovarășul prim-vicepreșe
dinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Brașov.

— Din cele constatate pe teren re
zultă că in unele unități agricole și 
comune sarcinile de producție nu sint 
urmărite corespunzător. Ca atare, 
procentul de încheiere a contractelor 
de livrări la fondul de stat este re
dus. Cum pot fi eliminate aceste de
ficiențe ?

— Nu vreau să scuz pe nimeni, dar 
lunile acestei ierni au fost foarte 
aglomerate pentru primăriile comu
nale, incit acele consilii populare 
care nu si-au organizat bine munca 
au scăpat din vedere o serie de sar
cini, inclusiv din domeniul autoapro- 
vizionării. Sesizind și noi, la nivelul 
județului, această stare de lucruri, am 
convocat pe toți primarii de comune 
la o analiză amănunțită a stadiului 
îndeplinirii obligațiilor din domeniul 
autoaprovizionării. Am stabilit cu 
acest prilej ca, în fiecare localitate, 
să se treacă neintirziat la mobilizarea 
tuturor forțelor locale pentru înde

și care nu au fost prevăzute ini
țial cu termostat. Cu ajutorul a- 
cestui dispozitiv se apreciază un 
consum de energie electrică cu 40 
la sută mai redus în condițiile 
unui confort termic sporit.

Am mai reținut dintre realizările 
colectivului de cercetători de la 
I.C.P.E. o serie de mașini și apa
rate electrocasnice sau altele des
tinate alimentației publice și co
merțului aflate deocamdată în faza 
de testare a unor prime loturi de
monstrative. Amintim, in primul 
rind, cuptoarele cu microunde, care, 
așa cum ni se preciza, vor prefi
gura viitorul gătitului casnic. Un 
singur exemplu privind caracteris
ticile noului prototip de cuptor cu 
microunde conceput in laboratoa
rele I.C.P.E. ne va face o idee asu
pra performanțelor sale : un pui de 
aproximativ un kilogram este de
congelat și preparat (fript) în nu
mai 12 minute cu un consum de 
energie electrică cu 70 la sută mai 
mic decît al cuptoarelor electrice 
clasice.

Tot în serie demonstrativă își vor 
face apariția anul acesta mașinile 
automate de spălat vase cu coman
dă electronică și, de asemenea, pri
mele automate cu monedă pentru 
produse preambalate care, monta
te in anumite locuri (gări, săli de 
așteptare, holuri ale sălilor de 
spectacole etc.), vor putea oferi 
cumpărătorilor 7 tipuri de produse 
preambalate (țigări, biscuiți, cio
colată, cosmetice etc.).

După cum se poate remarca, 
gama preocupărilor acestui colectiv 
este bogată. O notă aparte se poate 
distinge : strădaniile de a îmbina 
caracteristicile funcționale și este
tice ale produselor de larg consum 
pe care le concepe cu căințele 
unui consum cit mai redus de ener
gie și de timp.

Vlaicu RADU

plinirea sarcinilor de producție și li
vrare la fondul de stat pentru 1982. 
în acest cadru, întregul activ obștesc 
al consiliilor populare a fost antre
nat in acțiunea de contractare cu 
gospodăriile populației a surplusului 
de producție ce urmează să fie valo
rificat la fondul de stat, urmărin- 
du-se totodată onorarea sarcinilor de 
livrare la produsele cu termene sca
dente incepind din această perioadă: 
carne, lapte, ouă etc.

în privința contractării surplusului 
de produse de la gospodăriile popu
lației, țin să subliniez că. deși sar
cinile n-au fost îndeplinite încă inte
gral, situația este mult mai bună 
decit anul trecut. Cîteva exemple : la 
porcine s-au contractat pînă acum 
6 300 capete, față de 3 632 în 1981 ; la 
bovine 7 254 capete, fată de 6 372 
anul trecut, iar la ovine s-au con
tractat 14 172 capete, față de 8 943 
anul trecut. O garanție că -în acest 
an ne aflăm pe un drum mai bun 
este și faptul că in toate unitățile 
agricole s-a reușit acoperirea cu for
ță de muncă locală, pe bază de acord 
global, a intregului volum de lucrări 
manuale pentru întreținerea și recol
tarea culturilor de cimp.

— Cum se reflectă în procesul cu
rent de aprovizionare a magazinelor 
brașovene noul sistem de acoperire — 
din bazinul propriu preorășenesc — a 
nevoilor locale de consum ?

— Este evident că, prin trecerea la 
noua formă organizatorică de apro
vizionare, răspunderea principală 
pentru bunul mers al activității co
merciale revine organelor locale. Și 
pentru că am înregistrat incă rămî
neri în urmă la livrările proprii la 
fondul local de consum, n-au putut 
fi acoperite integral nici graficele de 
aprovizionare a magazinelor. Nu-i 
mai puțin adevărat insă că nici furni
zorii din afara județului — prevă- 
zuți prin plan să contribuie la com
pletarea fondului local de consum — 
nu ne-au sprijinit cum se cuvine. 
Sperăm insă că, in perioada urmă
toare, prin măsurile pe care le-am 
luat pentru sporirea contribuției pro
prii Ia aprovizionarea municipiului 
Brașov, ca și prin ajutorul mai sub
stanțial pe care il așteptăm din 
partea furnizorilor prevăzut! să com
pleteze fondul de marfă județean, 
vom putea să ne încadrăm in grafi
cele de aprovizionare a magazinelor.

Mihai IONESCU 
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii" 

y
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TOATE FORȚELE, TOATE POSIBILITĂȚILE - UTILIZATE DIN PLIN 
PENTRU ACCELERAREA Șl TERMINAREA SEMĂNATULUI!

Județele Bacdu și Dolj 
au terminat semănatul porumbului

Acționind cu hotărîre și dăruire, sub con
ducerea 
zațiilor 
maximă 
de care 
toți cei 
ogoarele 
în ziua de 27 aDrilie insămințarea porumbu
lui boabe pentru consum pe întreaga supra
față planificată.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu de Comitetul 
județean Bacău al P.C.R. se arată că lucră
torii ogoarelor băcăuane, conștienți de marile 
răspunderi ce le revin pentru continua per
fecționare a activității din agricultură, au 
muncit zi și noapte, cu abnegație, reușind să

permanentă a organelor și organi- 
de partid, utilizînd cu eficiență 

întregul potențial uman și material 
dispun, mecanizatorii, cooperatorii, 
ce iși desfășoară activitatea pe 
județelor Bacău și Dolj au încheiat

execute toate lucrările la timpul optim și la 
indici calitativi superiori.

La rindul lor. oamenii muncii de pe ogoare
le județului Dolj raportează secretarului 
general al partidului că, atit la insămințarea 
porumbului, cit și la celelalte culturi de pri
măvară, s-au respectat cu rigurozitate nor
mele tehnice legale, urmârindu-se îndeosebi 
asiguțarea densității optime pentru fiecare 
cultură și s-a realizat, totodată, o calitate 
superioară a lucrărilor.

în telegrame se relevă hotărirea lucrătof 
rilor din agricultura celor două județe de a 
acționa cu toată energia și hotărirea in 
vederea creșterii permanepte a producției 
agricole. pentru înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor noii revoluții agrare.

urmare, în zonele Cristurului și 
Secuiesc, unde solul se încălzește 
plantarea cartofilor s-a încheiat, 
zonă, forțele mecanice sînt trimise 
agroindustriale din Gheorghieni.

VASLUI: Exemplul unităților HARGHITA: la plantarea cartofilor
fruntașe - cea mai bună dovadă7

că ritmul poate fi sporit
După ce duminică s-a lucrat cu toate forțele 

întreaga zi-lumină in toate unitățile agricole de 
stat ,și cooperatiste ale județului Vaslui, porum
bul, Hnd'pus sub brazdă pe 5 000 hectare, ploile 
căzii.e luni dimineață au diminuat posibilitățile 
mecanizatorilor de a continua semănatul în ace
lași ritm. Abia după-amiază a putut fi reluată 
lucrarea, acționindu-se mai cu seamă la erbi- 
cidare și pregătirea patului germinativ. Marți 
insă, cu toate condițiile neprielnice, semănatul 
s-a desfășurat din plin în majoritatea unităților.

La Șuletea, Murgeni. Banca, pe unde am tre
cut, forțele mecanice acționau in cimp, sub su
pravegherea directă a specialiștilor. Tovarășii 
Pintilie Ciuchilan. primarul comunei Banca, și 
inginerul Emil Slabu, șeful unei ferme a I.A.S. 
Zorleni. se găseau în mijlocul mecanizatorilor. 
„După cum vedeți, nu așteptăm să se usuce în
treaga tarla — spunea primarul. împărțim su
prafața în sole mai mici, care sînt zvintate, și 
trecem repede la semănat. Mîine terminăm se
mănatul la C.A.P. Stoișești. pe toată suprafața. 
Numai astăzi însămînțăm peste 140 hectare".

Organizarea bună a muncii, măsurile între
prinse de comandamentul agricol județean au 
făcut ca și în condițiile deosebite ale actualei 
primăveri să se obțină în județ rezultate nota
bile. Astfel, întreprinderile agricole de stat 
Vaslui, Fălciu, Huși, Vetrișoara, precum și zece 
cooperative agricole de producție, între care 
cele din Drinceni, RîncenI, Bozia, Duda-Epureni, 
Arsura. Hoceni ș.a. au Încheiat semănatul. Rit
muri susținute înregistrează, de asemenea, uni
tățile din consiliile unice Fălciu. Huși, Dimitrie 
Cantemir și Vaslui, care sînt aproape ajunse 
din urmă de cele din consiliile Codăești, Ne
grești, Banca, unde în ultimele zile s-au reali
zat viteze sporite de lucru.

Se impune însă a fi intensificat de urgență 
semănatul în consiliile Puiești și Zorleni, care 
se situează cu mult sub media realizărilor pe 
județ. Se desprinde concluzia că printr-o con
centrare a tuturor forțelor mecanice și umane 
și folosirea fiecărei ore bune de muncă, semă
natul poate și trebuie să fie terminat pină la 
sfîrșitul săptămînii.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii”

se lucrează parcelă cu parcelă
în județul Harghita urmează să se cultive în 

acest an 20 000 hectare cu cartofi, din care 9 200 
hectare în cooperativele agricole. Lucrările de 
plantare au demarat destul de anevoios, situa
ție determinată de precipitațiile abundente și 
de variațiile temperaturii solului. în cele cîteva 
zile, cînd s-a putut munci în cimp cu forțe mai 
mari, lucrările au avansat simțitor. Ca urmare, 
pină în seara zilei de 26 aprilie, cartofii au fost 
plantați pe 30 la sută din suprafața prevăzută.

„Timpul rece din această primăvară nu 
permite nici în momentul de față să lucrăm 
plantat cu toate forțele de care dispunem — 
spune tovarășul Dionisie Balint, secretar 
probleme agricole al comitetului județean
partid. Au fost luate măsuri deosebite pentru 
intensificarea lucrărilor. Prezenți oră de oră 
pe cimp, specialiștii identifică terenurile zvin
tate și dirijează utilajele acolo unde se poate 
lucra, ceea ce face ca fiecare clipă bună de 
lucru, „ferestrele" dintre ploi și ninsori să fie 
folosite cît se poate de eficient. în acele unități

ne 
la 
ne 
cu 
de

unde s-a putut și se poate lucra, existînd su
prafețe mai mari zvintate. ziua se acționează 
la plantat, iar noaptea la pregătirea patului ger
minativ. Ca 
Odorheiului 
mai repede, 
Din această 
în consiliile
■Ditrău și Lăzarea, care din cauza condițiilor vi
trege abia în această săptămină au putut începe 
lucrările de plantare".

Iată și citeva constatări din raidul efectuat 
în mai multe unități agricole din zona Ciuc. 
în dimineața zilei de 26 aprilie ne aflam pe o 
solă aparținînd cooperativei agricole Siculeni din 
consiliul agroindustrial Miercurea Ciuc. Deși 
bătea un vînt puternic, oamenii se aflau Ia da
torie. Nimeni nu se gindea să plece acasă. Se 
află in lucru nu mai puțin de 26 tractoare și 8 
mașini de plantat. Tovarășul Constantin Tudo- 
ran. președintele consiliului, ne prezintă pro
gramul zilei : „în ultimele zile, deși, sincer vor
bind. timpul nu a fost și nici acum nu este așa 
cum l-ar dori orice gospodar, am lucrat cu 
forțe sporite. Am identificat fiecare parcelă 
zvîntată și, Ințelegînd că nu mai avem ce aștep
ta, am pus mașinile în brazdă. Pe ansamblul 
consiliului, viteza zilnică planificată la plantat 
este de 84 hectare."

Bine și cu spor s-a muncit și se muncește și 
în unitățile agricole situate în raza consiliilor 
agroindustriale Sîncrăieni, Sînmartin și Cirța. 
Bunăoară, în cooperativele agricole din Bancu, 
Armășeni, Sîntimbru, Ciuc Singeorgiu, Coz- 
meni, Sinmartin și Tușnad, printr-o bună or
ganizare a muncii și folosirea judicioasă a 
timpului, s-a reușit să se planteze mari supra
fețe, realizările la această lucrare fiind superi
oare mediei înregistrate pe județ. Peste tot 
unde am fost am constatat că. indiferent de 
starea vremii, oamenii ies in cimp, verifică în 
permanență temperatura și umiditatea solului, 
iar acolo unde se poate lucra se trece de îndată 
la plantat, fără să se aștepte zile însorite.

I. D. KISS
corespondentul „Scintei:

0 lucrare urgentă de mare însemnătate pentru buna aprovizionare a populației:

PLANTAREA LEGUMELOR IN CIMP
Tntre lucrările agricole care se execută in această perioadă se nu

mără și plantarea legumelor. Referitor la măsurile care trebuie între
prinse in aceste zile in vederea realizării planului la producția legu
micolă, am avut o convorbire cu tovarășul ing. Paul FOCȘENEANU. 
directorul Trustului pentru cultura legumelor de cimp din Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare.

— Potrivit programului de auto- 
aprovizionare, în acest an se vor cul
tiva 287 000 hectare cu diferite sor
timente de legume. Pînă la 27 aprilie 
au fost însămînțate și plantate cu 
astfel de culturi aproape 140 000 hec
tare, din care aproape 3 000 hectare 
în solarii. Menționez măsurile temei
nice luate pentru sporirea producției 
legumicole, îndeosebi in județele 
Arad, Dolj, Teleorman, Bihor, Buzău 
și altele. Cu toate că primăvara a 
fost mai rece decît în alți ani, cul
turile legumicole se dezvoltă bine. 
Există însă o anumită întîrziere în 
vegetația plantelor. Totuși, din gră
dini se recoltează și se livrează im
portante cantități de spanac, ceapă 
și usturoi verde. Pentru a se asigura 
buna aprovizionare a pieței cu legu
me proaspete. începînd din aceste 
zile ale primăverii și pînă toamna 
tîrziu, trebuie să se acționeze energic 
pentru realizarea planului la toate 
sortimentele legumicole, ceea ce pre
supune intensificarea lucrărilor de 
sezon în grădini.

— Ce trebuie întreprins practic, în 
aceste zile, pentru a se realiza in fie
care unitate agricolă, in fiecare județ, 
cantitățile de legume prevăzute in 
programele de autoaprovizionare 7

— Important este ca lucrările de 
plantare să continue potrivit grafice
lor întocmite de organele noastre ju
dețene. Este adevărat că timpul este 
încă rece, dar meteorologii apreciază 
că vremea este în curs de încălzire, 
în asemenea condiții, trebuie inten
sificate plantările și celelalte lucrări 
specifice acestui sezon. Ca prioritate

Plantarea cartofilor în unități agricole din județul Harghita : la stațiunea de cercetare și producere a cartofilor (fotografia din stingă) 
și la cooperativa agricolă Simnartin (fotografia din dreapta) Foto : Szakăcs V. Sândoi
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se înscrie în aceste zile plantarea to
matelor timpurii. în scopul bunei a- 
provizionări a populației, la indica
ția conducerii partidului ministerul 
nostru a luat măsuri ca suprafața 
cultivată cu tomate timpurii să creas
că la 30 000 hectare. în acest scop au 
fost asigurate cantități îndestulătoa
re de răsaduri, și se acționează în 
vederea procurării numărului nece
sar de araci și alte materiale de sus
ținere, astfel încît toate tomatele 
timpurii să fie arăcite sau legate pe 
spalieri. Acum este timpul să se 
treacă din plin la plantat, îndeosebi 
în prima zonă de favorabilitate, ast
fel ca această lucrare să se poată 
încheia la termenele prevăzute.

Grăbirea plantării se impune din 
două motive. în primul rînd. trebuie 
să realizăm o producție cit mai tim
purie, ceea ce se obține prin execu
tarea mai din vreme a plantării. Unii 
ar putea spune că temperaturile sînt 
scăzute. Este drept, dar, așa cum 
arătam, timpul este în încălzire, iar 
în legumicultură trebuie să-ți asumi 
și un anumit risc. In al doilea rînd, 
dacă ținem prea mult răsadurile în 
spațiile în care au fost produse, ele 
s-ar putea degrada prin alungire. 
Menționez că există răsaduri de re
zervă, astfel incit vor putea fi în
locuite eventuale pierderi. Bineînțe
les, urmărind evoluția timpului, spe
cialiștii trebuie să decidă cînd și în 
ce fel să se execute plantările. De
altfel, în unele județe au fost plan
tate suprafețe mari cu tomate : Arad 
— 1 000 hectare, din 2 000 hectare cîte 
sînt prevăzute a se cultiva, Sectorul 
agricol Ilfov — 600 din 900 hectare ; 
Ialomița — 280 din I 600 hectare. Nu 
au fost plantate decît suprafețe mici 
în județele Dolj — unul din județele 
mari producătoare de tomate timpu
rii. Este adevărat că în această zonă 
timpul s-a menținut rece. dar. așa 
cum ne-au asigurat organele locale, 
in 3—4 zile, printr-o amplă mobili
zare de forțe, va putea fi plantată o 
mare parte din suprafața prevăzută 
a se cultiva. Consider necesar ca, în
deosebi în județele Constanța, Bu
zău, Teleorman, să se acționeze pen
tru grăbirea plantărilor. Bineînțeles, 
în această perioadă trebuie continua
te lucrările de pregătire și nivelare 
a terenului in vederea plantării ce
lorlalte sortimente de legume : ardei 
și vinete, dovlecei și castraveți, ast
fel incit la fiecare din aceste sorti
mente să se realizeze producții mari 
și cit mai timpurii.

— Ce s-a întreprins pentru a se 
asigura o producție eșalonată de le
gume, incepind de acum și pină 
toamna. tirziu 7

— Au fost întocmite grafice de în- 
sămințări și plantări pentru fiecare 
specie de legume, iar întreprinderile 
județene de legume și fructe, ca or
gane contractante, urmăresc cu răs
pundere realizarea programului de 
cultură la fiecare sortiment in parte. 
Spre a nu se mai repeta situații de 
felul celor petrecute anul trecut cu 
varza de vară, s-a stabilit să fie cul
tivată o suprafață mai mare prin 
răsad și prin insămințare directă. 
Trebuie continuate atît plantarea ră
sadurilor de varză, cît și însămînța- 
rea acesteia în mod eșalonat. în acest 
fel, urmărim ca in lunile de vară 
să recoltăm și să livrăm cîte 1000 
tone de varză pe zi, ceea ce va fi de 
natură să asigure o bună aprovizio
nare cu acest produs mult solicitat 
de populație.

Cit privește fasolea pentru boabe, 
concomitent cu intensificarea semă
natului — pînă acum această lucra
re s-a executat pe 40 la sută din su
prafețe 
tru a se respecta 
tă. Se știe că. in 
ra fasolei suferă 
condiții climatice, 
ralizează cultivarea fasolei in 
de porumb, metodă care a dat 
bune rezultate in unitățile 
din județul Constanța. Deși ne apro
piem de sfîrșitul lunii aprilie, su
prafețele însămînțate cu fasole sint 
încă mici. Dacă in unitățile agricole 
din județele Teleorman, Giurgiu și 
Galați această lucrare s-a executat 
pe 70—90 la sută din suprafețe, in 
altele — Tulcea, Brăila, Dolj — a- 
mintind doar pe cele din sudul țării, 
suprafețele însămînțate reprezintă 
mai puțin de 20 la sută din preve
deri. In această privință, subliniez 
și necesitatea însămi nțării eșalonate 
a fasolei pentru păstăi, desti nată atit 
consumului în stare proaspătă, cit și 
fabricilor de conserve. Sint insă 
unele județe — Constanța 
— în care această lucrare 
ceput.

Iată, așadar, in această 
sînt multe de făcut pentru 
gura producții mari de legume in 
acest an. De aceea, acum, odată cu 
intensificarea recoltării și livrării le- 
gumelor-verdețuri, trebuie continua
te lucrările de întreținere, inclusiv 
irigarea culturilor. între acestea aș 
aminti erbicidarea mazării, prășitul 
verzei și al celorlalte culturi timpu
rii plantate in cimp sau in solarii. 
Pregătirile temeinice care au fost 
făcute pentru producția de legume a 
acestui an trebuie să continue prin 
executarea la timp a plantărilor și 
insămințărilor, prin executarea lu
crărilor de întreținere a culturilor, 
astfel incit să se realizeze recolte 
cit mai mari.

au tost luate măsuri pen- 
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multe zone, 

din cauza 
De aceea se

cultu- 
unor 

gene- 
culise 
foarte 

agricole

Sini
și Tulcea 
nu a în-

perioada 
a se asi-

Convorbire realizată de
loan HERȚEG

EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERII „NETEX"-BISTRIȚA DEMONSTREAZĂ:

Prin inițiativă și perseverență 
este posibilă reducerea importurilor

De la bun început se cuvine preci
zat că la întreprinderea de textile 
netesute „Netex“-Bistrița se acțio
nează cu perseverență pentru tradu
cerea în practică a sarcinilor trasate 
de conducerea partidului privind re
ducerea substanțială a importurilor. 
Concret, ce s-a întreprins și se în
treprinde pentru atingerea acestui 
obiectiv? Mai întîi, inginerul-șef al 
unității, Vasile Singhel, ne-a preci
zat :

— Profilul nostru de fabricație, 
luat în ansamblu, este unicat în eco
nomia națională. După cum utilajele, 
liniile de fabricație sint, la fel, uni
cate. Din acest motiv, la începutul 
activității noastre piesele de schimb, 
atît cele din angrenajele mecanice, 
cit mai ales cele electronice au fost 
procurate aproape în totalitate de la 
furnizori externi. Acum lucrurile 
Stau cu totul altfel. Rețineți deci...

Notăm că în anii din urmă la 
,,Netex“ se aduceau, din import, in 
special pe relația vest, nu mai puțin 
de 73 poziții de piese de schimb, in 
afara seturilor cu care au fost livra
te utilajele. Deși, cu trecerea anilor, 
gradul de uzură a mașinilor a cres
cut și, ca atare, cerințele de piese de 
schimb au sporit, s-a renunțat la 
importul celei mai mari părți din 
piesele respective. Valoric, aceasta 
înseamnă o reducere a efortului va
lutar cu aproape 70 la sută. Cum a 
fost posibil să se realizeze acest lu
cru ? în primul rînd. menționăm 
faptul că atelierul mecanic al fabri
cii este în măsură să recondiționeze 
mai bine de 800 repere și subansam- 
ble. In prezent, textiliștii bistrițeni 
mai au unele probleme de rezolvat 
doar în legătură cu acele de interțe- 
sere, cuiele pentru mașinile de des
trămat, circuitele integrate, tiristorii, 
tranzistorii și tuburile electronice. 
Atît — și nimic mai mult !

— Fără a diminua meritele tovară
șilor noștri de la sectorul mecano- 
energetic, ne-a spus chimista Iftenia 
Căilean, nici noi, cei din producție, 
de la cercetare, nu am stat cu mîi- 
nile încrucișate. Am colaborat cu di
ferite institute de cercetări și, ast
fel, lianții și materialele auxiliare, 
care inițial îi importam în totalitate, 
se asigură aproape integral din țară. 
De la o valoare de 12 milioane lei 
import am ajuns doar la 1.3 milioa
ne și există certe perspective ca în 
curînd să renunțăm complet la im
portul de asemenea materiale pentru 
capacitatea actuală a fabricii.

înainte de orice se cuvine să 
menționăm un aspect care ni se pare 
deosebit de sugestiv. în paralel cu 
acțiunile de asimilare sau recondițio- 
nare a pieselor de schimb, ca și de 
asigurare a unor materiale, desfășu

rate în colaborare cu diferite labora
toare și institute de cercetări din 
țară. în special din domeniul chimiei, 
producția ,,Netex“-ului a crescut 
continuu atît sub aspect calitativ, cît 
și cantitativ : de la circa 22 milioane 
mp textile nețesute in 1976 la peste 
25 milioane mp în anul trecut. 
Așadar, efortul propriu de crea
ție a fost răsplătit din plin pe 
planul producției, colectivul de oa
meni ai muncii de aici avind’nu nu

Aspect de la întreprinderea „Netex" din Bistrița
Foto : Agerpres

mai satisfacția de a fi „dat de ca
păt" unor utilaje complexe, ci și de 
a fi îmbunătățit caracteristicile teh
nice și funcționale ale acestor utila
je, ceea ce s-a reflectat în creșterea 
randamentelor de producție.

— Datorită caracterului specific al 
fabricației noastre — ne-a spus ingi
nerul Dorel Rusu, conducătorul sec
torului mecanoenergetic — nici nu am 
avut cum învăța de la alte colective 
din țară. Practic, dotarea tehnică a 
atelierului mecanic și creșterea cali
ficării oamenilor au evoluat în para
lel. Astăzi sintem în sector 80 de 
muncitori și specialiști care nu ne 
mai speriem nici de greu și nici de 
nou. Am cîștigat treptat experiență 
și ne-am format meseriași de nădej
de, cum sînt strungarii Emil Bota și 
Cornel Oșan, lăcătușii Alexandru 
Rusu și Mihai Pop. Am făcut din 
electricienii Viorel Cosma, Emil 

Laurențiu și ceilalți din formația lor 
de muncă automatiste de clasă. 
Cînd problemele pe care le-am avut 
de soluționat ne-au depășit puterile, 
nu ne-am sfiit să întrebăm, să ne 
sfătuim între noi, chiar să ne con
trazicem, să încercăm și să reîncer- 
căm mereu cu perseverență, pină la 
reușită.

Din multitudinea faptelor de acest 
gen relatate de interlocutori ne vom 
opri numai la două, mai semnificati

ve. Primul : soluționarea confecțio
nării coroanelor dințate pentru tam- 
burii perforați la carda aerodinamică 
a necesitat trei ani de tatonări, de 
verificări, pînă s-a ajuns la soluția 
optimă. Al doilea : la blocurile de 
comandă ale liniilor de fabricație a 
fost nevoie de verificări și măsură
tori deosebit de minuțioase, operații 
care adesea puteau fi asemănate cu 
alegerea semințelor de mac din nisip, 
pină s-au lămurit toate problemele și 
au fost găsite cele mai bune soluții 
pentru folosirea pieselor electronice 
de fabricație românească. Atît în 
primul și al doilea caz, cît și în alte
le asemănătoare, perseverenta și in
geniozitatea tehnică au dus pînă la 
urmă la obținerea rezultatelor dorite. 
Uneori a fost nevoie ca soluțiile să 
fie căutate și in afara întreprinderii. 
Noul, văzut în expoziții, depistat cu 
prilejul vizitelor în alte unități ale 

industriei ușoare, mai ales cînd era 
vorba de înlocuirea unor subansam- 
ble întregi, a fost de urgență asimilat 
sau solicitat spre execuție unităților 
producătoare din țară. Ilustrativ in 
acest sens este cazul detectoarelor 
de metale de la destrămătoarele 
tip „Laroche", pe care inginerul-șef 
al întreprinderii „Netex" le-a văzut 
realizate in faza de prototip la Cen
trul de cercetări pentru industria 
ușoară — Filiala Iași. întors acasă, 
le-a comandat de urgentă, iar furni
zorul le va pune la dispoziție în timp 
util.

Desigur, în tot ce au realizat nu se 
poate spune că textiliștii bistrițeni 
sint autorii unor mari descoperiri 
tehnice. Dar au făcut lucruri utile, 
piese și subansamble pe care le au 
oricind la îndemînă și cu care pot 
asigura funcționarea corespunzătoare 
a capacităților de producție. Pornind 
de la aceste rezultate, colectivul de 
aici s-a angajat ca, pînă la sfîrșitul 
cincinalului, pentru actuala capacita
te de producție să renunțe complet 
la import.

Din discuțiile purtate cu muncitori 
și specialiști din întreprindere a re
ieșit însă că termenul renunțării de
finitive la import poate fi substan
țial devansat. Cîteva argumente în 
această privință : din cele nouă po
ziții ale planului de asimilări pe 
acest an, in momentul de față patru 
sînt soluționate. Pentru ultimul liant 
ce sg mai aduce din import cerceta
rea se află in faza de laborator, iar 
dintre materialele auxiliare, doar 
pentru agenții de antispumare, folo
siți e drept în cantități foarte mici, 
se mai apelează la piața externă. 
Mai adăugăm și un fapt de natură 
organizatorică : asimilarea si recondi- 
ționarea pieselor de schimb se execu
tă de echipe specializate formate 
din muncitori care au de acum o 
bună experiență și dispun de o do
tare tehnică corespunzătoare pentru 
a realiza rapid și bine orice piesă. 
Echipe care vor avea cu atît mai 
mult de lucru cu cît. prin sporirea 
capacității productive cu Încă 10,8 mi
lioane mp, „Netex“-ul iși creează 
condiții pentru diversificarea activi
tății sale.

Eforturile pentru reducerea Impor
tului se desfășoară aici, la „Netex", 
pe un front larg, cu perseverentă și 
răspundere muncitorească, iar rezul
tatele sînt tot mai fructuoase. Ele 
demonstrează ce poate realiza un co
lectiv cînd acționează cu încredere in 
forțele proprii.

Gheorghe CRIȘAN
corespondentul „Scînteii"

<-știinta-n Pentru sporirea potențialului 
în confruntare

eXXZZĂ energetic - instalații

perfecționate, de mare randament
Intensificarea cercetării pentru 

valorificarea materiilor prime, creș
terea accentuată a extracției de 
cărbune, realizarea unor produse de 
calitate care să contribuie Ia redu
cerea importurilor constituie, la ora 
actuală, una din cerințele majore ale 
economiei naționale. Două recente 
premiere tehnico-științifice ne confir
mă modul în care înțeleg să acțione
ze specialiștii Institutului de cerceta
re științifică și inginerie tehnologică 
pentru utilaj petrolier (I.P.C.U.P.) 
Ploiești, institut coordonator pe țară 
în acest domeniu. Premierele cu 
performanțe de excepție — la care 
ne referim — vizează una din di
recțiile prioritare de acțiune ale a- 
cestor specialiști: mai mult cărbune, 
mai multe minereuri, valorificarea 
rapidă a zăcămintelor cu ajutorul 
unor instalații și mașini de mare 
randament pentru exploatările la zi 
și din subteran.

Instalația F 400 M cu diametrul de 
5 m care lucrează pînă la 500 m a- 
dîncime este destinată accesului in 
zăcămintele de cărbune sau mi
nereuri. Cu ajutorul acestui utilai 
vor fi efectuate mecanizat lucrări 
care pină acum se realizau manual, 
durata de execuție a puțurilor miniere 
fiind de 3—5 luni in loc de 3—4 ani. 
Deci se execută de circa 12 ori mai 
repede și cu un efort fizic mai mic. 
Prima instalație se află în fază de 
montaj. Tot în acest an va începe 
fabricarea celei mai puternice insta
lații de foraj: FMP-1 000 cu diametrul 
de 6,2 m și chiar mai mare, desti
nată deschiderii unor zăcăminte de 
minerale utile, localizate la adîncimi 
cuprinse între 600 și 1 000 m.

Stăm de vorbă cu unul dintre au
torii acestor instalații, ing. Iulian 
Grădișteanu, șef de atelier de pro
iectare în institut.

„De fapt, aceste performante iși 
află începutul în instalații mai mo
deste, de tip petrol pe care le-am 
adaptat printr-o serie de agregate. 
După primele două puțuri miniere 
cu performanțe destul de bune am 
prins curaj și am trecut la concepe
rea și fabricarea utilajelor de mari 
dimensiuni. Sigur, nu este numai me
ritul nostru, ci al tuturor unităților 
cu care institutul colaborează ince- 
pînd cu uzinele „1 Mai“-Ploiești, în
treprinderile constructoare de mașini 
Reșița, „23 August", I.M.G.B., ,.E- 
lectroputere“-Craiova, „Progresul"- 
Brăila.

— Cum decurge efectiv această 
colaborare a proiectării cu produc
ția ?

— Multi cred că proiectarea se re

zumă doar la munca de concepție; 
în realitate ea înseamnă și o im
plicare directă în materializarea ideii 
puse pe planșetă. Proiectantul merge 
în întreprinderi unde. împreună cu 
specialiștii din producție, caută so
luțiile cele mai eficiente pentru fie
care piesă și subansamblu. Cercetă
torul. proiectantul sînt deci alături 
de instalația lor pe tot parcursul pro
cesului de realizare, pînă la asam
blare. Apoi participă la probele de 
șantier pentru omologarea finală, iar 
mai departe. în exploatare, pe tot 
timpul funcționării ei. Numai in 
acest fel pot fi remediate la timp 
eventualele erori de execuție, se

Din activitatea Institutului 
de cercetare științifică 

și inginerie tehnologică 
pentru utilaj petrolier 

din Ploiești

poate răspunde prompt cerințelor 
noi, tehnologice, de exploatare. în 
acest sens colaborăm foarte bine cu 
întreprinderea de foraje și lucrări 
geologice speciale, căreia îi revine 
sarcina de a deschide noi zăcăminte.

— Ce iși propun specialiștii de la 
I.P.C.U.P.-Ploiești pe linia ‘introdu
cerii progresului tehnic în domeniul 
construcției de utilai petrolier?

— Sarcina noastră — ne spune ing. 
Alcibiade Mihăilescu, directorul in
stitutului. decurge în principal din 
dezvoltarea potențialului energetic al 
țării pentru ca în anul 1990 țara 
noastră să devină independentă din 
punct de vedere energetic. Trebuie 
să realizăm deci instalații, utilaje si 
scule cu parametri deosebit de ri
dicați pentru prospecțiuni geologice 
și lucrări de foraj la mare și foarte 
mare adîncime, pentru creșterea re
zervelor de hidrocarburi, instalații 
care să satisfacă atît cerințele in
terne, cît și pe cele ale partenerilor 
externi.

Despre preocupările specialiștilor 
din acest colectiv pentru satisfacerea 
beneficiarilor externi cu instalații, 
echipamente șl utilaje în vederea 
intensificării exportului — a cărui 
pondere se situează în prezent la 
peste 65 la sută din producția de 
utilaj petrolier din țară — ne-a 
vorbit Ing. Viorel Cristea, specialist 
cu o bogată experiență In acest do
meniu.

— Una din direcțiile noastre de ac
țiune este diversificarea instala
țiilor pentru funcționare în zone 
izolate, în deșert, la temperaturi 
scăzute, sau in zone tropicale. în 
acest sens au fost elaborate proiecte 
pentru instalații transportabile cu 
elicoptere sau pe vehicule speciale 
în blocuri mari construite din ma
teriale rezistente la diferite tempe
raturi. Asemenea instalații lucrează 
în Brazilia, in Argentina, Algeria, 
nord-vestul Siberiei etc. Satisfa
cerea în întregime a cerințelor 
partenerilor externi reprezintă o la
tură a gradului de competitivitate în 
acest domeniu. Este adevărat însă că 
pentru a realiza furnituri de com
plexitatea unor instalații de foraj este 
necesară o conlucrare perfectă între 
colectivele unor mari întreprinderi 
din țară ce concură la realizarea pro
dusului final. De la cercetător și pînă 
la muncitor, fiecare om al muncii 
este răspunzător de calitatea produ
sului și de acest lucru trebuie să 
fim pe deplin conștienți.

Evident, reia directorul institutu
lui, toate acestea pot deveni realități 
numai prin efortul comun. în ce 
privește baza tehnico-materială pen
tru extragerea țițeiului și realizarea 
utilajelor necesare, totul depinde de 
buna colaborare a ministerelor petro
lului. construcțiilor de mașini, mașini- 
unelte, electrotehnică și electronică, 
metalurgiei, chimiei. Avem convinge
rea că dacă partenerii noștri din pro
ducție (C.I.A.T.-Brașov, C.I.M.A.E.- 
Craiova etc.) ar înțelege prioritatea 
sarcinilor din acest domeniu și ar 
acționa ca atare la solicitările noas
tre, rezultatele cercetării aplicate, 
valorificate, pe ansamblu, ar fi mult 
mai bune. De pildă, pentru realiza
rea instalațiilor transportabile auto
propulsate nu am avut un sprijin 
prompt din partea unităților C.I.A.T., 
care nu au reușit să facă, pînă în 
prezent, vehiculele propulsate nece
sare. De asemenea, extinderea acțio
nărilor electrice pentru instalații de 
foraj și intervenții la sondă nu s-a 
putut concretiza din cauza întîrzierii 
(ani de zile pentru a se realiza abia 
in următorul semestru al acestui an) 
a asimilării în producția de serie a 
sistemelor modulate de acționare 
electrică de către C.I.M.A.E.-Craiova.

Este momentul să se înțeleagă că 
problemele specialiștilor din cerce
tare sînt de fapt și ale celor din 
producție, deopotrivă interesați în 
promovarea noului pentru creșterea 
eficienței economice.

Elena MANTU
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Marea scenă a Festivalului național „Cîntarea României"

— cadru generos de afirmare a caracterului angajat al culturii socialiste

Trasee ale unei rodnice activități
— Pornind de la indicațiile date de 

conducerea partidului — ne-a spus 
tovarășul Ioan Retegan, secretar al 
comitetului județean de partid — ca 
activitatea politico-ideologicâ și cul
tural-educativă de masa sa consti
tuie, m cadrul mărci ui Festival na
țional „Cintarea României", un tot 
unitar, în care să fie implicați toți 
factorii de răspundere incepind cu 
organele de partid și sub îndrumarea 
acestora organizațiile de masă și ob
ștești. invățăminitul, organizațiile cu 
profil cultural etc., biroul comitetu
lui județean de partid a aprobat un 
plan unitar de activități ce fixează 
în timp și spațiu principalele coordo
nate ale muncii din acest domeniu. 
Urmărim, desigur, in primul rind ri
dicarea nivelului politic și profesio
nal, creșterea conștiinței socialiste 
avind în vedere că pe planul vieții 
culturale există tradiții certe. Ne 
străduim ca aceste tradiții sâ fie me
reu îmbogățite cu noul zilelor noas
tre, in dorința de a avea o activitate 
artistică, cultural-educativă militan
tă, purtătoare de mesaj patriotic, re
voluționar, o activitate care să slu
jească marilor deziderate ale politicii 
culturale a partidului nostru.-Un o- 
biectiv de cea mai mare importanță, 
căruia îi acordăm atenția cuvenită, 
este antrenarea unui număr cit mai 
mare de oameni la activitățile cultu- 
ral-airtistice, pe marea scenă a fes
tivalului, acolo unde afirmarea talen
telor din popor este însoțită firesc 
de consolidarea trăsăturilor înaintate 
și unde se afirmă cu putere simțul 
colectivității, spiritul revoluționar al 
maselor de oameni ai muncii.

— Pe lingă cele 46 de universități 
cultural-științifice care-și desfășoară 
activitatea în județul Maramureș și 
care constituie, fără îndoială, o com
ponentă principală a muncii politico- 
educative, care sint domeniile in care 
se desfășoară această activitate ?

— Gama activităților desfășurate 
este foarte largă, multe dintre aceste 
activități fiind cunoscute, specifice și 
altor județe. Este vorba despre sim
pozioane, mese rotunde, dezbateri pe 
cele mai variate teme, întîlniri cu 
cele mai diferite categorii de oameni 
ai muncii, la care participă, pe lingă 
un numeros public, oameni de cul
tură de cele mai diferite formații. 
De exemplu, întîlnirile echipelor de 
teatru, ale artiștilor plastici, ale 
scriitorilor și muzicienilor cu publi

cul în cadrul acțiunilor numite „Al
manah cultural" sau întilnirile orga
nizate in cadrul „Caleidoscopului 
științific" s-au bucurat de mult 
succes. Asemenea intilniri au avut un 
rol important și din punctul de ve
dere al atragerii unui număr cit mai 
mare de intelectuali la viața culturală 
a județului, in a-i determina să parti
cipe efectiv la îndrumarea unor for
mații, la alcătuirea unor repertorii. 
Avem în județ creatori de valoare, o 
filiâlă a U.A.P., teatrul ,cu cele trei 
secții ale sale : de dramă, de estradă 
și de păpuși, un muzeu cu bogate și 
valoroase colecții, numeroase și apre
ciate formații artistice de amatori, 
cenacluri ale tineretului, creații ale 
unor autori locali materializate in 
numeroase volume tipărite.

— Dată fiind bogăția și frumusețea 
tradițiilor folclorice ale Maramureșu
lui, care sint formele de stimulare a 
creației populare autentice, valo
roase ?

— Ne aflăm incă în desfășurarea 
fazei de masă a noii ediții a Festiva
lului național „Cîntarea României", 
începînd din luna februarie se desfă
șoară „Zilele artei amatoare", în ca
drul cărora a avut loc un bogat 
schimb de formații între diferite lo
calități și comune. Avem în județ o 
foarte bogată mișcare corală, nu
meroase formații de dansuri, produse 
ale unei arte populare de mare fru
musețe plastică. Iată de ce organi
zăm anual manifestări folclorice care 
au intrat deja in tradiția vieții noas
tre culturale. Pentru luna mai se 
află în pregătire la Hoteni „Tînjaua" 
— sărbătorirea primului, deci a celui 
mai harnic semănător. De curînd 
s-a încheiat la Vișeu de Sus festiva
lul „Armonii de primăvară". Aș enu
mera, de asemeni, „Festivalul portu
lui și dansului" din Lăpuș, „Festiva
lul de cîntec și dans al tineretului" 
de la Stejarul (zona Chioar), cel mai 
mare festival interjudețean „Hora 
de la Prislop" cu participarea ju
dețelor Bistrița-Năsăud, Suceava și 
Maramureș, manifestare care reuneș
te în fiecare an 20—25 de mii de 
oameni, „Toamna băimăreană", festi
valul obiceiurilor și datinilor laice 
„Marmația" care a avut pină acum 
13 ediții. Intenționăm să reluăm un 
concurs-festival intitulat „Cine-o fă
cut horile", menit să depisteze noi și 
valoroase talente.

llie Cămărățan - COMPOZIȚIE Aspect din expoziția de arta populară și artizanat

Borșă, participarea artiștilor plastici 
cu microexpoziții, alături de alți oa
meni de cultură din județ, în cadrul 
„Almanahurilor culturale" la întîl
niri cu publicul din Finteușu Mare, 
Remetea Chibarului, Borșa. Moisei, 
s-au dovedit a fi forme variate de 
manifestare, de integrare a artiștilor 
plastici în viața culturală a întregu
lui județ, de participare la educarea 
estetică a unui public de cele mai 
variate formații. Calitățile exprimării

propriu-zis artistice manifestate de 
cei mai buni dintre membrii filialei 
vor îndreptăți, așa cum se intențio
nează, prezența lor pe simezele viito
rului Muzeu de artă din Baia Mare, 
muzeu care-și va deschide porțile pu
blicului larg în luna iunie a acestui 
an. La loc de cinste vor figura, prin 
circa 350 de lucrări, artiști care au 
făcut gloria școlii de la Baia Mare, 
artiști al căror nume se leagă strîns 
de întreaga istorie a Maramureșului.

Mii de artiști amatori, creatori 
de ample spectacole de masă, animatori 

ai unor mari ansambluri corale

O istorie mereu prezentă
La Baia Mare — oraș minier care 

numără peste 7 veacuri — istoria își 
multiplică ecourile in natură, oglin- 
dindu-și detaliile intr-o infinită re
verberație. Culmile calme ale mun
ților Gutii, vegetația acestui început 
de primăvară cu tonuri de pastel de
licat înconjoară ziduri vechi a căror 
austeră monumentalitate amintesc vi
zitatorului că incepind din secolul 
XV (în timpul lui Matei Corvin) ora
șului i se acordase dreptul de a ri
dica ziduri și bastioane de piatră. 
Turnul lui Ștefan, casa lui Iancu de 
Hunedoara, clădirea vechii monetării, 
vechea cetate din Turnul Măcelari
lor sau cele 14 case din Piața Liber- 
tății, declarate monumente de arhi
tectură, sint doar cîteva trepte ale 
unei istorii zbuciumate. O istorie pe 
care, așa după cum aflăm de la to
varășul Ioan Igna — directorul mu
zeului județean — toți cei interesați 
o vor putea recompune in detaliile 
el încărcate de semnificații odată cu 
deschiderea muzeului de istorie in
tr-o clădire — ea insăși monument 
de arhitectură din secolul XVIII : 
clădirea vechii monetării. Importan
te documente atestînd vechimea vie
țuirii poporului român pe aceste me
leaguri vor fi completate cu recente 
descoperiri arheologice, cu piese de 
ceramică dacică găsite în urma să
păturilor de la Oarța de Sus și din 
Lăpuș.

Specifice acestei zone miniere și 
unanim apreciate, unice în Europa 
prin magnifica lor frumusețe — flo
rile de mină vor alcătui în cadrul 
aceluiași muzeu o secție de mineralo
gie cu circa 14 mii de piese.

Maramureșul este, fără îndoială, 
una din zonele țării în care folclorul 
— de o impresionantă bogăție și fru
musețe — atestă permanențe spiri
tuale străbătînd ireversibil timpul 
românesc. Muzeul de etnografie și 
artă populară de pe Dealul Florilor 
este din acest punct de vedere păstră
torul unei inestimabile bogății : pie
se de port, țesături realizate în ar
moniile specifice culorilor vegetam, 
ceramică. Alături, in aer liber, se află 
într-o fază avansată de amenajare un 
muzeu al arhitecturii populare. Pe

lingă alte mari muzee în aer liber 
din țară, ne spune din nou tovarășul 
loan Igna, „alături de Muzeul arhi
tecturii maramureșene de la Sighet, 
de Muzeul din Dumbrava Sibiu sau 
de acela din Bujoreni-Vîlcea, acest 
muzeu ca și arhiva de folclor literar 
și muzical constituită în cadrul mu
zeului nostru fac dovada existenței în 
Maramureș a unui folclor viu. speci
fic, de mare valoare și autenticitate". 
Ecourile acestui folclor — de exem
plu, imaginea haiducului Pintea fixa
tă nu numai în vers și cîntec, ci și 
in sculptura modernă a unui maestru 
al locului ca Vida Geza — s-au fă
cut și se fac simțite și in creația plas
tică. începind cu tradițiile binecunos
cute ale școlii de la Baia Mare și 
terminînd cu lucrările ultimelor ge
nerații de artiști veniți să se stabi
lească în orașul de pe malul Săsaru- 
lui, lucrări de pictură, sculptură sau 
grafică atestă continuitatea spiritua
lității unui popor care iși prelungește 
tradiția cu fiecare clipă a prezentu
lui. „Vechea școală de pictură din 
Baia Mare, preciza tovarășul Alexan
dru Șainelic, președintele filialei 
U.A.P., a constituit baza pe care s-a 
format mișcarea plastică actuală. De 
la artiștii care au urmat direct 
cursurile acestei școli ca Antonia 
Cikos — decana de vîrstă a filialei 
noastre, de la artiștii generației 
vîrstnice ca Iosif Balla, Lidia Agri
cola, Gh. Chivu la absolvenții insti
tutelor de arte plastice din București, 
Cluj și Iași sau ai Institutului peda
gogic din Timișoara, artiștii plastici 
care-și desfășoară activitatea în Baia 
Mare se inscriu, prin cele mai bune 
lucrări ale lor, într-o prestigioasă 
tradiție". Este, dealtfel, o activitate 
încununată de succes, o activitate 
care, la ultima ediție a Festivalului 
național „Cintarea României", a în
registrat două titluri de laureați : 
Gavril Toros — premiul I pentru artă 
monumentală și Gh. Crăciun — pre
miul II pentru artă decorativă. Nu
meroase expoziții de grup și perso
nale, expoziții itinerante cu lucrări 
de grafică și pictură care au fost 
deschise în căminele culturale din 
Baia Sprie, Tîrgu Lăpuș, Vișeu și

Douăzeci și patru de formații ar
tistice și treizeci de interpreți și crea
tori individuali au fost distinși cu 
premiul I; 13 formații artistice și 9 
interpreți și creatori individuali cu 
premiul II ; 6 formații artistice și 
11 interpreți și creatori individuali 
cu premiul III în etapa republicană 
a ultimei ediții a Festivalului națio
nal „Cintarea României". Am recurs 
la elocvența cifrelor pentru a subli
nia și in acest fel amploarea unei 
mișcări artistice care are un rol atît 
de important in a acționa, cu mij
loace specifice asupra conștiințelor, 
în a participa la tot mai înalte cote 
calitative la sporirea educației este
tice a maselor, în a stimula și valo
rifica creații populare autentice, in 
a descoperi noi și viguroase talente. 
Miile de artiști amatori, reuniți în nu
meroase coruri și ansambluri corale, 
constituie cea mai bună premisă a or-
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Un semnal 
de alarmă
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„Teatrul european 
în secolul luminilor"

Corul de femei din Vișeul de Sus
Foto : Andrei Fărcaș
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Un zid vechi sprijinit cu 
de birne solide. Iată imaginea 
pe care o oferă trecătorilor 
Biblioteca municipală din Baia 
Mare. Temerarului care ii trece 
pragul i se înfățișează scări vechi 
pe care pasul le face să trepi
deze puternic împreună cu bol
țile marcate de vreme. Săli de 
lectură și birouri cu ziduri cră
pate pe dimensiuni mari oferă 
aceeași imagine a acestei clădiri 
care adăpostește, pe circa 7 km 
de raft, aproximativ 200 000 de 
volume : de la manuscrise rare 
din sec. XVIII la cărți vechi pa
trimoniale de mare valoare pină 
la cărți noi de interes national, 
documentar.

O comisie alcătuită la nivel 
județean și municipal in februa
rie 1981, constatînd starea in care 
se află clădirea, a hotărit că ea 
trebuie grabnic evacuată pentru 
a nu pune in pericol valorile de 
peste 2,5 milioane lei pe care le 
adăpostește.

In aprilie 1982 situația este insă 
neschimbată. Mai mult, intre 
timp, o echipă de lucrători a 
dărimat un perete folosind cără
mizile și o parte din birnele de 
susținere pentru altă construcție.

Biblioteca, se știe, este locul 
unui activ schimb de informații, 
locul în care nu numai că se des
fășoară o laborioasă și extrem 
de utilă muncă de cercetare, de 
fișare și de pregătire a unui vast 
material bibliografic, ci și locul 
in care, zilnic, sute de elevi și 
studenți, oameni de cele mai va
riate profesii vin să se instruias
că, să-și ridice nivelul profesio
nal și cultural, să-și afle cărțile 
preferate, in biblioteca munici
pală din Baia Mare fluctuația 
celor care-i urcă zilnic treptele 
este de circa 580 de oameni care 
împrumută aproximativ 1 450 de 
cărți. Este o povară mult prea 
mare pentru bătrinele ziduri ale 
bibliotecii care și așa suportă cu 
greu cele 85 tone ale patrimo
niului său actual. E timpul, deci, 
să se ia măsurile cuvenite!

'1

\
\
\ 
\

\
\
\

\
\ 
\
l

ganizării unor ample spectacole de 
masă de mare răsunet și eficiență 
educativă. De aceea este cit se poate 
de lăudabilă preocuparea de a spori 
numărul artiștilor amatori, al coriști
lor îndeosebi, de a lărgi considerabil 
dimensiunile cuprinderii în activita
tea artistică și cultural-educativă, de 
a asigura astfel formele adecvate 
petrecerii timpului liber al oameni
lor muncii. Existența în cadrul ju
dețului Maramureș a unor zone 
folclorice bine conturate, cum sint 
Maramureșul, Chioarul, Lăpușul și 
Codrul, cu străvechi tradiții ar
tistice, a determinat, de pildă, pre
zența unei foarte puternice și ca
racteristice mișcări corale. „M-am 
întrebat adesea — ne spunea com
pozitorul Liviu Borlan, dirijorul 
corului de amatori „Prietenii muzi
cii" — ce a determinat compozitori 
de talia unui Bela Bartok sau Tibe- 
riu Brediceanu să-și îndrepte atenția 
asupra acestei părți a țării noastre. 
După mulți ani de viețuire aici, răs
punsul mi s-a impus de la sine. Pen
tru că in aceste locuri s-a păstrat 
ceva din puritatea pe care aș numl-o 
dacică a folclorului românesc și mai 
ales a celui muzical. Este o trăsă
tură care există ca și in limba ma
ternă, căci există o limbă maternă 
muzicală. Am descoperit acest factor 
de unitate comparînd enorma zestre 
folclorică a celor patru zone în care 
se desfășoară o bogată activitate co
rală. Avem o frumoasă zestre de for
mațiuni corale ale căror baze au fost 
puse de activitatea „Astrei" care avea 
o filială la Șomcuta Mare. Avem 
multe coruri centenare, altele care se 
apropie de această cifră. Există co
mune în zona Chioar care au cite 4 
coruri. Folclorul românesc este de 
obicei solistic. Specifice Maramureșu
lui sînt grupurile de „horitoare" — 
soliști vocali și instrumentali care

folosesc maniera de cîntat „cu no
duri" (cu lovituri de glotă)". Și nu 
întimplător, la ultima ediție a Festi
valului național „Cintarea României" 
nouă coruri din județul Maramureș 
au fost distinse cu locul I. Ele re
prezintă doar o parte a potențialului 
artistic al județului. Rezultatele se 
datorează pasiunii deosebite cu care 
se dedică acestei munci nu doar in- 
terpreții, ci și îndrumătorii, dirijorii 
acestor formații.

Autor al unei 
crări : „Carte 
arta corală din 
tin Băințan — directorul 
județene, este in același timp anima
torul unora din cele mai bune forma
ții corale din județ : corul țărănesc 
din Ardusat — căruia vestitul Ma
drigal i-a făcut o vizită la el acasă, 
vizită încheiată printr-un memora
bil concert pe care l-au dat paralel. 
Trasîndu-ne o istorie a corului în
ființat în 1899, cor de amatori 
distins cu premiul I la un concurs 
internațional — cel de la Miedzyzdro- 
je in 1973, Valentin Băințan care de 
cițiva ani se ocupă și de corul băr
bătesc din Finteușu Mare ne-a vor
bit cu căldură despre educația nu 
doar muzicală, ci cu mult mai largă 
pe care o realizează, despre dorința 
de a „sădi în sufletul oamenilor dra
gostea de frumos, de limbă, istorie și 
cultură românească".

Intr-un oraș ca Baia Mare, unde 
nu există instituții muzicale profesio
niste, formațiile de amatori dezvol
tate pe aceste frumoase tradiții cum 
sint, de exemplu, corul acompaniat 
de orchestră al sindicatului-invăță- 
mint, formația corală „Rivulina" sau 
orchestra de cameră „Concertino" 
se bucură, datorită calităților inter
pretării, de un binemeritat succes de 
public.

în domeniul artei plastice ama
toare, existența unui nucleu bine con
stituit de artă naivă, cele 12 titluri 
de laureați obținute, printre alții, de 
minerii Onisîm Bahici, Alexandru 
Cuza Perța și Simion Cimpan, de 
electricianul Vasile Moldovan, atestă 
preocuparea din partea Centrului ju
dețean de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de masă, 
în colaborare cu filiala U.A.P., pen
tru ridicarea nivelului calitativ al ex
primării artistice. Cursuri teoretice de 
educație estetică, cursurile de istoria 
artei de pe lingă casa de cultură a 
sindicatelor, numeroase tabere de 
creație organizate la Ocna Șugatag, 
Vișeu de Sus, Borșa, Leud, Rozavlea, 
Tirgu Lăpuș, Izvoare au contribuit 
și vor contribui, desigur, la amplifi
carea, la extinderea acestei 
și la afirmări viitoare.

impresionante lu- 
românească despre 
Maramureș", Valen- 

bibliotecii

Teatrul european in 
secolul luminilor se 
intitulează ultima car
te a profesorului Ion 
Zamfirescu, un excurs 
istoric și teatrologie, 
laborios elaborat și 
riguros construit — 
model de viziune, 
gîndire și inteligen
tă românească in
tr-un domeniu ce a- 
parține universalită
ții. Judecați de va
loare științifică și cul
turală, cristalizate in 
timp, prind in focarul 
lor autori și opere 
dramatice, idei critice, 
poetici teatrale ce a- 
testă circuitul unor a- 
titudini inaintate. pro
gresiste, propulsatoare 
de viață spirituală; un 
climat efervescent in 
Europa /Secolului al 
XVITI-leâ, labo-ator 
de istorie și umanitate. 
Ion Zamfirescu. repu
tat specialist, sistema
tizează în demersurile 
sale teoretice liniile 
generale de dezvolta
re a fenomenului tea
tral, oferind imaginea 
globală a unor feno
mene culturale a că
ror interpretare se a- 
liază cu sensibilitatea 
intelectuală de conta
minant rafinament 
specific autorului. Sin
teza teatrului euro
pean iluminist se clă
dește enciclopedic pe 
un plan sigur ce are 
în vedere, intr-o logi
că ..carteziană", suc
cesiunea problemelor 
sau a interogațiilor e- 
ruditului, incepind de 
la conturul „pur" is
toric al epocii, sub ra
portul climatului de 
spirit, pină la geneza 
și detaliile operelor 
clasice, de la autorii 
doctrinari pină la co
mentarii critice, argu
mentate solid și moti
vate cu experimentata 
artă a metodei „uni
versitare" de fecundă 
investigație. Analizele 
și judecățile lui Ion 
Zamfirescu — raporta
te fie la Voltaire, Goe
the, Alfieri, fie la epocă 
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și doctrinari (Diderot. 
Lessing), fie la clima
tul literar, general — 
conving prin conver
tirea faptelor istorice 
intr-un comentariu lu
cid și afectiv in ace
lași timp. Alcătuirea 
și logica interioară a 
cărții, expozeul. într-o 
impecabilă abordare 
multiformă, cimentată 
in spiritualitatea pro
fesorului Ion Zamfi
rescu, încălzită con
tinuu in retorta înțe
lepciunii și a emoției 
sale culturale — ates
tă toate acestea, vir
tuțile unei scrieri re

confortante prin re
flecție adincă, stimu
latoare in procesul di- 
namizant al culturii 
românești actuale.

Volumul Teatrul eu
ropean în secolul lu
minilor închide și des
chide pilduitor tradi
ția și modernitatea 
„lecțiilor de literatură 
universală", dovedind 
cu patos academic ac
tualitatea prelegerii, 
intru echilibru și ar
monie. Deschiderea 
pluridisciplinară a in
vestigației științifice 
pune in valoare refle
xivitatea complexă și 
eficace a autorului in 
materie de filologie, 
ideologie literar-artis- 
tică, istorie, critică și 
sociologie, dovedind 
astfel un spirit mo
dern și suplu in teri
toriile culturii uni
versale ce. se cer fer
tilizate prin noi atitu
dini exploratoare. Sub 
acest raport sint dem
ne de menționat con
siderațiile lui Ion 
Zamfirescu care au în 
vedere judecăți de va
loare complexe. De
terminarea socială a 
fenomenului literar-

dramatic coincide cu 
încadrarea autorilor și 
a operelor in mișcare.i 
de idei a epocii, de- 
tectind cu acest pri
lej luminile „ilumi
nismului" european 
aspectele absolutizan- 
te ale timpului isto
ric. Interpretările iv 
Ion Zamfirescu scot 
în evidență elemente
le de tradiție cultura
lă integrate intr-o 
atitudine înnoitoare, 
benefică contempora
neității. Tentativele 
cercetării inchid in 
cercul lor reflecții 
culturale, morale și 
estetice actuale ca 
opțiuni și incitatoare 
acțiuni in posibilul și 
necesarul proces de 
evaluare critică a lite
raturii universale, re- 
dimensionată pe fun
damentele unor crite
rii axiologice angaja
te. Intr-o perspectivă 
culturală ce impune 
un solid spirit in zona 
sociologiei receptării 
operei de artă. Tea
trul european în se
colul luminilor re
prezintă un model ob
servabil și demn în a 
stimula interesul is
toricilor de artă. Den
sității ideilor, inter
pretării lor, integrarea 
și uneori superioara 
detașare olimpică a 
cercetătorului de pal
pitul lor — li se a- 
daugă stilul cărții și 
al cărturarului, vibra
ția și culoareg unui 
temperament pgliniș- 
tit continuu, fq 'n 
interogații permanente 
și sceptic in fața 
soluțiilor precipitate.

Valorile științifice și 
stilistice ale cărții ce 
panorgmează veacul 
iluminismului euro
pean, cordial polemică 
sub raportul unor te
ritorii geografice mai 
puțin sondate — pro
cură o lectură pasio
nantă și deosebit de 
instructivă.

Ion TOBOȘARU
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mișcări

Douâ filme consacrate
dramei înstrăinării de țară

Eficiența educativă
a spectacolului-dezbatere

Pe afișul Teatrului de stat din Baia 
Mare descifrăm titluri de piese apar- 
ținînd cu predilecție dramaturgiei 
originale : „Vasile Lucaciu" și „Io, 
Mircea Voievod" de Dan Tărchilă, 
„Matca" de Marin Sorescu, „Speran
ța nu moare în zori" de Romulus 
Guga, „Logodnicul american" — 
scrisă de un autor local, Mircea Ma
rian, și montată în această stagiune. 
„Li s-ar putea adăuga, precizează 
directorul adjunct al teatrului, to
varășul Mihai Petrovai, „Tache, Ian- 
che și Cadir" de V.I. Popa, „Anche
ta asupra unui tinăr care nu a făcut 
nimic" de Adrian Dohotaru. Preocu
parea de căpetenie a teatrului nostru 
dramatic estet aceea de a monta mai 
ales piese originale, în măsura posi
bilului scrise pentru teatrul nostru. In 
stagiunea ’82—’83, de exemplu, ne 
aflăm în stadiul de discuții cu 
scriitorul D.R. Popescu pentru o pie
să care, deocamdată, se intitulează 
„Bomba de cretă". Intenționăm, de 
asemenea, să deschidem stagiunea 
viitoare cu „Valsul de la miezul nop
ții" de Viorel 
de dezbatere 
rale, etice. în 
rit noștri au
poezie patriotică, au colaborat la va
riate montaje literar-muzical-core- 
grafice". „Teatrul, a adăugat tovară-

Cacoveanu — o piesă 
a unor probleme mo- 
fiecare stagiune acto- 
susținut recitaluri de

șui director Valeria Achim, 
să țină seama de locul în 
desfășoară activitatea, de publicul 
căruia i se adresează. Aș putea spu
ne că am avut o stagiune permanentă 
și în centre muncitorești precum 
Borșa, Sighetu Marmației, Cavnic, 
la exploatarea minieră Săsar. Fără 
a reduce cu nimic ștacheta valorică, 
am încercat să aducem acestui pu
blic, alcătuit mai ales din mineri, co
medii de bună calitate. Spectacolele 
mai dificile au fost de multe ori la 
noi spectacole-dezbatere. spectacole 
la sfirșitul cărora actorii și realiza
torii reveneau în mijlocul spectato
rilor pentru a răspunde numeroase
lor întrebări, nedumeriri iscate de 
ideile, de montarea sau interpretarea 
unor piese". Succesele Teatrului de 
stat din Baia Mare — instituție pro
fesionistă, care anul acesta va îm
plini 30 de ani de existență, nu se 
datorează numai Teatrului dramatic, 
ci și secției sale de estradă încunu
nată dealtfel cu premiul I pe țară 
la ultima ediție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" și Teatrului 
de păpuși, de asemenea cu un bo
gat palmares, obținut în țară și 
peste hotare.

Marina PREUTU 
Gheorqhe SUSA

trebuie 
care-și

Două filme vizionate 
de curind — „Spanio
le la Paris" și „Emi
grantul" — readuc în 
atenție o problemati
că aflată la ordinea 
zilei in societatea ca
pitalistă: condiția imi
grantului. Diferite ca 
factură și mod de re
alizare, amîndouă (pri
mul, producție spa
niolă, regia : Roberto 
Bodegas, în reluare la 
televiziune, după di
fuzarea. mai înainte, 
pe marele ecran, celă
lalt, producție S.U.A., 
scenariul și regia : 
Robert M. Young, in 
premieră la cinemato
grafe) au în comun a- 
ducerea în prim-plan a 
figurii tînărului plecat 
din propria țară ade
menit de mirajul „lu
mii bogate".

...O tinără cu înfă
țișare copilăroasă co
boară, stingheră, din 
autocarul cu care a că
lătorit din Spania na
tală pînă în miezul 
Parisului. Asemenea 
mai tuturor spaniolelor 
stabilite aici, ea devi
ne menajera unor pa
rizieni „cu stare", ama
bili și surîzători : se 
vede mereu cu semene 
de-ale ei, flecăresc, se 
plimbă, admirind far
mecul vestitului oraș ; 
cunoaște chiar, alături 
de un chipeș spaniol, 
imigrant și el, fiorii 
primei sale iubiri. 
Dar...

în spatele atitudinii 
agreabile, „omenoase" 
a stăpînilor se ascun
de un interes precis : 
sfătuiți de un specia
list în materie, aceș
tia și-au croit un com
portament de circum
stanță adecvat pen
tru ca angajatele lor 
să-i slujească irepro
șabil, „fără proble
me". Este dezvăluit, 
apoi, treptat, chipul 
real al existenței ce
lorlalte spaniole : în
singurarea fără leac, 
iubiri vechi neîmplini
te, altele noi, intim-

plătoare și efemere, 
lipsa speranței unui 
cămin statornic, dorul 
de casă (dealtfel, una 
dintre ele, resimțind 
imposibilitatea adap
tării, va prefera să se 
înapoieze în Spania). 
Pentru ca, in fine, in
decizia omului iubit, 
trăind nesiguranța 
condiției imigrantului, 
de a-și lega viața de-a 
Isabelei să releve că 
nici dragostea născu
tă pe pămint străin nu 
are șansele unei îm
pliniri firești, pină la 
capăt. „Odiseea pari

ziană" a tinerei spa
niole (redată cu o de- 
săvîrșită naturalețe de 
actrița Ana Bolen) tra
sează, dureros, dar ne
concesiv, traiectoria 
decepțiilor și neimpli- 
nirilor dezrădăcinatu
lui de țara-mamă pen
tru un trai mai bun 
altundeva.

Roberto — protago
nistul din „Emigran
tul" — este un tinăr 
mexican care, pleci nd 
de lingă soție și copil, 
va trece clandestin 
granița, in bogata țară 
vecină, încrezător că 
în S.U.A. va reuși sâ 
agonisească banii ne
cesari pentru ușura
rea stării împovără
toare de-acasă. Or, 
departe de ceea ce 
spera, Roberto (inter
pretat cu o vădită 
participare sufletească 
de Domingo Ambriz) 
va fi confruntat cu o 
serie de încercări deo
sebit de aspre. Ca lu
crător clandestin, ră
tăcește de colo-colo, la 
bunul plac al proprie
tarilor de plantații 
unde va munci ; ciști- 
gul derizoriu, lucrul 
istovitor, hrana incon

sistență, dormitul pe 
apucate ; pieirea tra
gică, sub roțile trenu
lui cu care călătoreau 
pe ascuns, a singuru
lui prieten, tot un me
xican ; gata de a fi 
jefuit de puținii bani 
strinși, legătura oare
care, sub apăsarea 
singurătății, înjgheba
tă cu o chelneriță — 
iată imaginea calvaru
lui existențial, de veș
nică hărțuială și con
tinuu provizorat, al 
tinărului dezrădăcinat.

Aflat la capătul pu
terilor, lui Roberto ii 
va fi dat, totodată, să 
trăiască și cea mai 
cumplită încercare: in- 
tîmplător, pe plantația 
unde ajunge să mun
cească este martor la 
sfirșitul jalnic al pro
priului său tată, plecat 
cu mult înainte, rămas 
la fel de sărac, doborît 
timpuriu de vicisitudi
nile existentei de imi
grant. Acest ultim epi
sod, avind darul deri 
releva, în toată ampli
tudinea. destinul po
trivnic ce-1 așteaptă în 
înstărita, dar neospita
liera tară vecină, ii va 
da tinărului tocmai 
puterea de a decide 
reîntoarcerea în Me
xicul de baștină. Tra
iul. acasă, nu va fi de
fel ușor, dar gestul lui 
Roberto semnifică o 
superioară înțelegere, 
anume că. indiferent 
de greutăți, mai pre
sus de orice, impor
tant este să-ți duci 
viața printre ai tăi.

Drame ilustrând im
plicațiile înstrăinării 
de țara natală, cele 
două filme, veridice și 
tulburătoare, vin sâ 
întregească, împreună 
cu recenta producție 
americană „Incident la 
graniță", tabloul de
mascator al durerilor 
și umilințelor indura
te de imigranți in so
cietatea banului și pro
fitului cu orice preț.
Dan OZERANSCHI

lași cadrul manifestărilor 
prilejuite de împlinirea a 525 de 
ani de la urcarea pe tron a marelui 
domnitor Ștefan cel Mare, la Iași 
a avut loc simpozionul „Legăturile 
permanente dintre Țările Române 
— baza afirmării drepturilor de 
libertate și unitate statală ale po
porului român în epoca lui Ștefan 
cel Mare". (Manole Corcaci).

Brâila Primul festival-con- 
curs de poezie patriotică revoluțio
nară „Mihu Dragomir — Odă pă- 
mintului meu" a prilejuit la Brăila 
organizarea unui ansamblu de ma
nifestări culturale, intre care gala

poeților laureați ai concursului de 
creație, comunicări științifice, o 
expoziție documentară. La această 
primă ediție au participat 110 
concurenți din numeroase județe 
ale țării. Marele premiu a fost 
acordat poetului brăilean Ion 
Mustață, iar premiul special al ju
riului poetului-muncitor din Slo
bozia, Costel Bunoaica. (Corneliu 
Ifrim).

SlJCOava „știință, tehnică, 
producție" — este genericul sub 
care, la Cîmpulung-Moldovenesc, 
s-au desfășurat manifestările po
litico-educative inițiate de Casa de 
cultură a sindicatelor. Timp de

patru zile au avut loc dezbateri pe 
tema bunei gospodăriri a materiilor 
prime, valorificării materialelor re- 
folosibile, consfătuiri, mese rotun
de, simpozioane, intilniri cu brigă
zile științifice, deschiderea unor 
expoziții de creație tehnico-științi- 
fică și de artă decorativă. • Sub 
genericul „Săptămîna artelor", în 
municipiul Suceava s-a desfășurat 
timp de șapte zile un ansamblu de 
manifestări dedicate plasticii, mu
zicii. poeziei, artei teatrale și ci
nematografice, (Sava Bejinariu).

Constanța. La Institutul r°- 
mân de cercetări marine din Con
stanța a avut loc o sesiune de re
ferate și comunicări științifice în

cadrul căreia au fost prezentate, 
timp de două zile, 25 de lucrări pri
vind valorificarea pe multiple pla
nuri a resurselor biologice din Ma
rea Neagră și din oceanul planetar. 
(George Mihăescu).

Sibiu La Casa cultură a 
sindicatelor din Sibiu se desfășoară 
„Zilele umorului sibian", manifes
tare cultural-educativă inițiată de 
consiliul municipal al sindicatelor, 
in programul căreia sînt înscrise

expoziții de caricaturi, un concurs 
de epigrame, recitaluri de muzică 
și poezie. (Nicolae Brujan).

Covasna. La întreprinderea 
de mașini, agregate și subansamble 
auto din Sf. Gheorghe a fost înfiin
țat un cerc denumit „Artele". La 
prima întilnire, membrii cercului 
au participat la un spectacol de 
poezie, cintec și pantomimă. 
(Pâljănos Măria).

Argeș Se desfă?oară ia cim-
pulung un ciclu de manifestări po
litice și cultural-științifice sub ge
nericul „Armindeni — ediția a 
10-a“. Programul cuprinde simpor

zioane. dezbateri pe probleme de 
politică internă și externă, specta
cole artistice, vernisări de expo
ziții, întîlniri cu scriitori. (Gh. Cir- 
slea).

Vaslui Casa de cultură a 
sindicatelor din Bîrlad găzduiește 
o bogată expoziție de artă plastică. 
Organizată de consiliul municipal 
al organizației pionierilor, sub ti
tlul „Primăvara țării", expoziția 
cuprinde, într-o revărsare de cu
loare și fantezie, sute de lucrări 
ale copiilor de la școlile generale 
nr. 9 și 6 în selecția și îndrumarea 
profesoarei Ana Clapon. (Petru Ne- 
cula).

maghiară a
Teatrului național din Tg. Mureș 
a prezentat. în premieră, spectaco
lul cu piesa „Atenție la cotitură", 
de Mehes Gyorgy. Regia spectaco
lului este semnată de Hunyadi An
dras. iar scenografia aparține lui 
Szakăcs Gyorgy. (Gh. Giurgiu).

Satu Mare. La cinematogra
ful „Luceafărul" s-a prezentat in 
premieră documentarul in culori 
„Ritmuri sătmărene", realizat, in 
cadrul Festivalului național „Cîn
tarea României", de județul Satu 
Mare, în colaborare cu Studioul 
„Alexandru Sahia". (Octav Gru- 
meza).
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Tovarășului POMPEYO MARQUEZ
Secretar general al Mișcării pentru Socialism (M.A.S.) din Venezuela

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita 
plăcere să vă adresez calde felicitări, urări de viață lungă și succese tot mai 
mari in activitate, sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii“

■ In unitățile economice din jude
țul Buzău a fost organizată o săptă- 
mînă record în producție. La baza 
întrecerii, organizată de consiliul 
județean al sindicatelor, se află 
obiective majore ale activității eco
nomice : depășirea planului la pro
ducția fizică și la export, economi
sirea de materii prime, materiale, 
combustibil și energie electrică, gos
podărirea și înfrumusețarea unități
lor.

■ Prin reproiectarea unor pro
duse și redimensionarea greutății și 
gabaritelor acestora, consumul de 
metal la Combinatul de utilaj greu 
din Cluj-Napoca a fost redus, de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
cu 125 tone. Multe înainte I

■ Pentru cei care vor să-și pe
treacă vacanțele cu... casa după ei, 
cooperativa meșteșugărească „Elec
tromecanica" din Cluj-Napoca a 
asimilat în fabricație noi tipuri de 
rulote moderne. In afara celor exe
cutate și vindute pînă acum, unita
tea a primit numeroase comenzi. 
Numai . . față de asemenea cerin
țe, ar trebui organizată activitatea 
pe un spațiu corespunzător. Lucru 
care se poate realiza cu sprijinul 
edililor.

■ Se împlinește un an de zile 
de cînd Exploatarea de gospodărie 
comunală și locativă Sebeș trebuia 
să repare defecțiunile la instalații
le de alimentare cu apă și sanita
re de la blocul din comuna Roșia 
de Secaș, județul Alba. Nenumăra
tele telefoane, adrese, rugăminți au 
rămas fără răspuns. Invitați-i la ani
versare I

■ Pe platforma Combinatului de 
utilaj greu din lași s-a dat în folo
sință un spațiu de cercetare pentru 
filiala din lași a Institutului de 
cercetări și proiectări tehnologice

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Admiterea în treapta a doua de 

liceu (consultații). Chimie
J6.«?0 Secvențe israeliene
16,55 Universul femeiîof. Primăvara 

muncii. Succese obținute de fe
meile din industria ușoară, în 
cinstea zilei de 1 Mai.

17,40 Tragerea Pronoexpres
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal ■ in întîmpinarea Zi

lei de 1 Mai
20,25 Economia modernă și resursele 

energetice. Politica României de 
asigurare a independenței energe

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 aprilie și 1 mai. în țară ; Vreme în 
general rece. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă. Izolat, 
în zonele deluroase, precipitațiile vor 
fi și sub formă de lapâviță și ninsoare. 
La munte va ninge. Vîntul va sufla 

ROMÂNIA-FILM prezintă: 

Un nou film românesc 
„ÎNTOARCE-TE Șl MAI PRIVEȘTE O DATĂ" 

producție a Casei de filme unu
Scenariul : Dumitru Carabăț ; costumele : Irina Katz ; decorurile : 

Marcel Bogos ; muzica : Marius Popp ; imaginea : Doru Mitran ; regia : 
Dinu Tănase.

Cu : Valentin Voicilă, Stefan lordache, Maria Hirșman, Vasile Nițu- 
lescu, Zaharia Volbea, Constantin Rauțchi, Mitică Popescu, Victor Ștren- 
garu,’ Radu Vaida, Matei Albulescu, Adrian Georgescu, Ion Pavlescu, Mir
cea N. Crețu, Dana Dogaru.

Film realizat in studiourile Centrului de Producție Cinematografică 
„București".

pentru sectoare calde. Prin aceasta 
se realizează o mai bună integrare 
a cercetării și proiectării cu activi
tatea de producție.

■ Cu trei luni mai devreme de- 
cît s-a prevăzut inițial, colectivul În
treprinderii mecanice din Botoșani a 
omologat și introdus în fabricare 
noi piese și subansamble necesare 
excavatorului ce se fobrică la în
treprinderea „Progresul" din Brăila. 
Tot mai devreme se reduce și im
portul pieselor și subansamblelor 
respective.

■ Cooperativa agricolă din co
muna Moșoaia, județul Argeș, dis
pune de o pășune de peste 200 de 
hectare. După cum arată ea acum, 
mai bine nu ar avea-o. E năpădită 
de ciulini și mărăcini. Cum de nu 
se... înțeapă nimeni în ei?

■ Centrul județean de proiectări 
Suceava elaborează documentațiile 
de execuție pentru aproape 230 a- 
partamente în blocuri de mică înăl
țime, ce se vor construi la sate pen
tru specialiști. In 1982, cadrele din 
32 de localități rurale ale județu
lui se vor muta în casă nouă.

■ Cu cîteva luni în urmă, pe 
strada Teatrului din Ploiești s-au in
stalat pe niște stîlpi electrici glo
buri galbene. După o vreme, ne- 
funcționînd instalația, globurile au 
fost scoase. Apoi, din nou puse, a- 
poi scoase, apoi iar puse, apoi iar 
scoase... Cine se joacă și pe banii 
cui ?

■ La Vaslui a avut loc, in orga
nizarea Ministerului Economiei Fo
restiere și a Materialelor de Con
strucții, un schimb de experiență pe 
tema optimizării tehnologiilor de in
dustrializare a răchitei, sporirii și 
diversificării gamei de împletituri 
din acest material.

tice tn actualul deceniu. Docu- 
mentar-anchetă

20,50 Sub flamura partidului. Album 
coral

21,05 Civica : Gospodari șl... gospodari
21.20 Film artistic : ,,Maria“. Premieră 

pe țară. Producție a studiourilor 
canadiene. Cu : Diana d’Aquilla și 
Alphie Astop. Regia : Allan King

22,05 Dragă mi-e țara cu flori
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal 9 în întîmpinarea Zi

lei de 1 Mai
20,25 Viața economică
20,45 Buletinul rutier al Capitalei
21.00 Portret componistic : Zeno Vancea
22,00 Din țările socialiste ■ U.R.S.S. — 

Șisturile de la Kahtla-Iarve
22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului 

moderat cu intensificări temporare, în
deosebi în estul țării și la munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 3 și plus 7 grade, iar maximele 
între 7 și 17 grade, mai ridicate în su
dul țării. Pe alocuri, îndeosebi în ves
tul țării, condiții de brumă. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare. Cerul tem
porar noros, favorabil plo,ii de scurtă 
durată. Vînt moderat, cu unele inten
sificări, mai ales în prima parte a in
tervalului. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 3 și 6 grade, iar ma
ximele între 15 și 18 grade. (Liana 
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

Convorbiri economice româno-bulgare Cronica zilei
La București a avut loc. în zilele 

de 26 și 27 aprilie, o intilnire de lu
cru între tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, și to
varășul Hristo Hristov, ministrul co
merțului exterior al R.P. Bulgaria.

In spiritul înțelegerilor și hotărî- 
rilor convenite cu ocazia tradiționa
lelor intilniri și convorbiri dintre 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, 
in cadrul convorbirilor a fost exa
minat stadiul actual al relațiilor 
economice româno-bulgare. relevîn- 
du-se posibilitățile mari pe care le

La Timișoara au început ieri

Colocviul și Festivalul național 

de poezie „Scriitorii și pacea"

inițiativa se-

Ieri, la Timișoara, au început Co
locviul și Festivalul national de 
poezie „Scriitorii și pacea", mani
festări organizate de Uniunea scrii
torilor, in colaborare cu Comitetul 
de cultură și educație socialistă al 
județului Timiș și Asociația scrii
torilor din Timișoara. Inscriindu-se 
în suita acțiunilor desfășurate in 
țara noastră din 
cretarului general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru apărarea 
bunului celui mai de preț al omeni
rii — pacea, Colocviul și Festivalul 
național de poezie „Scriitorii și 
pacea" reunesc in zilele de 27—29 
aprilie reprezentanți ai asociațiilor 
scriitorilor din întreaga tară, oa
meni de artă și cultură. In cursul 
dimineții, scriitorii au fost primiți 
la comitetul județean de partid de 
tovarășul Petre Dănică, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Timiș 
al P.C.R., care a făcut o prezen
tare a realizărilor oamenilor mun
cii din această parte a țării — 
români, germani, maghiari, sirbi și 
de alte naționalități — și a perspec
tivelor de dezvoltare a județului in 
actualul cincinal. In aceeași zi, au 
început dezbaterile din cadrul Co
locviului național „Scriitorii și pa
cea". In deschiderea lucrărilor a

Știri sportive
• La finalele campionatelor eu

ropene de tenis de masă de la Bu
dapesta a asistat ca invitat și pre
ședintele Comitetului Internațional 
Olimpic, Juan Antonio Samaranch. 
Comentatorii agențiilor internaționa
le de presă leagă prezența președin
telui C.I.O. de includerea acestui 
sport, unul dintre cele mai răspin- 
dite din lume, in programul Jocu
rilor Olimpice, incepind din 1988. 
Analizind campionatele continentale 
in această perspectivă. agenția 
France Presse apreciază că o serie 
de echipe s-au bazat și la actuala 
ediție pe jucători cu mare experien
ță, aflați insă la sfirșitul carierei. 
„In schimb, scrie France Presse, 
Suedia, cu Michael Appelgren, cam
pion la simplu. în virstă de 21 ani, 
și Waldner (16 ani și jumătate), fi
nalist, U.R.S.S., cu junioara Inna 
Kovalenko, cîș+igătoare, împreu
nă cu Flura Bulatova, la dublu, 
și România, care are în Olga Nemeș 
(13 ani și jumătate) o serioasă spe
ranță par să se fi gîndit la viitor**.

• La Dallas (Texas), in finala 
„Circuitului W.C.T.", tenismanul ce
hoslovac Ivan Lendl l-a învins cu 
6—2, 3—6, 6—3, 6—3 pe americanul 
John McEnroe, la capătul unei parti
de de un bun nivel tehnic, care a 
durat trei ore. Cu un serviciu exce
lent, din care a realizat 13 „ași“, 
Ivan Lendl s-a impus din nou în 
fata valorosului său partener, cotat 
anul trecut drept cel mai bun ju
cător din lume. Aceasta a fost cea 
de-a 78-a partidă ciștigată de Lendl 
din ultimele 80 disputate.
• Clubul belgian de fotbal An- 

derlecht Bruxelles a depus un pro
test oficial la Uniunea Europeană de 
Fotbal, în legătură cu incidentele 
provocate de suporterii echipei en
gleze Aston Villa în timpul meciu
lui cu Anderlecht. din semifinalele 
„Cupei campionilor europeni**.  Parti
da a fost întreruptă timp de 7 mi
nute, datorită unei încăierări produ
se de suporterii englezi care au*  in
trat pe teren pentru a-i molesta pe 
jucătorii belgieni. In urma acestui 
incident, 27 de persoane au fost spi
talizate.

• VIDEOȘAH.în con*
dițiile cind devin tot mai râs- 
pindite diferitele dispozitive 
computerizate de șah (om con
tra computer), nu putea să in- 
tirzie și apariția videoșahului.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

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

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

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

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

oferă economiile celor două țări, ve
cine și prietene, pentru adîncirea co
laborării și cooperării economice și 
tehnico-științifice bilaterale pe mul
tiple planuri. Pentru dezvoltarea în 
continuare a acestor relații au fost 
convenite măsuri corespunzătoare in 
vederea finalizării unor obiective și 
acțiuni de cooperare in domenii de 
interes reciproc, cit și pentru creș
terea și diversificarea schimburilor 
de mărfuri dintre cele două țări.

La încheierea convorbirilor, cei doi 
miniștri au semnat un protocol.

La convorbiri și la semnare a fost 
prezent Todor Stoicev, ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

luat cuvintul Dumitru Radu Po
pescu, președintele Uniunii scriito
rilor. In continuare, in cadrul unui 
fructuos schimb de opinii privind 
modul in care literatura poate și 
trebuie să propage in rindul citito
rilor nobilele idei de pace și pro
gres, au vorbit Anghel Dumbrăvea- 
nu, Nicolae Dragoș, loan Alexandru, 
Domokos Geza, Nicolae Prelippea- 
nu, Paul Anghel. Nikolaus Ber- 
wanger, Emil Poenaru, Florin Bă- 
nescu, George Bălăiță, Ion Horea. 
După amiază, in sala Teatrului Na
țional s-a desfășurat Festivalul na
țional de poezie „Scriitorii și pa
cea". Cu acest prilej, participanții 
la manifestările de la Timișoara au 
citit din creațiile lor dedicate 
triumfului păcii pe pămint, iar so
liști ai Operei Române și ai Filar
monicii „Banatul" au prezentat un 
program artistic.

In zilele următoare, participanții 
la colocviu și festival se vor intilni 
cu cititori, vor face vizite documen
tare în unități industriale și agri
cole și vor participa la o seară lite
rară găzduită de clubul C.F.R. din 
Timișoara, cu ocazia încheierii 
„Lunii cărții in întreprinderi și in
stituții".

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

Indiscutabil, primăvara adaugă un 
spor de frumusețe și pitoresc atrac
ției dintotdeauna a Maramureșului 
turistic. Așezat intr-un loc de su
perbă îmbrățișare dintre munți și 
ape, pămintul acesta de legendă și 
istorie vie oferă azi vizitatorului 
un spectacol cuceritor atit prin ceea 
ce înscrie el sub semnul creației 
materiale și spirituale, cit și prin 
ospitalitatea și omenia locuitorilor 
săi.

Maramureșul turistic al acestui 
sezon este și mai atrăgător. Bine
cunoscutele sale trasee de pe Valea 
Marei, Valea Izei, Valea Cosăului 
și Valea Vișeului sau cele din zona 
Lăpușului și Chioarului se consti
tuie în adevărate lecții „pe viu“ 
despre istoria neamului, despre ci
vilizația lemnului din acest colț de 
țară inegalabil, despre armoniile 
fără pereche ale artei populare.

între atitea locuri de popas pe 
drumurile vacanței, care constituie

Tragerea excepțională LOTO
Agențiile Loțo - Pronosport 

continuă vinzarea biletelor pen
tru tragerea excepțională Loto 
de la sfirșitul acestei săptămini, 
la care se vor efectua cinci ex
trageri in două faze, cu un to
tal de 42 numere. Participanți- 
lor li se oferă posibilități mul
tiple de a obține autoturisme 
„Dacia 1300“, mari cîștiguri in 
bani și excursii în R.S. Ceho
slovacă sau R.D. Germană. Se

Imagini sugestive ale arhitecturii 
cehoslovace contemporane sînt înfă
țișate in cadrul expoziției deschise 
marți la Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu“ din Capitală. Organiza
tă de Casa culturii R.S. Cehoslovace 
din București, în colaborare cu Uniu
nea arhitecților din Republica So
cialistă România, expoziția cuprinde 
peste 100 de panouri cu fotografii 
reprezentind lucrări realizate de ar- 
hitecții cehoslovaci in anii construc
ției socialiste. Sînt ilustrate, de ase
menea. preocupările specialiștilor 
cehoslovaci pentru păstrarea și 
restaurarea unor vechi monumente 
arhitectonice.

Expoziția, rămîne deschisă pînă la 
10 mai.

★
Cu prilejul centenarului nașterii lui 

Nicolae Titulescu, la Biblioteca ita
liană din București a avut loc, marți 
după amiază, o manifestare în ca
drul căreia Enrico Serra, șeful ser
viciului istoric și de documentare din 
Ministerul Afacerilor Externe al Ita
liei, și dr. Paul Oprescu, cercetător 
științific la Institutul de istorie „Ni
colae Iorga“, au relevat aspecte ale 
vieții și activității marelui diplomat 
român.

Au fost de față Benedetto Santa- 
relli, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, membri ai ambasadei, alți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră.

(Agerpres)
★

Ieri, la Muzeul Arhivelor Statului 
din Capitală, s-au desfășurat lucră
rile simpozionului „Ștefan cel Mare 
— 525 de ani de la urcarea pe tro
nul Moldovei", organizat de Direcția 
Generală a Arhivelor Statului. Co
municările prezentate au infățișat 
eforturile întreprinse de marele 
domnitor pentru întărirea forței eco
nomice și de apărare a tării, orien
tările de politică externă și inițiati
vele sale politico-diplomatice în ve
derea păstrării neatîrnării Moldovei ; 
alte comunicări s-au referit la ecoul 
larg al biruințelor sale in conștiința 
contemporanilor și a urmașilor, ori 
au adus date noi și valoroase privind 
bogata activitate de cancelarie in 
epoca marelui voievod, tipurile de 
sigilii utilizate pentru întărirea acte
lor emise de cancelaria lui Ștefan 
cel Mare ; multe dintre aceste docu
mente și sigilii pot fi văzute în ex
poziția documentară organizată cu 
acest prilej în sălile muzeului. (Silviu 
Achim).

tot atîtea tentații turistice. Mara
mureșul își înscrie stațiunea mon
tană Izvoarele, situată la numai 25 
km de centrul de județ , stațiunea 
de odihnă Borșa. cu posibilități de 
drumeție la Pasul Prislop. Cascada 
Cailor și Cabana Puzdrele, stațiu
nea de tratament balnear Ocna Șu- 
gatag, muzeele din Baia Mare și 
Sighetu Marmației, cu colecțiile lor 
de istorie, etnografie, artă plastică, 
flori de mină, arhiva maramure
șeană de folclor , numeroase așe
zări rurale, adevărate monumente 
de artă, intre care Săpința, cu „Ci
mitirul vesel**  și satul Șurdești cu 
cea mai înaltă construcție de lemn 
din Europa.

Locurile de popas turistic din a- 
ceastă zonă, de un pitoresc aparte, 
oferă, la sfirșit de săptămînă, o 
atracție irezistibilă pentru orice vi
zitator. (Gheorghe Susa).

In fotografie : Stațiunea de 
odihnă Borșa.

atribuie ciștiguri în bani și va
riantelor cu trei numere din 24 
(faza I) sau din 18 numere ex
trase (faza a Il-a). Biletele pot 
fi completate cu variante simple, 
variante combinate sau combi
nații „cap de pod“, achitate sută 
la sută sau în cotă de 25 la sută. 
Variantele de 15 lei au drept de 
ciștiguri la toate extragerile. 
Simbătă, 1 mai 1982, este ultima 
zi de participare.

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI ISRAEL

Excelenței Sale Domnului YITZHAK NAVON
Președintele Statului Israel

Aniversarea Zilei naționale a Statului Israel îmi oferă ocazia de a vă 
adresa dumneavoastră și poporului israelian sincere felicitări, urări de pace, 
bunăstare și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în aceste zile se 
împlinesc 34 de ani de 
la proclamarea inde
pendenței de stat a 
Israelului — sărbătoa
rea națională a acestei 
țări.

Situat într-o regiune 
unde se întretaie dru
muri ce leagă trei con
tinente și unde în de- 
lursul istoriei au în
florit remarcabile ci
vilizații, Israelul a cu
noscut o accelerata 
dezvoltare economică, 
lispunind de o in
dustrie avansată și o 
agricultură intensivă, 
care folosesc pe scară 
largă descoperirile ști
inței și tehnicii mo
derne. Eforturile der 
puse de poporul israe
lian in vederea pro
gresului economico- 
șocial sint insă serios 
afectate de persisten
ta conflictului din 
Orientul Mijlociu, care 
implică irosirea unor 
vaste resurse pentru 
Înarmări și generează 
permanent instabilita
te, neîncredere și ten
siune, pericole din 
cele mai serioase pen
tru pacea și liniștea 
popoarelor acestei 
zone, a întregii lumi. 
Realizarea unei regle
mentări politice globa
le a conflictului din

zonă ar avea, de aceea, 
urmări pozitive asupra 
ansamblului situației 
din Orientul Mijlociu, 
ar înlătura sursele de 
încordare, ar da posi
bilitate atit poporului 
israelian, cit și celor
lalte popoare din re
giune să-și concentre
ze toate energiile in 
direcția muncii pașni
ce. constructive.

In spiritul politicii 
sale consecvente de 
coexistență pașnică cu 
toate statele, fără deo
sebire de orînduire so
cială. România a sta
bilit și întreține re
lații cu Statul Israel, 
corespunzător intere
selor reciproce, cerin
țelor destinderii și în
țelegerii intre popoa
re, cauzei păc.ii și co
laborării internațio
nale.

Promovînd cu con
secvență o politică de 
pace și înțelegere in
ternațională, România 
socialistă s-a pronun
țat și se pronunță 
neabătut în vederea 
reglementării pe cale 
politică a conflictului 
din Orientul Mijlociu; 
o asemenea regle
mentare implică re
tragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocu
pate în 1967, solu

„TIMES".

Imigranții din R. F. Germania confruntați 
cu ostilitatea crescindă a populației locale
Două treimi din vest-germani cer ca imigranții să plece 

în țările de origine

Noile legi și reglementări elaborate sau in curs de adoptare in ță
rile Europei occidentale, in S.U.A. și Canada cu privire la restringerea 
severă a imigrației, exprimă preocupările guvernelor din țările respective 
ca urmare a accentuării crizei economice și a șomajului, in corelație cu 
existența unei mari mase de forță de muncă străină. Făcindu-se ecoul 
unor asemenea preocupări, ziarele și revistele din diverse țări continuă 
să publice numeroase articole, care evidențiază nu numai situația pre
cară și constringerile la care sint supuși imigranții, dar ți condițiile umi
litoare de muncă și viață, cărora trebuie să ie facă față.

Zguduitoarele dezvăluiri despre aceste aspecte ale vieții „străinilor 
in țară străină" sint completate tot mai des de presiunea ostilității 
crescinde a populației autohtone, care-i consideră pe imigranți drept „ve
netici", veniți „să le ia piinea de la gura copiilor**.  Făcindu-se ecoul aces
tor resentimente, care cel mai adesea sint exprimate prin sloganul: „Străini, 
plecați acasă cunoscutul ziar britanic „TIMES" publică un amplu ar
ticol de la corespondenta sa la Bonn, Patricia Clough.

„Semnalele de alarmă — scrie 
ziarul — sint tot mai clare. Firmele 
din Stuttgart au primit deja aver
tismente deschise in sensul că tre
buie să concedieze pe toți străinii 
angajați, în timp ce la Kiel un grup 
intitulat -Opriți venirea străinilor» 
a obținut un însemnat număr de 
voturi în alegerile municipale. Se 
colectează semnături pe un apel 
(se menționează deja stringerea 
unui număr de 50 000 de semnături) 
prin care se cere organizarea unui 
referendum privind separarea în 
școli a copiilor germani de cei 
străini. Un ziar se întreba : -Oare 
germanii nu au dreptul să trăiască 
singuri ?». Lozinci ca -Auslănder 
Raus» (străinii afară) și -Germania 
pentru germani» apar tot mai des 
pe ziduri și pe diverse manifeste.

-Sintem de părere — deși cei 
răspunzători de problema respecti
vă dezmint aceasta — că in rindul 
unei părți a populației reapar, cu 
privire la imigranți, idei din tre
cut» — a declarat un purtător de 
cuvînt al unei organizații religioa
se. -Pentru unii, imigranții sint azi 
ceea ce au fost evreii pentru na
ziști în trecut» — a spus mai direct 
un reprezentant ai siguranței.

După cum arată ziarul londonez, 
campania cea mai furibundă împo
triva imigranților o duc organiza
țiile neonaziste. O serie de inciden
te ale căror victime au fost imi
granții — arată „Times" — au iz
bucnit în diverse regiuni ale țării. 
Autoritățile vest-germane trebuie 
să le facă urgent față, dacă nu do
resc ca ele să devină și mai se
rioase.

In continuare, cotidianul sublinia
ză că în ultimii 20 de ani vest- 
germanii au folosit milioane de 
muncitori străini ca să-i ajute să 
facă din țara lor una dintre cele 
mai bogate din lume. „Acum, cind 
fluxul economiei este în retragere, 
imigranților li se dă cu piciorul. în 
condițiile în care șomajul se apro
pie de două milioane, vest-germa- 
nii fără lucru privesc cu mînie la 
străinii care încă au de lucru sau 

ționarea problemei 
poporului palestinian 
pe baza dreptului la 
autodeterminare. in
clusiv constituirea 
unui stat propriu, asi
gurarea integrității și 
suveranității tuturor 
statelor din regiu
ne. Salutind înche
ierea retragerii Is
raelului din Sinai, pe 
care a aoreciat-o ca 
un moment de semni
ficație deosebită pen
tru procesul de pace 
din Orientul Mijlociu, 
președintele Republicii 
Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat, 
totodată, in declarația 
făcută la solicitarea 
Radioteleviziunii egip
tene. că in momentul 
de față, cînd in regiu
ne se menține o si
tuație încordată, este 
necesar să se dea do
vadă de o înaltă răs
pundere, să nu se În
treprindă nimic care 
ar putea duce la un 
nou conflict. In mod 
deosebit este necesar 
să se facă totul pen
tru o soluție pe căi 
politice, pentru reali
zarea unei păci globa
le juste si drepte, care 
să ducă la dezvoltarea 
multilaterală și pros
peritatea tuturor state
lor din regiune.

care îi concurează la bursa muncii. 
Și cu cit ostilitatea crește, cu atit 
se înrăutățesc și condițiile sociale 
ale străinilor, ei duci nd o viață tot 
mai grea. Și aceștia sînt în jur de 
4 700 000.

Părinții vest-germani se plîng că 
nivelul școlii unde învață copiii loc 
este scăzut din cauza prezenței co
piilor de imigranți, considerați in
feriori din punct de vedere al lim
bii și culturii. Iar localnicii care 
trăiesc în regiunile sărace se văd 
înghesuiți ei înșiși de comunitățile 
imigranților, adevărate ghetouri, 
comunicarea dintre localnici și a- 
ceste comunități fiind aproape im
posibilă".

Resentimentele cresc acum in 
mod deosebit — relevă în continua
re „Times**  — cu cit, în ciuda faptu
lui că oficial s-a oprit orice imi
grare din țările din afara Pieței co
mune, totuși sînt străini care vin 
in Germania occidentală sub pre
text că cer azil politic. Erijindu-se 
în persecutați politici, ei ar vrea să 
fie întreținuți pe cheltuiala publi
că. In cele mai multe cazuri însă 
oficialitățile descoperă că afirma
țiile lor sînt false.

„Chiar dacă vasta majoritate a 
vest-germanilor nu manifestă nici 
un fel de simpatie față de ideile 
neonaziste, totuși sondajele de 
opinie arată că peste două treimi 
din cei întrebați vor ca străinii să 
plece definitiv din Germania ; In 
1978 numai 39 la sută din populația 
vest-germană se pronunța în acest 
fel.

Deosebit de sensibili la lecțiile 
trecutului, politicienii vest-germani 
au avertizat împotriva pericolului 
creșterii sentimentelor xenofobe. 
Pină nu de mult, guvernul a în
cercat să-i integreze pe imigranți 
în societate, dar sub presiunea opi
niei publice, a guvernelor landuri
lor și a oficialităților orașelor, a 
trebuit să-și schimbe părerea. Acum 
se ia în considerare încurajarea 
străinilor să plece acasă, acordin- 
du-le chiar unele recompense în 
acest sens", încheie ziarul britanic.

• „CAUCIUC" UL- 
TRAREZISTENT. Firma ia' 
poneză Sakura Rubber a pus la 
punct un nou material sintetic 
care seamănă cu cauciucul, dar 
care nu este totuși cauciuc. El 
este elastic, poate fi mulat la 
căldură, luind orice formă și 
rezistă la temperaturi extreme : 
de la minus 50 grade Celsius la 
120 grade Celsius. In sfirșit.. 
acest material sintetic macro
molecular are calitatea de a 
rezista la agenții chimici ca și 
la acțiunea timpului.

Este vorba de jocuri de șah 
(realizate în Hong Kong și 
S.U.A.) similare ca mărime și 
înfățișare cu calculatoarele de 
buzunar. Prevăzut cu un ecran 
de vizualizare (aidoma obișnui
telor ceasuri electronice) pe 
care se proiectează cu ajutorul 
cristalelor lichide imaginea di
feritelor piese (vezi foto), vi- 
deoșahui permite nu numai des
fășurarea unei partide om-ma- 
șină. dar poate fi programat să 
se „dedubleze" — computerul e- 
fectuind succesiv mișcări și cu 
albele și cu negrele, cu alte cu
vinte jucind împotriva lui în
suși.

• UN „CONCERT" 
AL NAȚIUNILOR.In ulti' 
mul timp programele interna
ționale de televiziune cunosc o

Dl ETUTINDENl
răspîndire crescindă. După ce 
micul ecran a „ignorat" vreme 
destul de îndelungată muzica 
clasică, descoperă acum că a- 
ceastă muzică, care nu are fron
tiere, se bucură de o largă 
popularitate in rindurile tele
spectatorilor — scrie revista 
„Le Point". Pornind de la a- 
ceastă constatare, televiziunile 
dintr-un șir de țări urmează să 
realizeze in coproducție cinci 
mari seriale consacrate tot atî- 
tor compozitori celebri: Beetho
ven, Berlioz, Mozart. Verdi, 
Wagner — un adevărat concert 
al națiunilor. Astfel, serialul 

consacrat lui Mozart va fi rea
lizat în comun de televiziunile 
din Franța. R.F.G.. Italia. Un
garia, Canada; cel consacrat lui 
Berlioz de către televiziunea 
franceză și sovietică; cel consa
crat lui Wagner de televiziunea 
vest-germană și cea britanică 
etc.

• METODĂ NOUĂ 
DE CONSERVARE A 
CARTOFILOR. Firma fran’ 
ceză „Meșter", care a devenit 
cunoscută pentru elaborarea 

unor noi tehnologii de pregătire 
a legumelor, a început să co
mercializeze cartofi curățați și 
precopți, care se pot conserva 
vreme îndelungată (3 luni), 
grație unei metode de dublă 
pasteurizare ce nu apelează nici 
la conservanți. nici la substan
țe chimice. Principiul utilizat 
presupune o primă fază de tran
ziție prin supunerea cartofilor 
la temperaturi suficient de ri
dicate ca să provoace ecloziu
nea sporilor de bacterii, urma
tă de o repasteurizare pentru 
distrugerea bacteriilor ajunse 
în stadiul vegetativ.

• MĂSURI ÎMPOTRI
VA CONTRABANDIȘTI
LOR DE SMARALDE.Con

trabanda cu smaralde produce 
pagube mari economiei zambie- 
ne. ajungind pînă la zece la sută 
din bugetul de stat. Zambia 
este cunoscută ca una din cele 
mai mari producătoare de sma
ralde din lume, alături de Zim
babwe, R.S.A. și de unele țări 
din America Latină. Anual, aici 
sosesc sute de „amatori" de 
cîștiguri ușoare, care cumpără 
smaraldele la prețuri foarte 
mici de la băștinași și le trans
portă in străinătate. Pentru a 
combate flagelul contrabandei 
cu pietre prețioase, guvernul 
Zambiei a adoptat un program 
special. în urma căruia au și 
fost efectuate descinderi, care au 
dus la arestarea mai multor 
gute de contrabandiști.

• SUBSTANȚĂ CHI
MICA PENTRU PROTE
JAREA LEMNULUI. între
prinderile chimice din Franța au 
realizat un nou produs pentru 
protejarea lemnului, care pre
zintă avantajul că se dizolvă în 
apă și nu în petrol, cum era 
cazul cu produsele cunoscute 
pină acum, ceea ce duce la o se
rioasă reducere a prețului de 
cost. Noua substanță asigură o 
protecție totală împotriva insec
telor de tot felul, inclusiv a ter
mitelor, ca și împotriva ciuper
cilor și mucegaiurilor. tn același 
timp, acțiunea sa nu este dimi
nuată nici în condițiile căldurii, 
nici in condițiile gerului.



CIn preajma vizitei președintelui Nicolae Ceausescu in Grecia,^ LIBREVILLE

expresie a prețuirii față de personalitatea șefului statului român, față de 
politica de pace și înțelegere a țării noastre, la Atena a apărut albumul

SCHIMB DE MESAJE INTRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 
SI PREȘEDINTELE REPUBLICII GABONEZE« •

intr-o impresionantă diversitate de forme, se afirmă 
cu tot mai multă putere voința unanimă a popoarelor:

„ROMÂNIA -
ATENA 27 (Agerpres). - La prestigioasa editură 

„Melissa" din Atena a apărut, în condiții grafice deo
sebite, în limbile engleză și franceză, albumul 
„ROMANIA - CEAUȘESCU", prima lucrare de acest 
gen tipărită în Grecia, dedicată României și președin-

CEAUȘESCU" 
telui său. Albumul a fost elaborat cu concursul 
acad. Constantin Tsatsos, fostul președinte al Republicii 
Elene, și cu contribuția unor specialiști români și eleni. 
Prefața albumului este semnată de acad. Constantin 
Tsatsos.

„Cartea de față se refe
ră atit la istoria României 
pină in zilele noastre, cit 
și Ia viața personală, bo
gată in evenimente, a Iui 
Nicolae Ceaușescu, scrie 
acad. Constantin Tsatsos. 
Este o îmbinare firească, 
deoarece istoria României 
din ultimii 17 ani este in
disolubil legată de perso
nalitatea actualului său 
conducător". Relevînd că 
volumul permite să se ur
mărească evoluția poporu
lui român timp de mai 
mult de 20 de secole, în 
aproximativ același spa
țiu în care se află Româ
nia de astăzi, începînd cu 
secolul I înaintea erei 
noastre, autorul prefeței 
arată că „dacii nu numai 
că s-au familiarizat cu ci
vilizația latină, dar și-au 
insușit-o, conferindu-i o 
notă națională distinctă. 
Astfel, după atîtea secole, 
poporul român șl-a păs
trat latinitatea sa specifi
că, latinitate care îl distin
ge de toate celelalte po
poare ale lumii și, prin 
urmare, de toate celelalte 
popoare vecine, provenite 
din neamuri hunice sau 
slave. Cu toată această 
învecinare, și chiar în
cercuire, putem spune că 
elementele ce nu sint la- 
tino-dacice constituie mai 
puțin de 20 la sută din vo
cabularul românului de 
astăzi. Tocmai acestui fapt 
se datoresc specificitatea, 
existenta de sine stătătoa
re și îndeosebi fizionomia 
culturală și națională a 
românilor de azi". „Româ
nia, adaugă el, nu este nu
mai o națiune distinctă de 
lumea din jurul său, dar 
are și o conștiință adîncă 
a acestui fapt. Este și do
rește să fie o națiune deo
sebită. Are o conștiință 
națională puternic dezvol
tată. Prin aceasta, românii 
se aseamănă cu noi, gre
cii, rezistenți la toate in
vaziile popoarelor care au 
trecut prin țara lor“.

„Cînd am avut ocazia 
să cunosc poporul român 
îndeaproape, nu m-am 
mirat că pentru fiecare 
român prima valoare a 
vieții sale este națiunea 
sa, este România. Iar in
dependența și suveranita
tea națiunii sint telul său 
suprem. Tot atunci am în
țeles mai bine orientarea 
conducerii sale și în 
special a lui Nicolae 
Ceaușescu de a-și trasa 
întotdeauna propriul drum 
în relațiile României cu 
toate celelalte popoare de 
pe Pămint, un drum al 
păcii, pentru care a depus 
multe străduințe, ca să 
nu mă refer și la sacrifi
cii". relevă autorul.

„Trebuie să mărturisim 
că Nicolae Ceaușescu a 
acordat o impresionantă 
importanță independenței 
politicii sale externe, dar 
și extinderii acesteia. Cu 
toate că este conducătorul 
unei țări mijlocii, in mul
te ocazii a ocupat un loc 
de frunte, mediind efi
cient in reglementarea 
unor diferende internațio
nale. Această extindere a 
raporturilor internaționa
le, întreprinsă in mod sis
tematic de Nicolae 
Ceaușescu, a ridicat pres
tigiul țării pe plan mon
dial, dar i-a și asigurat 
existența. Președintele 
României este mereu ani
mat de dorința soluționă
rii diferendelor interna
ționale numai prin mij
loace pașnice și prin tra
tative de bună credință, 
în special în spațiul bal; 
canic, România împreună 
cu Grecia au contribuit în 
mod hotărîtor la dezvol
tarea de relații rodnice de 
prietenie între țările din 
regiune, care, dacă ar fi 
depins numai de ele. ar 
fi fost și multilaterale și 
s-ar fi creat legături și 
mai trainice și modalități 
de colaborare și mai rod

nice decit cele existente 
astăzi". „Am ferma con
vingere că această stră
duință continuă pentru 
consolidarea păcii mon
diale nu este numai poli
tica lui Nicolae Ceaușescu. 
Este politica ce izvorăște 
din adîncul sufletului po
porului român, care timp 
de secole a fost atît de 
greu încercat de invaziile 
străine, de opresiunea 
crîncenă și de nedreptatea 
care întotdeauna prisoseș
te în viața internațională.

Pe plan intern. 
Ceaușescu a fost ajutat în

orientări și sînt mult citi
te. în acest domeniu exis
tă o ingăduință specifică 
spațiului politic al Româ
niei".

Toată această orientare 
spre promovarea culturii 
țării, relevă acad. Con
stantin Tsatsos. se dato- 
rește nivelului spiritual al 
poporului, dar n-ar fi fost 
realizabilă dacă Nicolae 
Ceaușescu, care conduce 
din punct de vedere po
litic, nu ar fi ințeles 
importanța politică și na
țională a factorului cul
tural. El a dat tonul, el

opera sa de hărnicia po
porului român și de suc
cesele sale in agricultură 
și industrie. în ultimii 17 
ani s-a înregistrat in mod 
incontestabil un ritm de
osebit de rapid al dezvol
tării economice, fapt care 
a ridicat nivelul de trai 
al întregului popor.

în acest scop, .Ceaușescu 
depune,.,un mare efprt, și 
urmărește prin contacte 
personale permanente cu 
toți factorii — muncitori, 
țărani, meseriași — să 
constate dacă programul 
guvernamental se execută 
în ritmul cel mai rapid cu 
putință. Se îngrijește, de 
asemenea, ca progresul 
economic să fie echilibrat 
și, pe cît posibil, egal ca 
dimensiune lin toate zo
nele țării, așa încît și cei 
8 ia sută din locuitorii a- 
parținind populațiilor mi
noritare ce trăiesc în 
România, oriunde s-ar 
găsi, să se bucure de 
toate, in egală măsură cu 
românii".

In continuare, acad. 
Constantin Tsatsos se re
feră, in cuvinte elogioase, 
la cîntecul popular româ
nesc, în care „se vădește 
intr-un mod minunat dra
gostea de libertate și cul
tul pentru patria română" 
— la muzica populară ro
mânească. „în general, a- 
daugă el, in toate dome
niile artei, România are 
succese demne de invi
diat, care au două carac
teristici de bază : pe de 
o parte sînt expresia unei 
spiritualități originale ro
mânești, iar pe de altă 
parte sînt expresia unei 
culturi europene de înaltă 
calitate". „Una din carac
teristicile nivelului spiri
tual al poporului român 
este răspîndirea cărții de 
calitate, continuă autorul 
prefeței. Românii fac 
parte dintre popoarele 
care citesc foarte mult. 
Citesc multă poezie, mul
tă proză și multă filozo
fic. Circulă liber cărți cu 
cele mai diferite stiluri și

a instituit mobilurile, el 
a sădit in conștiința ti
nerilor, dar și a tuturor 
cetățenilor ideea că cul
tura constituie o forță 
care cimentează unitatea, 
continuitatea istorică și 
caracterul unui popor. 
Desigur, a găsit un te
ren propice, dar aceas
ta nu micșorează con
tribuția sa".

După ce își exprimă 
Încrederea că volumul va 
prezenta o imagine a va
lorilor sociale, morale și 
spirituale cultivate în 
România, contribuția per
sonală a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la tot 
ce s-a înfăptuit cu parti
ciparea întregului popor 
român, fostul președinte 
al Republicii Elene scrie : 
„Ceaușescu a cunoscut el 
însuși truda țăranului și 
muncitorului, a cunoscut 
prigoana și închisoarea 
îndelungată. S-a oțelit in 
focul luptei și in singu
rătate. închisoarea i-a 
dat timp să citească, să 
studieze, să se gindească".

„în greaua sa operă, 
adaugă autorul. îl spriji
nă soția sa. Elena 
Ceaușescu, care, pe lingă 
diplomele și realizările 
științifice, a trecut și 
prin crincena școală a 
vieții, cu îndelungata sa 
activitate de luptătoare".

„în încheierea acestei 
prefețe, scrie acad. Con
stantin Tsatsos. doresc să 
amintesc impresia produ
să de intilnirea cu Nicolae 
și Elena Ceaușescu. Eu 
pornesc dintr-o anumită 
concepție despre lume, 
iar soții Ceaușescu din 
alta. Această distanță, 
care în mod obișnuit se 
depășește greu, este înlă
turată imediat de firea 
blindă și îngăduitoare a 
Iui Ceaușescu, de modul 
său simplu și sincer de a 
gindi.

Se situează deasupra 
tuturor diferențelor, pe 
întinderi vaste, unde toți 
oamenii se unesc și co
laborează. Atunci am în
țeles de ce este un desă-

virșit mediator in atîtea 
divergente internaționale, 
de ce a inspirat atita 
încredere și de ce pozi
ția sa este atit de stabilă 
intr-o lume atit de agita
tă. Aceasta n-o spun ca 
prieten, ci cu toată 
obiectivitatea istoricului 
și a filozofului".

Cele șase capitole ale 
albumului sînt deschise de 
ample selecții de texte 
din cele 21 de volume de 
discursuri, interviuri și 
articole ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Primul capitol, intitulat 
„România — vatra unei 
vechi civilizații", prezin
tă, în ilustrații sugestive, 
milenara istorie a poporu
lui român, incepind cu 
dovezi ale culturii mate
riale și spirituale a stră
moșilor geto-dăci, vechi
mii și continuității româ
nilor în spațiul carpato- 
dunărean și pină la în
ceputul secolului XX.

Capitolul următor, „A- 
nii luptei împotriva ex
ploatării și fascismului", 
concentrează texte și do
cumente privind perioada 
de după desăvirșirea uni
tății naționale din 1918 
pină la înfăptuirea cu 
succes a revoluției sociale 
și naționale antifasciste 
și antiimperialiste, parti
ciparea țării cu intregul 
potențial material și uman 
la coaliția antihitleristă 
pînă la victoria finală 
asupra fascismului. Un 
loc distinct in acest ca
pitol il ocupă atestările 
privind activitatea revo
luționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Principalele momente 
ale edificării orînduirii 
socialiste în România în 
primele decenii de după 
23 August 1944 își găsesc 
reflectarea în cel de-al 
treilea capitol, intitulat 
„România nouă, liberă și 
independentă".

Capitolul al IV-lea — 
„România—Ceaușescu" — 
evocă pe larg direcțiile de 
dezvoltare a României so
cialiste contemporane, re
levă importanța hotări- 
toare a Congresului al 
IX-lea. al P..C.R., intrarea 
României intr-o. etapă 
nouă, calitativ superioa
ră, a edificării societății 
socialiste multilateral dez
voltate, preocupările pen
tru dezvoltarea armo
nioasă a întregii econo
mii. afirmarea personali
tății umane, creșterea 
necontenită a nivelului 
material și spiritual al 
poporului, perfecționarea 
conducerii societății.

în capitolul intitulat 
„Pentru pace și colabora
re internațională" este 
bogat ilustrată politica 
externă a României soci
aliste : fotografiile redau 
numeroase initîlniri ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
rai al Partidului Comu
nist Român, președintele 
României, cu șefi de state 
și guverne, cu conducă
tori de partide comuniste 
și muncitorești, precum și 
prezența sa prestigioasă 
in cadrul dezbaterilor de 
la Organizația Națiunilor 
Unite și alte foruri inter
naționale.

Ultimul capitol al albu
mului — „Președintele 
Ceaușescu in viata de 
toate zilele" — constituie 
o sinteză sugestivă a bo
gatei și neobositei activi
tăți de fiecare zi a pre
ședintelui României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
a legăturilor sale perma
nente cu țara.

Datele biografice ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu inserate in al
bum vin să completeze 
bogatul tablou al Româ
niei, ai activității pre
ședintelui său, înfățișat 
cititorilor din Grecia de 
noua lucrare apărută la 
Atena.

LIBREVILLE 27 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise președin
telui Republicii Gaboneze, El Hadj 
Omar Bongo, un mesaj de prietenie 
și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, precum și urări 
de pace, progres și prosperitate pen
tru poporul gabonez prieten.

Mulțumind în mod deosebit pentru 
mesaj, președintele El Hadj Omar 
Bongo a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
cordiale urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului român prie
ten urări de prosperitate și progres 
continuu. El a rugat, de asemenea, 
să se prezinte tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mulțumirile sale pentru 
preocuparea personală constantă de

a dezvolta cooperarea dintre cele 
două țâri.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către președintele Re
publicii Gaboneze a tovarășului 
Vasile Bulucea, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, președin
tele părții române în Comisia mixtă 
romăno-gaboneză de cooperare eco
nomică și tehnică, prezent la Libre
ville cu prilejul lucrărilor comisiei.

în cursul vizitei sale în Gabon, mi
nistrul transporturilor și telecomuni
cațiilor a fost primit, de asemenea, 
de Leon Mebiame, prim-ministru al 
guvernului, și a avut convorbiri cu 
ministrul afacerilor externe și coope
rării, cu ministrul comerțului și pro
movării industriale' și cu ministrul 
transporturilor. Au fost examinate 
posibilitățile concrete de cooperare 
intre cele două țări în domeniile res
pective.

Cu prilejul împlinirii a 37 de ani 
de la eliberarea orașului Brno și a Moraviei de Sud 

Ceremonie la Monumentul ostașilor români
PRAG A 27 (Agerpres). — Cu pri

lejul împlinirii a 37 de ani de la 
eliberarea orașului Brno de sub ocu
pația fascistă, la Monumentul osta
șilor români căzuți în luptele pentru 
eliberarea orașului și a regiunii 
Moravia de Sud a avut loc ceremo
nia depunerii de coroane de flori. 
Au fost arborate drapelele de stat 
ale României și Cehoslovaciei.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea comitetului regional și a 
comitetului orășenesc de partid, a

comitetelor naționale regional și 
orășenesc, a comitetului Frontului 
Național, a altor organe ale condu
cerii locale.

A fost depusă, de asemenea, o co
roană de flori din partea ambasadei 
române. La ceremonie au fost 
prezenți Vladimir Herman, prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid. Frantisek Chabiciovsky, pre
ședintele Comitetului național re
gional, alți conducători ai organelor 
locale de partid și de stat.

Conflictul anglo-argentinian
• Controversă in Parlamentul britanic in legătură cu mo
dalitățile de soluționare a conflictului • Reuniunea extraor

dinară a O.S.A.
LONDRA 27 (Agerpres). — Pentru 

prima dată de la izbucnirea crizei 
Malvinelor (Falkland), Camera Co
munelor a Parlamentului britanic a 
apărut, marți, profund divizată in 
ceea ce privește perspectiva unui 
conflict armat cu Argentina, trans
mite agenția France Presse. Primul 
ministru, Margaret Thatcher, a afir
mat că Marea Britanie își va menține 
„presiunea militară" asupra Argenti
nei pentru a disloca trupele ar- 
gentiniene din insule. Liderul Parti
dului laburist (de opoziție), Michael 
Foot, a cerut guvernului să nu 
întreprindă acțiuni militare în Mal
vine, ci mai degrabă să Solicite o 
mediere a Organizației Națiunilor 
Unite.

Primul ministru a respins această 
cerere, deși a afirmat — adaugă a- 
genția A.P. — că Marea Britanie 
este in continuare gata să negocieze 
o soluționare pașnică a problemei su
veranității asupra insulelor.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
La Washington au continuat marți lu
crările reuniunii extraordinare la ni
vel . ministerial a Organizației State
lor Americane (O.S.A.) consacrate 
examinării diferendului anglo-argen
tinian în problema Insulelor Malvine 
(Falkland).

în cuvîntul său, ministrul de ex
terne al Argentinei, Nicanor Costa

Mendez, a cerut „retragerea forțelor 
britanice din regiunea insulelor și 
încetarea presiunilor asupra teritoriu
lui argentinian", apreciind că aceasta 
ar reprezenta „primul și cel mai im
portant pas ce se cere adoptat pen
tru salvgardarea păcii și securității". 
Costa Mendez a precizat că negocie
rile cu Marea Britanie prin interme
diul secretarului de stat american au 
fost temporar suspendate. El a reafir
mat hotărîrea țării sale de a lupta 
pînă la capăt pentru suveranitatea sa 
asupra Malvinelor.

în discursul rostit la reuniune, 
secretarul de stat al S.U.A., Alexan
der Haig, a declarat că rezoluția 
Consiliului de Securitate din 3 aprilie 
râmine „calea cea mai sigură către o 
reglementare pașnică" a diferendului.

Reprezentanții Venezuelei, Braziliei, 
Perului, Republicii Panama și Hon
durasului și-au exprimat, in discursu
rile lor, solidaritatea cu Argentina.

După cum informează agențiile in
ternaționale de presă, Peru și Brazilia 
au elaborat un proiect de rezoluție 
în vederea găsirii unei soluții pașnice 
in diferendul anglo-argentinian, câte, 
între altele, reafirmă suveranitatea 
Argentinei asupra Insulelor Malvine, 
cere încetarea ostilităților și inițierea 
de negocieri între cele două părți, cu 
participarea secretarului general al 
O.N.U.

Centenarul Nicolae Titulescu
BERLIN 27 (Agerpres). - Co

tidianul „Neue Zeit" din R. D. 
Germană a publicat, sub titlul 
„Luptător pentru pace și înțele
gere între popoare" un articol 
în care sînt relevate „prestigiul 
pe plan mondial de care s-a 
bucurat Nicolae Titulescu dato
rită luptei sale neobosite pentru 
asigurarea dreptului tuturor po
poarelor la pace". Ziarul men
ționează că „Nicolae Titulescu 
s-a situat printre oamenii politici 
ai timpului său spre au analizat 
în mod consecvent problema 
războiului și a consecințelor sale 
pe plan social. Este meritul său 
de a se fi angajat pentru eli
minarea forței în relațiile inter
naționale și pentru reglementa

rea litigiilor dintre state pe cale 
pașnică, prin mijloace politice".

CIUDAD DE MEXICO 27 (A- 
gerpres). — Sub auspiciile facul
tății de științe sociale și politice 
din cadrul Universității Autono
me Mexicane a avut loc o ma
nifestare consacrată aniversării 
centenarului nașterii marelui om 
politic român Nicolae Titulescu.

Prof. Carlos Quizano și amba
sadorul României la Ciudad de 
Mexico, Constantin Băbălău, au 
vorbit despre rolul lui Titulescu 
în dezvoltarea relațiilor româno- 
mexicane și au evidențiat înaltul 
prestigiu de care se bucură, azi, 
în lume România socialistă și 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Lupte puternice în Salvador
SAN SALVADOR 27 (Agerpres) — 

Potrivit postului de radio clandestin 
„Venceremos", citat de agenția 
Prensa Latina, in ultimele zile deta
șamentele Frontului Farabundo Mar
ii pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) au angajat lupte puternice 
eu trupele regimului de la San Sal
vador în departamentele Morazan, 
Usulutan și San Miguel.

în urma acestor acțiuni, precizează 
postul de radio citat, trupele regi
mului au suferit pierderi grele in 
oameni și echipament de luptă.

Astfel, 18 soldați au fost uciși, iar 
un număr important de arme, intre 
care lansatoare de grenade, au fost 
capturate de insurgenți.

Trupele regimului au lansat. la 
rindul lor, o puternică ofensivă în 
departamentul Morazan, în care sînt 
antrenați- peste 1 500 de militari. în 
pofida acestei desfășurări de forțe, 
detașamentele F.M.L.N. nu au putut 
fi dislocate de pe pozițiile pe care 
le ocupă la Cerro el Tigre. Cacahua- 
tique, El Limon și Pueblo Viejo.
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10,5 MILIOANE ȘOMERI IN PIAȚA COMUNA. Potrivit statisticilor ofi
ciale date publicității la Bruxelles, șomajul afectează in prezent peste 10,5 
milioane de persoane din țările membre ale Pieței comune, ceea ce re
prezintă aproximativ 10 la sutâ din totalul populației active din acesta 
țări, informează agenția Reuter. Aproape 40 la sută din totalul șomeri
lor, al căror număr a crescut cu două milioane intr-un an, sînt tineri sub 
25 de ani. Exprimind îngrijorarea fațâ de agravarea șomajului, Comisia 
C.E.E. a elaborat un program care preconizează, în esență, sporirea in
vestițiilor productive pentru ocuparea unei părți a surplusului actual al 
forței de muncă.

CONVORBIRI IRANIANO-COREENE.
Președintele Republicii Islamice 
Iran, Seyyed Aii Khamenei, l-a pri
mit pe premierul Consiliului Admi
nistrativ a! R.P.D. Coreene, Li Giong 
Ok, care se află într-o vizită ofi
cială la Teheran. După cum rela
tează agenția iraniană de presă 
I.R.N.A., părțile au exprimat cu a- 
cest prilej necesitatea întăririi

luptei pentru dezvoltarea indepen
dentă a popoarelor, a extinderii 
colaborării dintre țările în curs de 
dezvoltare.

PROIECTUL DE CONSTITUȚIE 
A R.P. CHINEZE DAT PUBLI
CITĂȚII. Comitetul Permanent 
al Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari a R.P. Chineze a 
dat publicității, marți. Ia Beijing,

proiectul Constituției revizuite a 
R.P. Chineze, pentru a fi supus 
dezbaterii întregului popor — rela
tează agenția China Nouă.

ÎN ULTIMELE 12 LUNI, 23 DE 
MINERI ȘI-AU PIERDUT VIATA 
ÎN SUBTERAN ÎN MINELE DIN 
MAREA BRITANIE — a anunțat 
organismul național al cărbunelui, 
în 1979—1980, numărul victimelor in 
subteran a fost de 26.

DATORIA EXTERNA A BRAZI
LIEI — 60 MILIARDE DE DO
LARI. La sfârșitul anului trecut, 
datoria externă a Braziliei a fost 
de 60 miliarde de dolari — relevă 
presa braziliană. D. Funaro, lider al 
Federației industriașilor din statul 
Sao Paulo, a subliniat, într-o decla
rație, că unul dintre motivele 
creșterii continue a datoriilor ex
terne ale țării il reprezintă dobîn- 
zile excesiv de ridicate pe care 
Brazilia este nevoită să le plăteas
că băncilor occidentale și nord- 
americane pentru creditele con
tractate.

POPULAȚIA LISABONEI este 
de 810 000 de persoane, potrivit In
stitutului national de statistică al 
Portugaliei.

O nouă teorie privind mișcarea planetelor
ternului solar, a decla
rat academicianul so
vietic Vladimir Kotel
nikov. Folosind a- 
ceastă teorie, oamenii 
de știință vor putea 
stabili distanța dintre 
planete cu o precizie 
foarte mare ;— pină la 
un kilometru — iar vi
teza deplasării cu pre
cizia de pină la un 
centimetru pe secundă.

Folosind locatorul 
cosmic amplasat in

polițist

Cercetătorii sovietici 
au elaborat o teorie 
nouă privind mișcarea 
planetelor sistemului 
solar, relatează agen
ția T.A.S.S. La elabo
rarea ei au fost utili
zate datele obținute in 
urma zborurilor orbi
tale ale navelor cos
mice.

Noua teorie are le
gături nemijlocite cu 
navigația cosmică, cu 
viitoarele zboruri pilo
tate spre planetele sis-

Masacru comis de un
îmbătindu-se după o ceartă cu 

soția, un polițist sud-coreean a co
mis un adevărat masacru în loca
litatea Uiyong, din partea meridio
nală a Coreei de Sud. înarmîndu-se 
cu două carabine și cu grenade, 
polițistul, cuprins de un acces de 
furie demențială, a deschis focul a- 
supra mulțimii din piața aglomerată 
a localității, terorizîndu-i apoi vre
me de aproape șase ore pe locui
tori. în cele din urmă, el a fost des-

Crimeea, cercetătorii 
sovietici stabilesc în 
prezent distanța dintre 
Pămint si Venus cu o 
toleranță care nu de
pășește 300 de metri. 
Pină la începerea zbo
rurilor cosmice și îna
inte de a fi apărut ra- 
diolocația in astrono
mie, oamenii de știință 
nu puteau măcar visa 
la o asemenea precizie, 
a relevat acad. Kotel
nikov.

sud-coreean
coperit pe o colină din apropiere, 
ucis de explozia uneia din grenade, 
fapt care a făcut să fie avansată 
ipoteza sinuciderii. Bilanțul acte
lor de demență ale polițistului este 
de 59 morți și 20 de răniți — rela
tează agenția France Presse, care 
informează totodată că, in urma 
gravității deosebite a celor petre
cute, ministrul de interne sud- 
coreean a fost nevoit să-și prezinte 
demisia.

Jff fie oprită cursa spre distrugerea 
atomică, să fie asigurată pacea 

pe planeta noastră!
„Nu există alternativă la politica de destindere"

— declară primul ministru al Danemarcei
PARIS 27 (Agerpres). - Nu există alternativă la politica de destindere 

- a declarat primul ministru al Danemarcei, Anker Joergensen, jntr-un 
interviu acordat săptămînalului francez „Le Point". El a apreciat că pro
punerea Uniunii Sovietice privind introducerea unui moratoriu asupra des
fășurării in Europa a noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune 
„reprezintă o idee bună, pe baza căreia trebuie să începem tratative".

Premierul danez a reiterat faptul că Partidul Social-Democrat din Da
nemarca se pronunță împotriva amplasării pe teritoriul țării a oricărui fel 
de armă nucleară, chiar in timp de război. „Noi facem parte din N.A.T.O. - 
a declarat Anker Joergensen - dar, repet, sînt absolut împotriva armei 
nucleare".

MAREA BRITANIE: 170 
de orașe declarate 

„zone denuclearizate"
La Manchester — cunoscut cen

tru industrial din nord-vestul An
gliei — s-a desfășurat, zilele aces
tea, cea de-a doua Conferință a 
reprezentanților municipalităților, 
care au declarat teritoriile orașelor 
lor „zone denuclearizate". Au fost 
examinate probleme privind inten
sificarea luptei impotriva instalării 
de noi rachete cu rază medie de 
acțiune in Europa, pentru dezarma
re nucleară.

Mișcarea pentru transformarea 
orașelor engleze in zone fără arme 
nucleare a căpătat un caracter 
de masă, cuprinzind de acum 170 
de orașe din țară, inclusiv Londra.

BERLINUL OCCIDENTAL: 
„Forumul păcii"

BERLINUL OCCIDENTAL 27 (Ager
pres). - Cunoscuți scriitori, pictori 
și artiști au participat la „Forumul 
păcii" desfășurat în Berlinul occi
dental. Participanții și-au exprimat 
îngrijorarea in legătură cu planu
rile și acțiunile N.A.T.O. care des
fășoară o susținută pregătire în ve
derea amplasării într-o serie de 
state vest-europene a circa 500 de 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune „PeV<*ng-2"  și 
de croazieră. Asemenea planuri - 
au relevat participanții- ia forum - 
ascund pericolul transformării con
tinentului într-un pustiu.

S.U.A.: Mii de petiții adresate membrilor Senatului
Zeci de mii de petiții în sprijinul cererii de a se opri cursa înarmărilor 

nucleare - semnate de un mare număr de cetățeni din toate cele 50 de 
state ale S.U.A. — au fost trimise fiecăruia din senatorii americani de către 
„Consiliul pentru o lume în care se poate trăi". „Să se pună capăt acu
mulării iraționale și periculoase de arme nucleare" — aceasta este cererea 
principală formulată în documentele respective. Petițiile — a spus președin
tele Consiliului Grossman - sînt numai vîrful aisbergului, care denotă cit 
de cuprinzătoare a devenit în S.U.A. starea de spirit în favoarea reducerii 
controlate a înaimărilor.

„în epoca nucleară, războiul nu poate li 
un instrument politic"...

STOCKHOLM 27 (Agerpres) — 
La Stockholm au luat sfirșit lucră
rile reuniunii Comisiei indepen
dente pentru dezarmare și proble
mele securității conduse de fostul 
premier suedez Olof Palme.

în cadrul sesiunii au fost finali
zate raportul, recomandările și pro
punerile concrete pe care comisia 
urmează să le prezinte celei de-a 
două sesiuni speciale- a Adunării

Generale a O.N.U. in problemele 
dezarmării. Propunerile formulate 
de comisie stipulează o serie de 
măsuri menite să contribuie la fri- 
nairea cursei înarmărilor. In epoca 
nucleară, relevă autorii raportului, 
războiul nu poate fi un instrument 
al politicii, iar statele nu pot cău
ta calea spre asigurarea securității 
în dauna unei terțe părți : securi
tatea poate fi înfăptuită numai pe 
baza colaborării.

JAPONIA: „Parlamentarii pentru promovarea 
dezarmării internaționale"

în Japonia, 109 consilii locale — din care 10 la nivel de prefectură 
— au adoptat rezoluții in care se cere transformarea regiunilor respec
tive în zone denuclearizate. Autoritățile altor 120 de centre administra
tive intenționează să le urmeze exemplul. La „Liga parlamentarilor pen
tru promovarea dezarmării internaționale", recent creată, au aderat 230 
de membri al Parlamentului nipon, dintre care 93 sint reprezentanți ai 
Partidului liberal-democrat, de guvernămint.

Deschiderea lucrărilor celui de-al IlI-lea Congres 
al Partidului Popular Revoluționar laoțian

VIENTIANE 27 (Agerpres). — La 
Vientiane s-au deschis, marți, lucră
rile celui de-al IlI-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluționar Lao
țian. La lucrări participă 228 de dele
gați, reprezentînd organizațiile de 
partid din toate regiunile țării.

Congresul — relevă agenția T.A.S.S. 
— examinează Raportul politic al 
C.C. al P.P.R.L., orientările principale

și sarcinile primului plan cincinal de 
dezvoltare economică și socială a tă
rii (1981—1985), schimbările în statu
tul partidului și va alege organele 
de conducere ale P.P.R.L.

Raportul politic al Comitetului Cen
tral a fost prezentat de Kaysone 
Phomvihane, secretar generat al C.C. 
al Partidului Popular Revr .(vinar 
Laoțian.

Lucrările congresului continuă.

MARGINALII
Sfîrșîtul tragic al
„Criza i-a făcut vagabonzi". Sub 

acest titlu, ziarul francez „Le 
Monde" a publicat o serie de 
articole consacrate soartei dramati
ce a unor tineri șomeri care rătă
cesc in prezent pe drumurile Euro
pei occidentale, incercînd zadarnic 
să găsească de lucru. Faptele pe 
care le descrie „Le Monde" sint 
zguduitoare. Iată cîteva dintre ele :

Serge Cos, fost muncitor la uzina 
de automobile „Peugeot", in virstă 
de 25 de ani, a fost găsit mort de 
foame și de frig intr-un șopron 
aflat la 200 metri de uzină. Repe
tăm : un tînăr de 25 de ani moare 
de foame și frig într-o țară civili
zată din Europa occidentală! „Nu 
mi-aș fi putut închipui că cineva 
ar putea locui acolo" — a declarat 
o femeie domiciliată în apropiere. 
„Nici loc de muncă, nici acoperiș 
deasupra capului. Singurătate ab
solută. Și iată deznodămintul" — 
conchide ziarul. Serge a murit lin
gă uzina care l-a izgonit. El n-a " 
avut puterea să se zbată, să lupte 
pentru dreptul său la muncă, la 
viață.

„Alții ca el — scrie ziarul — 
caută o cale de ieșire in vagabon
daj". Ciți sint acești vagabonzi care 
au apucat acest drum in condițiile 
crizei economice? „Citeva zeci de 
mii" — răspunde ziarul, citind 
în acest sens aprecierile orga
nizației religioase de binefacere 
„Secours catolique". Coresponden
tul ziarului a stat de vorbă 
cu doi dintre ei — Claude și 
Marcel — „locatari permanenți" 
ai unui azil de noapte din Pa
ris. Claude are 20 de ani și 
e de profesie electrician. A lu
crat la o mică întreprindere din 
Orleans. A fost concediat „din con
siderente economice". La început a 
urmărit, prin ziare, anunțuri care să 
propună o slujbă, orice slujbă, dar 
a căutat zadarnic. A plecat în R.F.G. 
pentru că cineva i-a spus că ar 
putea găsi de lucru, „dacă va avea

lui Serge Cos...
noroc", la Stuttgart. Dar... n-a avut 
noroc. S-a întors la Paris fără nici 
un ban în buzunar. A început să-și 
petreacă nopțile pe o bancă intr-o 
stație de metrou. In cele din urmă 
organizația „Secours catolique" i-a 
dat de mincare și i-a oferit — mun
citorului calificat, electrician — un... 
pat in azilul său de noapte...

Marcel are 23 de ani. A lucrat ca 
brutar, dar a fost concediat. A în
ceput să caute de lucru. In patru 
ani a colindat vreo 15 orașe, de la 
un capăt la celălalt al țării, trăind 
din tot felul de ocupații intimplă- 
toare, dormind prin parcuri și, 
uneori, prin aziluri de noapte. Ni
căieri nu s-a putut aranja, singu
rătatea l-a urmărit peste tot. „O 
singurătate teribilă, ucigătoare", 
mărturisește Marcel.

Vîrsta medie a clienților unui 
asemenea „azil de noapte" a scă
zut în anii din urmă cu zece ani 
— se scrie in „Le Monde". Cu 
alte cuvinte, adică, rindul „epavelor 
sociale" nu se mai limitează la bă- 
trini neputincioși, ci cuprinde tot 
mai mult oameni în plină putere. 
Iar oficialități ale Ministerului 
Muncii, comentînd ultimele date 
statistice asupra șomajului, consta
tă „o prelungire netă a perioadelor 
de șomaj". Confirmind această 
constatare, „Le Monde" precizează 
că durata medie de înscriere in e- 
vidența Agenției naționale pentru 
utilizarea forței de muncă de 246 
de zile in februarie 1981 a ajuns in 
prezent la 263 de zile, deci aproape 
nouă luni, iar procentul șomerilor 
de peste 6 luni înscriși pe listele 
agenției a crescut, intr-un singur 
an, de la 39,8 la sută la 44,4 la sută.

„Lumea a patra" — ii denumește 
ziarul pe „oamenii de prisos", care 
se află „pe cea mai de jos treaptă 
a scării sociale". „Salvarea lor este 
munca" — scrie ziarul. Și ar trebui 
adăugat : cu condiția să poată găsi 
de lucru !

Silviu PODINA
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