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Timpul foarte bun
de lucru să fie

Sub semnul voinței comune de u dezvolte relațiile de fructuoasă colaborare dintre popoarele foarte bine folosit
român și grec, de a întări conlucrarea pe pionul vieții internaționale, ieri a continent

pentru încheierea semănatului

la toate culturile si pentru intensificarea

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN GRECIA

Concomitent cu dialogul politic la nivel înalt, vizita a prilejuit noi contacte

cu realitățile tării prietene, cu monumente ale civilizației sale milenare

Rezultă că a mai rămas de e- 
xecutat un important volum de lu-

FASOLEA in 
insămințată pe 
vederi.

LEGUMELE — au 
în cîmp doar pe 60 
programul stabilit.Constantin Karamanlis

este de semănat pe

La sosirea pe insula Egina

fost plantate 
la sută din

ogor propriu a fost
78 la sută din pre-

SOIA — mai
21 la sută din suprafețele destinate 
acestei culturi.

PORUMBUL — a mai rămas de 
însămînțat pe 177 600 hectare în 
județele din Centrul și vestul țării.

Continuarea convorbirilor 
oficialeA

--Joi. in cursul dimineții, au conti- 
t»u§/' cșjivorbirile oficiale dintre pre- 
șeâyi țe Republicii Socialiste Româ
nia.' tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Elene. Con
stantin Karamanlis.

La convorbiri au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu. prim-viceprim- 
ministru al guvernului, precum și 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al României, și Ioannis Ha- 
ralambopoulos. ministrul afacerilor 
externe al Greciei.

In cadrul convorbirilor s-a proce
dat la un larg schimb de vederi 
asupra unor probleme de interes co
mun. precum și a unor probleme

Președintele Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis, a oferit, pe 
iahtul prezidențial „Argo". un dejun 
ințim in onoarea președintelui Re
publicii Socialiste 'România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La dejun au participat Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe al 
României, Ioannis Haralambopoulos,

Primire călduroasă, însuflețite 
manifestări de bucurie din partea 

populației de pe insula Egina
în cea de-a treia zi a vizitei de 

stat pe care președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o întreprinde în 
Republica Elenă, la invitația pre- 

. ședintelui Constantin Karamanlis, au 
fost înscrise noi și semnificative ma
nifestări ale prieteniei româno-gre- 
cești in cronica acestui important 
eveniment politic, punînd în lumină 
spiritul de înțelegere reciprocă și 
caldă prietenie ce a caracterizat toate 
momentele de pină acum ale vizitei, 
convorbirile fructuoase pe care pre- 

României socialiste le-a 
i/ur.. reședințele țării-gazdă, cu 
primul ministru al guvernului grec.

în dimineața zilei de joi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Constantin Karamanlis, 
s-au îndreptat din portul Vouliagme- 
ni, la bordul iahtului prezidențial 
„Argo", spre insula Egina. Cei doi 
președinți au fost însoțiți in această 
vizită de Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe al României, șl Ioan
nis Haralambopoulos, ministrul afa
cerilor externe al Greciei, de alte 
persoane oficiale.

La sosirea pe navă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 

importante de actualitate ale situa' 
tiei internaționale.

Desfășurate 
cordialitate și 
re și respect 
au evidențiat 
comună a celor două 
dezvoltarea 
tiilor de colaborare în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii și 
destinderii internaționale, preocu
parea și dorința de a coopera mai 
activ pe plan internațional in ve
derea statornicirii unui climat de 
pace si înțelegere in Balcani, in Eu
ropa si in lume.

într-o atmosferă de 
prietenie, de înțelege- 
reciproc, convorbirile 
din nou preocuparea 

țări pentru 
si diversificarea rela-

ministrul afacerilor externe al Gre
ciei, alte persoane oficiale.

In cadrul dejunului a continuat 
schimbul de păreri cu privire da. o 
seamă de probleme bilaterale și in
ternaționale de interes comun.

Dejunul s-a desfășurat in aceeași 
ambianță de cordialitate și prietenie 
in care se desfășoară întregul dialog 
româno-elen la nivel malt.

Ceaușescu au fost întimpinați de pre
ședintele Constantin Karamanlis.

Cei doi președinți au primit rapor
tul comandantului navei.

De pe puntea iahtului se înfățișea
ză privirii panorama portului și a 
orașului Pireu, oferind o elocventă 
imagine a intensei activități pe care- o 
cunoaște poarta . maritimă a Greciei. 
Prin portul Pireu se efectuează cea 
mai mare parte a schimburilor de 
produse ale acestei țări, inclusiv cu 
țara noastră. Devenit unui dintre 
principalele centre maritime ale Me- 
diteranei, portul este străjuit de 
cheiuri a căror lungime depășește 
20 km.

Pe măsură ce nava se desprinde de 
cheiul portului Pireu, privirilor le 
este oferită priveliștea a zeci de sta
țiuni estivale, înșirate de-a lungul 
celebrei „Coaste a Soarelui". In 
dreapta rămîne istorica insulă Salo- 
nina, iahțul prezidențial îndreptîn- 
du-se către Egina.

Această nouă zi a vizitei pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o face 
în Grecia prilejuiește un nou și larg 
schimb de păreri cu privire la pro
bleme majore ale relațiilor dintre 
Romania și Grecia, precum și ale si
tuației internaționale, convorbiri 

rodnice între președinții celor două 
țări.

...In Agia Marina — principala lo
calitate din insula Egina — președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintelui Republicii 
stantin Karamanlis, li 
călduroasă, prietenească

în momentele care au 
sirea înalți'lor oaspeți români, 
halls Lalaunis, primarul acestei lo
calități, ne-a declarat : „Sintem foar
te bucuroși să-i primim pe cei doi 
președinți prieteni, pe doamna Elena 
Ceaușescu, cu satisfacția că această 
prietenie are adinei rădăcini, că a 
cunoscut, după prima vizită făcută 
de președintele României la noi fii 
țară, o puternică dezvoltare. Este o 
prietenie ce unește trainic cele două 
popoare, o prietenie pe care o consi
derăm importantă nu numai pentru 
România și Grecia, ci și pentru țări
le vecine, pentru pacea lumii, pe 
care trebuie să o menținem. Sintem 
fericiți să facem o primire pe măsu
ra prieteniei și căldurii inimilor 
noastre președintelui României, bun 
prieten al poporului grec".

Venit să înfățișeze inalților oaspeți 

Elene. Con- 
s-a făcut o 
primire, 
precedat so- 

' ' Mi-

vestirile istorice păstrate pe insulă, 
arheologul Petrakos Vasilis, directo
rul antichităților din insulele gre
cești, ne-a spus : „Cu România, tara 
noastră are legături foarte vechi, în
delungate. Țotdeauna noi, grecii, am 
avut o priejenie deosebită pentru 
români, iar sentimentele românilor au 
fost la fel. De multe ori în istorie, 
destinele țărilor noastre au fost ase
mănătoare. Tradițiilor de prietenie 
dintre România și Grecia, ultimii ani 
le-au adăugat o temelie puternică. 
Pentru noi, vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu este un eveniment 
deosebit. Această a doua vizită în 
țara noastră' a președintelui României 
evidențiază’și mai puternic legăturile 
Kt.rin.se dintre țările noastre, dintre 
conducătorii țărilor noastre. Dorința 
noastră este ca relațiile prietenești 
dintre țările noastre să fie durabile 
și apropiate pentru totdeauna. Aces
ta este spiritul vizitei pe care pre
ședintele Ceaușescu o face în tara 
noastră".

Aceleași sentimente sint nutrite de 
toți cei veniți aici în pitorescul port 
de la Agia Marina să-i întâmpine cu 
căldura inimilor pe solii poporului 
român. (Continuare în pag. a IlI-a)

La sosirea In port, populația aces
tei localități face o vibrantă primire 
președintelui Nicolae Ceaușescu. pre
ședintelui Constantin Karamanlis, to
varășei Elena Ceaușescu. Primarul 
acestei localități adresează un emo
ționant cuvînt de bun venit, dind 
astfel expresie sentimenteloi- cu care 
au ținut să fie prezente la acest mo
ment deosebit din viața insulei per
sonalitățile vieții publice locale, nu- 
meroșii cetățeni, 
moașe costume 
parcă simbolic 
mării, 
ră pe 
moașe 
cestei 
locale, 
■rația și prietenia deosebite fată de 
oaspeți, în calea președinților celor 
două țări se aruncă petale de flori. 
Este o zi luminoasă, o zi Încărcată de 
emoție pentru populația acestei mici 
localități, populație care păstrează 
cu mindrie sensul vechilor legende 
potrivit cărora aici ar fi locuit bu
nicul lui Ahile, dar mai ales mindria 
de a ști că pe insulă au fost scoase

îmbrăcați în fru- 
albastre, amintind 

de culoarea apelor 
un grup de copii ii inconjoa- 
inalții oaspeți, le oferă fru- 
buchete de flori specifice a- 
insule. Potrivit unei tradiții 
prin care se exprimă conside-

lucrărilor de întreținere
însămintările din primăvara aces

tui an s-au desfășurat in condi
ții climatice mai deosebite. După 
un început promițător, desele a- 
verse de ploaie însoțite de o scă
dere accentuată a temperaturii ae
rului au împiedicat, mai ales in 
a doua parte a lunii aprilie, exe
cutarea normală a lucrărilor m 
cîmp. Cu toate acestea, organiza- ■ 
title de partid de la sate, toți oa
menii muncii din agricultură au fă
cut din plin dovada puterii lor de 
mobilizare și organizare exempla
ră a activității in condiții mai di
ficile. reușind să însămînțeze pină 
acum cea mai mare parte a cul
turilor de primăvară, la un nivel 
calitativ superior. Din datele furni
zate de Ministerul Agriculturii re
zultă că pină în seara zilei de 6 
mai însămintările, la total culturi, 
s-au făcut pc 90 la sută din su
prafețele planificate. Deși in an
samblu aceste realizări pot fi a- 
pr.eciate ca pozitiye. totuși trebuie 
reținut că la această dată mai sint 
de semănat cu diferite culturi pes
te 464 350 hectare, ceea ce repre
zintă foarte mult pentru perioada 
in care ne aflăm. Care sint lu
crările la care trebuie concentra
te in continuare toate forțele me
canice și umane de la sate, pen
tru încheierea lor în cel mai scurt 
timp posibil ?

CARTOFII — județele Harghita, 
Suceava. Maramureș, Mureș, Gorj, 
Dolj, Ialomița, Călărași și Bihor 
au cele mai mari suprafețe din 
cele 13 360 hectare 
plantat.

rămase de

Muncă, educație, cultură
însemnări de Ion Dodu BĂLAN

Munca l-a făcut pe om. I-a mode
lat conștiința, i-a lărgit orizontul de 
cunoaștere și i-a conturat personali
tatea de-a lungul drumului parcurs 
de la homo homini lupus, la homo 
homini servus, pinii la homo homini 
facter.

Munca educată și uneltele zămisli
te de mina si mintea omului au creat 

-civilizația și cultura fiecărui popor, 
au asigurat progresul omenirii Întregi. 
Minunile culturii și ale civilizației 
universale sint rodul talentelor in
struite și educate la nivelul mediu
lui social și al epocii respective, dar 
sint și rodul trudei de zile și nopți, 
de ani și decenii a celor înzestrați, 
căci geniul este — cum s-a spus — 
99 la sută transpirație, muncă chinui
toare și doar 1 la sută inspirație.

Munca și rezultatele ei. faptele 
concrete, valoarea bunurilor materia
le și spirituale produse de om ii 
dau măsură si pondere personalității 
Bale.

Valoarea in sine — dacă așa ceva 
poate exista — neconcretizată în nici

crări pină la încheierea însămîn- 
tărilor de primăvară pe toate su
prafețele stabilite la fiecare cultu
ră in parte. Timpul este acum fru
mos in întreaga tară, ceea ce face 
posibil ca folosind din plin forțe
le umane si mecanice, din zori și 
pină in noapte, toate unitățile a- 
gricole, din toate județele, să în
cheie pină la sfirșitul acestei săp- 
tămini insămințarea culturilor de 
primăvară. Este o cerință cu atit 
mai imperioasă cu cit' muncile a- 
gricole au început să se aglome
reze. Este in plină actualitate e- 
xecutarea lucrărilor de Întreținere 
a culturilor, moment de vîrf hotă- 
ritor pentru obținerea unor produc
ții mari

în ce 
tioneze 
rind. în 
buie să

în acest an.
direcții trebuie să se ac- 
cu prioritate ? In primul 
toate unitățile agricole tre
se urmărească ca fiecare 

metru pătrat de teren să fie cul
tivat, atit in cimp, cit și in cen
trele gospodărești, incintele zoo
tehnice, terenurile intravilane 1 etc. 
Acolo unde este cazul trebuie să 
se organizeze acțiuni cu participa
rea tuturor sătenilor la evacuarea 
apelor de pe terenurile afectate de 
excesul de umiditate, pentru ca și 
acestea să fie repede semănate. 
Totodată, trebuie urgentate recol
tarea și eliberarea terenurilor ocu
pate cu plante furajere pentru 
masă verde, pentru a putea fi se
mănate grabnic cu plantele de bază 
planificate. In multe zone din țară 
există intinse suprafețe cu cereale 
păioaSe — grîu și orz — pe care 
plantele au fost distruse de geru
rile din iarnă. Identificate pină la 
ultimul metru pătrat, aceste tere
nuri trebuie să fie pășunate și a- 
poi discuite și semănate cu po
rumb sau alte plante.

Vremea este acum deosebit de 
prielnică lucrărilor in cimp. De a- 
ceea. sarcina de mare răspundere 
a -organelor și organizațiilor de 
partid, a consiliilor unice agroin
dustriale și conducerilor unităților 
agricole este de a acționa energic, 
operativ, pentru buna organizare a 
forțelor mecanizatorilor, etroperato- 
rilor și specialiștilor spre a se lu
cra neîntrerupt, din zori și pină 
seara, la încheierea însămînțărilpr 
pe toate terenurile stabilite prin 
plan, la buna întreținere a cultu
rilor.

un produs, e absolut de prisos și. in 
orice caz, foarte dubioasă. De aceea, 
mari ginditori și creatori au simțit 
nevoia — nu numai pentru o anu
me igienă a minții, ci și pentru o 
certitudine morală — să practice și 
o muncă fizică. Marele pedagog Spi
noza trudea și făcea sticle de oche
lari. genialul Lev Tolstoi mergea la 
plug și la coasă, iar originalul Panait 
Istrati a fost spălător de vase, foto
graf, tractorist in Elveția și cite și 
mai cîte. Dar făcind asemenea munci, 
acești oameni de seamă și atiția ca 
ei nu s-au gindit niciodată să ignore 
cultura. Munca fără educație și cul
tură e îndeajuns de infructuoasă și . 
de zadarnică, iar educația și cultura I 
fără muncă sint. practic, imposibile. 
Triada muncă — educație — cultură 
e o realitate dialectică indestructibilă 
într-o societate modernă. Munca fi
zică și munca intelectuală. Educa
ția fizică și morală. Cultura, ca sumă 
de cunoștințe generale din diverse 
domenii, cultura ca formă evoluată 
de comportare in societate șj viață. 
Aceasta pentru că o societate mo
dernă, socialistă, se poate construi 
numai printr-o muncă susținută, prin 
trudă devotată și asiduă, prin știință 
multă și diversă, la zi cu cele mai 
noi cuceriri ale gîndirii umane, prin 
conștiință civică și patriotică. A- 
ceasta presupune cultivarea talente
lor din toate domeniile de activitate 
și, mai ales, formarea uhor caracte
re puternice, exemplare, la scara 
întregului popor. La îndeplinirea 
acestui nobil obiectiv, creatorii de li
teratură și artă sint chemați să-și 
aducă, prin operele lor. o contribuție 
de seamă. Partidul Comunist Român 
a cerut scriitorilor să exprime iden
titatea spirituală, gindirea și simți
rea poporului în opere durabile, de 
o mare forță educativă. Asemenea 
opere, izvorite din adevărul vieții, al 
epocii noastre, din lupta si munca 
eroică a poporului român, pătrunse 
de idealurile umaniste ale culturii și 
educației promovate cu fermitate de 
partid au șansa de a se înscrie în 
patrimoniul activ al valorilor noas
tre. Ele sint menite să educe atit ge- ; 
neratiile de azi. cît și pe cele de 
mîine în cultul muncii, al omeniei. , 
al dragostei de țară, al dăruirii în j 
munca destinată înfloririi civilizației ’ 
materiale și spirituale a socialismu- ; 
lui in România.

îndreptățit scria Titu Maîorescu: 
„Cu cit se adaugă experiența vieții, 
cu atît nun caracterul mai presus 
de știință șî de talent". Caracterul 
se educă prin muncă și cultură si 
se verifică în comportarea 
fiecărui om. Fără o muncă 
concretă, orice formă de 
are un caracter artificial.

Școala face pe om frumos — zic* 
Anton Pann. Școala și munca for
mează personalitatea umană; cultura 
o face să înflorească. Unitatea dia
lectică a acestei triade este, cred, 
suficient de evidentă pentru oricine.

socială a 
efectivă, 
educație

Pretutindeni, expresii ale sentimentelor de draaoste și înaltă prețuire Imagine de la întrevederea cu academicianul Constantin Tsatsos și doamna Ioanna Tsatws (Continuare in pag. a IV-a)
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Merita!
Directorul Combinatului chimic 

Giurgiu, Ștefan Manea, ne-a pre
zentat fapta vrednică de laudă 
a muncitorilor Dumitru Gaș- 
par, Gheorghe Văduva și Sorin 
Cucu. Auzind că, din cauza unei 
defecțiuni, instalația de solveați 
clorurați trebuia scoasă din 
funcțiune pină la remedierea a- 
cesteia — ceea ce ar fi însemnat 
mari pierderi de producție — cei 
trei s-au apucat s-o repare „din 
mers". Lucru extrem de greu. 
Dar, după aproape o zi și o noap
te de eforturi deosebite, cu o ad
mirabilă voință și indirjire, cei 
trei au izbutit ceea ce nimeni 
n-ar fi gindit

— Cei trei chimiști, observa 
directorul, au găsit cea mai 
bună... formulă de lucru și reu
șită, fapt pentru care ei se bucu
ră de prețuirea întregului co
lectiv.

Merită I

I
O idee...
sănătoasă

Am mai scris in rubrica noas
tră despre strădaniile edililor 
din comuna Praid, județul Har
ghita, pentru punerea in valoa
re a multiplelor posibilități pe 
care le oferă galeriile de sare 
părăsite. Intr-una din aceste ga
lerii s-a amenajat un sanatoriu 
in care își îngrijesc sănătatea, 
anual mii de oameni suferinzi 
de boli astmatice.

împreună cu cei care coboară 
zilnic in salină pentru tratament 
a cobarit intr-o zi și operatorul 
de la cinematograful local, Ba
logh Sandor, insoțit de aparatele 
sale. Acolo, intr-o galerie pe un 
perete de sare, a întins o pînză 
albă, a dat drumul aparatului, 
și „pe ecran" a început să ru
leze un film. Entuziasmați, oa
menii l-au rugat să mai vină. Și 
Balogh Sandor coboară acum 
mereu in mijlocul lor, făcîndu-le 
șederea mai plăcută șl utilă.

Cit despre această idee a lui 
Balogh, medicii au pus diagnos
ticul : „E cît se poate de... 
sănătoasă."

I

I
I
I
I
I

Muzica 
și matematica

O inițiativă a unui profe
sor din satul Ghermănești, ju
dețul Vaslui : înființarea unei 
formații vocal-instrumentale in 
cadrul școlii generale. Noutatea : 
in întreaga formație vocal-in- 
strumentală sînt numai fete. Și 
încă o noutate... veche : instru
mentul la care se acompaniază 
formația : bătrina și mereu ti- 
năra noastră cobză. Fetele au 
crescut odată cu faima forma
ției lor și cu numărul premiilor 
cucerite la diferite concursuri. 
După absolvirea școlii, multe 
dintre ele își continuă activita
tea pe scena căminului cultural. 
Intre timp, s-a ridicat o nouă 
generație de școlărițe și profe
sorul a înființat o nouă formație 
muzicală, tot cu cobze.

Și prima și a doua formație 
sint laureate ale Festivalului, 
național „Cîntarea României".

Cine credeți că este cel care 
le-a dus spre cununa de lauri ? 
Se numește Teodor Lemnaru și 
este profesor de... matematică.

I
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Un document de 
acum 396 de ani
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Un document emis de Petru 
Șchiopul, domnitorul Moldovei, 
cu 396 ani in urmă, a fost desco
perit in Arhivele Statului din 
Botoșani. In document se vorbeș
te de satul Sălăgenl, sat total ne
cunoscut in această zonă.

— O fi oare vreo greșeală gra
fică și e vorba de vreun sat din 
Sălaj ? — s-au intrebat arhivarii 
botoșăneni.

Cercetările — îndelungi, migă
loase, ca de... arhivă — au dove
dit cu totul altceva. Au dovedit 
că satul cu această denumire, 
alături de altele, precum Petrești 
și Românești, au existat pină in 
prima jumătate a secolului trecut 
pe teritoriul actual al comunei 
Dumbrăveni, din județul Sucea
va, sate avind trainice legături 
cu cei care locuiesc de veacuri 
pe meleagurile Sălajului. Români 
și unii și alții, statorniciți din 
cele mai vechi timpuri pe glia 
strămoșească.

se pot 
filialele

unitățile 
Mădăras, 
consiliul 
la bun 
că peste

în legătură

CAMPANIA AGRICOLA
TIMPUL FOARTE BUN DE LUCRU 
SĂ FIE FOARTE BINE FOLOSIT

OLT: Organizare bună și foarte bună
Din lunca Dunării, de la Orlea și 

Izbiceni pină în nord Ia Dobroteasa 
și Vitomirești mecanizatorii și 
cooperatorii lucrează intens la pră- 
șitul sfeclei de zahăr și florii-seare- 
lui, la plantarea legumelor sau in 
vii și livezi. In unitățile agricole 
din județul Olt prima prașilă ma
nuală s-a efectuat pe mai bine de 
5 375 hectare din cele 12 500 culti
vate cu sfeclă de zahăr și pe pri
mele 1 000 hectare din cele 32 700 
însămînțate cu floarea-soarelui.

...La sediul cooperativei agricole 
Gostavățu nu era nimeni. în cimp 
însă am întilnit peste 500 de coope
ratori și, alături de ei, pe specialiș
tii și președintele unității. Meca
nizatorii executau o lucrare de foar
te bună calitate la prășitul sfeclei 
de zahăr. La rindul lor, cooperatorii 
făceau răritul culturii. „Practic — 
ne spune Elena Mateică, președin
tele cooperativei, toți oamenii sînt 
in cimp. Avem relativ puțină forță 
de muncă, dar știm să o folosim. In 
cele patru ferme lucrează astăzi toți 
cei peste 500 de cooperatori". 
Aceeași mobilizare a forțelor am în- 
tîlnit și în celelalte unități compo
nente ale consiliului agroindustrial

Rusănești. în consiliul agroindus
trial Corabia sfecla de zahăr a fost 
prășită manual pe mai bine de 1 000 
hectare, ceea ce înseamnă aproape 
60 la sută din suprafața cultivată. 
Și aici se desfășoară din plin și prâ- 
șitul mecanic. Cu rezultate mai 
bune se situează și consiliile unice 
agroindustriale Vlădila, Ștefan cel 
Mare, Radomirești și Găneasa. De
altfel, în unitățile din consiliile 
agroindustriale Ștefan cel Mare și 
Găneasa se execută și prima prași
lă la floarea-soarelui. Peste tot se 
muncește bine, organizat, fiecare 
știe ce are de făcut și Ce retribuție 
va primi pentru realizarea Si depă
șirea producției planificate, pentru 
executarea conform tehnologiei a 
lucrărilor de întreținere. Peste tot 
am întilnit aceeași amplă mobilizare 
de forțe Ia lucrările cîmpului, ho- 
tărirea de a nu pierde nici o clipă 
bună de lucru pentru ca fiecare lu
crare să se .execute în limitele 
timpului optim. Se prevede ca 
județul Olt în două-trei zile să 
încheie prima prașilă manuală 
sfecla de zahăr, iar în 4—5 zile 
se efectueze această lucrare _și 
floarea-soarelui. (Emilian 
corespondentul „Scînteii").

în 
se 
la 
să

. la
Rouă,

HARGHITA: Ritmul este în creștere, 
dar nu pe măsura cerințelor

De cîteva zile și in județul Har
ghita vremea este cum nu se poate 
mai prielnică muncii în cimp. La 
indicația biroului comitetului jude
țean de partid, în toate unitățile 
agricole se acționează cu răs
pundere pentru recuperarea în 
cel mai scurt timp a restan
telor la însămințările de primă
vară. în mod firesc, o atenție deose
bită se acordă plantării cartofilor, 
cultură ce ocupă în acest an 20 000 
hectare. Din datele furnizate de di
recția agricolă județeană rezultă că 
pină in seara zilei de 5 mai această 
lucrare a fost efectuată pe 47 la 
sută din suprafața planificată.

Este îmbucurător faptul că viteze
le la plantare cresc de la o zi la 
aita. Bunăoară. în ziua de 5 mai, 
sămînța de cartofi a fost pusă sub 
brazdă pe 650 hectare, cu 150 de 
hectare mai mult decit în ziua pre-

cedentă. Tovarășul Lorincz Lukăcs, 
directorul trustului S.M.A. Harghita, 
ne asigură că acest ritm poate fi 
menținut, întreaga forță mecanică 
fiind în stare bună de funcționare, 
în unitățile unde plantatul este 
mult rămas în urmă au fost intro
duse schimburi prelungite, iar acolo 
unde există mari suprafețe zvîntate 
se lucrează și noaptea la pregătirea 
patului germinativ.

Am urmărit timp de o zi mersul 
lucrărilor de plantare în 
agricole Cîrța, Bănești, 
Tomești, Sîndominic, din 
agroindustrial Cîrța. De 
început trebuie să arătăm 
tot am fost martorii unei intense și 
responsabile activități.

— Ne-am „odihnit" destul — ne 
spune mai în glumă, mai în serios, 
inginerul loan Kelemen, președin
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Neglijenta costa
ln gospodăria cetățeanului 

Grigore C. din municipiul Ale
xandria a izbucnit un incendiu 
violent. Cu toată intervenția ve
cinilor și a pompierilor, flăcările 
mistuitoare au provocat mari pa
gube materiale. Din cercetările 
întreprinse rezultă că, din ne
glijență, cenușa cu jar cu tot a 
fost aruncată in curte, iar vintul 
a dus tăciunii aprinși drept in
tr-un stog de coceni. Ce a 
urmat e lesne de înțeles... Ba, 
după atita pagubă in propria 
gospodărie, trebuie s-o mai su
porte și pe cea provocată ve
cinilor.
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Schimb de locuri
Un sucevean din Grănicești 

s-a dus în comuna Mitocu Dra- 
gomimei să achite unui cunoscut 
o datorie bănească. Negăsindu-l 
pe acesta acasă, a intrat în bufet. 
Acolo a găsit trei inși — Vasile 
Pentiuc, Rodica Uriciuc și Pamfil 
Manole — toți trei mari amatori 
de petrecere. Au chefuit ei cit 
au chefuit, pină cind cei trei 
l-au invitat pe musafirul cu bani 
la chimir să ie facă o vizită „la 
domiciliu". După ce l-au bătut 
zdravăn și i-au luat banii, cei 
trei l-au legat fedeleș și l-au 
azvîrlit intr-un beci. A fost găsit 
dimineața de oamenii legii, 
l-au scos de acolo. Tot de 
au avut parte și făptașii.

Rubrică realizată de 
Petre POPA
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care 
beci I

ți corespondenții „ScintelF^j
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tele consiliului, pe care l-am găsit 
împreună cu tovarășii Ștefan He- 
gediis, șef de secție la comitetul 
județean de partid, și Imre Karda, 
inginerul-șef al consiliului, contro- 
lînd calitatea lucrărilor. Avem la 
lucru 18 mașini de plantat și peste 
1 500 de oameni, la pregătirea și 
transportul in cimp al cartofilor de 
sămînță.

Am stat de vorbă cu mecaniza
torii Biro K. Jozsef, Zsigmond Dp- 
nes, Adam Lorincz și multi alții, 
care muncesc zi și noapte obținînd 
rezultate remarcabile la plantat și 
la pregătirea terenului. La unitatea 
agricolă din Tomești, „grosul" for
ței în acțiune se compune din fe
mei. Tenace și iscusite, ele se 
descurcă de minune sub conducerea 
lui Balint Enikb și Sandor Magdol- 
na. ingineră-șefă a unității si res
pectiv șefa fermei vegetale.

Seara am consemnat bilanțul zilei 
de 5 mai, care a fost de 100 de hec
tare plantate cu cartofi, realizare 
cu 10 hectare peste ritmul planifi
cat de lucru. Muncind intr-un a- 
semenea ritm, cooperatorii și me
canizatorii din consiliul agroindus
trial Cirța vor putea încheia in 
scurt timp plantarea cartofilor.

încheierea plantării cartofilor pe 
toate suprafețele prevăzute impune 
in continuare în toate consiliile a- 
groindustriale din județ o maximă 
concentrare a forțelor umane și me
canice. Cuvîntul de ordine : „Ziua 
la plantat, noaptea la pregătirea 
terenului" trebuie să se generali
zeze peste tot, și mai cu seamă în 
consiliile Gheorghieni, Lăzarea și 
Ditrău, care abia în această săptă- 
mînă au apăsat mai hotărît ne ac
celerator. (I. D. Kiss, coresponden
tul „Scînteii").

NEAMȚ: Culturi intercalate
pe suprafețe cit mai mari

în județul Neamț au fost identifi
cate 2 000 hectare neerbicidate pen
tru a fi însămînțate cu fasole in 
cultură intercalată. Dealtfel, potri
vit unei experiențe îndelungate, ță
ranii din această parte a țării cul
tivă fasole în cultură intercalată 
obținînd cîteva sute de kilograme 
de boabe la hectar. între unitățile 
cu o bună experiență în ce priveș
te culturile intercalate se numără 
cooperativa agricolă Bozieni-Rugt- 
noasa. Ing. Viorica Floreă, șefă de 
fermă, făcea o comparație : „în a- 
cest an am prevăzut să obținem 
1100 kg fasole boabe la hectar în 
cultură pură și 500 kg în cultură 
intercalată. De aceea, pe 50 hecta
re neerbicidate. deja îr.sămințate cu 
porumb, vom pune șl fasole repar
tizată cooperatorilor pentru a fi lu
crată în acord global. în acest mod, 
anul trecut am obținut, în medie, 
la hectar, 600 kg 
din care cea mai 
livrată statului", 
făcut pe cimp, în

. lor de porumb, arată că Întreaga 
cantitate de fasole prevăzută a fi 
livrată statului în acest an s-ar fi 
putut obține numai din 
tercalată de pe cele 333 
porumb. Un argument esențial : 
cooperativa dispune de i 
brațe de muncă pentru' a 
prășitul manual pe rind, cît și mij
loace mecanice pentru prășitul me
canic. Se putea mai mult, dar folo
sirea de erbicide contraindicate fa-

fasole Intercalată, 
mare parte a fost 
Un calcul simplu 
urma semănători-

cultura in- 
hectare cu

suficiente 
efectua

solei sînt un impediment serios 
pentru extinderea acestei culturi.

Căutînd să pună in valoare ex
periența locală, consiliul popular 
al comunei Girov a stabilit să fo
losească mai multe modalități de 
creștere a producției de fasole : a) 
extinderea culturilor intercalate de 
porumb și fasole în unitățile agri
cole de pe raza comunei cu 30 hec
tare față de anul trecut ; cultivarea 
a 25 hectare fasole intercalată în 
livadă tinără, așa cum, dealtfel, s-a 
procedat cu bune rezultate și în 
anul trecut Primarul comunei, to
varășul Sandu Dumitru, preciza că 
în gospodăriile populației, pe lotu
rile personale ale cooperatorilor, se 
cultivă 600 hectare de porumb și 
fasole în cultură, intercalată.

Preocupări asemănătoare există 
și la Moldoveni, Bodești, Roznov și 
în alte localități, unde se însămin- 
țează fasole in viitoarele lanuri de 
porumb. în ultimul timp, în aceste 
unități și în altele, specialiștii au 
identificat terenurile neerbicidate 
destinate deopotrivă porumbului șl 
fasolei. Pe ansamblul județului, su
prafețele de culturi intercalate tre
buie mult sporite. Important este 
să se urgenteze acțiunea de Identi
ficare a terenurilor ce pot fi cul
tivate intercalat. Specialiștii, ca
drele de conducere din unități pot 
și trebuie să pună în valoare ex
periența și tradițiile țărănimii pen
tru a obține o recoltă suplimentară 
de pe aceleași suprafețe de teren. 
(C. Bordeianu).

TURISM Șl BALNEOLOGIE

Astăzi despre cura în stațiunea Călimănești - Căciulata
Lîngă una din cele mai vechi 

așezări din țara noastră, satul Că
limănești de pe valea Oltului, în 
regiunea subalpină a Olteniei, se 
află stațiunea permanentă Călimă- 
nești-Căciulata, bine cunoscută pen
tru valoarea terapeutică a apelor 
sale minerale cu concentrații, com
poziții chimice și temperaturi va
riate, pentru clima lipsită de mari 
contraste termice. în legătură cu 
indicațiile terapeutice ale acestei 
stațiuni, tovarășul conf. dr. Ste- 
lian Dumitrescu, șeful clinicii de 
balneofizioterapie și recuperare 
medicală din Călimănești, reco
mandă următoarele :

— în stațiunea Călimănești-Că- 
ciulata, pe lingă profilurile de bază 
în tratarea afecțiunilor tubului di
gestiv și a afecțiunilor hepatobi- 
liare, în ultimii ani, datorită des-

coperirii de ape termale sulfuroase 
(tip Herculane), se aplică cu suc
ces și proceduri pentru tratarea 
afecțiunilor reumatismale cronice, 
afecțiunilor neurologice periferice, 
sechelelor posttraumatice etc. La 
tratamentele de calitate, efectuate 
cu grijă de personalul sanitar, co- 

■ respund condiții de cazare și masă 
dintre cele mai bune. Cele trei 
mari hoteluri de la Cozia 
bează o bază modernă de 
mer.t, trei restaurante, unul 
izvoarele minerale, librărie 
fetărie, unități de 
coafură, bibliotecă, sală de 
cole etc.

Informații suplimentare 
obține la toate agențiile și 
oficiilor județene de turism și ale 
întreprinderii de turism, hoteluri și 
restaurante București.

înglo- 
trata- 
dintre 
și co- 

frizerie si de 
specta-

Se poate intra în profesie
pe poarta din dos?

întrebări la care s-a răspuns și altele la care se așteaptă răspuns

cu unele examene de admitere la doctorat (II)

Așa cum arătam în prima 
parte a acestui articol 
(„Scînteia" din 5 mai 1982), 
sarcina de conducător știin
țific al doctoratului lui 
Făniță T. Cornel nu este 
ușoară. Să descifrăm bio
grafia postuniversitară a 
■doctorandului. El a fost 
repartizat de comisia gu
vernamentală la întreprin
derea de prelucrare a 
lemnului din Reghin. Nu
mai că neplăcîndu-i să 
prelucreze lemn la Re
ghin a preferat ‘ să valo
rifice cereale în București. 
Probabil pentru a fi aproa
pe de preocupările tatălui 
său. pe atunci directorul 
întreprinderii de comerț 
exterior „Agroexport". Cine 
știe... Destul că în loc de 
Reghin a nimerit la Bucu
rești. la întreprinderea 
pentru valorificarea cerea
lelor și a plantelor tehnice, 
la biroul livrări-transpor- 
turi. Tot prin negație, ob
ținută insă cu o promptitu
dine pentru care colegul 
său A. Bondrea ar fi avut 
motive să-l invidieze : la 
21 septembrie 1977 era la 
post 1 De unde se trans
feră la întreprinderea 
de comerț exterior „Chim- 
importexport" și simte 
necesitatea imperioasă să 
devină doctor in comerț 
exterior. La numai citeva 
luni de la transfer... Iată 
însă că la colocviu, deși ob
ține 9,00, nu este admis. No
roc că Ministerul Educației 
și învățămintului supli-

' f

mentează locurile, hotărînd 
să devină doctoranzi toți 
cei care au obținut note 
peste 9... Subiectul tezei de 
doctorat a lui Făniță Cor
nel : „Utilizarea burselor 
internaționale in scopul 
sporirii eficienței economi
ce și promovării schimburi
lor comerciale ale Româ
niei". Să mai risipim hîrtia 
rugîndu-vă să confruntați, 
ca în cazul lui A. B„ tema 
tezei cu preocupările doc
torandului ?

Din păcate, dialogul cu 
Făniță T. Cornel nu a pu
tut fi concludent decit in
tr-un sens : a refuzat să 
ne răspundă. în prezența 
secretarului de partid și a 
șefului serviciului personal, 
ne-a cerut să-î punem în
trebările... in scris și să ve
nim a doua zi după răs
puns.

Făniță T. Cornel are în 
comun cu subiectul tezei 
sale tot atit cit un al trei
lea doctorand (cu al cărui 
nume ne-am întilnit nu în 
sesizare, ci ulterior, pe par
cursul investigației noas
tre), Bondrea A. Emilia, 
sora cu un an mai mare a 
lui Bondrea A. Aurelian. 
Am văzut copiile xeroxate 
ale celor două lucrări 
ale sale prezentate în ca
drul doctoranturii (dinsa 
este doctorand al Universi
tății din București, limba 
franceză) : 1. Mesajul sonor 
la radio. 2. Rolul radioului 
in dezvoltarea cunoașterii. 
Să vedem unde, cind și cît

e-a întilnit E. B. de la ab
solvire și pină azi cu pro
bleme de specialitate din 
domeniul radiodifuziunii, 

împreună cu tovarășul 
prof. univ. dr. Paul Miclău, 
decanul Facultății de limbi 
și literaturi străine, cer
cetăm documentele care 
privesc repartizarea în 
cîmpul muncii a absol
venților promoției din 1976. 
Căutăm numele Emiliei 
Bondrea și îl găsim în 
tabelul absolvenților, alcă
tuit in ordinea mediilor, la 
poziția... 96. Cercetăm ta
belul sintetic unde sînt în
scrise locurile de muncă ale 
absolvenților. Cu excepția 
șefei promoției, care a fost 
repartizată la Liceul indus
trial nr. 16 din București, 
restul au fost repartizați la 
Tg. Mureș, Constanța , co
muna Mînăstirea-Ilfov, Ga
lați, comuna 
Ilfov, Brașov, 
Șoimari-Prahova,
Poiana Mare-Dolj, Sînt pri
mii 10 absolvenți ai pro
moției. în dreptul absol
ventei Bondrea A. Emilia... 
loc gol 1 Exact așa cum ci
tiți : loc gol. Căutăm repar
tițiile comisiei guverna
mentale. Stupoare 1 Repar
tiția absolventei Emilia 
Bondrea lipsește.

în absența documentelor
— situație greu de calificat
— apelăm la memoria to
varășului decan Paul Mi
clău. „Cu totul și cu totul 
vag — ne spune domnia sa
— întrucît au trecut de

Brănești- 
comuna 
comuna

atunci șase ani și întrucît 
nici nu am făcut parte din 
comisie, 
că ar fi 
Craiova, 
cu totul 
cumentele lipsesc...

Numele secretarului co
misiei guvernamentale : 
Aurel Bondrea, care, așa 
cum am arătat în prima 
parte a acestui articol, este 
directorul Direcției 
nal-învățămînt din 
terul Educației și 
mîntului ; una și 
persoană cu tatăl 
și al lui Aurelian 1

Mai departe 
descrie pas cu pas investi
gația 
doar 
fie a 
tim : 
cultății (1976), am fost re
partizată la Academia 
"Ștefan Gheorghiu» ca 
translator și documenta
rist, unde am funcționat 
pină în august 1977, cind 
am trecut ca profesoară de 
limba franceză la Liceul 
"Gheorghe Lazăr»". Am 
cercetat la Academia „Ște
fan Gheorghiu" ștatele de 
retribuție pe 1976 și 1977 ; 
nu figurează. Am cercetat 
documentele de evidență a 
personalului Academiei : 
nu figurează. Am cercetat 
memoria oamenilor. „A 
fost odată, fără acte, urma 
să le aducă a doua zi, și 
de atunci n-am mai văzu
t-o..." — ne decjară că își 
amintește un lucrător al

îmi aduc aminte 
fost repartizată la 
Repet : cu totul și 
vag...“. Dacă do-

perso- 
Mlnis- 
învăță- 
aceeași 
Emiliei 

Bondrea.
nu vom

noastră ; vom spune 
că într-o autobiogra- 
Emiliei Bondrea ci- 
„După absolvirea fa-

serviciului de personal. în 
cartea de muncă a Emiliei 
Bondrea, la pct. 1, scrie : 
Liceul „Gh. Lazăr" de la 
1 septembrie 1977.

Actualmente, absolventa 
de pe locul 96, de acum 
șase ani. este... asistentă 
universitară. Unde ? La 
A.S.E., la aceeași facultate 
unde este doctorand fratele 
ei. Cum a intrat ? Prin con
curs. Cind ? La puține zile 
distanță de fratele ei. Cine 
a prezidat comisia de con
curs ? Prof. univ. dr. Al. 
Puiu, pe atunci decanul 
Facultății de comerț, ulte
rior prorector. Ciți candi
dați au participat la con
curs ? Conform actelor 
existente la dosar, unul 
— ea. Cum a răspuns ? în
tr-o retroversiune de 21 de 
rinduri scrise de mină cu 
litere mari, face 6 (șase) 
greșeli corectate de co
misie, plus 1 (una) ne
descoperită : Sain (sănătos) 
în loc de Saint (sfînt). La 
engleză, traduce societate 
cu country (țară).

*
Am relevat pină aici trei 

situații particulare care, 
desigur, nu sînt nici pe 
departe reprezentative pen
tru chipul doctorandului 
din tara noastră. Chiar la 
Academia de studii eco
nomice sînt numeroși 
doctoranzii care fac cer
cetări valoroase, ale căror 
lucrări se înscriu drept 
contribuții prețioase la 
dezvoltarea științei econo
mice, lucrări cu o eficien
ță certă intr-un sector 
sau altul al economiei 
naționale. Cele trei si
tuații ne-au dat însă pri
lejul să supunem atenției 
unele cerințe privind per
fecționarea activității de 
selectare a cadrelor de doc
toranzi (avîndu-se mai 
mult in vedere experiența 
practică a acestora, ținuta 
lor profesională, din care 
nu putem exclude refuzul, 
unora de a se prezenta a- ’ 
colo unde au fost reparti
zați, in vederea „aranjării".

Măsuri 
pentru buna 
desfășurare 
a producției

într-o scrisoare a- 
dresată redacției se 
relata că în activitatea 
secției turnătorie din 
cadrul Combinatului 
de utilaj greu din 
Cluj-Napoca se întîm- 
pină unele greutăți, 
procesul de formare- 
turnare înregistrează 
uneori întreruperi, la 
unele puncte de lucru 
noxele depășesc limi
tele admise etc. Se 
sesiza, totodată, că 
deși au trecut mai 
multi ani de la înce
perea investiției, nici 
pînă in prezent nu s-a 
executat împrejmuirea 
combinatului pe toate 
laturile sale, ceea ce 
permite sustragerea de 
materiale.

îndrumată spre so
luționare Comitetului 
județean Cluj al 
P.C.R., sesizarea a 
fost analizată la fața 
locului de activiști ai 
acestuia, împreună cu 
membri ai comitetului 
de partid și ai consi
liului oamenilor mun
cii din cadrul combi
natului de utilaj greu, 
cu personalul munci
tor de la locurile de 
mutică vizate. în răs
punsul primit se men
ționează că, într-ade- 
văr, la turnătoria de 
fontă din cadrul fabri
cii metalurgice a com
binatului s-au întîm- 
pinat unele dificultăți, 
determinate, pe de o 
parte, de deficiente în 
funcționarea utilaje
lor. care sînt prototi
puri în marea lor ma
joritate. iar pe de altă 
parte, de tehnologia 
de turnare la două 
din cele patru linii 
existente. întrucît
Combinatul chimic
„Victoria" nu a putut 
asigura rășina furani
că necesară în proce
sul de turnare, așa 
cum prevede proiec
tul. s-a folosit alt tiD 
de rășină, ceea ce a 
dus la consumuri mai 
ridicate ne unitatea de 
produs și la obținerea 
unor caracteristici me
canice mai slabe ale 
produselor. Pentru în
lăturarea acestui ne
ajuns, cu avizul pro
iectantului. se com
pletează în prezent 
dotarea secției cu un 
cuptor de uscat for
me. care va permite 
turnarea după tehno
logia clasică, asigurin- 
du-se astfel continui
tate în activitatea de 
turnare-formare. De 
asemenea, pentru îm
bunătățirea condițiilor 
de lucru în sezonul 
rece, pe lîngă asigu
rarea din vreme a 
combustibililor nece
sari în cantitățile pre
văzute, se vor monta, 
pînă în luna septem
brie a.c., 
perete prin 
obține o 
funcționare 
lui de
legătură cu existența 
unor noxe peste limi
tele admise, răspunsul 
precizează că situația 
se va îmbunătăți prin 
montarea, pînă la 15 
mai a.c., în zona ma-

sinilor de amestecat șl 
format, a unui hidro- 
clon suplimentar, ca șl 
prin 
stare 
nare

Au
asemenea, măsuri pen
tru ridicarea gradului 
de calificare a perso
nalului, pentru buna 
funcționare a tuturor 
instalațiilor și utila
jelor, precum și pen
tru terminarea îm
prejmuirii incintei u- 
nității.

menținerea in 
bună de funcțio- 
a celorlalte.
fost adoptate, de

Tenis de masă 
cu piese 

de schimb?

baterii de 
care se va 
mai bună 
a sistemu- 

încălzire. în

Șeful secției-anexă 
a cooperativei agricole 
de producție din co
muna 30 Decembrie, 
județul Giurgiu, C. 
Stoian. semnala într-o 
scrisoare că deși uni
tatea în care lucrează 
a livrat cooperativei 
agricole de producție 
Furculești, județul Te
leorman, o cantitate 
de clapete pentru a- 
dăpători tip A.B.2, in 
valoare de 40 200 lei, 
aceasta refuză 
nejustificat să 
contravaloarea 
lor de schimb 
tive.

Motivele acestui re
fuz le aflăm din răs
punsul Uniunii jude
țene a cooperativelor 
agricole de producție 
Teleorman, care a cer
cetat această sesizare. 
Se precizează că in 
anul 1980, conducerea 
C.A.P. Furculești a co
mandat la C.A.P. 30 
Decembrie executa
rea unor clapete-adă- 
pători A.B. 2, pe care 
trebuia să le primeas
că în același an, pen
tru a le folosi în sec
torul zootehnic. Dar 
piesele respective n-au 
fost livrate la terme
nul stabilit, cooperati
va din Furculești fiind 
nevoită să le procure, 
între timp, de la alte 
unități. Ulterior, în a 
doua jumătate a anu
lui trecut, un delegat 
din partea C.A.P. 30 
Decembrie s-a pre
zentat la Furculești cu 
un camion aducînd 
piesele în cauză, piese 
ce au fost refuzate de 
cei de aici, deoarece, 
pe de o parte, nu le 
mai erau de folos, iar 
pe de altă parte, nici 
nu erau însoțite de 
certificatul de calitate 
prevăzut de lege. Ca să 
scape totuși de aces
te produse. C.A.P.
30 Decembrie le-a
ambalat într-un con
tainer și le-a 
din nou. de 
ceasta prin 
cooperativei 
din Furculești. unde 
stau și în prezent fără 
nici o întrebuințare.

Cum această dispută 
în jurul pieselor de 
schimb respective — 
pentru producerea că
rora s-au consumat 
materiale și energie — 
nu a fost soluționată, 
se impune intervenția 
Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agrico
le de Producție pen-t 
tru a li se găsi între
buințarea 
punîndu-se capăt 
cestui ping-pong care 
nu face decit să spo
rească cheltuielile cu

în mod 
achite 
piese- 

respec-

expediat 
data a- 

C.F.R., 
agricole

cuvenită.
a-

transportul lor inutil 
dintr-un loc intr-altul.

Iar celor vinovați, 
care trebuie eă su
porte prejudiciul cau
zat prin nerespecta- 
rea obligației con
tractuale, să le fie 
învățătură de minte I

Riposta cuvenită 
unor comportări 

abuzive
„Sînt muncitor la u- 

nitatea de gospodărie 
comunală și locativă 
din Tîrgu Ocna — ne 
scria Ion Fîrțade din 
comuna Pîrgărești. ju
dețul Bacău — și am 
o vechime în muncă 
de peste 30 de ani. Am 
văzut cu bucurie cum 
s-a schimbat an de an 
în bine înfățișarea ță
rii. am fost martorul 
măsurilor adoptate de 
conducerea partidului 
și statului pentru for
marea omului nou, 
pentru întărirea ordi
nii și disciplinei, a 
spiritului de echitate 
și demnitate. în aces
te condiții nu pot în
țelege mentalitatea 
tehnicianului norma - 
tor din întreprinderea 
noastră. Gheorghe 
Grozavu, care con
sideră, evident în mod 
eronat, că-și poate a- 
roga drepturi ce nu i 
se cuvin, că-și poate 
permite să ge abată de 
la normele de muncă, 
de la lege și etica 
noastră. Avind o corn- . 
portare necorespunză
toare în relațiile cu 
subalternii, el aduce ' 
prejudicii avutului cS. 
ștesc, folosește mu i- 
riale și lucrători din 
Întreprindere la exe
cutarea unor lucrări 
in gospodăria persona
lă. cei în cauză fiind 
pontați ca «prezenți» 
în unitate etc.“.

Referatul întocmit 
de Comitetul orășe
nesc de partid Tg. 
Ocna în urma cerce
tărilor efectuate la 
fata locului, referat a- 
probat de Comitetul 
județean Bacău al 
P.C.R., care a răspuns 
de soluționarea aces
tei sesizări, confirmă 
faptele săvîrșlte de 
tehnicianul respectiv. 
Ca atare, se precizea
ză în referat, organe
le de stat au început 
cercetarea penală în 
ce privește abuzurile, 
celui in cauză și pre
judiciile aduse avutu
lui obștesc. pentru 
stabilirea răspunderii 
legale. Fantele sale 
vor fi analizate și in 
colectivul de muncă, 
unde se vor aplica și 
măsurile de sancțio
nare disciplinară cu
venite. De asemenea, 
întrucît sînt suficiente 
indicii că el a dobîn- 
dit bunuri cu o va
loare mai mare decit 
veniturile sale realiza
te din muncă. Va fi 
sesizată și comisia pri
vind controlul prove
nienței unor bunuri.

Cu prilejul rezolvă
rii sesizării s-au sta
bilit și alte măsuri 
pentru îmbunătățirea 
climatului de muncă 
în unitatea respecti
vă. pentru întărirea 
ordinii și disciplinei.

Gheorghe 
PIRVAN

fie și prin negație, a unor 
posturi în Capitală), să a- 
tragem atenția asupra ne
cesității de a se veghea cu 
mai multă grijă ca toate 
normele — inclusiv cele 
morale, mai cu seafhă cele 
morale — să fie respectate, 
în așa fel incit doctorantura 
să fie pe deplin o contri
buție creatoare la sporirea 
avuției 
tuale a

materiale și spiri- 
patriei noastre.

George-Radu 
CHIROV1CI

POST 
punem 
publice

SCRIPTUM. Su- 
atenției opiniei 
un citat dintr-o

NOTA REDACȚIEI

reclamație-memoriu (veți 
vedea mai jos despre ce 
este vorba) adresată redac
ției noastre de Aurelian 
Bondrea, citat profund 
semnificativ : „La absol
vire am fost repartizat 
la întreprinderea «Electro- 
banat—Timișoara. Pe baza 
motivelor familiare (sic 1), 
am fost transferat la în
treprinderea -Conect- Bucu
rești, la care nu m-am 
prezentat (subl. ns.) dato
rită stării sănătății fiind 
foarte grav bolnav de reu
matism [...]. Totodată [...] 
am fost obligat citeva luni 
să mă ocup in mod nemij
locit de copil. Avind in ve-

Articolul de față ar fi trebuit să apari 
cu mai mult timp in urmă. Acest lucru nu 
s-a intimplat intrucit conducerii redacției 
i-a fost adresată o scrisoare semnată A. 
Bondrea, in care — referindu-se la con
vorbirile pe care redactorul nostru le-a 
avut la INCREST — A.B. scria : „In dis
cuțiile cu tovarășul C. Florea, secretarul 
comitetului de partid, și cu tovarășa 
M. Ciocîrlie, secretara organizației de 
bază din care fac parte (și al că
rei nume exact nici nu-1 cunoaște — n.n.), 
mi-a adus grave calomnii, afirmînd că au 
încadrat in institut o lichea, că diploma mea 
de absolvire a facultății este falsă, că am 
fost înscris la doctorat în mod ilegal, că 
examenul de admitere la doctorat l-am ob
ținut cu o comisie constituită in mod ile
gal etc. [...]. Vă solicit permisiunea pentru 
a mă adresa justiției, avind in vedere că 
legea pedepsește calomnia. Pentru tot ce 
am scris îmi asum întreaga răspundere".

Evident, această scrisoare — chiar dacă 
avea toate datele unei manevre dilatorii — 
nu putea lăsa indiferentă conducerea re
dacției. In acest sens, au fost delegați să se 
deplaseze la INCREST tovarășii Viorel Să- 
lăgean, șef de secție, secretarul organiza
ției de partid de la redacția ziarului „Scin- 
teia", și Victor Vântu, șef de secție. Ei 
stat de vorbă cu tovarășii C. Florea 
D. Ciocîrlie. Pe scurt, opiniile acestora 
fost următoarele :

— nici vorbă de insulte și calomnii;

au
Și 

au

au 
confirmat că discuția a avut loc in terme
nii redați de redactorul nostru ;

— comportarea redactorului nostru a fost 
mai mult decit corectă, o ieșire necuviin
cioasă avind, cum li t-a spus, doar Aure
lian Bondrea.

-ș>
dere tocmai aceste motive, 
fiind cu locuința lingă în
treprinderea "Timpuri Noi» 
(subl. ns.) la cererea mea 
mi s-a aprobat să fiu înca
drat pentru perioada de 
stagiu la această întreprin
dere."

în conformitate cu pre
vederile Decretului nr. 54 
din 1975 (art 20), alți ab
solvenți care nu s-au pre
zentat la post în termen de 

. o lună au fost obligați — pe 
bună dreptate — la plata 
unei penalități civile de 
8 000 lei.

G.-R» C<

Am ținut să facem public și acest epi
sod lăturalnic pentru că el întregește por
tretul moral al unuia dintre cei de care s-a 
ocupat articolul de mal sus.

O scrisoare asemănătoare, în care se 
plingea că a fost grav calomniată, s-a 
primit ulterior și de la Emilia Bondrea. 
Numai că, avertizați de procedeele la care 
recursese fratele ei, in continuarea docu
mentării autorul fusese insoțit de încă un 
redactor al ziarului nostru — tocmai pen
tru a preintimpina orice acuzații. Nu ne 
ocupăm acum de pretinsele calomnii pe 
care le reclamă Emilia Bondrea ; o vom 
face, probabil, intr-un alt context, intrucit 
— fapt ieșit cu totul din comun, necunoscut 
in practica instituțiilor noastre — șeful 
serviciului personal de la A.S.E., Vasile 
Oancea, a pus la dispoziția semnatarei co
pia unui fel de raport despre discuția pe 
care a avut-o cu cei doi redactori (text, 
dealtfel, plin de exagerări, răstălmăciri sau 
lucruri de-a dreptul inventate), „raport" 
ce a servit ca „argument" in contestație, 
Dacă șeful serviciului personal avea ceva 
de semnalat, de ce nu a urmat căile nor
male, legale ? Punem punct. Deocamdată.

Din cele relatate în articolul publicat în 
numărul din 5 mai al ziarului nostru, ca și 
din cele relatate astăzi se impune, 
stringență o concluzie : în profesie nu 
poate intra niciodată cu demnitate 
poarta din dos. Și nimănui nu trebuie

cu 
se 
pe 
să

i se deschidă porțile din dos ! Cine o face, 
iezind astfel interesele colectivității, Iezind 
normele legale și pe cele morale, trebuia 
să răspundă 1
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Primire călduroasă, însuflețite manifestări de bucurie din partea 
populației de pe insula Egina

CUrmare din pag. I)
la iveală in cursul săpăturilor arheo
logice mărturii care atestă că acest 
pămjnt este locuit incă din mileniul 
V î.e.n„ că a cunoscut o perioadă de 
deosebită înflorire m sec. V î.e.n. 
datorită poziției sale strategice, a e- 
xistenței unei flote puternice și a 
unui comerț înfloritor, că a fost un 
important centru în sistemul de apă
rare al Atenei, cu deosebire in timpul 
războaielor împotriva perșilor. Toate 
aceste date le sînt prezentate înalți- 
lor oasp>eți de către arheologul 
Petrakos Vasilis, la scurt timp după 
momentul sosirii, cînd coloana de 
mașini, străbătind șoseaua străjuită 
de măslini, smochini, de o bogată 
vegetație mediteraneană, s-a oprit 
in fața principalului obiectiv arheo
logic al insulei, Templul Aphaia. El 
înfățișează cu deosebită considerație 
oaspeților un album în care sint 
prezentate imaginile operelor de 
artă ce au făcut, cu cinci secole 
înaintea erei noastre, faima acestui 
templu, opere aflate acum in impor
tante muzee din lume și din Grecia. 
Informează, de asemenea, că aici, in 
jurul anilor 660 î.e.n. au fost bătute, 
pentru prima dată în istoria omeni
rii, monede, vestitele monede Fido- 
nia, a căror importantă deosebită 
este dovedită și de faptul că intr-un 
tezaur descoperit în Arcadia, alături 
de monedele de aur de pe timpul lui 
Filip și Alexandru cel Mare, se gă
seau și monedele bătute aici. Tem
plul Aphaiei este imul dintre cele 
trei temple importante din Grecia, 
concurînd în faimă doar cu Parte- 
nonul de pe Acropole și templul lui 
Zeus Olimpianul. Frescele care au 
împodobit acest templu înfățișau 
imagini din războiul Troiei, fiind 
printre cele mai frumoase opere ale 
-eației arhaice, care evidențiază 

yehfecțiunea atinsă în artă de an
ticii ^upă ce este vizitat, cu mult 
intt'A acest străvechi edificiu de 
cultură, sînt adresate felicitări celor 
ce se ocupă de organizarea activită
ții de punere în valoare a acestor 
impresionante mărturii ale vremii.

în aplauzele celor prezenți, coloa
na de mașini se îndreaptă spre for
tul Agiei Marina. Au loc. din nou, 
momente emoționante. Populației 
locale i s-au adăugat și numeroși 
turiști aflați la odihnă, veniți din 
Franța, Anglia. Austria. Din mulți
me răsună, rostite în românește, cu
vintele : „Bine ați venit, domnule 
președinte, vă doresc drum bun. la 
revedere". Sint pronunțate de o doc
toriță din Viena, care ne declară că 
a fost în România de mal multe ori 
și, simțindu-se foarte bine, a hotărît 
să învețe românește. Cu gingășie, un 
copil se îndreaptă spre tovarășa 
Elena Ceaușescu și-i oferă un buchet 
de flori. Se rostesc cuvinte de pre
țuire. urări de drum bun. intr-o 
atmosferă deosebit de prietenească, 
de satisfacție.

Sint sentimente pe care le trăiesc 
deopotrivă locuitorii țării prietene, 
căreia președintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu le sint oaspeți de 
onoare, ca și oameni ai muncii 
români ce lucrează in Grecia. în ca
drul înțelegerilor de colaborare din
tre cele două țări. Astfel, intr-o 
emoționantă telegramă, colectivul de 
oameni ai muncii care lucrează in 
Grecia în domeniul cooperării pe
troliere româno-elene raportează pre
ședintelui României realizările obți
nute în decursul celor șase ani de 
cooperare neîntreruptă, exprimîndu-și 
convingerea că rezultatele activității 
sale se datoresc politicii internaționale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu
au primit pe academicianul Constantin Tsatsos și doamna Ioanna Tsatsos

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, joi. la reșe
dință, în Palatul Maximos, pe aca
demicianul Constantin Tsatsos. fost 
președinte al Republicii Elene, și 
soția sa, Ioanna Tsatsos.

La primire a fost prezent Ion 
JjțaeL. arpbasadorul Republicii Socia- 

’ liste F lânia la Atena, cu soția,
TovauXv-ul Nicolae Ceaușescu a 

strins cu căldură mina distinsului 
academician grec. imbrâțișindu-1 
prietenește. De asemenea, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Ioanna 
Tsatsos au dat expresie bucuriei de 
a se revedea, s-au îmbrățișat cu 
căldură.

Academicianul Constantin Tsatsos

In timpul vizitei pe insula Egina

Aphaia, strălucit vestigiu al milenarei civilizații eleneLa templul

promovate cu consecvență și clarvi
ziune de România, de strălucitul ei 
conducător, președintele Nicolae 
Ceaușescu. „Vă rugăm să ne îngă
duiți, mult iubite tovarășe președin
te — se spune, intre altele, în tele
gramă — să vă exprimăm cu acest 
prilej profunda recunoștință și mul
țumirile noastre pentru acordarea, 
in aprilie 1982, a înaltei distincții 
„Ordinul Muncii" clasa I întreprin
derii „Rompetrol". Exprimăm, odată 
cu recunoștința noastră, pentru tot 
ceea ce faceți în vederea dezvoltă
rii acestui domeniu tradițional al in
dustriei românești, adeziunea noas

a exprimat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu profunda satisfacție pe 
care o încearcă cu prilejul acestei 
reintilniri pe pămintul Greciei, a 
exprimat vii mulțumiri pentru 
onoarea ce i s-a făcut de a fi primit 
de președintele României, a cărui 
personalitate și activitate neobosită 
se bucură de o largă apreciere in 
nndurile opiniei publice din Grecia, 
în lumea întreagă. El a avut cuvinte 
de înaltă prețuire față de ampla și 
rodnica activitate pe care șeful sta
tului român o desfășoară spre bi
nele și prosperitatea țării sale, pen
tru contribuția sa remarcabilă la 
dezvoltarea colaborării româno-ele
ne, pentru spiritul inalt umanist cu 
care acționează în vederea dezvoltă

tră totală la politica internă și ex
ternă a Partidului Comunist Roman 
și a Republicii Socialiste România. 
Urăm din toată inima succes deplin 
înaltei solii de pace și prietenie pe 
care o întreprindeți, împreună cu 
eminenta personalitate politică și 
științifică, tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, pe pă- 
mintul străvechii Elade. Fie ca acest 
nou înalt act politic să se înscrie cu 
litere de aur in analele istoriei rela
țiilor dintre popoarele român și 
grec, ale relațiilor dintre toate statele 
lumii".

Sînt gînduri, . sentimente, idei 

rii libere, independente a fiecărui 
popor, pentru cauza păcii, progresu
lui, ințelegerii între toate națiunile 
lumii.

De asemenea, academicianul Con
stantin Tsatsos și soția sa, doamna 
Ioanna Tsatsos. au ținut să adreseze 
încă o dată calde felicitări tovarășei 
academician Elena Ceaușescu pen
tru strălucita expunere prezentată, 
miercuri seara, în cadrul ședinței 
solemne de la Academia din Atena, 
pentru profunzimea ideilor cuprinse 
in expunere și spiritul lor adine 
umanist.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat mulțumiri pentru cuvintele 
adresate și și-a exprimat, la rîndul 
său. satisfacția de a se reîntilni cu 
academicianul Constantin Tsatsos, cu 

care-i animă pe toți cei ce urmăresc 
cu viu interes noua vizită a pre
ședintelui României în Grecia, aspi
rații de colaborare și pace cărora 
desfășurarea de pină acum a vizitei, 
conținutul profund al convorbirilor 
purtate, măsurile cuprinse in docu
mentele adoptate le dă un răspuns 
corespunzător. Sub aceste auspicii 
s-a desfășurat și această nouă zi a 
vizitei oficiale a președintelui Româ
niei și a tovarășei Elena Ceaușescu 
în Grecia, care, după ample convor
biri purtate pe iahtul prezidențial, 
au revenit, în cursul după-amiezii, 
la Atena.

doamna Ioanna Tsatjsos, a căror prie
tenie față de poporul român și con
tribuție la dezvoltarea relațiilor din
tre România și Grecia sint cunoscute 
și prețuite in țara noastră. în context 
a fost exprimată convingerea că 
această vizită oficială in Grecia 
făcută la invitația președintelui 
Constantin Karamanlis, convorbirile 
purtate cu președintele Republicii 
Elene, cu premierul Andreas Papan- 
dreu și înțelegerile la care s-a ajuns 
vor constitui o nouă și importantă 
contribuție la dezvoltarea colaborării 
și prieteniei dintre cele două popoare, 
cauză nobilă pentru care au acționat 
și acționează cu distinse contribuții 
academicianul Constantin Tsatsos și 
soția sa.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
i-au reținut la un dineu intim pe 
academicianul Constantin Tsatsos și 
pe doamna Ioanna Tsatsos.

întrevederea și dineul s-au desfă
șurat intr-o atmosferă de deosebită 
cordialitate, de ales respect reciproc.

intîlniri de lucru
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
avut. joi. întrevederi cu Apostolos 
Lazaris. ministrul cooperării econo
mice, cu Nicholaos Acritides. minis
trul comerțului, precum și cu gu
vernatorul Băncii agricole, pre
ședintele Camerei de comerț, repre
zentanți ai societăților mixte de 
cooperare româno-elene. cu oameni 
de afaceri din Grecia. în cadrul 
acestor întrevederi au fost exami
nate. in spiritul Înțelegerilor stabi
lite la nivel inalt intre președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Republicii Elene. Constan
tin Karamanlis, și primul ministru 
al guvernului elen, Andreas Papan
dreu. si al Acordului-cadru de co
laborare semnat, miercuri, de pre
ședintele României. Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru al gu
vernului grec. Andreas Papandreu, 
acțiunile de cooperare și dezvoltare 
a legăturilor economice și comer
ciale dintre cele două țări. La în
trevederi au participat Gheorghe 
Petrescu, ministrul industriei de ma- 
șini-unelte, electrotehnică și electro
nică. Mihail Ionel Cetățeanu. ad
junct al ministrului aprovizionării 
tehnico-materiale si controlului gos
podăririi fondurilor fixe, și Ion 
Stanciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

ATENA 6 (Agerpres). — La Atena 
a fost semnată, joi. înțelegerea de 
colaborare intre Radioteleviziunea 
română și Radioteleviziunea greacă.

Documentul a fost semnat de Ion 
Brad, ambasadorul României la 
Atena, și de George Romeos, direc
torul general al postului național de 
televiziune elen (ERT).

Cu sentimente alese - florile prieteniei

„Președintele Nicolae Ceausescu a evidențiat 
importanta dezvoltării unei colaborări fructuoase11
Discursul tovarășei Elena Ceaușescu la adunarea festivă 
de la Academia din Atena - „un imn de pace și frăție 

între popoarele român și grec“
Ziarele ateniene continuă să acorde spații largi vizitei înalților oaspeți 

români in Grecia, referindu-se in mod deosebit la convorbirile avute de 
președintele Nicolae Ceaușescu cu primul ministru, Andreas Papandreu, 
la ceremonia semnării Acordului-cadru privind direcțiile de bază ale dez
voltării cooperării economice, industriale și tehnico-științifice intre Româ
nia și Grecia și la adunarea festivă organizată de Academia din Atena in 
onoarea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. Toate zia
rele din Atena și Salonic publică importante fragmente din cuvintările 
rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu și Andreas Papandreu la dejunul 
oferit miercuri de primul ministru elen in onoarea oaspeților români. în 
același timp, se fac referiri la convorbirile fructuoase dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru. Andreas Papandreu, evidențiindu-se 
in mod deosebit importanța documentului semnat pentru dezvoltarea in 
viitor a relațiilor bilaterale.

Cotidianul „KATHIMERINI" pre
zintă pe larg, ca un eveniment de
osebit, semnificația Acordului-ca
dru, care va da noi valențe relații
lor bilaterale. Printre altele, ziarul 
scrie : „Prin semnarea Acordului- 
cadru se deschid noi perspective 
dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări in domeniile economic, 
industrial și tehnico-științific".

Cotidianele „ACROPOLIS". „E- 
LEFTHEROS KOSMOS", „NAF- 
TEMBORIKI" Și „EXPRESS" se 
referă pe larg la importanta deose
bită, pentru relațiile' bilaterale, a 
Acordului-cadru, apreciind că acest 
document îmbogățește cadrul juri
dic de cooperare dintre România și 
Grecia.

Ziarul de limbă engleză „ATHENS 
NEWS" publică, pe prima pagină, 
articolul „Grecia—România : Legă
turi strinse", in care elogiază con
vorbirile fructuoase dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Constantin Ka
ramanlis și Andreas Papandreu re
feritoare la problemele majore ale 
vieții internaționale și relațiile in- 
terbalcanice. în același timp, se 
evidențiază semnificația semnării 
Acordului-cadru nu numai in rela
țiile bilaterale, ci și pentru progre
sul celorlalte țări din Balcani.

TELEVIZIUNEA ȘI POSTURILE 
DE RADIO DIN ATENA.au trans
mis ample reportaje și știri privind 
convorbirile oficiale ale președin
telui Nicolae Ceaușescu cu primul 
ministru Papandreu.

De o atenție deosebită s-a bucu
rat ședința solemnă a Academiei 
din Atena in onoarea tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. radioul și televiziunea 
prezentind pe larg această manifes
tare prestigioasă. Totodată, presa 
ateniană remarcă prezența la adu
narea festivă a unei numeroase și 
distinse asistențe.

Lo bordul iahtului prezidențial „Argo"

Cotidianul „AVGHI", în articolul 
intitulat „Adunarea extraordinară 
a Academiei din Atena in onoarea 
doamnei Elena Ceaușescu", prezin
tă, in rezumat, cuvintarea rostită 
de eminenta personalitate a științei 
românești. De asemenea, ziarul

Revista presei grecești

menționează că. la acest eveniment 
deosebit, aii participat personalități 
de seamă elene, cum ar fi, printre 
alții : Margareta Papandreu. soția 
primului ministru elen, Melina 
Merkouri, ministrul culturii și ști
ințelor, Evanghelos Yiannopoulos, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, E. Kouloumbis, minis
tru însărcinat cu cercetarea științi
fică, academicienii Constantin Tsa
tsos și Mihail Stassinopoulos, foști 
președinți ai Republicii .Elene. Pa- 
nayotis Kanellopoulos, fost prim- 
miriistru, șefii unor partide politi
ce ca : Ilias Iliou (E.D.A.). Hara- 
lambos Drakopoulos (P.C. din Gre
cia — interior),. Ioannis . Zigdis 
(EDIK), precum și alte personali
tăți științifice, deputați și repre
zentanții unor asociații, un nume
ros public.

Cotidianele „EXPRESS" și „NAF- 
TEMBORIKI" relatează despre con
tactele și discuțiile fructuoase pur
tate de ceilalți membri ai delegației 
române cu oficialitățile elene pri
vind stadiul actual al relațiilor eco
nomice bilaterale și posibilitățile de 
dezvoltare a acestora.

Ziarele apărute după-amiază 
subliniază atmosfera călduroasă și 
prietenească in care au avut loc 
convorbirile dintre președintele 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Constantin Karamanlis și primul 
ministru Andreas Papandreu in 
problemele majore ale vieții poli
tice internaționale și ale relațiilor 
bilaterale.

Ziarele „ETHNOS", „ELEFTHE- 
ROTYPIA" și „MAKEDONIA" 
subliniază rolul militant și inițiati
vele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
referitoare la asigurarea păcii in 
lume și a independenței popoare
lor, necesitatea opririi cursei inar- 
mărilor și denuclearizarea Balca
nilor. Cotidianele menționate, pre
cum și „TA NEA", „VRADYNI", 
„ELLINIKOS VORRAS" fac referiri 
la principalele prevederi ale Acor
dului-cadru semnat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de primul mi
nistru Andreas Papandreu.

„TA NEA" și „ELLINIKOS VOR
RAS" relevă, printre altele : 
„Domnul Ceaușescu a evidențiat 
voința celor două țări pentru dez
voltarea colaborării în domeniile 
economic, științific și tehnic, pre
cum și relațiile foarte bune exis
tente intre Grecia și România in 
ultimii zece ani"...

Cotidianul „MAKEDONIA" sub
liniază : „Președintele Nicolae. 
Ceaușescu și-a exprimat bucuria 
pentru convorbirile avute la Atena 
și a salutat hotărirea guvernului 
elen de a urma calea socialismului".

Ziarul „ETHNOS" apreciază 
discursul tovarășei Elena Ceaușescu 
la Academia din Atena „un imn 
de pace și frăție intre popoarele 
român și elen, în domeniile știin
ței, culturii, al dezvoltării colabo
rării interbalcanice și in lupta 
pentru pace și dezarmare in Eu
ropa".

Cotidianul „TA NEA" evidenția
ză contribuția valoroasă adusă de 
tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu la dezvoltarea 
științei, și cercetărilor din Româ
nia și rolul său activ in viata po
litică contemporană a țării noastre.

„MESIMVRINI" prezintă frag
mente di.n discursurile rostite la 
Academie de Președintele acesteia 
si de fostul președinte al Repu
blicii Elene, acad. Constantin 
Tsatsos. care evocă personalitatea 
de om politic și de știință, precum 
și rolul activ al tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu in construirea României 
moderne.

ATENA.au
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SPIRIT COMBATIV, OFENSIV ÎN LUPTA IDEOLOGICĂ ÎMPOTRIVA OBSCURANTISMULUI!

Misticismul contemporan și apelul
la recuzita evului mediu

Restrîngerea treptată și ireversi
bilă a rolului religiei in toate do
meniile vieții sociale marchează 
puternic epoca noastră. Această mar- 
ginalizare a religiei implică un 
acut declin de autoritate și influentă 
a ideologiei și a instituțiilor religioa
se in raporturile lor cu pături so
ciale tot mai largi.

„Trăim ziua a doua a victoriei 
ateismului" — scria recent un teolog 
catolic, subliniind că nici un demers 
teoretic, nici o reflecție cu privire la 
raporturile om-divinitate sau la sta
tutul credinței az! nu pot fi supuse 
unei dezbateri fără a ține seamă de 
această preeminentă a ateismului a- 
supra religiei in lumea contempora
nă. Și el adăuga, reticent : „La urma 
urmei, trebuie să recunoaștem că 
sint motive adesea legitime pentru 
a-1 refuza pe Dumnezeu".

Confruntată cu această situație cri
tică, religia creștină contemporană 
încearcă o ieșire din criză prin di
verse soluții de compromis. Pe de o 
parte se promovează o serie de ten
dințe de „modernizare" a religiei, de 
fapt deschideri timide spre proble
mele sociale grave ale vieții interna
ționale, adoptarea unui limbaj adec
vat sensibilității și nivelului de cul
tură al omului de azi, inițierea unui 
dialog — de pe poziții fideiste mult 
mai nuanțate — cu științele contem
porane. pe scurt o „modernizare" a 
expresiei dogmatice și o „orizontali- 
zare" a mesajului religios, adică mul
tiplicarea modurilor de raportare a 
creștinismului la lumea secularizată, 

încearcă, astfel, racordarea re
ia climatul spiritual al unei 

în care știința exercită o influ- 
decisivă asupra mentalității o-

religiei, fundamental în structura 
oricăror credințe religioase. Implicit, 
este șl o recunoaștere a imposibili
tății „raționalizării" și laicizării re
ligiei, a armonizării el cu demersu
rile obișnuite ale științei.

Revelatoare in acest sens ni se în
fățișează o lucrare recentă. „Proble
ma existentei lui Dumnezeu nu exis
tă", în care autoarea. Paule Levert, 
de pe pozițiile unei teologii „moder
ne", respinge teza, promovată de se
cole tot de către teologi, potrivit că
reia existența divinității ar putea 
constitui obiectul unei abordări ra
ționale ; soluția la care recurge — o 
piruetă menită să acorde statut de 
„experiență" trăirilor religioase — 
pune accentul pe comunicarea (ira
țională) dintre credincios și divinita
te, comunicare considerată, totodată, 
ca „întîlnire" cu obiectul credinței și 
„mărturie" a existentei lui. în ace
iași sens, un alt teolog ortodox 
considera, nu demult, drept prin
cipală cauză a crizei religiei In zi-

imaginația fanaticilor credinței și în 
veacurile următoare, deși de fiecare 
dată pronosticurile lor sumbre erau 
infirmate de mersul înainte al isto
riei.

în veacul nostru, milenarismul este 
reprezentat mai ales de sectele neo- 
protestante (adventiști, penticostali, 
martorii lui Iehova ș.a.) care nu os
tenesc să semene și astăzi în sufle
tele adepților lor spaima in fața unei 
Iminente (citește : imaginare) jude
căți divine neîndurătoare cu cei ab
sorbiți de „deșertăciunile" lumii. Să 
notăm mai intii situațiile dificile în 
care sint puși reprezentanții acestor 
secte de a-și corecta mereu datele 
cind urmează să aibă loc apocalipsul. 
Dacă „adventiștii de ziua a șaptea", 
după eșecul repetatelor date „preci
se" anunțate pentru „sfîrșitul lumii", 
consideră, oarecum mai prudenți, că 
acest eveniment poate surveni, in 
prezent, de la o zi la alta, „martorii 
lui Iehova" recurg în continuare la 
„corectarea" în serie a vechilor pre-

• Iluzii amăgitoare ce amputează vocația transformatoare a 
omului • Amplificarea filonului iraționalist — sursa recrudes
cenței credințelor oculte • împlinirea personalității umane 
impune respingerea fermă a concepțiilor retrograde, antisociale

Prefață la un concurs de poezie

Se 
ligi ei 
lumi 
ență 
mului, se caută argumente raționale 
pentru a proba o pretinsă „perenitate 
a religiei", care, chipurile, ar putea 
dăinui in cele mai pașnice și armo
nioase raporturi cu demersurile și 
rezultatele științelor naturii și ale 
științelor sociale. Dar subterfugiile 
„raționaliste". întreaga „gilceavă" a 
„modernizării" se desfășoară, de fapt, 
in jurul formei in care este prezen
tat acest mesaj, discuțiile teologilor 
vizează strict ambalajul lui ideologic, 
limitele intre care dogmele pot fi a- 
decvate unui limbaj laicizat. Dietrich 
Bonhoeffer, de pildă, inițiator al u- 
neia din orientările mai radicale ale 
protestantismului contemporan, recu
noaște deschis că omul modern se 
îndreaptă spre o epocă total nereli- 
gioasă. că oamenii nu mai au nevoie 
de divinități pentru a-și trăi nestin- 
gheriți viața și că sarcina creștinis
mului, pentru a mai supraviețui o 
vreme, ar fi aceea de a prezenta in
tr-un mod nereligios, unor oameni 
nereligioși, mesajul religiei creștine.

Pe de aită parte, sîntem martorii 
unui recurs masiv la tradițiile misti
ce aie creștinismului, la etalarea unei 
întregi recuzite dogmatice de sorgin
te medievală, prin care se încearcă 
„verticalizarea" mesajului religios, 
apropierea iui de sursele cit mai „au
tentice" ale trăirilor religioase, așa 
cum au fost ele statornicite de scrii
torii creștini din perioada creștinis
mului primar și din evul mediu. 
Avem de-a face, deci, cu o alternati
vă la tendințele extrem-moderniste 
ale unor teologi contemporani de a 
prezenta credința religioasă intr-un 
înveliș aparent rațional și laic ; tot
odată, recursul la vechile scrieri mis
tice creștine ar fi in concepția teolo
gilor de natură să stimuleze procesul 
de purificare a substanței dogmelor 
de adaosurile lumești. Este, de fapt, 
o încercare de depășire a crizei prin 
amplificarea filonului iraționalist al

Iele noastre perimarea practicii ru
găciunii, privită de el ca mijloc pre
dilect de intîlnire, comunicare și co
muniune a credinciosului cu divini
tatea ; de aici îndemnul său spre re- 
vitalizarea trăirilor religioase, a mis
ticismului creștin răsăritean : „Fără 
teologie mistică, fără spiritualitate, 
ortodoxia devine un creștinism-suro- 
gat".

Această cultivare insistentă a tra
dițiilor mistice ale principalelor culte 
creștine (catolicism, protestantism, 
ortodoxie) are și semnificația unei 
încercări de depășire a crizei prin 
revendicarea unui teritoriu doctrinal 
utilizat, prin excelentă, de numeroa
sele secte creștine care apar, tot mai 
des, in prim planul vieții religioase 
(uneori și politice 1) în majoritatea 
țărilor capitaliste dezvoltate. Filonul 
lor mistic este dominat de credințe 
oculte, de practici de magie neagră, 
de elemente de astrologie și alchi
mie, de cultivarea demonologiei și ă 
unor texte biblice apocrife de inspi
rație apocaliptică etc.

Trăsătura de unire a acestor ori
entări o constituie milenarlsmtil, a- 
dică credința mistică într-o viitoare 
domnie de o mie de ani a întemeie
torului creștinismului, domnie care 
ar premerge sau ar urma, după alții, 
unui sfirșit terifiant al lumii și ar 
pregăti judecata finală. Acest mile- 
narism străbate — sub diferite forme 
— întreaga istorie a creștinismului și 
chiar dacă nu a fost niciodată admis 
ca atare în dogmatica oficială, nu a 
fost nici anatemizat ca erezie, fiind 
prea strins legat de scrierile marilor 
mistici creștini.

Teroarea „anului o mie" — întreți
nută de ideologia religioasă domi
nantă — a marcat întregul ev mediu, 
perioada dintre veacurile XI și XVI, 
cind o bună parte a Europei 
trăia an de an în așteptarea 
evenimentului apocaliptic îngrozi
tor al sfirșitului lumii, anunțat de 
fiecare dată pe baza unor „calcule 
infailibile" de diverși teologi de frun
te. Perspectiva sfirșitului lumii a 
continuat să agite spiritele mistice și

t

viziuni, ultimele lor „precizări" vi- 
zind zona... anilor 2 900.

Disprețul pentru bunurile acestei 
lumi, propovăduit de reprezentanții 
lor, este contrazis de fnarea lor pu
tere financiară. Aceste secte dispun 
în Occident de publicații sâptămina- 
le și lunare, de posturi de radio, de 
materiale de propagandă editate în 
numeroase limbi, pe care le râspîn- 
desc pe căi legale și ilegale în țări 
din Europa și de pe alte continente 
ale globului.

Caracterul antisocial al acestei re
cuzite mistice, demne de evul mediu 
timpuriu, este evident. Așteptarea 
sfirșitului lumii devine unicul eve
niment dătător de sens vieții umane. 
Se teoretizează o atitudine de pasivi
tate, care îndepărtează omul de la 
preocupările sale practice, cultivîn- 
du-i sentimente de așteptare și re
semnare, Iluzia într-o lume ireală, 
atitudine care nu poate să nu aibă 
inevitabile repercusiuni negative a- 
supra activității sociale a omului, a- 
supra vocației sale transformatoare. 
Asemenea îndemnuri devin cu atit 
mai dăunătoare cu cit. se știe, trăim 
o epocă în care dimensiunea activă, 
transformatoare, a ființei umane, 
prin mijlocirea tehnicii, se amplifică 
foarte mult. A propovădui in aceste 
condiții așteptarea și resemnarea în
seamnă implicit a minimaliza rolul 
principalei modalități de realizare a 
omului, de valorificare a capacității 
sale creatoare, activitatea practică 
pentru perfecționarea vieții sociale, a 
condițiilor sale de existentă.

In ultimul timp, o serie de orien
tări teologice și-au schimbat vede
rile în această privință ; ele propovă
duiesc o atitudine activă, dar nu in 
direcția împlinirii personalității u- 
mane, ci pentru realizarea învățătu
rilor divine ; credincioșii sint îndem
nați să participe la viața socială, dar 
numai pentru a-i orienta evoluția in 
direcția cerută de prezicerile Bibliei. 
Teologul luteran J. Moltmann, de 
pildă, promotorul așa-numitei „teo
logii a speranței", pronunțindu-se 
Împotriva teologiilor care practică un 
cult al Absolutului și sint indiferente

la condițiile existente în diverse so
cietăți, cere comunităților creștine să 
devină focare constante de agitație 
in toate societățile umane, pentru a 
împiedica stabilizarea lor și a con
tribui activ la schimbarea lor în sen
sul promisiunii divine a împărăției 
hristice. Parafrazînd cunoscuta teză 
a 11-a a lui Marx despre Feuerbach, 
Moltmann declară textual că astăzi 
teologul nu se mai poate mărgini doar 
la o altă interpretare a lumii, a isto
riei și a condiției umane, ci e dator să 
participe la transformarea acestora... 
in așteptarea transformării divine fi
nale a întregii lumi. Numai din per
spectiva eshatologiei, deci, creștinii 
ar fi îndreptățiți să promoveze o 
transformare istorică a vieții sociale 
și politice. La rindul 
logul catolic J. B. 
ce evidențiază impasul 
metafizice clasice și se 
adeptul unei teologii politice, sub
liniază necesitatea 
religiei creștine într-o .. 
praxis-ului, călăuzită de credință". 
Și in viziunea sa, funcția critică a 
perspectivei eshatologjce trebuie să 
dețină primul loc in comunitatea 
creștină, iar speranța în „împărăția 
divină" să impulsioneze contestarea 
oricărei tendințe de absolutizare în 
sine a dezvoltării sociale.

Așa cum reiese din cele prezen
tate, biserica se preocupă de con
dițiile de viață ale credincioșilor 
din perspectiva unei viziuni pro
fund deformate despre om, ca 
ființă veșnic damnată, care nu 
s-ar putea niciodată înălța deasupra 
condiției sale biblice. O concepție 
care leagă împlinirea personalității 
umane de sfîrșitul istoriei reale, în 
așteptarea unei iluzorii reînvieri ge
nerale, trupești și sufletești — teze 
ce aparțin celor mai întunecate laturi 
ale dogmaticii creștine și care Înlă
tură de la inceput problematica răs
punderii sociale și istorice a omului. 
Ele pun cu atit mal mult în lumină 
ideea că omul, ca ființă umană șl so
cială cu un destin propriu, nu se poa
te dezvolta și afirma sub apăsarea 
dogmelor milenariste și eshatologice.

De aici se poate deduce și carac
terul, natura amestecului bisericii șl 
al misticismului în viața socială a 
statului. Prociamînd superioritatea 
absolută a dogmei, o asemenea in
tervenție urmărește să subordoneze 
realitățile sociale cerințelor teologi
ce. în fond, se urmărește reciștigarea 
poziției sociale pe care biserica a 
pierdut-o iremediabil prin procesul 
amplu de secularizare a lumii mo
deme, se 
unor culte, 
acestora în 
de amestec 
diferitelor 
care acționează pentru dezvoltarea 
progresistă a lumii. Pentru că, în 
fond, o asemenea intervenție nu ooa- 
te servi, prin natura lucrurilor, decit 
forțelor sociale conservatoare, reac
ționare. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „religia nu tre
buie și nu se poate amesteca in po
litică ; orice încercare de a face a- 
cest lucra trebuie combătută pentru 
că. vrind, nevrind, in felul acesta ea 
ajunge un instrument in mina reac- 
țiunii".

Iată de ce combaterea unor aseme
nea tendințe’ și orientări, dezvăluirea 
fondului lor mistic și a finalității lor 
antiumane reprezintă un comanda
ment prioritar al tuturor curentelor 
de gîndire 
al forțelor 
deni.

său, teo- 
Metz, după 

teologiei 
declară

transformării
„teorie a

încearcă transformarea 
a unor reprezentanți ai 
instrumente ale politicii 
in treburile interne ale 

țări, împotriva forțelor

raționaliste și umaniste, 
progresiste de pretutin-

Octavian CHEȚAN

Pagini de muzică românească
.• _ •in concertele actualei stagiuni

Dacă 
donată 
fonice 
este cu 
și remarcabile 
Aproape săptăminal publicul a luat 
cunoștință de cite 
mai mult, piesa 
constituit in piesă 
concertului. Astfel, 
prima audiție „r~~ 
Myriam Marbe 
formației „Consortium violae") — 
o confesiune făcută în surdină pe 
un ton calm, dar penetrant, molcom 
și categoric, in același timp, autoa
rea părînd a fi captată de struc
turarea modernă a unor sonorități 
vechi, de efectul redimensionării, 
printr-un grai actual, a vechilor 
cintece de la Putna. Vibrația mo
dernă dădea ascultătorului senzația 
că se află în fața unor 
minunate pinze sonore 
care înfruntă timpul, 
care impun respect. Și, 
tot 
adus primei școli mu
zicale românești de tip 
bizantin, inființată incă 
de pe vremea lui Ște
fan cel Mare, s-a constituit poemul 
„Glasurile Putnei", semnat de com
pozitorul ieșean Viorel Munteanu, 
poem propus de programul orches
trei simfonice a Radioteleviziunii, 
sub bagheta lui Iosif Conta. De 
fapt, chiar cuvintele autorului ne 
clarifică intențiile sale : „Aducînd 
in prim plan spiritul vechii muzici 
românești, incă o dovadă a auten
ticității continuității și unității cul
turii muzicale pe pămintul româ
nesc. lucrarea, concepută ca o des
fășurare monodică intr-o perma
nentă metamorfozare este consti
tuită pe specificul unor străvechi 
stiluri și moduri bizantine". Și. in
tr-adevăr, s-a observat clar cum 
compozitorul a adus in estuarul 
unor adinei simțăminte vibrația, 
admirația sa în fața frumuseții 
pure. întreaga desfășurare împli- 
nindu-se nu intr-un ton exuberant, 
ci printr-o aleasă meditație.

Sub bagheta unuia dintre tinerii 
noștri dirijori de talent — Răzvan 
Cernat — a fost convingător tăl
măcită tot de către orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii, mișcarea 
simfonică pentru orchestră mare, 
intitulată „Pămintul trebuie să tră
iască", de Maia Ciobanu. O pagi- 
nă-avertisment. „în dorința de-a 
apăra seninătatea cuvintului Pace 
— cum mărturisește compozitoa
rea, cu Întreaga forță, nu a arme
lor, ci a sufletelor și conștiințelor 
noastre". Este primul opus 
nic pe care Maia Ciobanu 
pune publicului, o pagină care-și 
are culminația spre final, 
nea structurilor fiind atent urmă
rită de la primele măsuri, cu fie
care minut ciștigîndu-se si impu- 
nindu-se noi argumente sonore.

Excelente lucrări ne-a propus 
Filarmonica „George Enescu". Este

MESERIILE IN CARE SE POT PREGĂTI
se poate vorbi de o coor- 
esențială a stagiunii sim- 
bucureștene. atunci aceea 

siguranță lansarea unor noi 
creații românești.

un recent opus, 
respectivă s-a 
de rezistentă a 
putem vorbi de 

.Timpul regăsit" de 
(in Interpretarea

intr-un omagiu

de fapt acel ciclu de mare succes 
care se află în atenția melomani
lor bucureșteni — ciclul intitulat 
„Simfonia românească", in care nu 
de mult a fost aplaudată și com
poziția lui Șerban Nichifor. Vom 
nota astfel, în primul rînd. Simfo
nia I, „Drumuri in lumină" de 
Vlad Ulpiu, exemplar gîndită de 
dirijorul Modest Cichirdan ; o mu
zică ce captivează, 
sătură sonoră care 
previzibil liniștea 
dramatice și care, 
netulburat, pare să
ne in aceeași matcă toate -ideile 
pentru a sublinia de fapt una sin
gură : cea a aspirației firești de a 
afla trepte către adevăr, către 
lumină...

Piese românești deci, piese de 
rezistență

sim fo
ii pro-

tensiu-

VIITORII LICEENI

o frumoasă țe- 
Impletește im- 

cu dezlănțuiri 
printr-un ison 
strîngă, să adu-

în concertele bucurește- 
■ ne. în cîteva cazuri, 

piese eveniment in 
stagiunea actuală, așa 
cum au fost lucrările 
semnate de Costin Ca- 
zaban și Dinu Petres
cu. Pentru că „Natti- 
ralia II" de Costin Ca- 
zaban. de exemplu, 

t și prilejul de a ur- 
un muzician de peste 
dirijorul polonez _ Re-

„Ce meserie să-mi aleg ?“ — se 
întreabă, in aceste zile, peste o ju
mătate de milion de elevi din cla
sele a VIII-a, pe care viitoarea 
toamnă școlară îi va reuni pe băn
cile claselor a IX-a (treapta I) de 
liceu. Preocupare împărtășită, deo
potrivă. de părinții și de profesorii 
lor.

în sprijinul orientării școlare și 
profesionale a elevilor, pentru în
drumarea familiilor în alegerea 
drumului in viată al copiilor lor, 
numeroase licee și grupuri școlare 
au realizat pliante, afișe, ghiduri 
in care informează despre mese
riile ce pot fi alese, despre condi
țiile de studiu și pregătire practi
că, despre perspectivele deschise 
tinerilor în diferitele sectoare de 
activitate. La rîndul lor, inspecto
ratele școlare, cu sprijinul organe
lor locale de partid și de stat, au 
realizat 
duri de

buletine de informare, ghi- 
orientare școlară și profe-

sională, in câte sint prezentate re
țeaua școlară ' locală, profilurile și 
meseriile ce și le pot alege viitorii 
liceeni. Toate aceste materiale in
formative pot fi consultate la 
punctele de orientare școlară ame
najate în majoritatea liceelor. în 
unitățile economice.

în esență, viitorii liceeni au de 
ales intre 10 tipuri de licee — in
dustriale, de chimie industrială, 
agroindustriale și silvice, economi
ce, sanitare, de matematică-fizică, 
științele naturii, filologie-istorie. 
pedagogice, de artă — cu 32 profi
luri. Ei se pot pregăti pentru a de
veni mineri, petroliști, geologi, me- 
taiurgiști, oțelari, muncitori în ma
rile și modernele turnătorii, agri
cultori. mecanizatori, constructori 
— ca să menționăm doar cîteva din 
meseriile prioritare pentru econo
mia națională, din cele aproape 100 
meserii înscrise în nomenclatorul 
liceelor. (Florica Dinulescu).

De la Văcărești la Alecsandri, de la Heliade-Rădu- 
lescu la Eminescu, de la Macedonski la Blaga sau 
Arghezi și pină la poeții contemporani de azi, nenu
mărate sint dovezile ce le aflăm in țesătura versului 
lor mărturisind o înrudire organică profundă cu spi
ritul poeziei populare, o aleasă prețuire pentru tezau
rul de frumuseți și înțelepciune, de sensibilitate șl 
gingășie, de înțelegere a istoriei și sensului vieții 
incorporate în lirica populară. ,

Savante studii asupra literaturii populare, literatură 
care își așază in cununa nepieritoare capodopere ca 
balada „Miorița" și legenda „Meșterul Manole", doine 
unduitoare și zicători încărcate de sens au venit și 
vor veni să explice, aducînd mereu noi argumente, 
intensitatea sentimentelor pe care aceste creații le 
nutresc, caracterul mereu viu, nemuritor al creației 
folclorice.

în anii de nou destin al țării, creația populară, lăsată 
testre către urmași, s-a bucurat și se bucură de o 
atenție deosebită, Festivalul național „Cintarea Româ
niei" creind climatul cel mai potrivit, determinînd 
inițiative dtntre cele mai rodnice in vederea unei va
lorificări superioare a neprețuitului izvor de frumuseți 
făurite din talentul și înțelepciunea celor mulți. Mai 
mult, în acești ani, oameni simpli din fabrici și 
pe ogoare, muncitori, țărani, din toate generațiile, 
descoperit bucuria creației, de care, nu o dată, 
cadrul manifestărilor prilejuite de festival, ca și 
alte ocazii, luăm act cu emoție și bucurie.

Poetul popular de astăzi, continuînd o prestigioasă 
tradiție, intr-un nou timp al patriei, te manifestă ca

de 
au 
In 
in

un veritabil rapsod al bucuriei muncii, al demnității 
de a aparține unei istorii și unei patrii, al sentimen
telor ce dau sens și frumusețe vieții. Intre aceștia sint 
tot mai numeroase numele poeților-țărani prezenți In 
festivaluri de poezie, participanți la colocvii de creație 
regionale sau naționale, prezenți in paginile publicați
ilor, in emisiunile de radio și televiziune. Cu simpli
tate, cu ingenuitate și ingeniozitate, cu sinceritate și 
profunzime, in cuvinte și metafore alese, poeții-țărani 
dau glas unor ginduri și sentimente in care largi 
colectivități umane se regăsesc intr-o plenară expri
mare.

Toate frumusețile ivite din talentul popular merită 
deplina noastră admirație, ca și inițiativele menite a 
le spori. Unei asemenea inițiative vor să-i fie rîn- 
durile de față prefață și, totodată, îndemn ca ea să 
fie intimpinată cu toată solicitudinea, pretutindeni.

Este vorba de inițierea, in perioada aprilie-august 
1982, a concursului de poezie „Poeții țărani cîntă pacea, 
munca creatoare a poporului, pe conduoătorul iubit al 
partidului și al țării", concurs organizat de Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și 
Consiliul Culturii și Educației Socialiste, fiind el insuși 
incă o dovadă a atenției ce se acordă, in cadrul Festi
valului național „Cintarea României14, creației populare.

Publicind in coloanele ziarului „Scînteia" regulamen- 
tul-cadru al acestui concurs, urăm, incă de pe acum, 
succes particlpanților și organizatorilor lui.

Nicolae DRAGOȘ

Regulamentul — cadru al concursului

„POEȚII ȚĂRANI ClNTĂ PACEA, MUNCA CREATOARE A POPORULUI,

PE CONDUCĂTORUL IUBIT AL PARTIDULUI Șl AL ȚĂRII"

— Concursul de poezie „Poeții ță
rani cîntă pacea, munca creatoare 
a poporului, pe conducătorul iubit 
al partidului și al țării" este orga
nizat de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, de Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, redacția gazetei 
.Agricultura socialistă" și revista 
„Cintarea României". Se desfă
șoară în perioada aprilie-august 
1982.

— La concurs pot participa țărani 
cooperatori, mecanizatori, producă
tori agricoli individuali și alți oa
meni ai muncii din agricultură. Nu 
sint admiși in concurs poeții con- 
sacrați, cadrele didactice, precum 
și specialiștii cu studii superioare.

— Participarea Ia concurs va 
constitui încă un prilej de expri
mare a adeziunii față de politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, promovată cu clar
viziune științifică și fermitate re
voluționară de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, relevindu-se aspirațiile

(aprilie-august 1982)
nobiie ale poporului nostru de a 
trăi ți munci in pace și libertate, 
pentru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate ți a 
comunismului pe pămintul Româ
niei.

— Versurile trimise pentru con
curs vor reflecta dragostea tuturor 
fiilor tării față de patria socialistă 
și Partidul Comunist Român, 
hotărirea lor de a-și consacra în
treaga capacitate de muncă ți 
creație pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce revin agricul
turii, creșterii contribuției 
ramuri ia ridicarea 
eulmi tot mai înalte 
și progres.

— Lucrările vor fi 
Ia 15 august 1982 pe 
unea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, bd. Nico
lae Bălcescu nr. 17—19 cu mențiu
nea pentru concursul de poezie 
„Poeții țărani cîntă pacea".

— Celor mai bune creații Ii se

acestei 
României pe 
de civilizație

trimise pină 
adresa : Uni-

vor acorda premii in obiecte. Apre
cierea poeziilor trimise se va face 
de către un juriu alcătuit din poeți 
și scriitori de prestigiu, din repre
zentanți ai C.C.E.S. și ai U.N.C.A.P.

— Pe toată perioada desfășurării 
concursului gazeta 
socialistă", precum 
„Cintarea României" 
vor publica cele mai bune versuri 
ale poeților țărani.

— Poeziile distinse în cadrai 
concursului vor fi publicate a- 
tr-un volum edilul de Cons.tiul 
Culturii și Educației Sociaiisie prin 
Institutul de cercetări etnologice 
și diaiectologice. Volumul urinează 
să apară in 1983.

— Comitetele județene de cultură 
și educație socialistă împreună cu 
uniunile județene ale cooperative
lor agricole de producție vor 
populariza prevederile prezentului 
regulament și vor antrena poeții 
țărani să participe cu lucrările lor 
la acest concurs.

„A gri cultura 
și revistele 
și „Albina"

X..

I

„lntoarce-te și mai privește o datâ"
societății : chipuri învineți
te de orgolii și cruzime, 
minți încețoșate de vicii și 
neputință. Dinu Tănase in
sistă cu talent, recreînd cu 
mijloacele ficțiunii această 
lume de bilei și circiumă, 
între saloane de strălucire 
țipătoare și camere sordi
de. E partea filmului cea 
mai susținută estetic, ce a- 
mintește că regizorul a de
butat ca un inițiat al ima
ginii, al rolului și voluptă
ților detaliilor vizuale ; de 
unde, poate, și gustul pen
tru pitoresc și pentru sen
zaționalul unor situații ce-i

ne-a oferit 
mări cum 
hotare — ----.---- . .----- .
nard Czajkovski — dă străluci
re șl profunzime unui opus româ
nesc ; iar partitura amintită a fost 
în acest sens deosebit de generoa
să ; tinărul compozitor Costin' Ca
za ban invită publicul prin pagina 
sa la intelectualizarea atitudinii în 
receptarea muzicii. El insuși se 
apropie fascinat de lumea armoni
cilor superioare, dar nu se lasă 
dominat de jocul lor, ci le stăpî- 
nește, le strunește, le organizează 
decantind tensiuni și nuanțe abia 
sesizabile, dirijind astfel traseele 
sonore incit să poată emite idei și 
ginduri și rafinate imagini. O mu
zică meditativă care impune prin 
pasiunea pentru luciditate, pentru 
elevarea spiritului. De asemenea, 
lucrarea „Spațiu Doinit V", din 
ciclul „Cosmofonie", de Dinu Pe
trescu, care, așa cum ne-a înfăți
șat-o și dirijorul Iosif Conta. în 
colaborare cu Filarmonica „George 
Enescu", s-a dovedit o piesă-spec- 
tacol. în acest caz spectatorul a 
fost captivat de diversitatea surse
lor sonore, de balansul între mu
zica veche (ecouri bizantine) și 
conglomerate moderne, de impulsu
rile tematice care puteau fi reți
nute. de raportul între intensitatea 
luminii și intensitatea sonoră. Mai 
mult, dincolo de complicata „uzi
nă" pe care și-a imaginat-o com
pozitorul (benzi magnetice, sinte- 
tizor, modulație electronică, cor de 
copii, instrumente, dispunerea in
strumentiștilor în sala de concert) 
— percutarea ideilor era directă, 
publicul intra în acest amplu joc ca 
un partener ideal la crearea at
mosferei, la desfășurarea „spațiului 
doinit".

Smaranda OȚEANU

NOUTĂȚI EDITORIALE
DEBUTURI LIRICE LA• 12 

EDITURA EMINESCU. Cea de-a 
treia ediție a concursului de debut 
al Editurii Eminescu propune citi
torilor un număr de 12 cîștigători, 
autori care au întrunit sufragiile 
juriului. Rămîne ca, în continuare, 
să treacă și examenul cititorilor 
următorii poeți : Dan David (Eu vă 
iubesc pe toți), Valeria Victoria 
Ciobanu (Secolul din casă), 
Gheorghe Zincescu (Țara de foc, 
intimplări și ptundișuri). Ion Trif 
Pleșa (Iarba mină munții). Dan 
Radu Stănescu (Mîine poemul a- 
cesta), Aurelian Mareș (Arhitectu
ra interiorului), Ion Burnar (Me
morandum liric), Virginia Breslașu 
(Porți de înserare). George Bă- 
dărău (Insomnia ceasornicului), Lia

Miclescu (Ard săniile). Constantin 
Pricop (Viață fără sentimente), 
Ana Hompot (Printre cuvinte).

• COLECȚIA „SCRIITORI RO
MÂNI". EDITURA MINERVA. Io
nel Teodoreanu, „Opere alese", voi. 
VII, ediție îngrijită, studiu intro
ductiv și note de Nicolae Ciobanu. 
Volumul de față, care încheie edi
ția, cuprinde o serie de veritabile 
„restituiri" (scrieri de debut, pro
ze scurte, poeme postume, publi
cistică).
Duiliu Zamfirescu, „Opere", vol. V. 

ediție îngrijită de Mihai Gafița și 
Ioan Adam. Argument, note, indici 
de Ioan Adam. Volumul este con
sacrat publicisticii, sectorul cei mai 
puțin cunoscut al creației scriito
rului.

Iubitorilor filmului nu le 
trebuie o prea mare per
spicacitate ca să observe 
cit de atrăgător este pentru 
cineaști motivul copilului 
ori adolescentului — martor 
tăcut, dar scormonitor al 
vieții ; privire, la început 
inocentă, o vreme derutată, 
ce accede cu timpul la sen
suri ; seismograf avid, in 
numele asumării unei tai
nice misiuni morale, al e- 
venimentelor, al mersului 
istoriei. Să ne amintim, cu 
gindul la ceea ce a rulat 
chiar în ultima vreme pe 
ecranele noastre, de filme
le lui Tarkovski. Losey, 
Truffaut, ori, in perimetrul 
creației autohtone, de reali
zări cinematografice sem
nate de Andrei Blaier, Ser
giu Nicolaescu, Francisc 
Munteanu, Al. Tatos, Alexa 
Visarion.

Motivul la care ne refe
rim (utilizat și ca un cadru 
al povestirii) apare și în 
recenta producție a Casei 
de filme nr. 1, ce poartă 
titlul grăitor : „întoarce-te 
și mai privește o dată".

în filmul lui Dinu Tă- 
nase (regia) realizat după 
scenariul lui Dumitru Ca- 
rabăț — tema aceasta a co
pilului in care se trezește 
ura declarată și forța de a 
protesta anarhic si 
maturizindu-se parcă 
cipitat, alăturindu-se . 
faptă comuniștilor, benefi
ciază de o dublă orchestra
re, de o dublă susținere — 
ce argumentează șl mal 
limpede ștafeta generațiilor 
implicate în transformarea 
lumii. în fond, povestea la 
care asistăm (a copilului 
interpretat de Matei Albu- 
lescu) repetă pe cea a tre
zirii conștiinței de clasă, cu 
ani in urmă, a utecistului 
Ion, venit in misiune pen
tru a organiza greva tăbă- 
carilor și a contracara ma
nevrele cele mai periculoa
se ale legionarilor.

„întoarce-te și mai pri
vește o dată" se vrea și 
reușește pină la un punct 
să fie 
tinăr 
ternic 
clasă 
înaltă 
ră. cu o voință de fier în 
a-și duce la capăt misiu
nea. Portretul e realizat in 
direct, apoi prin acea dedu
blare, repetare, răsfringere 
intr-un urmaș și continua
tor (de care am vorbit

A

deja) și, nu în cele din 
urmă, prin contrast. Pentru 
a fixa un om și opțiunea 
lui. Dumitru Carabăț și 
Dinu Tănase evocă o lume, 
„întoarce-te și mai privește 
o dată" propune o 
parte realistă, dar 
o frescă gro-tescă, 
vă intens „poezia" 
lui, monstruosului, 
fresca unei mahalale 
provincie in care se 
gurează : oameni, 
stări simptomatice 
situația, climatul 
tensiunile sociale și 
ce din România

frescă in 
mai ales 
ce culti- 
sordidu- 
uri tulul;

de 
confi- 
relații, 
pentru 
moral, 
politi- 
anului

(Urmare din pag. I)
Din păcate, ele nu ac
ționează automat, de 
la sine. Complexitatea 
lor se cere susținută 
de un sistem organiza
toric bine gindit și a- 
plicat, ceea ce fac 
intr-o bună măsură 
școala noastră și insti
tuțiile de educație 
permanentă de pe tot 
cuprinsul țării. Mi se 
pare că educația în 
muncă și pentru mun
că s-ar putea sprijini 
ji mai mult pe con
cepția despre muncă a

poporului român fixa
tă in creația sa pare
miologică, în basme
le, legendele și tradi
țiile sale, precum și oe 
o mai insistentă apli
care în viață. Ia toate 
nivelurile și pretutin
deni a principiilor 
Codului eticii și echi
tății socialiste. Cine 
nu muncește nu-i în
dreptățit să mănînce 
din munca’ altora. A- 
tributele educației și 
ale culturii trebuie să 
caracterizeze pe orice 
om al muncii, indife
rent de munca pe care

o prestează și in orice 
împrejurare s-ar afla 
el. acasă, pe stradă, fn 
mijloacele de trans
port. intr-un local pu-

de a 
care, 
pre- 
prin

portretul acestui 
ilegalist, cu un pu- 
simț al demnității de 
și individuale, cu o 
educație revoluționa-

incompatibile cu vor
băria găunoasă și de
magogia. întîi trebuie 
să gîndim, să mun
cim, și-apoi să vor-

1940. Ni se evocă un timp 
in care „nu era nici cea 
mai mică șansă pentru ar
tiști". dar in care șansa 
părea a surîde „generos" 
speculanților și afaceriști
lor veroși. Urmărim in- 
tr-o atmosferă de bilei ori 
de circiumă (să spunem. în și 
treacăt, că înclinația de a 
reconstitui o lume prin in
termediul unei astfel de vi
ziuni este supralicitată, și 
nu numai în acest film) a- 
gitația unor speculanți mai. 
mici, dar cu ifos și speran
țe de „cheag", câ Mială, 
mașinațiunile unor mari 
escroci și trișori, ca Vizanti, 
Mioc, apoi actele de intimi
dare, șantaj și teroare ale 
unora dintre aceștia in ca
litate de legionari. Mai ales 
falși „Prinți" (e cunoscută 
setea de blazoane a adepți- 
lor cămășilor verzi), bandiți 
disimulați în spatele diver
selor negustorii, slugi plă
tite să miroase și să hăitu- 
iască „vînatul" („Cațea"), 
să trateze cu pistolul pe 
masă și bocancul în burtă, 
ca Pândele, să supraveghe
ze, să spioneze, să amenin
țe și chiar să ucidă — ei 
apar ca aparținînd plevei

par edificatoare ca semni
ficație — senzațional, ce 
nouă ne apare însă, uneori, 
gratuit ; de unde și gustul 
apăsat pentru un anume 
grotesc, excesiv, al imagi
nii ce tinde să comunice 
dereglajul comportamental 
.1 mai departe delirul, 
chiar nebunia anumitor ca
tegorii umane.

Imaginea devine mai gra
vă. mai sobră, de un rea
lism mai direct și mai as
pru (fără a-și refuza cu to
tul un anume lirism) in 
scenele care prin contrast 
ilustrează cealaltă lume, cu 
fața spre viitor : lumea 
muncitorilor al’lați în diver
se stadii de conștiință, a- 
ceea a membrilor mișcării 
comuniste ilegale care ac
ționează discret și eficace. 
Este acea lume care a res
pins cu hotărîre ideologia 
și practicile fascismului, to
tal străine de înclinațiile, 
aspirațiile și concepția des
pre viață ale poporului 
român. Să menționăm ca o 
caracteristică și drept o ca
litate a filmului subtila îm
binare a ficțiunii cu docu
mentarul („jurnalul sonor")

și cu secvențe „ca de docu
mentar". Să menționăm, 
apoi. încercarea de apro
fundare a trăirilor indivi
duale, a fluxului memoriei, 
a relației cu timpul — aces
tea doar in parte izbutite, 
în genere deliberarea rigu
roasă, profesionistă și nu o 
dată inspirată de domeniul 
regiei ori al imaginii (Doru 
Mitranț fiind cu totul re
marcabilă, realizarea cine
matografică propriu-zisâ nu 
reușește să compenseze ca
rențe ce țin de scenariu ; 
lungimea părții expozitive; 
lipsa unui adevărat centru 
de greutate, ca și a unei 
gradări, a unei progresii 
epice, dar mai ales drama
tice optime ; faptul că une
le personaje (cum ar fi cel 
interpretat de Ștefan Ior- 
dache, cu acea uluitoare 
disponibilitate histrionică 
ce-i este caracteristică, ori 
eroina în care este distri
buită Maria Hirșman) nu 
sint suficient motivate ; or, 
faptul că, acțiunea, dincolo 
de motivația inițială, me
reu reactualizată, viața in
terioară a eroului utecist, 
care îi susține puterea de 
a lupta, este insuf ieietâ.' < 
adincită. t ’

Ca și în filmele prece
dente. Dinu Tănase se re
comandă ca un regizor cu 
o justă intuiție a unor buni 
interpreți și un fin îndru
mător al actorilor. Alegerea 
lui Valentin Voieilă, un 
tinăr actor-student cu chip 
și carură expresive, cu 
vocația unui joc simplu și 
interiorizat, de o tensiune 
specială, ni s-a părut exce
lentă, ca și apelul la Ion 
Pavlescu, Zaharia Volbea, 
Radu Vaida (actori mai pu
țin utilizați in film), pentru 
a sugera fauna unui timp 
și unui spațiu, ori colabo
rarea cu Vasile Nițulescu, 
Victor Ștrengaru, Constan
tin Rauțchi și alții.

„întoarce-te și mai pri
vește o dată" — un film 
meritoriu prin tentativa de 
a rescrie. cu mijloacele ar
tei filmului, o pagină din 
istoria luptei eroice a co
muniștilor români împotri
va fascismului. Este o di
recție tematică ce se cere 
ilustrată, In continuare, 
prin creații superioare, cu 
o mare încărcătură de idei 
și realizate la un corespun
zător nivel artistic.

Natalia STANCU

loare miraculoasă are 
vorba bună — ci de 
pălăvrăgeală, de vorba 
seacă, vidată de con
ținut. care ascunde

să pună toată lumea 
mina și să muncească. 
Să gindească, să in
venteze. să perfecțio
neze și să muncească.

MUNCĂ, EDUCAȚIE, CULTURĂ
T

blic și așa mai de
parte.

Munca, educația, 
cultura temeinică și 
serioasă se bazează 
numai pe fapte și sint

bim. Or. unii se pare 
că s-au deprins să 
muncească numai cu 
vorba Și nu de vorbe 
frumoase mă pling — 
ca filolog știu ce va-

inactivitatea și inefi
cienta. E timpul să se 
adopte, pretutindeni, o 
exigență hotărită față 
de asemenea manifes
tări nocive. E timpul

Singuri, cu sudoarea 
frunții noastre trebuie 
să ne punem in trais
tă. Parafrazîndu-1 pe 
Caragiale, nu putem 
să ne naștem bursieri.

să trăim ca salariați 
și să ne stingem ca 
pensionari, fără ca să 
ne justificăm prin 
muncă ceea ce ne ofe
ră societatea. Banii pe 
care-i dă societatea 
sint din munca oame
nilor cinstiți, trudi
tori care nu-s dispuși 
să facă pomană pen
tru leneși, chiulangii 
și paraziți.

în lumina concep
ției partidului nostru 
despre muncă și via
ță. în lumina atitu
dinii față de muncă a

ooporului nostru, care 
vede în ea unica sur
să de progres și bu
năstare unica măsură 
a valorii umane, să ne 
adunăm toate forțele 
pentru a-i spori cali
tatea și eficienta, pen
tru a o lega in modul 
cel mai strins cu edu
cația, știința și cultu
ra. făcînd din roadele 
ei un bun sigur și de 
preț al întregului nos
tru popor, care crede 
că „floarea face po
mul pom și munca 
omul om".

♦
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—COTIDIAN—
Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ La Fabrica de amidon și glu- 

cozâ din Fălticeni a fost pusa in 
funcțiune secția de glucozâ cu o 
capacitate de 7 250 tone pe an. 
Racordarea noii secții la fluxul pro
ductiv asigură înlocuirea importului 
la acest produs mult solicitat de 
întreprinderi din industria alimen
tară. Gradul inalt de automatizare 
a instalațiilor permite realizarea 
unei productivități ridicate, valori
ficarea mai bună a materiilor prime' 
din zonă.

■ Nimic de zis, nu-i ușor să dă- 
rimi un munte, după cum nu-i les
ne nici să-l ridici in altă parte, mai 
ales cînd are un volum de 1 600 000 
mc. Dar nici imposibil nu este, de
monstrează constructorii hidrologi 
de la T.C.H. Colibița. Ei au reușit 
să încorporeze 450 000 mc anroca- 
mente în barajul de 300X90 me
tri pe care-l durează la poalele Că- 
limanilor, pentru centrala electrică 
de 21 MW de la Bistrița Birgăului. 
Mult spor șl pentru restul lucrări
lor, că mai este de făcut de trei 
ori pe cit a fost.

■ Cadre didactice șl studenți ai 
Facultății de biologie, geografie și 
geologie a Universității „Babeș-Bo- 
lyai" din Cluj-Napoca au desco
perit un zăcămînt de mineral cao- 
linos, cu caracteristici superioare 
celor similare cunoscute pină acum 
in țară, și care este deosebit de 
solicitat în siderurgie, industria hir- 
tiei șl in ceramică.

■ Pe o suprafață de aproape 
500 hectare, defrișată de arbuști și 
curățată de mărăcini, I.A.S. Tîmna,

£sfe bine de știut că nu mașina e... membru al A.C.R.
— Cum apreciați faptul că, in mo

mentul de față, numărul membrilor 
A.C.R. a depășit cifra 350 000 ? Sint 
mulți, sint puțini ?

— Asociația noastră nu-i cuprinde 
încă pe toți posesorii de autoturisme, 
dar nu e departe ziua în care, pe 
măsură ce se conving de drepturile 
și avantajele ce li se oferă, vor de
veni și ceilalți membri ai A.C.R. in 
propriul lor interes. O atestă și fap
tul că numai în ultimul an numărul 
membrilor asociației noastre a sporit 
cu aproape 60 000. Aș putea afirma 
că ne simțim ca o mare familie. 
Gindiți-vă numai la faptul că fiecare 
membru al A.C.R. pornește la drum, 
în medie, cu încă doi membri ai fa
miliei sale, la care se adaugă, ocazio
nal. rude, prieteni sau cunoscuți, 
ceea ce înseamnă că de serviciile 
Automobil Clubului Român — teh
nice, instructiv-educative, aplicative, 
turistice și sportive — beneficiază, 
practic, mai mult de un milion de 
oameni.

— Așadar, nu este vorba numai de 
asistență tehnică...

— Și de asistență tehnică, dar nu 
In primul rînd. Pentru că nu mașina 
este membru al A.C.R., ci omul. 
Pentru că nu devii membru al A.C.R. 
numai pentru a beneficia, în schim
bul cotizației anuale, de gratuitatea 
unor servicii tehnice. Pentru că nu 
din cauza mașinii și a defecțiunilor 
tehnice se produc cele mai multe și 
mai grave evenimente rutiere, ci din 
vina celui de la volan, datorită ca
rențelor în pregătirea și educația lui. 
Ceea ce nu înseamnă însă că nu 
acordăm toată atenția asigurării ser
viciilor tehnice necesare. în acest 
scop, ne-am creat și dezvoltat o pu
ternică bază tehnico-materială. în 
toate centrele județene și in nume
roase alte localități din țară funcțio
nează stații de asistență tehnică în
cadrate cu personal muncitor de 
înaltă calificare, stații care dispun de 
aparatură electronică și de instalații 
dintre cele mai modeme pentru tes
tarea, diagnosticarea și Înlăturarea 
defecțiunilor. în același timp, am 
luat măsuri ferme atit pentru 

.eșxfc.C’ calității serviciilor tehni
ce în a Here, cit și pentru spo
rirea operativității în intervențiile de 
remorcare și depanare. Pentru o mai 
bună cuprindere teritorială. în acest 
an vor mai fi date în funcțiune încă 
39 de stații de asistență tehnică mo
derne. Ca și cele mai nou construite, 
ele vor dispune, deopotrivă, de spa
ții pentru activități educative, pentru 
cluburi.

— Să înțelegem de aici intenția 
asociației de a-i atrage și mai mult 
pe membrii săi in activități specifice 
de club ?

— Nu e vorba numai de intenție 
sau dorință, ci de statornica noastră 
preocupare de a crea toate condițiile 
pentru a facilita exercitarea efectivă 
a drepturilor și răspunderilor pe care 
le conferă tuturor, în egală măsură, 
calitatea de membru al AiC.R. — de 
la cel care începe să deslușească abe
cedarul conducerii pină la cel care 
se perfecționează în arta conducerii, 
în ce privește nivelul de instruire în 
„Cursurile de învățare și perfecțio
nare a conducerii automobilului" nu 
putem să nu menționăm faptul că 
anul trecdt, de exemplu, proporția 
celor care au promovat, la prima pre
zentare, examenul pentru obținerea 
permisului de conducere a fbst de a- 
proape 75 la sută.

— Un procent cu mult peste media 
pe țară față de celelalte școli de șo
feri amatori. Cum se explică această 
reușită ? 

județul Mehedinți, a organizat o pa- 
jiște-model, fertilizată cu îngră
șăminte, irigată pe cel puțin 120 
hectare. Cinci luni din an, vacile 
pentru lapte pășunează pe aceas
tă pajiște. Producția de masă ver
de atinge 30 tone la hectar. Tot
odată, se obține și fîn pentru pe
rioada de stabulație a animalelor. 
Sperăm că acest exemplu convin
gător va fi și molipsitor.

■ In stațiunea Olănești a început 
construirea unui complex hotelier 
cu o capacitate de 1 100 locuri pe 
serie. Este al doilea edificiu de a- 
cest fel, după hotelul cu 425 locuri, 
aflat la rîndul său în execuție. Am
bele clădiri urmează să dubleze ca
pacitatea de cazare și tratament 
a acestei renumite stațiuni.

■ Spațiile dintre blocuri, străzi
le, aleile și chiar unele apartamen
te din noul cartier Flacăra al mu
nicipiului Călărași așteaptă de 
mult mina bunilor gospodari : con
structorii să-și ia resturile de ma
teriale aruncate vraiște, municipa
litatea să amenajeze străzile și a- 
leile și să asigure iluminatul, iar 
locatarii să înfrumusețeze spațiile 
din jurul locuințelor.

■ Ca urmare a strădaniei lu
crătorilor întreprinderii județene 
pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile — Dolj, în 
perioada care a trecut din acest 
an au fost reintroduse în circuitul 
economic 28 880 tone oțel, 374 tone 
cupru, 393 tone aluminiu, 883 tone 
uleiuri minerale uzate, însemnate

— Prin modernizarea întregului 
proces de instruire teoretică și prac
tică, prin construirea de noi poligoa
ne mai funcționale, selecționarea și 
promovarea unor cadre de înaltă 
pregătire și probitate profesională, 
respectarea strictă a programei și 
planurilor de învățămînt, constituirea 
de comisii proprii de preexaminare, 
care apreciază dacă un candidat sau 
altul e pregătit să se prezinte sau 
nu pentru obținerea permisului. Fi
lialele din București, Timiș, Iași, Ga
lați și Sibiu au fost înzestrate cu si
mulatoare perfecționate de conduce
re auto, cu cite patru posturi de lu
cru, acțiune care va continua și la 
alte filiale. La buna pregătire a noi
lor șoferi amatori contribuie și mă
sura, luată de comun acord cu Direc
ția circulație din Inspectoratul Ge
neral al Miliției, ca membrii asocia
ției să învețe pe propria mașină, la 
care se adaptează un dispozitiv de 
dublă comandă demontabll. Drept ur
mare, cursantul conduce mai pru
dent, este mai atent la explicațiile

Convorbire cu tovarășul
Neagu COSMA
prim-vicepreședinte 

al Automobil Clubului Român

instructorului, respectă cu mai multă 
grijă și strictețe indicatoarele și 
marcajele străzii și evită manevrele 
periculoase, astfel incit această for
mă de școlarizare se dovedește un 
element didactic de mare eficiență, 
în același mod organizăm și cursurile 
de perfecționare in conducerea auto.

— Pentru cine se organizează 
aceste cursuri ?

— Pentru toți membrii asociației 
noastre, dar cu deosebire pentru cei 
începători, pentru cei care își pun 
mașinile la „iernat" pină primăvara, 
pentru cei care sînt nesiguri în ce 
privește circulația pe timp de noapte, 
în condiții de mizgă, polei, gheață. 
Iată de ce aș dori să fac și pe 
această cale un apel către toți mem
brii asociației noastre de a participa, 
efectiv, la acțiunile pe care le orga
nizăm in exclusivitate în interesul 
lor, prin formele, mijloacele și meto
dele de care dispunem.

— Care sint acestea și cit de acce
sibile sint ?

— Accesibilitatea este generală 
pentru orice membru al A.C.R. Forma 
organizatorică de bază a Automobil 
Clubului Român este cercul A.C.R., 
care face legătura intre masa mem
brilor și organele de conducere ale 
asociației, permite schimbul reciproc 
de informații, contribuie la formarea 
și educarea nemijlocită a omului de 
la volan, la pregătirea și îndrumarea 
tehnică a acestuia. Funcționează in 
prezent 4 000 de astfel de cercuri, dar 
ele nu-i cuprind incă pe toți mem
brii A.C.R., mai ales pe cei de la 
sate, număr în continuă creștere, și 
spre care ne îndreptăm atenția in 
momentul de față. De asemenea, a 
formă deosebit de instructivă și edu
cativă, specifică asociației noastre, 
este activitatea de club, care oferă 
posibilitatea membrilor A.C.R. să-și 
petreacă în mod plăcut și util timpul 
liber. în spațiile special amenajate 
din cadrul stațiilor de asistență teh
nică nou construite se organizează 
numeroase acțiuni instructive și edu
cative, între care simpozioane, seri 
ale automobiliștilor, consfătuiri pri
vind etica rutieră și conducerea pre

cantități de textile, piele, anvelope 
reșapabile, hîrtle și cartoane.

■ La întreprinderea „Textila" din 
Vaslui au fost realizate prin auto- 
dotare și montate pe războaiele de 
țesut peste 200 limitatoore de mers 
în gol. Simple, ieftine, economicoa
se. Cînd firul se rupe, alimentarea 
cu energie electrică se întrerupe 
automat. S-a calculat că dacă s-ar 
monta limitatoare în toate între
prinderile de profil din județul Vas
lui, s-ar economisi anual, numai pe 
această cale, aproape 600 000 kWh 
energie electrică.
, ■ „Trei iazuri" se numește noul 
complex de alimentație publică 
deschis de Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achiz!- 
ții și desfacere a mărfurilor Teleor
man, la marginea comunei Puram, 
pe șoseaua Alexandria - București, 
la kilometrul 10.

■ Asociația legumicolă de stat 
și cooperatistă din Sînpetru, județul 
Brașov, a pus la dispoziția popu
lației peste un milion răsaduri de 
tomate, vinete, ardei și alte legume 
și zarzavaturi.

■ Stația județeană de salvare 
din Alba lulia a fost înzestrată cu 
10- mașini noi. Ele servesc, îndeo
sebi, dispensarele medicale de pe 
marile șantiere ale Combinatului mi
nier al cuprului din Roșia Poieni și 
ale hidrocentralelor de pe valea 
Sebeșului.

■ In municipiul Roman, la parte
rul unuia dintre noile blocuri con
struite în zona centrală s-a des
chis magazinul „Guliver", destinat 
în exclusivitate copiilor.

■ Unele din magazinele alimen
tare din municipiul Ploiești au de
venit adevărate „redute", înconju
rate de ziduri înalte de ambalaje, 
lăzi de toate felurile, sticle și bor
cane. Cine escaladează neglijența ?

■ De la începutul anului, în lo
calitățile rurale ale județului Brăila 
au fost executate lucrări de con
strucții, reparații, întrețineri de 
străzi și trotuare, îmbunătățiri fun
ciare, plantări de pomi, în valoare 
de 100 milioane lei.

ventivă, consultații tehnice, juridice 
și turistice, punerea în discuție a 
„șoferilor-problemă", demonstrații 
practice privind Întreținerea și con
ducerea mașinii în mod economicos, 
cu un consum mai redus de benzină. 
Tot în cadrul cluburilor se vizionea
ză filme pe teme rutiere, realizate de 
asociația noastră, se pot procura sau 
lectura tipărituri de specialitate, se 
fac schimburi de impresii și expe
riență, se leagă prietenii. La duhu
rile din Botoșani, Focșani și din alte 
părți, in timp ce mașinile se repară 
în ateliere, posesorii acestora pot as
culta sfaturi și recomandări utile pe 
benzi de magnetofon. Toate aceste 
acțiuni au exercitat și exercită o pu
ternică inriurire asupra comportării 
în circulație a automobiliștilor și nu 
pot să nu remarc faptul că, in tot 
anul 1981, în județele Prahova, Bu
zău și altele, nici un membru al A.C.R. 
nu a fost implicat in nici un acci
dent de circulație. Este ceea ce 
ne-am propus să realizăm cu toți 
membrii asociației noastre, să facem 
din aceasta un motiv de ambiție și 
un titlu de mîndrie și onoare că a 
fi membru al A.C.R. înseamnă a fi un 
conducător auto model din toate 
punctele de vedere. Și este îmbucu
rător faptul că an de an sporește 
numărul celor care obțin rivnita dis
tincție a concursului de masă „Con
ducere auto exemplară".

— După această capricioasă primă
vară, intrăm in sezonul estival. Ce 
oferă A.C.R. membrilor săi in pe
rioada următoare ?

— Dispunem de o bază proprie de 
turism și agrement la Macin, Baba- 
dag și Mila 35 în Delta Dunării, de 
două hoteluri plutitoare in Deltă, 
două vase destinate excursiilor pe ca
nalele acesteia, remorchere și șalupe, 
de un mare și modem complex-tehnic- 
motelier la Rădăuți și am Început să 
amenajăm acum baze turistice pro
prii la Sîngeorz-Băi și pe valea Si- 
riului, în județul Buzău. Totodată, 
prin înțelegerile convenite între 
A.C.R. și alte foruri organizatoare de 
turism și odihnă, membrii asociației 
noastre beneficiază de locuri rezer
vate pe litoral, în stațiunile monta
ne, în hanurile și popasurile turistice 
din întreaga țară. în tot sezonul es
tival organizăm numeroase acțiuni 
de sfirșit de săptămină, cu vizitarea 
unor obiective turistice și zone pito
rești situate în apropierea localități
lor de reședință a automobiliștilor, 
pentru a evita traseele lungi, obosi
toare, și cu un consum mare de ben
zină. Membrii A.C.R. sint invitați și 
pe această cale să participe în sezo
nul estival la numeroasele și atracti
vele concursuri tehnico-aplicative, de 
orientare, de îndeminare, turistice și 
sportive, raliuri ale economiei de 
carburanți și ale eleganței în condu
cere, acțiuni la care au de învățat 
toți cei prezenți, fie în calitate de 
concurenți, fie de spectatori, mem
bri ai marii familii a automobiliști
lor. Pentru că principiile fundamen
tale care constituie însăși rațiunea 
de a fi a asociației noastre sînt ace
leași care guvernează in orice fami
lie ce se respectă : spiritul de întra
jutorare și bună gospodărire, de in
strucție și educație, de comporta
ment demn și civilizat. Este ceea ce 
ne dorim să regăsim Ia fiecare din 
sutele de mii de membri ai asociației 
noastre, care să constituie în traficul 
rutier tot atîtea exemple de conduită 
atentă și preventivă, sigură și civi
lizată.

Petre POPA

Cronica zilei
La Casa de cultură a Institutului 

român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea din Capitală a avut loc. 
joi seara, „Gala filmului canadian", 
manifestare organizată sub egida 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste în cadrul programului de 
schimburi culturale dintre România 
și Canada.

Filmul prezentat cu acest prilej — 
„Familia Ploul'fe" — realizat recent 
de regizorul Gilles Karl, după ro
manul cu același titlu al scriitorului 
Roger Lemelin, se înscrie între 
creațiile de prestigiu ale cinemato
grafiei canadiene contemporane.

Aspecte ale succeselor înregistrate 
de Canada în domeniul artei cine
matografice. ale schimburilor cultu
rale româno-canadiene, în contextul

A apărut „ERA SOCIALISTĂ» nr. 9/1982
în deschidere este publicat edito

rialul „9 Mai — Ziua Independen
ței, Ziua Victoriei". în continuare 
sint publicate articolele : „Conștiin
ță politică și competență tehnico-e- 
conomică" de Paraschiv Benescu ; 
„Responsabilitatea comunistă în via
ta social-economică" de Floarea 
Leuștian ; „Caracterul concret și 
complex al activității politico-educa
tive" de Matei Șimandan ; „Spiritul 
vremii în dramaturgie" de Andrei 
Băleanu ; „Teatrul și publicul tî- 
năr" de Constantin Schifirneț ; „Sar
cini primordiale în domeniul inves
tițiilor energetice" de Gheorghe Co
coș ; „Noi posibilități de dezvoltare

tv
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Teleșcoală
15.30 La volan
15,45 Emisiune în limba germană
17.40 Tragerea Loto
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.30 Actualitatea economică
20.40 Film artistic : ,.Rîul care urcă 

muntele". Cu : Gheorghe Cozorlcl, 
Valeria Seciu, Gheorghe Metzen- 
rath, Catrinel Dumitrescu, Emanoll 
Petruț, Olga Bucătaru, Nlneta 
Guști, Mihai Gingulescu, Aurel 
Grușevschi, Boris Gavllțchl, Adina 
Popescu, Mihai Pruteanu, Ovidiu 
Moldovan. Regia : Cristiana Ni- 
colae

22,20 Telejurnal

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Mondialele de box
în cadrul celei de-a 4-a reuniuni 

a campionatelor mondiale de box de 
la Miinchen au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate tehnice: catego
ria muscă: Santiesteban (Cuba) 
b.ab. 3 Lesov (Bulgaria) ; Prosch 
(R.D. Germană) b.p. Reyes (Porto 
Rico); Collins (S.U.A.) b.p. Polo (Co
lumbia); categ. mijlocie-mică: Galici 
(Italia) b.p. N. Chioveanu (Româ
nia) ; Zakov (Bulgaria) b.p. Magnetto 
(Franța) ; Murillo (Columbia) b.ab. 
Mlkkoia (Finlanda) ; categ. grea : 
Alvics (Ungaria) b.p. I, Cernat (Ro
mânia).

Campionatele mondiale de box pen
tru amatori au continuat la „Olympia 
Halle" din Miinchen cu cea de-a 5-a 
reuniune, in cadrul căreia au evoluat 
pugiliștii de categoriile „cocoș" și 
„pană". Medaliatul ultimei ediții a 
Jocurilor Olimpice, pugilistul român 
Dumitru Cipere, în limitele categoriei 
„cocoș", a repurtat o spectaculoasă 
victorie la puncte, cu o decizie de 
4—1, în fața campionului Franței,

în cîteva rînduri
• în derbiul campionatului na

țional de polo pe apă, ieri, la Ora
dea, formația locală Crișul a între
cut cu scorul de 12—9 pe lidera cla
samentului, Dinamo București. Alte 
rezultate : Voința Cluj-Napoca — 
Progresul București 8—7 ; Rapid 
București —,C.S.S. Triumf Bucu
rești 14—9. )
• La Istanbul au continuat între

cerile campionatului balcanic mascu
lin de baschet. Rezultate tehnice : 
Iugoslavia — Bulgaria 93—76 ; Tur
cia — Grecia 82—77. Echipa Româ
niei a avut zi liberă.
• Peste 15 000 de spectatori au ur

mărit la Copenhaga meciul interna
tional amical de fotbal dintre echi
pele Danemarcei și Suediei. Partida 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 1—1 (0—0).
• Competiția ciclistă internaționa

lă pentru „Trofeul Trentin" a con
tinuat cu etapa a 2-a. cîștigată de 
italianul Walter delle Case (201 km 
în 5h 27’49”). în clasamentul gene

Meșteșugarii sătmăreni
Pentru a veni într-o măsură cit 

mai mare în intîmpinarea cerințe
lor populației, cooperativa meșteșu
gărească „Constructorul" din Satu 
Mare extinde cu fiecare an gama 
prestărilor de servicii organizate 
în secții și ateliere, amplasate în 
marile cartiere de locuințe din mu
nicipiu și județ. După cum ne in
formează tovarășul Gheorghe Tul
bure, vicepreședintele cooperativei, 
de curînd a luat ființă, pe strada 
„Drumul Careiului", în preajma 
marilor ansambluri de locuințe din 
cartierele Someș și Micro 16, un 
lot mixt de instalații-construcții. 
Compartimentul de instalații este 
destinat cu prioritate intervențiilor 
în caz de urgență în cartierele res-' 
pective, la Instalații de încălzire.

lărgirii și diversificării legăturilor de 
cooperare și colaborare dintre cele 
două țări, au fost relevate în alocu
țiunea rostită de criticul de film Ma
rin Teodorescu. directorul Casei de 
filme numărul 1.

La spectacol au participat Ion 
Găleteanu. secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Asociației cineaștilor, 
actori, regizori și critici de film, alți 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au luat parte, de asemenea, am
basadorul Canadei la București, Pe
ter McLaren Roberts, alți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

a gospodăriilor montane" de C. Se- 
crieru ; „Patriotismul socialist — 
factor al progresului societății noas
tre" de Constantin Nica și Ion Stă- 
nescu ; „Dezarmarea si opinia pu
blică internațională : de la deziderat 
la practică" de Vasile Secăreș ; „Cri
za economică și, mecanismul prețu
rilor pe plan mondial" de Constan
tin Moisuc ; „Orientări contem
porane în etnologie" de C. I. Gu- 
Kan.

Revista mai publică dezbaterea cu 
tema „Teorie și practică în exerci
tarea rolului conducător al partidu
lui" și rubricile : „Cărți și semnifi
cații" și „Cuvintul cititorilor".

22,33 Cîntecul și poezia care ne-au în
soțit istoria. Partidul inimilor 
noastre

PROGRAMUL 2

15,00 Cîntec dulce, românesc — melodii 
populare

15.30 Profesiunile cincinalului. O mese
rie moștenită din familie — mine
ritul

16,00 Pagini eroice din muzica româ
nească

17,00 Stadion — emisiune de actualitate 
sportivă realizată și prezentată de 
Cristian Țopescu

17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.30 Concertul Filarmonicii „George 

Enescu". Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Jorge Luis Prats (Cuba). 
In pauză : Efigii lirice

22,00 Generația deceniului IX. Spirit re
voluționar — angajare patriotică. 
Reportaj

22,20 Telejurnal

Meloud Kadour. în toate cele trei re
prize Dumitru Cipere s-a remarcat 
printr-un box tehnic, cu lovituri pre
cise, dominîndu-1 net pe talentatul 
pugilist francez. La aceeași categorie, 
Manuel Vilchez (Venezuela) l-a între
cut la puncte pe Pavel Madura (Ceho
slovacia), și tot la puncte a cîștigat 
sovieticul Viktor Miroșnicenko meciul 
cu sud-coreeanul Chang Suk Chin.

Unul dintre cele mai interesante 
meciuri ale galei s-a disputat în limi
tele categoriei „pană" intre mezinul 
echipei române, Ion Stan, și spaniolul 
Râul Trapero. Dînd dovadă de o mare 
dîrzenie, cu un finiș mai bun. Ion 
Stan și-a adjudecat victoria la puncte, 
cu o decizie de 3—2.

Alte rezultate la categoria „pană": 
Richard Nowakowski (R.D. Germană) 
b.p. Saber Sarag (Egipt) ; Ravsal Ot- 
gonbayer (R.P. Mongolă) b.p. M. Me- 
todiev (Bulgaria) ; Peter Suckrow 
(R.F. Germania) b.p. Dragan Kono
valov (Iugoslavia).

ral conduce italianul Giuseppe Sa- 
ronni. urmat, la două secunde, de 
coechipierul său Francesco Moser.

® Pe circuitul de la Salzburg s-au 
desfășurat întrecerile „Marelui Pre
miu" al Austriei la motociclism, con
curs contînd pentru campionatul 
mondial. La clasa 500 cmc. victoria 
a revenit italianului Franco Uncini 
(„Suzuki"), care a realizat o medie 
orară de 185,500 km. Alte rezulta
te: clasa 125 cmc : Angel Nieto (Spa
nia). pe „Garelli" ; clasa 350 cmc : 
Eric Saul (Franța), pe „Yamaha".
• Atleta sovietică Aleksandra De- 

verinskaia a terminat învingătoare în 
proba feminină de 5 km marș des
fășurată pe străzile Moscovei, sta
bilind un nou record mondial cu 
timpul de 22’30” (vechiul record era 
de 22’35” și aparținea sportivei aus
traliene Sue Cook). în cursa mas
culină de 20 km, pe primul loc s-a 
situat Ivan Sankovski, cu lh 21’39” 
— cea mai bună performantă mon
dială a anului.

în sprijinul locatarilor
electrice, sanitare. în cadrul unită
ții este organizat și un atelier pen
tru reparații și recondiționări de 
aparate electrocasnice.

în cadrul compartimentului de 
construcții funcționează echipe spe
cializate în lucrări de zidărie, zu
grăvit, parchetări, tapetări, precum 
și pentru executarea de decorațiuni 
interioare în apartamente. A fost 
înființată, de asemenea, și o uni
tate care execută lucrări fono, ter- 
mo și hidroizolante în apartamen
te. în acest scop sînt folosite și 
materiale de calitate foarte bună, 
realizate de specialiști ai coopera
tivei. intre acestea fiind și plăcile 
termoizolante confecționate din 
puzderii de in și cinepă care au 
fost omologate de ÎNCERC Bucu
rești. (Octav Grumeza).

R. D. GERMANA

0 comună a inițiativelor cetățenești
Undeva, nu departe de Magdeburg, 

se află o comună pe numele ei Klein 
Wanzleben. Cind am vizitat-o era 
iarnă, cîmpul se afla sub pojghița 
înghețată, iar oamenii adunați prin 
case, pe lingă sobe. Nu se puteau 
vedea holdele verzi, nici cîntări în 
mină vreuna din dolofanele sfecle 
de zahăr care constituie mîndria lo
calnicilor. Dar ni s-a spus că o bună 
parte din cele 6 000 de hectare ara
bile ale comunei, alături de cereale, 
sint destinate acestei culturi. Se ob
țin, în mod curent, recolte de 30 000 
kg la hectar, cu un conținut în zahăr 
de peste 16 la sută. Gazdele 
ne-au vorbit mult pe această temă 
....dulce". Prin partea locului, cultu
ra și prelucrarea acestei plante au 
vechi tradiții : 
prima fabrică de 
zahăr a apărut în 
1833. după care 
au urmat altele, 
devenite în anii 
socialismului, prin 
dezvoltări și modernizări succesi
ve. întreprinderi în toată pu
terea cuvîntului. Ele prelucrează 
zilnic 1 500 tone sfeclă, dar tot nu 
reușesc să prefacă în zahăr întrea
ga recoltă, astfel că se mai trimite 
și în alte părți, spre a fi prelucrată. 
Apoi sînt cele două întreprinderi 
pentru sfeclă furajeră, atit de nece
sară puternicului sector zootehnic al 
comunei : complexul de bovine este 
cel mai mare din țară ; de aici pro
vine 70 la sută din carnea necesară 
regiunii Magdeburg. Nu-i de mirare, 
că în această comună își au sediul 
un institut de cercetări pentru sfecla 
de zahăr, care întreține relații de 
colaborare cu institute similare din 
țările socialiste, inclusiv dip Româ
nia, și o întreprindere de selecționa
re și producere a semințelor de 
sfeclă de zahăr.

Dar la Klein Wanzleben nu se 
practică monocultură. Griul, orzul 
dau și ele recolte bune. Alături de 
zahăr, faima comunei este dusă oină 
în capitala țării, la Berlin, de 30 de 
sorturi de lalele, cărora le sînt re
zervate 60 de hectare de seră. La
lelele sînt mesagerele fertilității pă- 
mintului din această zonă a țării 
prietene, dar mai cu seamă a hărni
ciei și priceperii locuitorilor. Totuși, 
sfecla rămine „regina" culturilor din 
Klein Wanzleben. îi este consacrat 
chiar și un bal — „balul sfeclei" — 
tradiție moștenită din străbuni, ca și 
cultura plantei amintite. Veniturile 
realizate din această cultură, din 
prelucrarea ei industrială constituie 
suportul material al dezvoltării eco

NOTE DE CĂLĂTORIE

cinema
HI întoarce-te și mai privește o dată : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15,
■ Cinci pentru infern : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12; 14, GIULEȘTI
(17 55 46) — fi; 11,13:13,30; 15,45; 18; 20. 
Bl Incendii și locuri pirjolite („Zilele 
filmului cehoslovac") ; STUDIO — 16; 
18; 20.
B Angela merge mai departe ; TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
■ Orgolii: DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
■ Grăbește-te încet î COTROCENI 

49 48 48) — 15,30: 17,45; 20.
B Semnul șarpelui : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
BS Alo, aterizează străbunica: POPU
LAR (35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
B înghițitorul de săbii ; TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
g| Destinația Mahmudia : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
■ Tatăl meu Alfons : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Fericire de țigan : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
B Trei oameni periculoși : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
B Gemenii : BUZEȘTI (50 43 58) —
13,15; 20,15.
B Pilot de formula unu : SALA 
MICA A PALATULUI — 10; 12,30; 15; 
17,15; 20, PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 16,30; 19.
B Unde ești, dragoste: LIRA (317171) 
— 15,30; 18; 20.
B Orchestra fără nume : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
B Milioanele lui Fairfax : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Prietenii : FLACARA (20 33 40) —
15,30; 17,30; 19,30.
B Comoara din lacul de argint : 
ARTA (21 31 86) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
B Ziua cea mai lungă ; LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 12,15; 15,45; 19.
B Doi colonei : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
El Tess : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
12,30; 16; 19,15, GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 12,30; 16; 19,15, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 12,15; 15,30; 19.
Q Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 9; 
10,45; 12,30; 16,15, Copiii căpitanului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 șl 10 mai. In țară : Vreme In general 
caldă. Cer schimbător, pe alocuri in 
vestul, nordul țării și în zonele de 
munte vor cădea averse de ploaie în
soțite de descărcări electrice. In rest 
averse izolate. Vint slab pină la mode
rat cu intensificări locale de scurtă du

nomice a comunei, al creșterii nive
lului de viață al locuitorilor.

Cine trece astăzi prin comună re- 
.marcă. desigur. înfățișarea prosperă 
a caselor — circa o treime au fost 
modernizate, în ultimii ani. dispu- 
nînd de apă curentă și chiar încăl
zire centrală ; pe anumite străzi au 
apărut blocuri de locuințe — o parte 
din ele încălzite, prin termoficare, 
cu abur de la fabrica de zahăr. O 
policlinică, un liceu de 10 ani. o gră
diniță și o creșă, un magazin mo
dern creează celor peste 2 500 de lo
cuitori ai acestei așezări un mediu 
de viață plăcut și. totodată, confor
tabil.

Condițiilor vieții materiale, foarte 
puțin diferite de cele de la oraș, li 

se adaugă cele 
necesare unei in
teresante si atrac
tive vieți spiri
tuale : la căminul 
cultural si la clu-

, , burile întreprin
derilor se face muzică sub în
drumarea unor instructori, se as
cultă concerte ; societatea locală
pentru răspindirea științei și tehni
cii organizează cicluri de conferințe 
despre istoria și tradițiile acestui ți
nut. Cultura fizică, sportul au con
diții bune de manifestare. Există un 
centru sportiv, aparținînd primăriei, 
unde amatorii de mișcare în aer li
ber găsesc terenuri de fotbal, volei, 
atletism, ca și o sală pentru tenis de 
masă, vestiare, un bufet.

înflorirea comunei se datorește nu 
numai investițiilor în bani, ci și ce
lor de inițiativă civică, aportului 
direct al locuitorilor ei. Cei 30 de 
deputati, comitetul comunal al Fron
tului Național sînt în fruntea acțiu
nilor obștești destinate binelui ob
ștesc. „Mulțumim femeilor și mame
lor pentru munca depusă", scrie pe 
frontispiciul creșei, în semn de re
cunoștință pentru contribuția adusă 
la ridicarea noului edificiu pentru 
copiii satului. Tot cu concursul cetă
țenilor s-au executat lucrările nece
sare pentru iluminat : ei au făcut 
săpăturile, iar primăria a procurat 
cablul ; în cîteva săptămîni lucrarea 
a fost gata. Sînt lucrări pe care ce
tățenii șl le asumă in întregime : 
întreținerea zonelor verzi. îngrijirea 
fațadelor. Se dă o mare atenție pro
tecției naturii, paralel cu colectarea 
tuturor materialelor refolosibile de 
prin gospodăriile cetățenilor, pentru 
ca nimic să nu se piardă, nici să po
lueze mediul înconjurător.

Rodica ȘERBAN

Grant — 14,15; 18; 20 : DOINA
(16 35 38).
B Atenție Ia pana de vultur : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, AURORA (35 04 66) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
B Lanțul amintirilor : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 12.30; 16; 19,30.
B O dramă la vînătoare : EFORIE 
(13 04 83) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
B Omul puma : PACEA (60 30 85) — 
10,30; 15,30; 17,30; 19.30, MUNCA
(21 50 97) — 14; 16; 18; 20.
B în spațiu : MELODIA (12 06 88) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
B Cei șapte fantastici ; COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.

teatre
■ Teatrul Național <14 7171, sala
mlcâ) : Cavoul dc familie — 19,30;
(sala Atelier) : Idolul și Ion Anapoda
— 19.
H Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Jorge Luis Prats (Cuba) —
19,30.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : Con
tesa Maritza — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mormintul călărețului avar — 19,30; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Ca
bala bigoților — 19.
B Teatrul Mic (14 70 81) ; Pluralul en
glezesc — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Mintala — 20.
B Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 19,30.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infeni — 19,30; (sala 
Studio) ; Inele, cercei, beteală — 19.
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu ne naștem toți la aceeași 
vîrstă — 19.30.
B Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită... —
19,30.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Zi-Ie d-alea de-ale noastre
— 19.
B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Paradis de ocazie — 19,30.
B Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 17.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Ni- 
nigra și Aligru — 17.
B Circul București (11 01 20) : Specta
colul „Circul Mare din Moscova" —
19,30.

rată îndeosebi la munte. Minimele vor 
fi cuprinse intre 5 și 15 grade, iar tem
peraturile maxime vor ii cuprinse în
tre 18 și 28 de grade, local mai ridicate 
în sudul țării. Izolat condiții de grin
dină. In București : Vreme caldă. Cerul 
va fi variabil favorabil ploii sub formă 
de aversă în a doua parte a intervalu
lui. Vînt slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse între 5 
șl 8 grade, iar maximele vor fi cuprin
se Intre 25 șl 28 de grade. (Ileana Ml- 
hăilă, meteorolog de serviciu).

• APA GREA Șl 
TRANSPLANTURI
LE BIOLOGICE. Se »«• 
că transplantarea organelor se 
izbește nu numai de fenome
nul respingerii, ci și de fap
tul că organele preluate de 
la donatori pot fi păstrate 
numai un timp foarte scurt : 
rinichii — două-trei zile, ficatul 
— cel mult 12 ore, iar inima — 
numai două-trei ore. Un grup 
de medici din Berlinul occiden
tal a descoperit că apa grea 
adăugată la soluțiile conservan- 
te prelungește substanțial ter
menul de păstrare a organe
lor aflate In afara organismu
lui pentru că moleculele ei. 
fiind mai mari decit cele ale 
apei obișnuite, se mișcă mai 

încet si intră în reacție mai 
greu. Ca urmare, procesele vi
tale sint frinate. După ce or
ganul este transplantat, el în
depărtează repede resturile de 
apă grea și reintră în ritmul 
normal de funcționare.

• HIDROCEN
TRALĂ... ÎN RUCSAC. 
Specialiștii kirghizi au realizat, 
pentru asigurarea cu energie 
electrică a geologilor și a cioba
nilor ce-și duc turmele la pă- 
șunat în munți, o microhidro- 
centrală transportabilă intr-un 
rucsac obișnuit. Ea poate fi in
stalată în mai puțin de o oră pe 
orice pîriu de munte, asigurînd 
suficientă energie electrică pen
tru iluminarea unor încăperi, 
funcționarea frigiderelor, mașini

lor de spălat, încărcarea acumu
latoarelor.

• REFUZ SEMNIFI
CATIV. Cunoscutul scriitor 
columbian Gabriel Garcia 
Marques a terminat recent un 
scenariu de film consacrat revo
luției populare din Nicaragua. 
In film va fi oglindit eroismul 
unui grup de patrioți din cadrul 
Frontului sandinist de eliberare 
națională, care au ocupat clă
direa congresului din capitala 
țării — Managua. Dar Ia scurt 
timp după începerea filmărilor a 
intervenit o pauză neprevăzută. 
Nici un actor n-a acceptat să in
terpreteze rolul lui Somoza, atit 
este de mare dezgustul pe care 
îl provoacă tuturor figura fostu
lui tiran. Realizatorilor filmu
lui nu le rămine altceva de fă

cut decit să caute In afara Ame- 
ricii Latine un actor dispus să 
joace in acest rol.

• GHEAȚĂ APĂRĂ
TOARE ÎMPOTRIVA FRI
GULUI. Pentru apărarea li
vezilor de meri împotriva valului 
de frig ce s-a abătut in această 
primăvară asupra teritoriului 
R.D.G., pomicultorii din regiunea 
Potsdam utilizează... gheața. 
Specialiștii au stabilit că mugurii 
umflați ai pomilor pot rezista, 
dacă sint acoperiți cu o „cămașă" 
de gheață, la un frig pină la mi
nus nouă grade Celsius. „Im- 

brăcarea" lor in astfel de cămăși 
se face simplu, cu ajutorul in
stalațiilor obișnuite de ploaie ar
tificială. Sub stratul de gheață 
astfel format se-creează un fel de 
microclimat care face ca mugurii 
să nu ajungă la o tem
peratură mai scăzută de 0,5 gra
de C, temperatură ce nu le 
dăunează.

• URMELE UNUI IN
CENDIU DIN EPOCA 
MICENIANĂ O echipă de 
arheologi greci a descoperit re
cent in zona orașului Theba, 
din centrul Greciei, rămăși

țele unor locuințe datind din 
epoca miceniană. Casele se 
găseau în apropierea unui pa
lat din Micene. actualele ruine 
aflindu-se sub construcția unui 
zid din epoca romană tîrzie. 
Potrivit unui reprezentant al 
Institutului de antichități din 
regiune, locuințele au fost dis
truse de un incendiu în jurul 
anului 1200 î.e.n.

• UN POD PESTE 
GIBRALTAR. Soluțiile ingi
nerești privind realizarea unei 
legături rutiere directe între 
Africa și Europa peste strim- 
toarea Gibraltar au constituit 
tema principală a simpozionu
lui științific internațional care 
s-a desfășurat în localitatea 
marocană Tanger. Specialiș
tii au examinat modalitățile 

construirii unui pod ce va lega 
țărmurile celor două conti
nente, ajungînd la concluzia 
că acest proiect este realizabil 
din punct de vedere tehnic. O 
reuniune similară urmează să 
aibă loc la sfirșitul lunii aces
teia în Spania. Atunci vor fi 
examinate posibilitățile teh
nice de construire a unui tu
nel pe sub strimtoarea Gibral
tar.

• O IPOTEZĂ PRI
VIND FORMAREA HI
DROCARBURILOR. Cer
cetătorii gruzini apreciază că 
procesul actual de formare a 
hidrocarburilor este în strinsă 
legătură cu formațiunile no- 
roase. Astfel, emanațiile vul

canilor, gazele industriale și 
respirația plantelor fac ca in 
atmosfera Terrei să ajungă o 
mare cantitate de bioxid de 
carbon. în urma unor reacții 
chimice complexe și a unor 
reacții fotochimice, bioxidul de 
carbon se transformă în atmos
feră în particule de hidrocar
buri care se acumulează sub 
forma unor aerosoli in nori. 
Odată cu picăturile de ploaie, 
aceste hidrocarburi ajung pe 
Pămînt. iar aooi în subsolul 
acestuia. După cum relatează 
agenția T.A.S.S., la prima ve
dere, această ipoteză pare fan
tastică, dar în favoarea ei ple
dează un experiment realizat, 
recent, in cadrul observatoru
lui astrofizic de la Abastumani, 
de cercetătorii acestuia și al 
Institutului republican de hi
drologie.



l[

—■

o

O J
■,A

.O'; i
jsșa

—r—
Sg&Jii

■:®i 
a 

îgSșj raj

ros-i
fey ’o

t-fe-x-
pȘjij

fo' •: O-:

ce
Ox J
3 £

PENTRU DEZARMARE, Demersuri pentru o soluționare politică r

PENTRU PACEA ÎNTREGII LUMI a conflictului anglo-argentinian

AUSTRALIA : 400 000 de semnături pentru interzicerea 
armelor de nimicire în masă

CANBERRA 6 (Agerpres). — Peste 400 000 de locuitori al Australiei 
au semnat o petiție prin care se cere interzicerea armelor nucleare și 
a tuturor armelor de nimicire in masă. Documentul urmează să fie îna
intat celei de-a doua sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate dezarmării, care se va desfășura incepind din luna iunie la New 
York.

OLANDA: Manifestul de la Vaals

cursul căreia a fost adoptat un ma
nifest care cere autorităților locale . 
instituirea aici a unei zone denu-
difuzată o broșUră care conține am
plasamentul obiectivelor N.A.T.O. 
din regiune și avertizează asupra 
pericolului pe care îl prezintă aces
te obiective pentru populația din 
zonă.

HAGA 6 (Agerpres). — în Olan
da. ca și în alte țări ale Europei 
occidentale, ia amploare mișcarea __ _____ -____________________
de protest față de amplasarea pa . clearizate. Cu acest prilej a fost 
teritoriul național a armelor nu
cleare. în cadrul acestei mișcări, in 
localitatea olandeză Vaals, situată 
la granița cu R.F. Germania și Bel
gia, a avut loc o întîlnire a repre
zentanților partizanilor păcii, în

S.U.A Condamnarea planurilor de amplasare 
a noilor tipuri de rachete

WASHINGTON 6 (Agerpres). - 
Municipalitatea orașului Portland 
(statul Oregon) a adoptat o rezo
luție în care se cere guvernului să 
înceteze producerea, experimenta
rea și dezvoltarea noilor tipuri de 
arme t ' ~
mează ziarul „Peoples World", la

ședința deschisă a municipalității 
au luat euvîntul numeroși reprezen
tanți ai organizațiilor obștești din 
Portland care au condamnat 
nurile administrației 5.U.A. de 

nuclea're. După” cum infor- plasare de arme nucleare în 
regiuni ale globului.

pla- 
am- 
alte

ITALIA: 0 nouă campanie de acțiuni— 
împotriva eurorachetelor

ROMA 6 (Agerpres). — Comitetul național de coordonare a miș
cărilor de luptă pentru pace din- Italia a anunțat că, la începutul lunii 
viitoare, va iniția o nouă campanie de acțiuni în favoarea dezarmării 
și împotriva planurilor N A.T.O. privind amplasarea de noi rachete 
nucleare în Europa occidentală, transmite agenția United Press In
ternational. Cea mai mare acțiune se va desfășura la 5 iunie, au pre
cizat organizatorii campaniei, și se va încheia cu un miting de masă 
în Piazza del Popolo, din centrul capitalei italiene, unde se va da 
citire unui apel în favoarea adoptării unor măsuri eficiente de de
zarmare.

NORVEGIA: Pentru denuclearizarea nordului Europei

OSLO 6 (Agerpres). - Principa
lul obiectiv al mișcării norvegiene 
de masă ,,Nu, armei nucleare I" il 
constituie interzicerea amplasării pe 
continentul european a noilor arme 
nucleare - a declarat, intr-un in- 

l terviu acordat ziarului „Friheten", 
\------------------------ ---------------------

profesorul Erik Alfesen, membru al 
Comitetului de organizare a aces
tei mișcări. Sarcina concretă a 
acestei mișcări, o spus el, este 
lupta pentru transformarea nordu
lui Europei într-o zonă denuclea- 
rizată.

Centenarul Nicolae Titulescu
LONDRA 6 (Agerpres). — In ca

drul acțiunilor prilejuite de ani
versarea centenarului nașterii lui 
Nicolae Titulescu, la Colegiul de 
tehnologie „Solihull" a fost organi- 

1 zată o conferință. în cadrul căreia 
prof. David Thomson, prof. Dinu C. 
Giurescu și dr. Cristian Popișteanu, 
redactor-șef al revistei „Magazin 
istoric", au evocat activitatea desfă
șurată. de marele patriot și diplomat 
român in apărarea intereselor na
ționale ale României, a independen
ței naționale, suveranității și inte
grității țării, precum și atitudinea

consecventă a României vizînd asi
gurarea păcii, colaborării si secu
rității europene, combaterea agre
siunii.

In acest cadru au fost subliniate 
politica activă de pace șt colaborare 
internațională promovată iii prezent 
de România, contribuția președinte
lui Nicolae Ceaușescu la instaurarea 
unui climat de destindere și. conlu
crare in Europa și în întreaga lume, 
prin trecerea la dezarmarea genera
lă, in primul rind la dezarmarea nu
cleară, și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

• Propunerile secretarului general ai O.N.U. prî* 
vind rezolvarea pe cale pașnică a diferendului

• Răspuns pozitiv din partea guvernelor Angliei 
și Argentinei

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— După cum relatează agenția 
United Press International, citind 
surse diplomatice de la Națiunile 
Unite, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a trimis 
scrisori guvernelor Marii Britanii și 
Argentinei prin care a propus o 
serie de „măsuri provizorii" în ve
derea rezolvării pe cale pașnică a 
diferendului dintre cele două țări 
in problema Insulelor Malvine 
(Falkland). Este vorba, după cum 
Precizează agenția U.P.I.. de șase 
măsuri ce ar urma să fie imediat 
aplicate și anume : încetarea ime
diată a tuturor ostilităților ; retra-

★
BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 

Printr-un comunicat dat publicității 
de Ministerul de Externe al Argen
tinei, guvernul acestei țări a decla
rat că acceptă intervenția Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. sau a 
secretarului general al organizației 
vizând ajungerea la o reglementare 
negociată a diferendului anglo-ar
gentinian privind Insulele Malvine, 
precum și Georgia și Sandwich de 
Sud — relatează agenția France 
Presse. Reafirmînd disponibilitatea 
sa pentru o soluție negociată, gu
vernul- argentinian subliniază că 
„primul pas în vederea uhei soluții 
trebuie să fie o încetare' imediată a 
focului".

Argentina, precizează comunicatul, 
„acceptă, considerînd-o drept calea 
cea mai potrivită în acest moment, 
intervenția Națiunilor Unite prin 
intermediul secretarului general al 
O.N.U. sau al Consiliului de Secu
ritate, ori prin intermediul acțiunii 
conjugate a acestora".

Secretarul general al 
confirmat. miercuri seara 
nul de la Buenos Aires
pozitiv la propunerile sale în legă
tură cu reglementarea conflictului 
anglo-argentinian.

gerea trupelor argentîniene : retra
gerea forțelor navale britanice ; în
ceperea de negocieri între părți ; 
suspendarea sancțiunilor economice 
împotriva Argentinei ; punerea în 
aplicare de către O.N.U. a unor 
„măsuri tranzitorii".

Potrivit sursei citate, aceste mă
suri tranzitorii ar consta în trimi
terea de către O.N.U. a unui admi
nistrator care să guverneze insulele 
disputate pentru o perioadă de timp 
convenită. în care părțile vor nego
cia o soluție, sub egida unui repre
zentant special al secretarului gene
ral al O.N.U.

★
LONDRA 8 (Agenpres). — Răs- 

punzînd unor interpelări în Camera 
Comunelor, primul ministru Marga
ret Thatcher a anunțat joi că Marea 
Britanie a acceptat ideile avansata 
de secretarul general al O.N.U. vi- 
zind rezolvarea politică a conflictu
lui anglo-argentinian în problema 
Insulelor Malvine (Falkland) — re
latează agențiile Reuter, France 
Presse și U.P.I. „Salutăm ideile se
cretarului general al O.N.U. — a 
spus premierul britanic — și le pu
tem accepta ca un cadru pe baza 
căruia se pot elabora propuneri con
crete".

Margaret Thatcher a mai arătat că 
„Argentina trebuie să accepte în 
ansamblul ei Rezoluția 502 a Consi
liului de Securitate al O.N.U.", adău
gind că „nu poate exista o încetare 
a focului fără ca aceasta să fie în
soțită de retragerea forțelor argen- 
tiniene, supravegheată pe deplin șl 
in mod adecvat".

O.N.U. a 
că guver- 
a răspuns

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres) 
— Reprezentantul permanent al 
Marii Britanii la O.N.U., Anthony 
Parsons, a remis joi secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, răspunsul guvernului brita
nic la propunerile avansate de secre
tarul general al Națiunilor Unite.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarațiile regelui Hussein al Iordaniei • Poziția Egip
tului în problema implantărilor israeliene în teritoriile arabe 

ocupate
CAIRO 6 (Agerpres). — Retra

gerea israeliană din Sinai constituie 
un prim exemplu al aplicării Rezo
luției 242 a Consiliului de Securitate, 
exemplu care ar trebui pus în apli
care și în teritoriile siriene, în Cis
iordania și Gaza și în sudul Liba
nului — a declarat regele Hussein al 
Iordaniei, intr-un interviu publicat 
de cotidianul egiptean „Al Ahram" 
și citat de agenția France Presse. în 
interviu — primul din 1977 acordat 
unui ziar egiptean — suveranul ior
danian a afirmat că Rezoluția 242 
„este singura cale ce permite reali
zarea de progrese în direcția păcii". 
O pace cuprinzătoare în Orientul 
Mijlociu — a spus el, după cum 
transmite agenția U.P.I. — trebuie să 
fie bazată pe retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate, și 
pe asigurarea realizării dreptului pa- ____ __ ____ _ _______________
Ieștinienilor de a-și determina sin- genereze încredere între palestinieni 

și israelieni. Acest lucru, a spus el, 
nil poate fi realizat în actualele con
diții de tensiune din Cisiordania și 
Gaza.

mismul în ce privește posibilitatea 
de a se ajunge la pace în Orientul 
Mijlociu, datorită, a spus el. preva-; 
lenței in Israel a concepției folosirii 
forței și expansiunii pe seama altora, 
în special a palestinienilor.

CAIRO 6 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Cairo, vicepremie- 
rul și ministrul egiptean al afacerilor 
externe, Kamal Hassan Aii, a re
afirmat poziția Egiptului în problema 
implantărilor israeliene în teritoriile 
arabe ocupate. El a evidențiat, potri
vit agenției M.E.N., că înființarea de 
implantări israeliene în Cisiordania și 
Gaza este ilegală, nulă și neavenită.

Kamal Hassan Aii a subliniat că o 
reglementare pașnică a problemei 
Orientului Mijlociu nu poate fi obți
nută decit prin menținerea unei pe
rioade de liniște și stabilitate care să

guri destinul. în legătură cu Ierusa
limul, regele Hussein a apreciat că 
acest .oraș va trebui să aipă un. sta
tut internațional. în același timp, su
veranul hașemit și-a exprimat7 pesi-

AGENȚIILE DE PRESA 
W - ne scurt

GALĂ DE FILME ROMANEȘTI LA BRATISLAVA. 'In cadrul festivi
tăților ocazionate de a 37-a aniversare a victoriei împotriva fascismului, 
Societatea de etnografie de pe lingă Academia de științe a R. S. Slovace, 
în colaborare cu Consulatul general al României, a organizat, la Bratisla
va, o gală de filme documentare românești consacrate activității social- 
economice din țara noastră, tradițiilor ei de cultură și ospitalitate, punerii 
in valoare a resurselor turistice. In perioada următoare, manifestări simi
lare vor avea loc în orașele slovace ~ '
Nitra.

Banska Bystrica, Martin, Kosice și

I
I

CONVORBIRI FRANCO- 
CUBANEZE. Președintele Franței, 
Franțois Mitterrand, l-a primit pe 
Carlos Rafael Rodriguez, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba, care tace o vizită oficială 
la Paris — anunță agenția E.F.E. 
Au fost analizate aspecte ale rela
țiilor bilaterale, precum și unele 
probleme internaționale actuale, in
tre care situația din America Cen
trală.

al rezervelor britanice dfn ultimii 
trei ani. Ministerul de Finanțe al 
Marii Britanii a explicat că situa
ția se datorează în parte sprijinu
lui pe care Banca Angliei l-a oferit 
pentru susținerea cursului lirei 
sterline, afectată de declanșarea 
conflictului din sudul Atlanticului.

KURT WALDHEIM — RĂNIT 
INTR-UN ACCIDENT DE CIRCU
LAȚIE. Fostul secretar general al 
O.N.U., Kurt Waldheim,, a fost ră
nit, joi, la Viena, intr-un accident 
de circulație, ihformează agenția 
Associated Press. Accidentul s-a 
produs în centrul capitalei aus
triece, Waldheim fiind lovit de un 
tramvai in momentul în care tra
versa strada, 
transportat la 
au anunțat că 
nu este gravă.

El a fost imediat 
spital, dar medicii 
starea sănătății sale

meni de cultură și artă, membri ai 
ambasadei române și alți membri 
Oi corpului diplomatic, ziariști, un 
numeros public.

PRETURILE CU AMĂNUNTUL 
AU CRESCUT IN ITALIA CU 15,5 
LA SUTA în luna aprilie, față de 
perioada corespunzătoare din anul 
1981 — a anunțat, la Roma, Institu
tul central de statistică.

O NOUA DEVALORIZARE A 
CRUZEIRO-ULUI. Banca centrală a 
Braziliei a anunțat o nouă devalori
zare a cruzeiro-ului — cea de-a 13-a 
in acest an, informează din Brasilia 
agenția France Presse. In felul 
acesta, moneda națională braziliană 
s-a devalorizat în raport cu dolarul 
nord-american cu 23,91 la sută in 
primele patru luni ale anului.

INUNDAȚIILE DIN COLUMBIA. 
Ca urmare a inundațiilor provocate 
de ploile torențiale ce au căzut timp 
de mai multe zile în Columbia, pes
te 70 de persoane și-au pierdut via
ța, iar alte 30 au fost date dispă
rute în departamentele Antioquia, 
Caldas și Cundimarca, informează 
agenția E.F.E. Totodată, mii de fa
milii au fost evacuate. Potrivit agen
ției citate, o situație similară s-a 
produs și in capitala țării, unde 100 
de familii au rămas fără adăpost.
INDONEZIA, ȘI-A RELUAT ACTIVI-

L

REZERVELE DE AUR ȘI DEVIZE 
EXTERNE ALE MARII BRITANII 
AU SCĂZUT în luna aprilie cu 810 
milioane dolari, cifrîndu-se la 30 
aprilie a.c. la 18,1 miliarde dolari. 
Agenția Associated Press precizează 
că acesta este cel mai scăzut nivel

EXPOZIȚIE CORNELIU BABA, LA 
SOFIA. La Sofia s-a deschis expo
ziția de pictură și grafică a artis
tului român Corneliu Baba. Cele 98 
de picturi și 80 de lucrări de gra
fică expuse ilustrează diferite eta
pe ale creației artistului. La verni
saj au participat Dimitar Tapkov, 
vicepreședinte al Comitetului pen
tru Cultură al R. P. Bulgaria, Dimi- 
tăr Ostoici, vicepreședinte al Uniu
nii artiștilor plastici, reprezentanți 
ci Ministerului Afacerilor Externe 
bulgar, ai uniunilor de creație, oa-

VULCANUL GALUNGGUNG, DIN
TATEA, ca urmare a erupției fiind rănite două persoane. In urmă cu nouă 
zile, o altă erupție a vulcanului provocase moartea a 14 persoane - in
formează agenția France Presse. Fenomenul vulcanic, însoțit de scurgeri 
de lavă și de proiectarea spre înălțimi a unor cantități uriașe de —■ 
și pietre; a provocat panică in rîndul locuitorilor dTn Bandung, 
informațiilor furnizate de serviciile meteorologice, această ultimă 
este considerată . mai puternică decit 
răspindindu-se pină lâ o distanță de

cea anterioară, praful și
160 km de vulcan.

cenușa 
Potrivit 
erupție 
cenușia

a

relevă un document al S.W.A.P.O.
DAR ES SALAAM 6 (Agenpres). — 

Președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, a acuzat „grupul de 
contact" al celor cinci țări occiden
tale — Marea Britanie, S.U.A., Fran
ța, Canada și R.F. Germania — an
gajat în negocierea unei reglemen
tări a problemei Namibiei, de a în
cerca deliberat să creeze o situație 
în care rezultatele alegerilor din Na
mibia ar putea fi manipulate. Noi 
dorim un sistem electoral clar și 
simplu intr-o țară unde un procent 
ridicat al populației este analfabetă 
și nu a votat niciodată înainte — a 
deolarat, potrivit agenției U.P.I., Sam 
Nujoma. Poporului Namibiei — a 
spus el — trebuie să i se creeze po
sibilitatea de a-și exprima voința 
liber, alegînd membrii parlamentu
lui fără a fi hărțuit de regimul ra
sist sud-african, care se bucură da 
sprijinul S.U.A. șj al altor țări occi
dentale. Totodată, el a acuzat „gru
pul de contact" că încearcă să for
țeze S.W.A.P.O. să facă noi concesii 
Republicii Sud-Africane.

LUANDA 6 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat în care aduce un omagiu

in japonia: Amplă campanie pentru eliberarea omenirii de primejdia distrugerii nucleare
Cu cit se apropie luna iunie, cînd ționate mai sus, apel ce va fi înain

ta New York vor începe lucrările tat delegaților la sesiunea O.N.U.
celei de-a doua sesiuni speciale a Acest apel este purtat de partici- 
Adunării Generale a O.N.U. Consa
crate dezarmării, cu atât se intensi
fică lupta poporului japonez în 
vederea contracarării pericolelor 
crescinde generate de intensifi
carea cursei înarmărilor, in spe
cial a înarmărilor nucleare. Lucru 
firesc, ținîndu-se seama de faptul 
că „Tara soarelui răsare" este sin
gura care a cunoscut ororile războ
iului atomic. Intr-un articol pu
blicat de cotidianul „MAINICHI 
DAILY NEWS" se arată : „In ce 
privește armele nucleare, noi lan
săm un apel in favoarea proliferă
rii cuvintului japonez „HAIZETSU» 

, (Abolire), care șă devină un cuvint 
comun pentru întreaga populație a 
globului". ,

încă de pe acum partizanii păcii 
din Japonia au hotăriț să trimită la 
New York mai multe delegații, în 
rmdurjle cărora vor figura și eițiva 
supraviețuitori ai bombardamente
lor atomice de la Hiroshima și Na
gasaki, aceste delegații avind urmă
torul mandat : să prezinte delega
ților reprezentind cvasiunanimita
tea țărilor lumii „întregul adevăr 
despre efectele dezastruoase ale fo
losirii armelor nucleare", ținîndu-se 
seama de experiența tristă a Japo
niei ; să caute să convingă pe parti- 
cipanții la sesiune că trebuie să a- 
dopte, pină'nu este prea tîrziu, ho- 
tărîri ferme care să ducă la dezar
mare, în primul rind la dezarmarea 
nucleară, pentru ca omenirea să nu 
cunoască orori infinit mai îngrozi
toare decît cele de la Hiroshima 
și Nagasaki ; să ceară, în numele 
poporului japonez, interzicerea pro
ducerii și folosirii tuturor tipurilor 
de arme de distrugere în masă. Mai 
mult : intr-o scrisoare adresată pri
mului ministru, Zenko Suzuki, 534 
cunoscuți oameni de litere ii cer să 
prezinte, ca șef de guvern al sin
gurei țări ce a suferit un bombar
dament atomic, la viitoarea sesiune 
specială a O.N.U. inițiative con
crete menite să ducă la dezarmarea 
nucleară.

In aceste zile, In întreaga țară se 
desfășoară o amplă campanie pen
tru stringerea de semnături pe un 
apel cuprinzind dezideratele men

punții la un mare MARȘ AL PĂCII, 
ce .se desfășoară, incepind de la 
1 martie, fie distanța de 1 300 km 
dintre Nagasaki și Tokio,, trecind 
prin Hiroshima. In ultima decadă a 
lunii mai ei vor ajunge la Tokio. 
Marșul se va încheia printr-un 
mare miting, la care și-au anunțat 
participarea numeroase organizații 
politice, sindicale, culturale, reli
gioase etc. Locuitorii din zonele 
străbătute de participanți sint soli
citați să-și.pună semnătura pe ape
lul cerind abolirea armelor nucleare 
pe plan mondial, apel semnat pină 
acum de 32 milioane persoane.or
ganizatorii. marșului speră să 
siringă pină. la începerea sesiunii 
O.N.U. cel puțin 60 MILIOANE DE 
SEMNATURI.

„Știința să slujească numai vieții 
și fericirii oamenilor 1“ — acesta 
este principalul conținut al APE
LULUI LANSAT DE 3 678 SA- 
VANȚI „PENTRU ELIMINAREA 
ARMELOR NUCLEARE ȘI PRE
VENIREA UNUI NOU RĂZBOI". 
Tocmai pentru că știu cel .mai 
bine care sint efectele distrugă
toare ale armelor nucleare, care 
pot anihila civilizația și chiar orice 
urmă de Viață pe planeta noastră, 
savanțil japonezi declară : „Nu pu
tem ingădut ca știinta să fie folo
sită împotriva omului".

Ca și in alte țări ale lumii, în 
Japonia, la lupta pentru pace, dez
armare și înțelegere internațională 
participă cele mai largi forțe poli
tice și pături sociale, Luînd cuvîn- 
tul în cadrul interpelărilor în Dietă, 
președintele Prezidiului C.C. al 
Partidului Comunist Japonez, Kenji 
Miyamoto, ' a solicitat guverriului 
japonez să depună toate efortu
rile pentru eliminarea comple
tă a armelor nucleare. La rîndul 
său, Partidul Socialist din Japonia 
a anunțat organizarea, in zilele de 
14 și 15 mai, a unei conferințe in
ternaționale pentru dezarmare și 
crearea de zone denuclearizate, la 
care urmează să participe repre
zentanții unui mare număr de par
tide și forțe politice din diverse țări 
ale lumii.

Un apel intitulat „Să eliberăm

Japonia și Asia de amenințarea 
unui război nuclear" a lansat CO
MITETUL DE LEGĂTURA AL 
ORGANIZAȚIILOR CULTURALE 
„BANDANRAN". In apel se subli
niază că, la. fel ca și popoarele eu
ropene, care s-au ridicat hotărît la 
luptă pentru întărirea securității și 
cooperării, împotriva prezenței ar
melor Și rachetelor nucleare pe 

. continentul. european, popoarele 
. asiatice „trebuie să-și spună răspi
cat. euvîntul cerind interzicerea 

.completă a armelor nucleare, con
solidarea păcii si destinderii în Asia 
și in lume". „Bandanran" reunește 
27 de organizații și asociații litera
re, artistice, muzicale, sportive.

Puternice demonstrații antirăzboi
nice s-au desfășurat in întreaga 
țară sub deviza „MAMELE $1 

: COPIII NU AU NEVOIE NICI DE 
ARME. NICI DE BOMBE NU
CLEARE !“. Au participat repre
zentante aje Asociației femeilor, 
Asociației 'mamelor, muncitoare, 
casnice, eleve și studente, repre
zentante ale partidelor politice, ale 
organizațiilor sindicale.

Un „Nu“ hotărit concepției „răz
boiului limitat" au spus și organiza
țiile de tineret din Japonia, intr-un

Afiș al mișcării nipone pentru pace

apel adresat tinerei generații. „Con
cepția cu privire la posibilitatea răz
boiului atomic limitat riscă să trans
forme continente întregi într-o are
nă de confruntări militare fără pre
cedent" — se arată in apel. „Orga
nizațiile de tineret — se precizează 
în continuare — se opun transfor
mării Japoniei într-o bază militară 
nucleară și se pronunță pentru re
tragerea întregului arsenal nuclear 
american de pe teritoriul japonez".

Urmînd exemplele anterioare ale 
oamenilor de știință, ale literaților, 
actorilor și juriștilor, cunoscuți mu
zicieni japonezi au trecut la orga
nizarea unei mișcări antinucleare. 
Intr-o declarație publicată la Tokio, 
ei au cerut colegilor lor să se alăture 
organizației pe care au denumit-o 
„MUZICIENII JAPONEZI ÎMPO
TRIVA ARMELOR NUCLEARE". 
Noua mișcare antinucleară japoneză 
își propune să obțină colaborarea 
muzicienilor lumii pentru realizarea 
obiectivului de lichidare completă a 
tuturor armelor nucleare de pe glob.

„TRAGEDIA DE LA HIROSHI
MA ȘI NAGASAKI NU TREBUIE 
SA SE REPETE" — acesta este lait
motivul unei ample acțiuni desfășu- . 
rate de diverse organizații nipone 
in scopul reliefării efectelor distru
gătoare ale armelor nucleare. In 
acest sens AU APARUT STUDII, 
CULEGERI DE DOCUMENTE, DE 
DECLARAȚII, FOTOGRAFII — 
TOATE DEZVĂLUIND GROZĂVI
ILE PROVOCATE DE ARMELE 
ATOMICE LANSATE ASUPRA O- 
RAȘELOR HIROSHIMA ȘI NA
GASAKI. La Hiroshima a început 
să apară revista intitulată „SIO- 
GAN", care în limba niponă în
seamnă „Declarații ale martorilor 
oculari". Colegiul de redacție este 
compus din 40 de membri — oa
meni de știință, scriitori, activiști 
sindicali, militanți pentru pace — 
dintre care mulți au avut de sufe
rit în mod nemijlocit din cauza 
căderilor radioactive ale bombarda
mentelor atomice. Sint publicate 
mărturii ale supraviețuitorilor aces
tor bombardamente, lucrări artis
tice dedicate tragediilor de la Hi
roshima și Nagasaki. In primul nu
măr al revistei se menționează des
chiderea unei expoziții de fotogra- 
fii-document despre consecințele

bombardamentelor atomice. In re
vistă se arată : „Cunoscînd, primul, 
gravele consecințe ale armelor ato
mice, poporul japonez vrea să atra
gă atenția întregii omeniri să acțio
neze pînă nu este prea tîrziu. Un 
eventual conflict ar duce la un răz
boi nuclear generalizat și, în conse
cință, la distrugerea întregii civili
zații umane. Numai prin dezarma
re, prin abolirea armelor nucleare 
omenirea poate fi ferită de un ase
menea cataclism".

Intensificarea luptei poporului ja
ponez pentru înfăptuirea acestor 
deziderate vitale are loc în con
dițiile in care deasupra întregii 
noastre planete se adună nori ne
gri, prevestitori de furtună. Se în
cearcă atragerea în cursa înarmări
lor chiar și a Japoniei, care, după 
cel de-al doilea război mondial, a 
înscris in constituție interzicerea 
creării unei armate, a producerii 
și exportului de armament. Căutând 
să eludeze aceste prevederi, unele 
cercuri de afaceri se străduiesc să 
acrediteze ideea că, pentru a face 
față dificultăților generate de criza 
mondială, economia țării ar avea 
nevoie de „stimulatori", respectiv 
sporirea investițiilor in producția 
de arme.

Partizanii păcii din Japonia răs
pund acestei companii prin două 
argumente :
• intensificarea cursei înarmări

lor nu poate 
securității țării, 
periclitarea ei ;
• Japonia a . 

oarecare măsură, pină acum, rava
giile recesiunii tocmai datorită fap
tului că nu s-a lăsat antrenată pe 
panta înarmărilor și a putut să-și 
consacre toate resursele exclusiv 
relansării economice.

Tocmai de aceea — după cum 
sublinia „Japan Press Service" — 
„poporul japonez, forțele democra
tice din țară se ridică cu hotărire 
împotriva oricărei sporiri a cheltu
ielilor militare, se pronunță pentru 
măsuri terme de dezarmare, pentru 
abolirea armelor nucleare, pentru 
destindere, pace și colaborare".

Nicolae PLOPEANU

duce la întărirea 
ci, dimpotrivă, la

putut evita. intr-o

I

victimelor angoleze și namibiene ale 
atacului forțelor regimului rasist 
sud-african organizat cu patru ani 
în unmă împotriva orașului Kassin- 
ga, din sudul Angolei, Organizația 

- Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) acuză „grupul de con
tact" al celor cinci state occidentale 
de a bloca eforturile internaționale 
pentru independența Namibiei. Co
municatul, difuzat de agenția ango- 
Jeză de presă ANGOP, subliniază că 
„grupul de contact" nu a acționat 
suficient pentru a determina Repu
blica Sud-Africană să accepte planul 
O.N.U. pentru decolonizarea Nami
biei.

DAR ES SALAAM 6 (Agerpres). — 
Tanzania și Mozamblcul condamnă 
politica agresivă a regimului rasist din
R. S.A. față de țările africane din „pri
ma linie", politică prin care se urmă
rește destabilizarea situației din Afri
ca australă — se spune in comunica
tul comun dat publicității la înche
ierea vizitei oficiale la Dar Es Salaam 
a președintelui mozambican, Samo
ra Machel — informează agențiile 
T.A.S.S. și China Nouă.

Cele două părți au reafirmat ■soli
daritatea și sprijinul lor deplin cu 
lupta dreaptă a poporului namibian 
pentru independență, sub conducerea
S. W.A.P.O., exprimîndu-și încrederea 
că va fi depășit impasul actual al 
negocierilor privind accesul la inde
pendență al Namibiei.

Congresului Partidului 
Democrat-Creștin Italian
ROMA 6 (Agerpres). — La Roma 

s-au încheiat lucrările celui de-al 
XV-lea Congres al Partidului Demo
crat-Creștin Italian. principalul 
partid al coaliției guvernamentale. 
Delegații l-au ales pe Luigi Ciriaco 
de Mita in funcția de secretar po
litic al partidului, care ii succede 
lui Flaminio Piccoli. Ciriaco de Mita, 
care din 1979 deținea funcția de 
secretar adjunct al partidului, a ob
ținut 55,14 la sută din sufragiile 
celor 1351 delegați la congres.

într-o primă declarație făcută pre
sei după alegerea sa. noul secretar 
politic al P.D.C.L a apreciat că ac
tuala coaliție guvernamentală in 
cinci este singura soluție politică 
posibilă în prezent în Italia. După 
cum relevă agenția A.N.S.A.. el a 
precizat insă că această alianță nu 
ar constitui decit un punct de ple
care. în opinia sa. ește necesar să 
se creeze condițiile pentru o viitoa
re alternativă la președinția Consi
liului de Miniștri între democrația 
creștină și Partidul Socialist Italian.

în același timp, Ciriaco de Mita 
s-a declarat împotriva organizării de 
alegeri legislative anticipate.

Festivalul ziarului 
„Akahata“

TOKIO 6 (Agerpres). — Aproxi
mativ 300 000 de persoane au luat 
parte la sărbătoarea ziarului „Aka- 
hata" — organul central de presă al 
P.C. Japonez. Manifestarea finală 
s-a desfășurat, miercuri, in parcul 
Hikarigaoka din Tokio.

Festivalul a fost organizat sub 
semnul acțiunilor pentru interzice
rea armelor de distrugere în masă, 
împotriva pericolului declanșării 
unui război nuclear.

Rezultatele alegerilor 
prezidențiale din Gambia

Dawda Kairaba Jawara — 
reales președinte

BANJUL 6 (Agerpres). — Rezulta
tele definitive ale alegerilor preziden
țiale din Gambia, desfășurate marți 
șl miercuri, arată că președintele 
Dawda Kairaba Jawara a fost reales, 
obținind 72,4 la sută din se-fragiii- 
exprimate, transmit agenți'- •">**!&*>.. <’ 
și France Presse. Principali , kău ad
versar, Mustapha Dibba, a întrunit 
26,6 la sută din voturi.

Totodată, comunicatul dat publici
tății la Banjul arată că s-au desfă
șurat și alegeri legislative, în cadrul 
cărora Partidul Progresist al Poporu
lui, al cărui lider este Dawda Jawara, 
a obținut, de asemenea, majoritatea 
voturilor și va deține 27 din cele 
de locuri ale parlamentului.
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Se coc din nou „fructele miniei
Săptămânalul „U. S. 

News and World Re
port" se ocupă, in
tr-unui din numerele 
sale recente, de înrău
tățirea situației negri
lor din S.U.A. Dacă ni
velul șomajului a fost 
printre ei întotdeauna 
de două ori mai ridicat 
decit printre albi, în 
prezent acest flagel so
cial face de-a dreptul 
ravagii. La începutul 
acestui an statistica 
arăta că in rîndul albi
lor șomajul a fost de 
7,8 la sută, in timp ce 
în rîndul negrilor — de 
17,4 la sută, iar în rîn
dul tinerilor negri — 
de 42,2 la sută. Specia
liștii Ministerului Mun
cii al S.UA. prevăd că 
In anii următori unul 
din cinci americani 
nou apăruți pe piața 
muncii va fi un negru, 
în timp ce în anii '60 
acest raport a ' ' 
1 la 10, iar în 
- de 1 la 7. 
situație, 
Charles Warren, coor
donatorul programelor 
pentru tineret din Den- 
verul de nord-est, este

fost de 
anii 70 
Această 

apreciază

ea o bombă cu explo
zie întârziată al cărei 
mecanism a și început 
să ticăie. In zonele 
negrilor „se coc noi 
fructe ale miniei".

Aproape în toate 
srașele americane creș
terea șomajului este 
însoțită de o creștere 
îngrijorătoare a cri
minalității. tn Oakland, 
statul California, con
form datelor oficia
le, 90 la sută din tota
lul jafurilor și sparge
rilor sint operate de 
tineri fără lucru. Des
tinul lui J. Hammond 
ilustrează 
aceste date
După ce s-a calificat 
î?z profesiunea de bu
cătar, a căutat de lu
cru, 
luni In 
1976 
alături 
tineri, 
timpul 
ucis un 
cinci ani i-a petrecut 
în închisoare. „Dacă aș 
fi putut găsi de lucru 
— a declarat el — n-aș 
fi știut ce este închi
soarea".

din plin 
statistice.

multe 
Apoi, in 

participat, 
alți eițiva 
un furt, în 

căruia a fost 
om. Următorii

zadarnic,
șir.
a 
de 
la

Perspectivele 
mării în v< 
restring pentru 17,3 la 
sută dintre tinerii ne
gri (cu o treime mai 
mulți decit tinerii albi) 
datorită faptului că nu 
ajung să-și termine 
școala medie ; mai 
mult, potrivit revistei 
amintite, nu reușesc 
nici măcar să învețe să 
scrie și să citească sa
tisfăcător. Ei sint, din 
punctul de vedere al 
asigurării unui loc de 
muncă, un fel de paria 
ai societății americane.

Liderii populației de 
culoare își manifestă 
neliniștea în legătură 
cu faptul că în proiec
tul noului buget au fost 
reduse programele de 
sprijinire a celor să
raci, de calificare a 
muncitorilor necalifi- 
cați. „Este ca și cum 
ai. smulge scara unor 
oameni care se stră
duiesc să iasă dintr-o 
groapă" — a declarat 
corespondentului zia
rului „Daily World" 
Robert Cord, activist 
neqru din Boston. 
(Silviu Podină).
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