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Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu
s-au reîntâlnit cu guvernatorul general al Canadei,

Edward Schreyer, și doamna Schreyer
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
reîntîlnit, joi, în cadrul unui dineu, 
cu guvernatorul general al Canadei, 
Edward Schreyer, și cu doamna 
Schreyer.

La dineu au participat Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, și 
James Sydney Fleming, ministru de 
stat pentru problemele multicultura- 
lismului.

Cu acest prilej, guvernatorul ge
neral al Canadei a subliniat că are 
impresii deosebite din vizitele făcute 
in Capitală și în mai multe localități 
din țara noastră, care i-au oferit po
sibilitatea să cunoască din munca si 
preocupări poporului român, din 
realizările ii importante in dezvol
tarea și modernizarea economiei na
ționale, pe tărim social-cultural, in 
ridicarea standardului de viață, a 
bunăstării sale. Totodată, a arătat că, 
în cursul acestei plăcute călătorii, a 
putut admira valoroase monumente 
istorice și de cultură, precum și fru
musețea peisajului natural al Româ
niei.

Guvernatorul Edward Schreyer a 
exprimat profunde mulțumiri pen-

tru calda ospitalitate cu care a fost 
intimpinat pretutindeni în țara noas
tră.

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o ambiantă cordială, președintele 
Nicolae Ceaușescu și guvernatorul 
Edward Schreyer au continuat 
schimbul de păreri cu privire la 
stadiul și perspectivele relațiilor ro- 
mâno-canadiene. precum și în legă
tură cu probleme actuale ale vieții 
politice internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
guvernatorul Edward Schreyer au 
relevat cu satisfacție caracterul 
rodnic al dialogului purtat, în aceste 
zile, în timpul căruia s-au identifi
cat noi căi și mijloace pentru dez- 

- voltarea și mai puternică a relații
lor prietenești româno-canadiene, în
temeiate trainic pe principii de de
plină egalitate și avantaj reciproc. A 
fost afirmată convingerea că se vor 
amplifica contactele politice, se vor 
intensifica și diversifica schimburile 
comerciale, se vor extinde și mai mult 
colaborarea și cooperarea dintre 
România și Canada pe tărim econo
mic, tehnico-științific, cultural și în 
alte domenii de interes comun, in fo
losul și spre binele ambelor popoare, 
al progresului și prosperității lor.

Totodată, a fost manifestată încre
derea că, în spiritul celor discutate, 
se va dezvolta conlucrarea dintre 
România și Canada pe plan extern, 
pentru soluționarea în interesul po
poarelor a principalelor probleme 
ale vieții internaționale, pentru în
tărirea securității și înțelegerii din
tre națiuni, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și

guvernatorul Edward Schreyer 
subliniat importanța continuării dia
logului româno-canadian 
înalt și au evidențiat 
terminant în evoluția 
ții dintre România și 
care promovează între
și fructuoasă colaborare, în avanta
jul lor, al statornicirii unui climat 
de încredere și largă cooperare în
tre națiuni.

la nivel 
rolul său de- 
bunelor rela- 
Canada, țări 
ele o strinsă

LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, in jurul orei 10,15, posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct ceremonia plecării guvernatorului general 
al Canadei, Edward Schreyer, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, a efectuat, împreună cu 
doamna Schreyer, o vizită oficială în țara noastră.

In pagina a V-a : relatări privind vizitarea de către 
guvernatorul general al Canadei a unor obiective din 
județul Suceava.

TIMIȘ : Producție fizică peste prevederi

a primit pe
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi. pe Moha
med Wafik Hosny, ambasadorul Re
publicii Arabe Egipt la București, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul egip
tean a inmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj prietenesc din

ambasadorul Republicii
partea președintelui Republicii Ara
be Egipt. Hosni Mubarak, prin care 
se transmite, din partea sa si a po
porului egiptean, înalta apreciere față 
de eforturile neîncetate ale Româ
niei, personal ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru instaura
rea unei păci globale, juste și dura
bile in Orientul Mijlociu și. in acest

Arabe Egipt
context, pentru revenirea Sinaiului 
la patria sa.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt un 
salut călduros și cele mai bune urări, 
iar poporului egiptean prieten urări 
de prosperitate, bunăstare și pace.

ÎN AGRICULTURĂ
In toate județele, in toate localitățile

PROGRAMUL DE CULTIVAREA LEGUMELOR
INTEGRAL REALIZAT!

Concomitent cu acțiunile pe care 
le desfășoară in aceste zile in 
cimp — însămînțarea ultimelor su
prafețe și întreținerfea culturilor — 
oamenii muncii din agricultură exe
cută un mare volum de lucrări in 
grădinile de legume. Am putea 
spune că este un „vîrf de muncă" 
în acest sector, deoarece acum se 
plantează tomatele timpurii și de 
vară, ardeii, vinetele și alte cul
turi. în lumina obligațiilor 
decurg din reglementările legale 
actuale 
rea, consiliile populare și or
ganele agricole de specialitate au 
datoria să asigure plantarea și 
însămînțarea tuturor suprafețelor 
prevăzute a se cultiva cu legume, 
atît în unitățile agricole, cît și pe 
terenurile locuitorilor de la sate și 
orașe. După cum se știe, potrivit 
legii, fiecare județ trebuie să-și 
asigure satisfacerea necesarului de 
legume din producția proprie, cu 
excepția unor sortimente de legume 
timpurii care se obțin mai devreme 
în sudul țării. Aceasta întărește 
răspunderea consiliilor populare și 
stimulează puternic inițiativele lo
cale pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor ce revin fiecărui județ în 
ce privește sporirea producției le
gumicole.

Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimenta
re rezultă că. pină la 12 mai, au 

^fost însămințate și plantate cu le-

care
privind autoaproviziona- 

consiliile populare și

gume 155 000 hectare, reprezentînd 
76 la sută din suprafețele prevăzute 
a se cultiva în unitățile 
Care este stadiul acestor

TOMATELE TIMPURII 
plantate pe 29 000 hectare 
30 000 hectare prevăzute a se cultiva 
în unitățile agricole. Unele supra
fețe mai sînt de plantat doar în 
județele Buzău, Giurgiu și Ialomița.

TOMATELE DE VARA : din 
33 000 hectare au fost plantate 6 500 
hectare. Au încheiat această lucrare 
unitățile agricole din județele Arad, 
Constanța, Timiș, Dîmbovița și Hu
nedoara. Plantarea tomatelor de 
vară trebuie intensificată în jude
țele Iași, Badău, Bihor și Cluj.

ARDEII urmează să se cultive în 
unitățile agricole pe o suprafață de 
9 700 hectare. Pînă acum s-au plan
tat 4 300 hectare, cele mai bune re
zultate obținîndu-se în județele 
Arad, Hunedoara, Teleorman și 
Brăila. Pentru ca și la acest sorti
ment de legume să fie obținută o 
producție cit mai timpurie se im
pune ca, mai ales în județele Tul- 
cea. Botoșani, Cluj și Ialomița, să 
se încheie plantarea ardeiului gras. 
De asemenea, specialiștii recoman
dă să se treacă fără întirziere și la 
plantarea ardeiului lung și a 
gogoșarilor, lucrare executată doar 
pe 1 700 hectare.

CASTRAVEȚII au fost însămîn- 
țați și plantați pe 14 300 hectare din

agricole, 
lucrări ? 
au fost 

din cele

cele 18 000 hectare destinate acestei 
culturi, unitățile agricole din 13 ju
dețe încheind această lucrare. Este 
necesar să fie grăbite lucrările în
deosebi in județele Caraș-Severin, 
Maramureș, Sălaj și Suceava.

CULTURILE SUCCESIVE ȘI 
DUBLE DE LEGUME urmează să 
ocupe in acest an 92 000 și, respec
tiv. 80 000 hectare. Culturile succe
sive, între care mazărea deține pon
derea, se vor însămînța pe terenu
rile care se eliberează acum de 
spanac și alte legume și verdețuri. 
Pentru a se realiza o producție su
plimentară de circa 800 000 tone le
gume in cultură dublă, se impune 
ca unitățile agricole, cu sprijinul 
organelor de specialitate, să delimi
teze de pe acum terenurile de pe 
care se vor strînge orzul și alte 
culturi timpurii, spre a putea fi 
recoltate cit mai repede și pregăti
te imediat pentru. a doua cultură.

în aceste zile hotărîtoare pentru 
realizarea producției 
consiliile populare. .
direct de aplicarea prevederilor 
Legii privind constituirea, reparti
zarea și folosirea pe județe a re
surselor pentru aprovizionarea 
populației cu carne, lapte, legume 
și fructe, au datoria să urmărească 
îndeaproape cum se realizează pro
gramul de plantări și insămînțări, 
astfel incit să existe garanția reali
zării producțiilor prevăzute.

La Combinatul minier Ploiești

de legume, 
care răspund

Zilnic, pe fișa extracției de cărbune,
aceeași mențiune: „PLANUL DEPĂȘIT"
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De la începutul anului s-au extras suplimentar peste 100 000 tone de cărbune
Calculele sînt cit se poate de sim- 

plu de făcut, dar cită încărcătură, 
cită greutate — la propriu și la figu
rat — capătă rezultatul obținut prin 
faptele cotidiene de muncă ale mine
rilor și excavatoriștilor, ale tuturor 
lucrătorilor din cadrul Combinatului 
minier Ploiești, care au înțeles și 
se străduie să răspundă exemplar 
chemării partidului de a da tării cit 
mai mult cărbune. Numărind filele

calendarului, constatăm că de la În
ceputul anului au trecut 134 de zile ; 
în tot acest răstimp, planul la pro
ducția de cărbune a fost indeplinit și 
depășit de oamenii muncii de la acest 
combinat minier. Clasamentul la zi 
al acestei frumoase, tonice întreceri 
socialiste, în care dincolo de autorii 
ei cîștigătoare este economia națio
nală, arătă astfel :

SARCINILOR DE PLAN 
LA COMBINATUL MINIER PLOIEȘTI

SITUAȚIA REALIZĂRII

Unitatea

Realizări la extracția 
de cărbune net (tone) 
față de plan, pe 

4 luni și 13 zile

COMBINATUL MINIER PLOIEȘTI (total)

întreprinderea minieră Căpeni + 49 522
întreprinderea minieră Cîmpulung + 41 940
Mina Filipeștii de Pădure + 10 667
Mina Șotinga + 2 873
Sectorul minier Ceptura + 644

4- 105 646

Prezentăm acest clasament nu din 
dorința de a face o ierarhizare a 
meritelor, a rezultatelor, ci. dimpo
trivă. pentru a sublinia unitatea lui, 
faptul că și minerii sau lucrătorii din 
carierele de extracție la suprafață a 
cărbunelui de la Căpeni, și cei de 
la Cîmpulung, și cei de la Filipeștii 
de Pădure, și cei de la Șdtînga, și 
cei de la Ceptura au depășit planul

de producție. Desigur, rezultatele di
feră, dar aceasta și în funcție de 
dimensiunile activității, de condițiile 
concrete de lucru dintr-un abataj 
sau altul. Dealtfel, experiența Com
binatului minier Ploiești se eviden
țiază tocmai prin faptul că toate 
unitățile și-au indeplinit și depășit 
cu regularitate, lună de lună, planul 
la producția de cărbune.

Numeroase colective muncito
rești din județul Timiș raportează 
depășirea sarcinilor de plan la o 
seamă de produse deosebit de so
licitate de economia națională. Pe
troliștii din cadrul schelei de foraj- 
extracție Timișoara, bunăoară, au 
extras în plus, de la începutul anu
lui, o cantitate de 12 000 tone de 
țiței. La rîndul lor, siderurgiștii 
de la întreprinderea „Ciocanul" 
din Nădrag au livrat peste pre
vederi 2 500 tone laminate finite 
pline. Producția de motoare elec
trice realizată în avans față de pla
nul la zi de către colectivul între-

prinderii „Electromotor" Timișoara 
însumează peste 25 000 kilowați. Au 
mai fost livrate, peste prevederi, 
cantități însemnate de aparate de 
măsură și control, produse ale in
dustriei electronice, mașini-unelte, 
utilaje tehnologice pentru industria 
metalurgică, plastifianți. rășini, ni
sipuri cuarțoase, prefabricate din 
beton și altele. La baza acestor 
sporuri de producție se află crește
rea productivității muncii, ca ur
mare a mai bunei folosiri a forței 
de muncă, instalațiilor și utilajelor. 
(Cezar Ioana).

„Un oraș 
dar

nou este ca o planta frumos răsărită,
care trebuie ajutată să crească"

BUZĂU : Livrări suplimentare la export
Angajate cu toate forțele în 

ampla întrecere socialistă ce se 
desfășoară pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, colec
tivele de oameni ai muncii din ju
dețul Buzău au livrat la export in 
perioada care a trecut din acest 
an un volum de produse în valoa
re de peste 100 milioane lei, mai 
mare față de aceeași perioadă din 
1981. Totodată, prin creșterea pro
ductivității muncii, a calității și

competitivității produselor, nu
meroase unități economice, printre 
care întreprinderea de utilaj teh
nologic, întreprinderea de sirmă și 
produse din sirmă, întreprinderea 
de prelucrare a maselor plastice, 
întreprinderea de timplărie meta
lică și altele, au livrat suplimentar 
în acest an partenerilor externi 
mărfuri în valoare de peste 16 mi
lioane lei. (Steîian Chiper).

REGHIN : Noi ansambluri de locuințe
în orașul Reghin, constructorii 

mureșeni au finalizat lucrările nou
lui cartier „Iernuțeni I". care în
sumează 1 996 de apartamente con
fortabile. precum și numeroase do
tări sociale, spații comerciale și de 
prestări servicii. în aceste zile se 
lucrează cu forțe sporite la finali
zarea șl predarea „ia cheie" a altor 
800 de apartamente in cartierul 

^Iernuțeni II". Totodată, au inceput

lucrările de construire a cartieru
lui „Serii", unde s-au dat în folo
sință primele 52 de apartamente. 
Este de remarcat că acest nou an
samblu de locuințe, situat în peri
metrul zonei industriale a orașu
lui, va avea în final 4 000 de apar
tamente, școli, creșe și grădinițe, 
precum și edificii sociale, spații 
comerciale și de prestări servicii 
către populație. (Gh. Giurgiu).

— Așadar, tovarășe pri
mar, Ion Popa, orașul Cos- 
tești este pe locul I.

— Da, așa este, e pe lo
cul I în întrecerea dintre 
consiliile populare pe anul 
1981 și a primit pentru a- 
ceasta „Ordinul Muncii" 
clasa I.

— Ca să vezi.
— Adică, cum, ca să 

vezi ?
— Adică, vreau să spun, 

cine s-ar fi gindit la asta ? 
Pentru că ce era Costeștiul 
pînă nu de mult ?

— Da, exact, ce era ? Era 
o așezare 
drumuri 
pline de 
fără canalizare,___
un fel de industrie, 
poate spune 
după aproape 450 de ani 
de cînd este 
documentar, localitatea s-a 
născut a doua oară. Mai 
exact, din anul 1976. loca
litatea a început să se dez
volte puternic. Avem acum 
o întreprindere de scule, 
dispozitive și verificatoare, 
o fabrică de nutrețuri com
binate. secții de prestări 
servicii, ateliere ale coo
perației meșteșugărești, 
I.A.S., S.M.A.. școli etc.
Valoarea producției glo
bale a industriei va ajunge 
in acest an la aproape 500

oarecare. Cu 
prăfuite vara, 
noroi toamna, 

fără nici 
Se 

că acum,
cunoscută

iar investițiilemilioane lei, 
se cifrează la peste 100 mi
lioane lei. în principal ele 
sînt îndreptate spre între
prinderea de scule, 
centrala termică de 
locuințe — 
te în acest 
amenajări 
S-au creat 
pentru urbanizare.

spre 
zonă, 

215 apartamen- 
an — și alte 

gospodărești, 
efectiv condiții 

avem

pînă la coacereacă bine 
deplină

— Frumos spus, dar asta 
depinde. în primul rînd, de 
dumneavoastră, de locuito
rii orașului.

Foarte mult depin- 
într-adevăr. în pri- 
rînd de noi. Putem 

mult mai mult. Dar 
și lucruri pe care noi

de. 
mul 
face 
sînt

— Care ar fi
— Eu am să 

doar la unele situații de la 
întreprinderea de scule, 
care are ponderea princi
pală in economia orașului. 
Inițial, întreprinderea a 
fost profilată pe produse 
de serie mare și foarte 
mare, care permiteau me
canizarea, automatizarea.

acestea ? 
mă refer

DIN COSTEȘTI — ARGEȘ, UN APEL LA SPIRITUL

DE ÎNTRAJUTORARE MUNCITOREASCA

deja doi kilometri și ju
mătate de canalizare, ali
mentarea cu apă este a- 
menajată pe trei kilometri 
și jumătate, iar centrala 
termică de care aminteam 
creează condiții pentru ter- 
moficarea localității. Cos- 
teștiul este în această zonă, 
în acest loc unde încep să 
se despartă dealurile de 
șes sau, dacă vreți, unde 
încep să se întilnească dea
lurile cu șesul, ca o plan
tă răsărită frumos, viguros. 
Dar, ea orice plantă, are 
nevoie de îngrijire, trebuie 
ajutată să crească. Să creas-

nu le putem rezolva. Aș 
vrea să se înțeleagă bine, 
să nu creez cumva impresia 
că noi nu apreciem spriji
nul foarte mare de care 
ne-am bucurat. Spuneam la 
început ce s-a construit, cît 
s-a investit și cît se in
vestește aici. Este, 
suficient de 
Dar acum, cînd 
economice 
să se închege, să 
puteri, să poată trăi, cum 
se spune, pe picioarele lui. 
sînt lucruri care ar trebui 
rezolvate mai repede și 
mai bine.

cred, 
convingător, 

unitățile 
orașul trebuie 

prindă

Aceasta însemna ca pro
ductivitatea muncii. de 
pildă, calculată în confor
mitate cu acest profil, să 
reprezinte aproxima
tiv 227 000 lei pe om/an. 
Dar, pe parcurs, profilul 
întreprinderii s-a schimbat. 
Ea trebuie să realizeze 
acum produse de serie 
mică, foarte mică și foarte 
multe unicate numai pen
tru centrala de autoturisme 
(vechea centrală 
atunci cînd a fost 
tă întreprinderea 
părțit in cîteva).

care era 
proiecta- 
s-a îm- 
Evident,

productivitatea scade în a- 
ceste condiții. în general, 
în sculării nu se obțin 
mai mult de 100 000 lei pe 
om/an. Sînt in momentul 
de față utilaje care nu 
produc. tot din cauza 
schimbării profilului. O so
luție ar fi să se 
comenzi de serie 
folosirea acestor

— înțeleg că ar

asigure 
pentru 

mașini, 
trebui 

reconsiderat programul de 
fabricație. în ce sens ?

— Răspunsul îl vom 
primi după încheierea stu
diului pe care îl face un 
colectiv al centralei și 
după ce. pe baza măsuri
lor propuse împreună cu 
institutul de specialitate 
care a proiectat întreprin
derea. forurile competen
te vor lua o decizie defi
nitivă.

— Deci, pe drumul cel 
bun...

— Pe drumul cel bun, 
dar drumul se dovedește a 
fi cam lung, iar timpul este 
foarte scurt. Termenul este 
25 mai.

— Am văzut în între
prindere foarte mulți mun
citori foarte tineri. Multi

Ancjhel PARASCHIV
(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare in pag. a III-a)

O SITUAȚIE POZITIVĂ 
GENERALIZATĂ. Directorul ge
neral al combinatului, ing. Dumitru 
Condrache, ține să ne precizeze :

— într-adevăr, consider că acest 
lucru este esențial. El dovedește câ 
sarcinile de producție pe care combi
natul le-a primit au fost realiste, iar 
noi am făcut mai departe o defal- 
care echitabilă a cifrelor de plan pe 
mine și cariere, ținînd seama de 
condițiile concrete de lucru, de pro
punerile oamenilor muncii. în cazul 
carierelor, după cum este și normal, 
am avut în vedere chiar și evoluția 
condițiilor atmosferice. Una este să 
lucrezi în cariere in lunile ianuarie 
sau februarie și altele sint 
mentele in martie ori acum, in luna 
mai. Realismul sarcinilor / de plan a 
mobilizat puternic toate colectivele 
de muncă, a făcut ca oamenii să 
caute să obțină producții de cărbune 
cit mai mari. Așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, toți oa
menii muncii din combinat au în
țeles că in sectorul nostru de activi
tate sarcinile de plan trebuie consi
derate minimale, iar depășirile — 
nelimitate. Desigur, pentru a extrage 
suplimentar pină la această dată 
105 646 tone de cărbune a trebuit să 
luăm și o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice. Astfel. încă de 
anul trecut am intervenit pentru 
efectuarea asecărilor, pentru asigu
rarea rezervelor de cărbune și fron
turilor de lucru in mine și cariere. 
Totodată, am căutat ca depășirea de 
plan să nu fie obținută prin supra
solicitarea producției în cariere. Față 
de structura producției pe ansamblul 
combinatului este pozitiv faptul că 
circa 20 la sută din depășirea de 
plan provine din subteran, prin fo
losirea cu randament superior a mij
loacelor mecanice din dotare.

— Din datele prezentate rezultă că, 
în medie, de la începutul anului și 
pînă in prezent s-au extras supli
mentar peste 800 tone de cărbune pe 
zi. Măsurile luate asigură menți
nerea acestui ritm înalt al produc
ției și in perioada următoare ?

— Sîntem conștienți că, în conti
nuare, trebuie să muncim cu și mai 
multă dăruire, să stăpînim toate pro
blemele producției pentru a reuși să 
extragem și să livrăm cantități cit 
mai mari de cărbune. Inițial, oame
nii muncii din combinat s-au anga
jat să obțină peste plan 90 000 tone 
de cărbune net pină la încheierea 
anului. Ministerul nostru de resort 
ne-a solicitat însă să analizăm posi
bilitățile existente pentru a realiza 
suplimentar 351 000 tone de cărbune 
și ne-a promis și un anumit sprijin 
pentru atingerea acestui obiectiv deo
sebit de mobilizator. Am discutat 
această sarcină suplimentară cu oa
menii din combinat și ea a fost de
falcată pe întreprinderi, mine, sec
toare și chiar locuri de muncă. Pen
tru respectarea întregului angajament, 
pînă la sfîrșitul anului este necesar 
însă ca. odată cu mobilizarea mai 
puternică a oamenilor muncii din 
combinat, conducerea ministerului să 
ne acorde sprijinul promis. Altfel 
sintem puși in situația să consumăm 
acum prea mult din rezervele de 
cărbune create, iar spre sfîrșitul 
anului s-ar putea să intrăm într-un 
anumit gol de producție. Echilibrul 
de pină acum dintre extracția de 
cărbune și execuția lucrărilor de

randa-

Ion TEODOR 
Constantin CAPRARU

/
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Pasiune
Primarul comunei Pantelimon, 

de lingă București, Teodor Fili- 
pescu, ne-a arătat citeva din 
cele mai frumoase gospodării, 
intre care și pe aceea a lui Gigi 
Popescu, in care nu știi ce să 
admiri mai intii : covorul mul
ticolor de lalele și trandafiri sau 
brazdele de legume, păsările do
lofane sau terenul insămințat cu 
porumb și fasole. Un teren 
care era pină in primăvara asta 
o groapă de gunoi. Dar ingine
rul Gigi Popescu, împreună cu 
vecinii lui, toți muncitori la di
ferite întreprinderi — Stelian și 
Iile Nedu, tată și fiu, cei trei 
frați Topală și alții — au umplut 
groapa cu pământ de pe șantiere 
și l-au lucrat „ca la carte".

„Sufletul" acțiunii, Gigi Po
pescu, este inginer mecanic și 
lucrează la un institut de cer
cetări.

— De unde această pasiune 
pentru agricultură 7

— De la tata, care a fost un 
foarte bun agronom, și de la 
mama, impreună cu care îngri
jesc, in timpul meu liber, flori
le, legumele, pomii, porumbul, 
păsăriles.. Avem tot ce ne tre
buie, plus un... surplus pe care-l 
predăm statului.

— Mai e vreo groapă de gunoi 
pe-aici 7

— Mai e, dar sînt și alții gos
podari buni, așa că...

Așa că așteptăm noi vești gos
podărești.

Fapta de pionier
Pe strada Mlhal Emlnescu din 

Deva o mașină transporta îm
brăcăminte, încălțăminte și co
voare. La un moment dat. mași
na a luat foc. Șoferul a sărit din 
mașină, a înșfăcat extinctorul, 
dar. extinctorul nu funcționa.

Observind incendiul, elevul 
Petru Stoica, din clasa a Vlll-a 
de la Școala generală nr. 1 din 
Deva, a dat fuga la școala gene
rală nr. 8, care se afla alături, a 
luat un extinctor și a știut să-l 
minuMscă perfect, ceea ce a fă
cut ca paguba să nu fie prea 
mare.

Mare este, in schimb, meritul 
pionierului, care... merită toate 
felicitările.

Un tată 
pe drumuri

In loc ca Vasile Grigore din 
comuna Tomșani, ajuns la vir- 
sta de 75 de ani, să-și trăiască li
niștit bătrinețile, este nevoit să 
bată drumurile către Judecătoria 
din Rm. Vîlcea. Mlhai, unul 
din cei cinci feciori ai săi, 
l-a acționat de mai multe ori in 
judecată, pentru ca bătrinul să-i 
cedeze niște... cotețe. Instanța de 
judecată i-a dat dreptate bătri- 
nului, dar fiul tot nu se lasă. 
Negăsind altă pricină, l-a che
mat din nou în judecată pe ta
tăl său.. pentru a „ciștiga" un 
drumeag. Drumeag care duce 
spre finarul bătrînului.

Drept a zis cine-a zis că sînt 
cinci degete la o mină șt nu sea
mănă unul cu altul. Mihai nu 
seamănă cu ceilalți patru frați ai 
lui și s-a făcut de zisul lumii.

Cofetăria... 
afumătoare

La cofetăria „Cafe București" 
din centrul municipiului Tîrgu 
Mureș s-a încetățenit practica 
organizării unor expoziții de artă 
plastică. Acum se află aici o 
mare expoziție-concurs de fo
tografii. Numai că. din cauza ven
tilației inexistente, fumul sutelor 
de țigări ale consumatorilor de 
la mese face ca exponatele sâ 
fie, practic, invizibile. Celor care 
fumează la masă puțin le pasă 
de afumătoare, dar inchipuiți-vă 
ce se intimplă cu ceilalți vizita
tori nefumători. Ies afară tu
șind. Trecătorii ii văd și le pling 
de milă :

— Săracii I Să răcească tocmai 
acum, cind a venit căldura...

Profesorul

I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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ridicarea calificării profesionale

| repetent
Curgeau cu duiumul notele 

I proaste la matematică in cata
loagele unor clase de la un liceu 
din Constanța.

I— O fi profesorul prea exigent 
— ziceau unii.
— Ba elevii or fi slabi — își 

dădeau cu părerea alții.

ICind unui elev i se adunau 
mai multe note proaste, profe
sorul Ion Dumitrașcu ii spunea : 

1„Să vii miine cu părinții la școa
lă !“. întrevederile cu părinții se 
transformau in târguieli. Incer- 

Icările de a ..plăti" cu damigene 
de vin și alte asemenea — au 
eșuat. Profesorul n-avea astfel 
de „gusturi", ci un nărav mai 

Imare : bani gheață. Nărav de 
care urmează să se lecuiască in 
următorii trei ani de închisoare.

I
I

I „Mica
I publicitate"
• • Cereri și oferte de locuință.

IDupă 'insistentele cereri ale să
tenilor făcute de mai bine de 
doi ani. de cind trebuiau termi
nate dispensarul veterinar și lo- 

Icuința pentru medic in Crușcior- 
Maramureș, cooperativa „Viito
rul" le-a oferit acum „forțe ma- 

Isive" compuse din 2 (doi) con
structori, astfel că noul edificiu 
are tot... viitorul înainte.

9 Cumpărări. „Cumpărat vreo 
I șapte saci cu nutrețuri concen

trate pe numele Ioan Birsan din 
Sibiu și declarind că n-am știut 

Ide la cine și de unde, primit 
șapte luni de meditație". Sacul 
și luna !

19 Pierderi. „Declar pierdute 
la restaurantul „București" din 
Baia Mare... mințile subsemna

tului David Zarea din localitate,

I pentru că altfel nu plecam aca
să din local pe trei cărări, cu o 
scrumieră și un scaun". Tot mai

Ibine era cu... scaun la cap.
Rubrică realizată de
Petre POPA

L_

„Am reușit să-i facem pe oameni 
să-și îndrăgească munca, să prețu- 
iască animalele pe care le au in 
primire". Aceste cuvinte le-am auzit 
repetate de citeva ori pe parcursul 
documentării noastre la Asociația e- 
conomică intercooperatistă de creș
tere și ingrășare a porcilor Salcia, 
județul Teleorman.

Unitatea se bucură de o bună re
putație. Din acest complex, prin pro
iect, trebuia să se valorifice 30 000 
de capete porcine pe an. Datorită 
măririi spațiilor existente prin mo
dernizări și a menținerii animalelor 
intr-o Stare de sănătate perfectă s-a 
reușit, in anul trecut, să se valori
fice 51 000 de capete. La Consfătui
rea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
22 ianuarie a.c., tovarășul Titi Cioa
că, directorul complexului, a raportat 
beneficiul obținut în 1981 — 6.1 mi
lioane lei. devansînd astfel rezulta
tele. la acest indicator, ale celorlal
te complexe de acest fel existente in 
țară — și cel mai mic procent de 
mortalități — 50 la sută din cel ad
mis de tehnologie — ceea ce a re
prezentat 400 tone de carne peste 
plan. Patru milioane din aceste be
neficii vor spori averea obștească a 
celor patru cooperative agricole de 
producție asociate.

— Producțiile mari au Ia temelie 
doi factori — ne spunea directorul 
unității — 1 : o bună organizare ; 2 : 
ridicarea calificării profesionale. Am 
urmărit ca acești factori să se spri
jine reciproc între ei. Noi ne spunem 
mereu că obiectivul permanent al 
muncii noastre este planul de pro
ducție. La el trebuie să privim și să 
gindim în orice moment al activității 
noastre.

Cum a acționat organizația de par
tid pentru ca cei ..doi factori" să se 
resimtă puternic in activitatea co

lectivului ? întrebarea am adresat-o 
tovarășului Dumitru Glință, secreta
rul organizației de bază :

— Pe lingă unele complexe mari 
existente in țară, complexul nostru 
pare a fi un „pitic industrial". Cert 
este însă un lucru : experiența acu
mulată de aceste complexe noi o 
preluăm continuu și o adaptăm spe
cificului nostru. De fapt, biroul or
ganizației de bază a cerut conducerii 
unității, specialiștilor, și șefilor de

de nutrețuri combinate din unitate, 
aceasta • puțind asigura integral ne
cesarul pentru consumul animalelor. 
S-a lichidat astfel aproape complet 
transportul de furaje concentrate de 
la unități similare din țară, obținin- 
du-se,' totodată, furaje calitativ su
perioare, pregătite diferențiat, după 
rețetele stabilite in funcție de fie
care categorie de animale. O altă 
măsură, propusă și adoptată in adu
narea generală de partid, a avut e-

Din preocupările organizației de partid 
de Ia asociația economică intercooperatistă Salcia, 

județul Teleorman

ferme să prezinte, in detaliu, între
gului colectiv de muncă experiențe
le întilnite. să stabilească modalită
țile de aplicare a unor noi tehno
logii.

Din cîte am văzut, din explicații
le primite, am înțeles că acțiunea 
intitulată „Experiența generează ex
periență" se bucură aici de un inte
res deosebit. Creșterea numărului de 
animale îngrijite in spațiile existen
te, mărirea natalității la scroafe, 
scurtarea ciclului de ingrășare, spo
rirea randamentului furajelor și ief
tinirea costului lor au fost și sint o- 
biectivele principale spre îndeplini
rea cărora sînt canalizate eforturile 
tuturor, stimulîndu-se inițiativele, a- 
cordindu-se întregul sprijin aplicării 
oricărei idei valoroase. Iată, ingine
rul Oncică Toma, mecanicul șef, a 
coordonat lucrările de modernizare 
după o concepție proprie și s-a în
grijit de mărirea capacității fabricii

fecte evidente : specialiștilor li s-a 
cerut să nu mai facă doar muncă de 
organizare, îndrumare și control, ci 
să lucreze efectiv în procesul de 
producție. Rezultatele acestei mă
suri : munca a fost mai bine organi
zată încît s-a reușit să se obțină cu 
2.6 la sută mai mulți purcei de la o 
scroafă față de cit era prevăzut.

Pregătirii profesionale a întregu
lui personal muncitor i se acordă 
aici o atenție deosebită. Organizația 
de partid împreună cu conducerea 
asociației au inițiat forme noi de 
instruire la locul de muncă, în tot 
timpul anului, nu numai in perioada 
de desfășurare a cursurilor agrozoo
tehnice de masă. Am putut vedea 
la maternitatea complexului unde 
lucrează 15 oameni o astfel de 
„zi de școlarizare". Fiecare venise cu 
gustări de acasă, astfel că pauza de 
prînz — cuprinsă între orele 12—15 
— a fost folosită din plin. S-a dis

cutat despre tehnologia de bază și 
noutățile primite de la Ministerul 
Agriculturii, din revistele de specia
litate. A urmat seria de întrebări, 
răspunsuri și probe practice. „Noi 
mai avem și un alt «obicei al casei»; 
ori de cîte ori întilnim undeva lu
cruri bune sau rele, intrunim toți 
oamenii din sectorul respectiv și ge
neralizăm sau combatem fapta, si
tuația" — ne-a spus secretarul orga
nizației de bază.

Permanentizarea oamenilor pe 
locuri de muncă distincte, alături de 
policalificare, contribuie la ridicarea 
pregătirii profesionale a îngrijito
rilor la nivelul muncitorilor cu o ca
lificare complexă, capabili să aplice 
întocmai tehnologia de lucru stabi
lită. In felul acesta au fost create 
premisele ca cei de la maternitate 
să experimenteze cu succes, in anu
mite perioade ale anului, scurtarea 
perioadei de înțărcare a purceilor de 
la 35—40 de zile la 28 de zile. Prin 
urmare, nu este deloc intîmplător 
faptul că anul trecut Asociația eco
nomică intercooperatistă Salcia a 
obținut un spor, la valorificare, de 
21 000 de capete.

Toate acestea se înscriu, în final, 
cu o contribuție substanțială la ca
pitolul „venituri". Un capitol mereu 
pozitiv față de „cheltuieli". Este toc
mai drumul pe care trebuie perseve
rat pentru consolidarea și amplifi
carea rezultatelor de pină acum, 
pentru a spori producția în zooteh
nie, a o așeza pe baze științifice și 
a o da pe mina unor oameni pasio
nați, pricepuți, a unor adevărați me
seriași zootehniști.

Virqil GHEORGHIȚA 
Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteli"

Stațiunea Amara - bucuroasă 
de oaspeți în tot timpul anului

Despre efectele terapeutice ale stațiunii Amara s-a dus vestea nu 
numai în țară, fiind tot mai mult solicitată atît pentru tratament, cit și 
pentru odihnă. Gospodărită de Oficiul județean de turism Ialomița, 
stațiunea Amara oferă celor sosiți un cadru natural incîntător. reconfor
tant. Stațiunea insăși este un parc ce se întinde pe circa 100 hectare. 
Despre condițiile pe care le oferă solicitanților săi ne-a vorbit tovarășul 
Dumitru Drăghici, directorul Oficiului județean de turism Ialomița :

— în ultimii ani, stațiunea noas
tră și-a triplat numărul de locuri 
de cazare și tratament, concomi
tent cu solicitările care au crescut 
de la un sezon la altul. Stațiunea 
funcționează în tot cursul anului. 
La ora actuală, stațiunea asigură 
500 locuri în cadrul Oficiului ju
dețean de turism, 1100 locuri la 
complexul sanatorial U.G.S.R. și 500 
locuri la complexul sanatorial al 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție. Toate uni
tățile sînt încadrate cu personal 
medical de specialitate cu inaltă 
calificare și cu aparatură modernă. 
La afirmarea Amarei, ca stațiune 
tot mai căutată, au contribuit atît 
efectele curei de sănătate realizate 
de apele și nămolul lacului, cit și 
construcțiile moderne ce s-au înăl

țat de la un an la altul. Aici se 
tratează afecțiuni cum sint : reu
matismele cronice, posttraumatice, 
ale aparatului locomotor, ale siste
mului nervos periferic, precum și 
boli asociate, cum sint : afecțiunile 
hepatobiliare și gastrointestinale, 
boli de nutriție, ale rinichilor, boli 
de piele, afecțiuni ale căilor respi
ratorii și nevroze astenice. Pentru 
tratarea acestor afecțiuni, solici- 
tanții trebuie să aibă recomandarea 
medicului. Oaspeții au la dispozi
ție cluburi, biblioteci, terenuri de 
sport, cinematograf, precum și o 
gamă variată de posibilități de a- 
grement și excursii. Zestrea stațiu
nii sporește acum cu un nou hotel 
cu 300 de locuri și bază proprie 
de tratament. (M. Vișoiu).

f AUTOAPROVIZIONAREA: Comunele din jurul marilor orașe - centre puternice de producție agroalimeM
cluj-napoca : Principalele produse agroalimentare

din bazinul agricol preorășenesc
Am inceput investigația noastră printr-o convorbire cu tovarășul 

loan CIORBA, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Cluj.

— Dacă populația urbană și a cen
trelor muncitorești reprezintă la ora 
actuală 76,1 la sută din populația ju
dețului — ceea ce ilustrează amploa
rea procesului de industrializare și 
urbanizare — municipiul Cluj-Napo- 
ca concentrează 57.6 la sută din to
talul acestei populații ; practic sint 
de aprovizionat circa 320 000 de 
persoane. Este o cifră care vor
bește de la sine despre dimen
siunea eforturilor necesare.

Pornim, înainte de toate, de la prin
cipiul valorificării integrale, cu efi
ciență maximă, a tuturor resurselor 
de care dispune in primul rind mu
nicipiul însuși. Realizarea — in uni
tăți agricole de stat și cooperatiste 
și in gospodăriile populației — a 7 la 
sută din necesarul de lapte (respec
tiv 44 000 hi), 16 la sută — ouă, 14 la 
sută — cartofi și 21 la sută din ne

cesarul de legume (echivalent cu 
9 251 tone) înseamnă o contribuție 
sensibilă la aprovizionarea orașului,

— Ce criterii au stat la baza stabi
lirii bazinului agricol preorășenesc ?

— Furnizorii, ca să-i numim ast
fel, au fost aleși dintre cei mai a- 
propiați de locul de consum. Sint 18 
comune, localități cu un po
tențial de producție ridicat și cu 
unități specializate in sectorul so
cialist. De exemplu, în comuna 
Florești există un mare complex 
avicol, care produce 11 500 tone 
carne de pasăre anual, destinată 
în principal municipiului. Totodată, 
la unitățile specializate in cultura 
legumelor, in primul rind in cele si
tuate la o distanță de pină la 40—50 
km, s-ău mărit considerabil supra
fețele la aceste culturi.

Iată o situație generală :

PRODUSUL
Necesarul 

de consum 
al 

municipiului

Cantități 
ce se asigură 
din bazinul 
agricol pre

orășenesc

Cantități 
ce se 

primesc 
din restul 
județului

Contribuția 
bazinului 

agricol pre
orășenesc

Carne 20 822 tone 19 166 tone 1 656 tone 92%tăiată tăiată tăiată
Lapte 640 00 hl 449 188 hl 190 812 hl 70%
Ouă 86 400 mii 84 842 mii 1 558 mii

buc. buc. buc. 98%
Legume 43 200 tone 19 704 tone 23 496 tone 46%
Cartofi 31 508 tone 16 465 tone 15 043 tone 52%
Fructe 13 670 tone 11 870 tone 87%
Cereale
(griu +

porumbi 57 600 tone 36 577 tone 21 023 tone 64%

Bazinul agricol preorășenesc parti
cipă astfel la aprovizionarea cu pro
duse agroalimentare a municipiu
lui Clu,i-Napoca cu peste 80 la sută 
din necesarul total po anul 1982.

— Măsurile luate pentru consolida
rea bazinului preorășenesc au in ve
dere și întrajutorarea dintre unele 
unități industriale și agricole 7

— Un prim pas in această direcție 
s-a făcut : un șir de întreprinderi 
industriale și de construcții acordă 
in momentul de față sprijin direct 
unui număr de 50 de cooperative a- 
gricole de producție pentru moder
nizarea fermelor zootehnice care par
ticipă la aprovizionarea municipiului.

— Din tabel rezultă că la unele 
produse se acoperă doar o parte din 
necesar. Cum și cine completează di
ferențele 7

— Pentru acoperirea cantităților 
necesare la carnea de bovine și ovi
ne, de pildă, apelăm și la comune 
ceva mai indepărtate, din zona de 
munte a județului ; la unele sorti
mente de legume — roșii, vinete, 
ardei, gogoșari și verdețuri — ca 
și la cartofi timpurii și de vară, la 
unele fructe, necesarul de consum va 
fi. de asemenea, acoperit prin mutații 
din alte județe, cantitățile urmînd a 
se reduce treptat, pe măsura creșterii 
suprafețelor și a producțiilor noastre. 
Sarcinile acestui an, dezbătute cu 
cetățenii, se întemeiază pe posibilită
țile concrete, efective, ale fiecărei 
localități — și vom acționa in așa 
fel ca ele să fie corect îndeplinite;

Să vedem cum stau lucrurile la 
fața locului.

Baza furajeră - condiția creșterii producției 
de lapte

Ne-am oprit, pentru început. în- 
^tr-una din comunele căreia îi revin

sarcini importante în direcția apro
vizionării cu lapte a orașului — co

Măsuri 
pentru grăbirea 

lucrărilor 
de modernizare 

a fermei 
zootehnice

Mecanicul Simion 
Chira de la ferma 
zootehnică a între
prinderii agricole da 
stat din comuna Du
mitra, județul Bistri- 
ța-Năsăud, se referea 
intr-o scrisoare adre
sată redacției la unele 
neajunsuri din activi
tatea unității in care 
lucrează. Concret, el
afirma că o parte 
a adăpătorilor din 
grajduri n-au fost 
executate corespun
zător de șantierul 
Trustului de instalații- 
montaj Brașov ; gu
noiul de grajd. în loc

și corespondenții „Scînteii^J pe cimp,

că, în aceeași ordine de idei, se va 
da curs doleanței cooperatorilor din 
Sinpaul de a fi dotați cu un tractor

S 1 500 sau SM pe șenile și cu o 
freză mecanică, pentru lucrările la 
pășuni în pante de peste 14 grade.

O valoroasă experiență a legumicultorilor

muna SÎNPAUL, situată la 24 km 
depărtare de Cluj-Napoca. Este o 
comună cu tradiție în creșterea ani
malelor, îndeosebi a bivolițelor și 
oilor. Cele două cooperative agrico
le de producție — Sinpaul și Mihă- 
iesti — ferma Berindu a I.A.S. Baciu 
și cele 1 014 gospodării ale populației 
continuă această tradiție. Ce măsuri 
s-au luat pentru ca sarcinile de li
vrare, întrucitva sporite față, de anul 
trecut, să fie realizate ?

Pronostic favorabil : gospodăriile 
populație' dețin, în medie, 1,5 bovine 
fiecare, in principal vaci cu lapte 
și bivolițe ; cei 20 209 hl lapte, care 
trebuie realizați din acest sector, au 
fost in întregime contractați, obți- 
nindu-se chiar o depășire de 200 hl ; 
cele două cooperative agricole au 
contractat, la rindul lor, cantitățile de 
lapte prevăzute ; numărul oilor deți
nute de gospodăriile populației a 
crescut, față de anul 1981, cu peste 
500 de capete — și este de sperat sâ 
crească in continuare, spre a se 
putea îndeplini șl sarcina de livrare 
a celor 360 hl lapte de oaie ; citeva 
zeci de bovine, proprietatea C.A.P., 
sint crescute de populație.

Problema numărul 1 intr-o aseme
nea comună este, desigur, asigura
rea bazei furajere.

— In primul rind, trebuie să re
alizăm lucrările în complex, pentru 
care am primit fonduri de investiții, 
aproape 2 milioane lei anul trecut 
și 1,6 milioane anul acesta — ne 
explică primarul Samuilă Hîrcea- 
gă. Continuăm defrișările pe 320 ha, 
curățirile — realizate pe 1 250 hectare 
din totalul de 1 500, supraînsămînță- 
rile, construcțiile de adăposturi prin 
cădere liberă a apei pe pășunile 
consiliului popular, fertilizarea — 
spre a se asigura astfel o producție 
de masă verde de 16 000 kg la ha.

Concomitent cu eforturile depuse 
pentru îndeplinirea tuturor măsuri
lor vizînd asigurarea cantităților 
necesare de furaje, se cer genera
lizate și experiențele valoroase ale 
oamenilor. Căci, din păcate, toc
mai lipsa furajelor a determinat 
— cum ni s-a spus — neinde- 
plinirea planului de livrare a lap
telui de către comună in primul 
trimestru al anului în curs. Și poate

Una din comunele cele mai re
prezentative pentru cultura legu
melor este JUCU. în 1982, comuna 
va produce legume pe 150 de hec
tare in unitățile agricole cooperatiste 
și pe 45 hectare în gospodăriile 
populației. Conform programului 
stabilit, urmează a se realiza o 
producție de 4 582 tone legume, din 
care 680 tone acoperă consumul lo
cal, restul fiind destinat aprovizio
nării municipiului Cluj-Napoca.

La ferma de legume a cooperati
vei agricole de producție discutăm 
cu șeful de fermă, inginer Stelian 
Șerban : Ce garanții există pentru 
realizarea prevederilor ?

— S-au făcut pregătiri extrem de 
minuțioase : au fost amenajați 
7 000 mp de răsadnițe și solarii, bri
gada de mecanizare, dotată cu a-

gregate complexe, lucrează în flux 
continuu la pregătirea terenului pen
tru plantat. Au fost, totodată, se
mănate 20 hectare cu mazăre păstăi, 
pătrunjel, morcov.

In același timp. I.L.F. a contrac
tat cu populația 188 tone de legume, 
față de prevederile de 182 tone, iar 
cooperativa de producție, achiziții și 
desfacere 28 tone, față de 15 tone 
prevăzute. Primăria a distribuit an- 
gajaților de la diferite instituții de 
pe raza comunei — mai bine de 100 
la număr — cite 10 ari de teren in 
perimetrul construibil al localității 
pentru producerea legumelor. Deci, 
conchid localnicii, la Jucu există 
condiții pentru realizarea produc
ției medii planificate de 22 147 kg 
legume la hectar și onorarea 
obligațiilor față de municipiu.

Prevederile mobilizatoare trebuie să fie 
întotdeauna realiste

Bazinul agricol 
municipiuluial

preorășenesc 
Cluj-Napoca
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COJOCNA, comună mare, este, 
cu cele patru cooperative agricole de 
producție și aproape 7 500 de locui
tori ai săi, una din principalele 
furnizoare de carne și ouă. Există 
aici baza materială pentru acoperi
rea sarcinilor ?

— în cooperativele agricole de pro
ducție ne ocupăm îndeaproape de 
îndeplinirea planului de reproduc
ție, de îngrijirea atentă a animale
lor gestante — ne spune dr. Nicolae 
Coșier, șeful circumscripției sam- 
tar-veterinare. Numai C.A.P. Cojoc- 
na deține 1 300 de bovine și peste 
1 800 ovine. Practic, ne străduim 
să asigurăm acestor animale o fu
rajare diferențiată, să le acordăm o 
asistență corespunzătoare.

Intr-adevăr, asistența sanitar- 
veterinară este corespunzătoare, 
dar, din păcate, efectivul de ani
male existent nu asigură decit 
parțial acoperirea sarcinilor de li
vrare. „La recensămint — explică 
vicepreședintele consiliului popular 
comunal' — a rezultat o scădere a 
efectivelor de bovine și porcine, iar 
la păsări, deși numărul s-a dublat 
față de anul trecut, este greu să ob
ținem 12,5 tone carne din numai 
22 000 păsări existente. Este limpede 
că avem sarcini grele. La ouă, unde 
planul inițial a fost redus — fiind 
de peste 5 ori mai mare decit cel 
din 1981 și de... 17 ori mai mare de
cit realizările efective ! — sperăm sa 
ne îndeplinim sarcinile".

Ce se mai poate constata ? Că 
primăria nu s-a ocupat susținut de 
creșterea efectivelor de animale in 
gospodăriile populației. Așa se expli
că scăderea efectivelor de bovine și 
porcine intr-o comună cu tradiție în 
creșterea animalelor. Apoi. deși 
s-au fertilizat 312 hectare pășune cu 
îngrășăminte naturale și s-au curățat 
mai bine de 2 100 hectare, su-

praînsămințîndu-se 187 hectare, nu 
au fost epuizate nici pe departe posi
bilitățile de extindere a bazei fu
rajere. Din discuțiile cu specialiști 
localnici a reieșit că o resursă im
portantă este incă neglijată. Este 
vorba de circa 450—500 hectare de 
terenuri joase, cu exces de umidi
tate, existente pe teritoriul comu
nei, care ar putea fi cultivate cu 
trifoliene sau răpită furajeră. Pe cind 
asemenea preocupări ?

★
Reluînd, în finalul anchetei, dis

cuția cu primul vicepreședinte al 
consiliului popular județean, acesta 
ne-a făcut unele precizări :

—. Privind lucrurile în perspecti
vă, trebuie spus că stabilirea zonei 
preorășenești de aprovizionare pre
supune o îndrumare și un sprijin 
mai susținut acordate de '„/-urile ju
dețene tuturor producăto ™r, in 
așa fel ca aceasta să se consolide
ze bine în viitorii ani. Tocmai de 
aceea, pe primul plan se situează 
măsurile pentru realizarea produc
țiilor stabilite in toate comunele.

— Cum se explică atunci nepo
trivirile constatate la Cojocna 7

— Vom analiza în amănunt situa
ția semnalată in această comună, in- 
dreptind ceea ce este de îndreptat. 
Dar nu numai acolo, ci in toate co
munele din bazin vom antrena în
tregul activ al consiliilor populare, 
comisiile dc femei, organizațiile de
mocrației și unității socialiste in ac
țiunea de contractare a surplusului 
de produse existent la populație, in 
așa fel ca posibilitățile existente să 
fie valorificate la maximum și pre
vederile programului de autoapro- 
vizionare îndeplinite.

Maria BABOIAN 
Alexandru MUREȘAN

este evacuat, cu aju
torul instalației meca
nice, in pirîul ce 
curge prin apropiere, 
poluindu-i apele ; șe
ful de fermă nu lu
crează corespunzător, 
nu repartizează în 
mod judicios oamenii 
la efectuarea lucrări
lor.

In răspunsul Comi
tetului executiv al 
Consiliului popular 
județean Bistrița-Nă- 
săud se precizează că 
problemele semnala
te in scrisoare au fost 
analizate la fața locu
lui de către directorul 
general al direcției a- 
gricole județene și 
directorul trustului 
I.A.S. al județului. 
S-a constatat că fer
ma zootehnică a 
I.A.S. Dumitra este 
in curs de moderniza
re, lucrările urmînd 
să fie încheiate în a- 
cest an. In proiectul 
de execuție sînt pre

văzute fose speciale 
din beton pentru co
lectarea dejecțiilor. 
Pină la darea acestora 
in folosință s-a stabi
lit ca gunoiul de 
grajd să fie evacuat și 
transportat in cimp 
cu o cisternă special 
amenajată. împreună 
cu conducerea fermei 
și a întreprinderii s-a 
stabilit ca asemenea 
evacuări să se facă 
permanent, evitin- 
du-se scurgerea de
jecțiilor în piriu. In 
același timp se asi
gură fertilizarea cu 
gunoi de grajd a unor 
mari suprafețe de te
ren. Au fost, de ase
menea. remediate toa
te defecțiunile la adă- 
pătorile din grajduri, 
astfel că, in prezent, 
acestea funcționează 
corespunzător. S-a a- 
cordat sprijinul nece
sar pentru urgentarea 
lucrărilor de moder
nizare a fermei res

pective, pentru mai 
buna folosire a perso
nalului în raport de 
ordinea de prioritate 
a activităților ce tre
buie desfășurate. S-a 
atras atenția șefului de 
fermă în legătură cu 
modul său de compor
tare față de personalul 
din subordine.

La propunerea 
cetățenilor

„In comuna Provița 
de Jos, județul Pra
hova, localitate situa
tă într-o zonă de deal, 
arătau într-o scrisoa
re adresată redacției 
mai mulți cetățeni din 
această localitate, uni
tățile pentru prestări 
servicii, ca și cele co
merciale sint insufi
ciente. De pildă, pen
tru mici reparații sau 
transformări la obiec
te de îmbrăcăminte 
sau pentru confecțio

narea altora noi, să
tenii sint nevoiți să se 
deplaseze in comunele 
învecinate sau chiar 
in orașul Cimpina. In 
loc să se acționeze 
pentru dezvoltarea re
țelei de unități pres
tatoare de servicii și 
de magazine, condu
cerea cooperativei de 
producție, achiziții, 
desfacerea mărfurilor 
și credit a procedat la 
desființarea unora din 
cele existente ; cum 
s-a întimplat cu ma
gazinul alimentar din 
satul Virfu Luncii. 
Astfel că pentru une
le cumpărături tre
buie să străbatem zil
nic cîte 10 km, dus- 
intors, pină in locali
tatea de centru a co
munei. Pentru înlătu
rarea acestor greutăți, 
propunem conducerii 
cooperativei să redes
chidă magazinul res
pectiv și să înființeze

și alte unități de pres
tări servicii".

Uniunea județeană 
a cooperativelor de 
producție. achiziții, 
desfacerea mărfurilor 
și credit Prahova, 
care a răspuns de so
luționarea acestei scri
sori. ne-a adus la cu
noștință că, impreună 
cu Consiliul popular 
al comunei Provița 
de Jos și cu conduce
rea cooperativei au 
stabilit o serie de mă
suri pentru extinde
rea și diversificarea 
rețelei comerciale de

Spicuiri din

prestări servicii din 
această localitate. S-a 
repartizat forța de 
muncă necesară func
ționării magazinelor 
la capacitatea norma
lă, stabilindu-se căile 
de acțiune pentru 
creșterea volumului 
vînzărilor de mărfuri 
și a productivității 
muncii. De asemenea, 
în cursul acestei luni, 
cooperativa va deschi
de o secție de croito
rie și o sifonărie, iar 
in viitorul apropiat 
va înființa și o secție 
de brutărie.

răspunsuri
• Comitetul executiv al Consiliului popular 

al municipiului Timișoara : la blocul C 3d de pe 
strada Culturii din localitate nu s-a făcut incă 
recepția definitivă. Pină atunci, constructorul 
urmează să remedieze toate deficiențele semna
late de comitetul asociației de locatari, inclusiv 
placarea cu cărămidă, care nu a fost executată 
la terminarea blocului.

• Comitetul județean Botoșani al P.C.R. : 
în iarna trecută și în primăvara acestui an, la

cooperativa agricolă de producție Vorona s-au 
transportat în cimp aproape 4 000 tone gunoi de 
grajd. S-au procurat, de asemenea, piesele de 
schimb necesare pentru punerea în funcțiune a 
încărcătorului cu cupă, utilaj ce este folosit în 
prezent in balastieră.

• Direcția generală comercială București : In 
urma cercetărilor efectuate s-a constatat că, in
tr-adevăr, șefa unității „Lacto-bar“ din strada 
Hristo Botev a încasat de la casieria întreprin
derii unele drepturi bănești cuvenite personalu
lui din subordine pe care nu le-a plătit in ter
men celor îndreptățiți. Pentru abuzul săvîrșit, 
conducerea I.A.P.L — Segarcea a dispus sanc
ționarea disciplinară a celei in cauză și mutarea 
ei din unitate.

• Biroul executiv al Consiliului popular oră
șenesc Cimpulung Moldovenesc: Constatîndu-se 
că în unele zile unitățile de panificație din lo
calitate nu pun în vinzare mai multe sortimente 
de produse și de gramaj variat, s-au luat mă
suri pentru diversificarea acestora și respecta
rea strictă a sortimentelor stabilite.
• Comitetul județean de cultură și educație 

socialistă Mehedinți : Verificările efectuate la 
căminul cultural din comuna Burila Mare au 
confirmat faptul că biblioteca din localitate are 
activitate necorespunzătoare, stația de radiofi- 
care fiind scoasă din uz. S-au luat măsuri pen
tru înlăturarea acestor neajunsuri.

Gheorqhe PÎRVAN
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Lucrări urgente tare impun uium;

O AMPLĂ CONCENTRARE 
A FORȚELOR DE LA SATE

SEMĂNATUL
SUCEAVA : In pofida di

ficultăților climatice.în jude_ 
tul Suceava condițiile climatice din 
această primăvară au stînjenit 
desfășurarea normală a lucrărilor 
agricole. Cu toate acestea, printr-o 
bună organizare a muncii și utili
zarea intensă a tractoarelor si ma
șinilor. mecanizatorii și cooperato
rii au reușit să termine plantarea 
cartofilor pe cele Dește 20 000 hec
tare prevăzute a fi cultivate în u- 
nitătile agricole de stat și coope
ratiste. Marti s-a încheiat si semă
natul sfeclei de zahăr pe întreaga 
suprafață planificată de 6 000 hec
tare. Acum se lucrează intens la 
semănatul porumbului pentru boa
be, a fasolei și plantelor de nutreț. 
La cultivarea porumbului, luni s-a 
atins viteza zilnică planificată de 
3 000 hectare. Marți însă, din cauză 
că în ziua precedentă a plouat, in 
zona de nord a județului nu s-a 
reușit să se însămînteze cu porumb 
decit 2 140 hectare. Și dacă în uni
tățile agricole situate in sudul ju
dețului porumbul a fost cultivat pe 
mai bine de 80 la sută din supra
fața prevăzută. în cele în care luni 
a plouat, lucrarea este mult răma
să în urmă. Așa. de pildă. în con-

■ siliul agroindustrial Gălănești po
rumbul a fost semănat numai pe 
13 la sută din suprafața planifica
tă. iar în consiliul agroindustrial 
Șiret — pe 23 la sută. Aici, ca și 
în consiliile agroindustriale Ră
dăuți. Todirești și Ciprian Porum- 
bescu, sînt foarte multe terenuri cu 
excesde umiditate. Există deci di
ficultăți. dar oamenii sînt preocu
pați să le învingă. Bunăoară, pen
tru a grăbi zvintarea solului, un 
mare număr de oameni sapă ca
nale si șanțuri pentru scurgerea 
apei. Pentru terminarea grabnică a 
însămîntărilor, noaptea se mun
cește la pregătirea patului germi
nativ. iar ziua în schimburi prelun
gite la semănat. Așa s-a reușit ca 
pină joi seara să se însămînteze cu 
porumb 21 080 hectare din cele 
28 300 hectare prevăzute. La total 
culturi. însămîntările au fost efec
tuate pe 89 la sută din suprafața 
planificată. Ținind seama de faptul 
că mijloacele mecanice din unită
țile care au încheiat lucrările au 
fost deplasate în cele din nordul 
județului, există posibilitatea ca 
pină simbătă să se termine . insă- 
mîntările pe întreaga suprafață. 
(Sava Bejinariu, corespondentul 
„Scînteii").

triale Dobrotești, 
gănești-Vlașca, 
suprafețe mici, 
face necesară intervenția operativă

Siliștea și Dră- 
unde s-au prășit 
O atare situație

RECOLTAREA

ÎNTREȚINEREA
TELEORMAN : Odată cu 

prașila se completează go- 
Itile din culturi. în cîmpia 
Teleormanului, mii de mecaniza
tori și cooperatori muncesc întrea
ga zi-lumină la întreținerea cul
turilor. Pină acum au și fost pră
șite peste 9 000 hectare cu sfeclă 
de zahăr din cele 10 200 hectare se
mănate. Această lucrare s-a în
cheiat în unitățile din consiliile 
agroindustriale Buzescu și Smîr
dioasa și se apropie de sfirșit in 
consiliile agroindustriale Purani, 
Zimnicea și Contești. De aseme
nea, s-au prășit manual 23 000 hec
tare cu floarea-soarelui din cele 
45 000 ha cultivate. De aseme
nea, au fost prășite primele 16 000 
hectare cu porumb.

Participarea amplă a coopera
torilor la prășit evidențiază efectul 
pozitiv al măsurilor de organizare 
și retribuire a muncii in acord glo
bal. In cîmp lucrează peste 6 000 
de cooperatori, mai multi fată de. 
aceeași perioadă a anului trecut. 
La cooperativa agricolă Buzescu. 
de exemplu, 300 de cooperatori 
muncesc in echipe la prășit și 
plantarea legumelor. După ce au 
terminat de prășit cele 150 hectare 
cu sfeclă de zahăr și 30 hectare cu 
sfeclă furajeră, au trecut imediat 
pe 200 hectare de floarea-soa
relui. Pentru completarea golu-

CULTURILOR
rilor, cooperatorii au fiecare cîte 
un săculeț cu semințe, astfel îneît 
să asigure densitatea stabilită, să 
nu rămină necultivată nici o pal
mă de pămint.

„Unde calcă hărnicia, dispar bu
ruienile" — ne spune șefa de fer
mă Ioana Nicula. de Ia C.A.P. 
Nenciulești, arătîndu-ne cîmpul cu 
sfeclă și floarea-soarelui. Aici 
lucrau la prășit și plivit coopera
toarele Ana Ivașcu, Mafia Dinu, 
Iordana Panait. în total se aflau 
la lucru în cîmp 600 de coopera
tori. In urma lor, terenul rămînea 
curat, fără buruieni, ceea ce arată 
că știu bine ce au de făcut și fac 
bine ceea ce știu. Și la această uni
tate, pe porțiunile unde s-au sem
nalat goluri se face reînsămînța- 
rea. Inginerul-șef Nicolae Desculțu 
a străbătut toate cele 150 hectare 
cu sfeclă de zahăr și 300 hectare 
cu floarea-soarelui. identificind 
porțiunile cu goluri, care au fost 
completate in intregime. Imagini 
ale hărniciei oferă în aceste zile 
întreaga cîmpie a Teleormanului ; 
in unitățile agricole din Furculești, 
Purani, Smîrdioasa, Blejești și al
tele. cooperatorii au ieșit cu mic 
cu mare la prășit.

Evident, lucrările de întreținere 
a culturilor sint la început. Totuși, 
de pe acum se semnalează și ră- 
mîneri în urmă, cazuri cînd buru
ienile au crescut mai mult decit 
culturile. Ne referim la unitățile 
agricole din consiliile agroindus-

GIURGIU : Exemplul u- 
nităților fruntașe — cea mai 
bună dovadă că ritmul 
poate fi mult sporit. Crescă_ 
torii de animale din județul Giur
giu au trecut în aceste zile la strîn
gerea și prepararea finului, semi- 
finului și silozului. Ei vor recolta 
în această primă etapă peste 37 000 
tone de furaje. Deci un volum mare 
de muncă ce trebuie efectuat în 
maximum 12 zile bune de lucru. 
Cu forțele mecanice existente in 
stațiunile de mecanizare, 
pot fi recoltate zilnic cîte 
tone masă verde. Pentru 
aliza necesarul de 14 000 
de lucernă trebuie să se 
aproape 120 000 tone de masă ver
de. Cum este organizată și cum se 
desfășoară activitatea ?

Directorul direcției agricole jude
țene cu problemele zootehniei, in
giner Emil Horghidan, ne-a spus : 
„Pe baza unei organizări riguroase, 
forțele mecanice au fost astfel re
partizate îneît să se lucreze conco
mitent la recoltarea finului de lu
cernă și a semifînului, în paralel cu 
asigurarea furajelor pentru hrana 
curentă a animalelor. Pentru pre
pararea finului de lucernă au fost 
constituite formații specializate de 
mecanizatori, dotate cu toate uti
lajele necesare : 128 de tractoare, 
80 de remorci, 28 de cositori pur
tate, 28 de vindrovere, 60 de greble 
și 14 C.A.F.-uri. De asemenea, 
pentru asigurarea masei verzi de 
consum — in special in comple
xele de creștere a porcilor — și a

in județ 
10 000 de 
a se re- 
tone fin 
cosească

a organelor de partid și agricole 
pentru a se intensifica lucrările 
de întreținere a culturilor. (C. Bor- 
deianu, Stan Ștefan).

FURAJELOR
masei verzi pentru producerea si
lozului au fost constituite alte for
mații de mecanizatori ce au în do
tare 288 de tractoare, 216 remorci 
și 54 combine în echivalent".

Este vorba deci de o forță me
canică puternică, capabilă să re
alizeze și să depășească viteza zil
nică planificată. Din datele înre
gistrate la direcția agricolă rezultă 
însă că viteza zilnică planificată nu 
se realizează, cea mai mare canti
tate de masă verde fiind strînsă 
într-o zl doar de pe 6 700 hectare. 
Această situație impune luarea u- 
nor măsuri energice pentru impul
sionarea ritmului recoltării furaje
lor, mai ales în cooperativele agri
cole Slobozia, Malu, Putineiu, 
Ghimpați, Schitu, unități care au 
de recoltat cele mai mari cantități 
de, furaje. Că se, poate lucra mai 
bine, aceasta o demonstrează ex
periența C.A.P. Călugăreni, unitate 
care, pină în prezent, a transportat 
în depozitul de furaje 1 500 tone si
loz și 25 
cea mai 
nea, la 
urgenta 
prafață de lucernă s-a dat in acord 
global cooperatorilor pentru a fi 
cosită manual. La I.A.S. Ciorogîrla 
s-au depozitat pînă acum 300 de 
tone de fîn dintr-un program de 
1 200 de tone. In prezent, aici se 
recoltează loliumul și lucerna de pe 
400 de hectare, lucrare Ia care sint 
mobilizate importante forțe meca
nice pentru ca pînă luni să se în
cheie strîngerea tuturor furajelor 
din prima etapă. (Petre Cristea, 
corespondentul „Scînteii").

tone de fin de lucernă de 
bună calitate. De aseme- 
C.A.P. Oinacu, pentru a 
recoltarea finului, o su-

La cooperativa agricolă Letca Nouă, județul Giurgiu, se recoltează fu
rajele pentru însilozare

Un apel la spiritul
de întrajutorare muncitorească

(Urmare din pag. I)
mi-au spus că au termihat 
de curind școala.

— Da, cea mai serioasă 
problemă care decurge din 
schimbarea profilului pro
ducției și din alte pricini 
este cea a forței de muncă 
cu grad înalt de calificare. 
Una este să realizezi o 
producție de serie mare si 
foarte mare și alta este să 
produci scule și dispoziti
ve de r 
mare tm 
am avut 
nu avem 
ceea ce se cheamă tradiție, 
experiență, meseriași de 
înaltă calificare ; munci
torii întreprinderii pregătiți 
la liceul industrial din oraș 
sint, în general, tineri 
foarte 
foarte 
gineri 
locuri.
acum
200 de muncitori de înal
tă calificare, între care 
și maiștri. Dar, tocmai aici 
ne poticnim. în 4 martie 
anul acesta. într-o ședință 
a secretariatului comitetu
lui județean de partid, care 
a avut loc aici, la Costești. 
pe baza indicațiilor date 
de forurile superioare, au 
fost stabilite un șir de mă
suri care să rezolve proble
mele cu care ne confrun
tăm. între acestea s-a sta
bilit ca Centrala de auto
turisme să detașeze la în
treprindere 39 de oameni 
ai muncii de diferite cali
ficări, între care si maiștri, 
dar pînă acum nu au fost 
detașați decît 20. De ase
menea, pe baza indicațiilor 
forurilor superioare, s-a 
stabilit detașarea a 100 de 
muncitori de la întreprin
derea de mecanică fină din 
București și 40 de la în-

3 precizie și de 
e. Noi aici nu 
întreprinderi și 
altele, nu există

și 
tineri, iar meseriașii 
buni, tehnicieni, in- 
sînt veniti din alte 
întreprinderea are 
nevoie de aproape

treprinderea de scule 
Rișnov, între care și 
maiștri. Pînă acum nu 
rezolvat absolut nimic, 
fost aici, in vizită la 
treprindere. tovarășul 
rector al întreprinderii 
mecanică fină din 
rești. care a manifestat în
țelegere și multă bună
voință. A fost și directorul 
întreprinderii noastre la 
București, pentru ca să 
discute chestiuni concrete, 
legate de aceste detașări. 
Dar. tot nimic. Noi am a- 
flat. nu știm cît este de 
exactă informația pe care 
am primit-o. că tovarășul 
director 
mecanică fină și scule nu 
a avizat favorabil aceste 
detașări. Dacă este adevă
rat — repet, nu am verificat 
— ar produce multă uimire 
ă asemenea decizie. In fond 
este vorba de o întreprin
dere care este tot a noas
tră. a tuturor, și hotărîrea 
luată corespunde spiritului 
de întrajutorare muncito
rească, larg practicată între 
uzinele din tara noastră, 
între colectivele de muncă 
din diferite zone ale tării. 
Dumneavoastră cum cali
ficați o asemenea decizie ?

— Eu nu calific în nici un 
fel pentru că nu știu dacă 
s-a luat o asemenea deci
zie, iar dacă da,, din 
motive....

— S-a luat sau nu 
luat, realitatea este că 
20 martie muncitorii 
buiau să fie aici și uite că 
sîntem aproape în 20 
mai și...

— La noi întrajutorarea 
muncitorească nu este o 
simplă vorbă, este o reali
tate.

— Este, sigur că este, 
dar uite că din fel de fel 
de pricini nu se manifestă 
întotdeauna prompt și din

BORZEȘTI ; Un nou tip 

de cauciuc românesc
La Combinatul petrochimic din 

Borzești au fost produse și expe
diate beneficiarilor primele canti
tăți de CAROM-60 — un nou tip 
de cauciuc sintetic, deosebit de 
valoros. Realizat pe baza unei teh
nologii elaborate de colectivul de 
cercetători din cadrul combinatului, 
noul sortiment este utilizat în in
dustria încălțămintei ca înlocuitor 
de talpă. El se caracterizează prin
tr-o greutate specifică 
rezistentă sporită la 
mare elasticitate. Prin 
acestui nou material pe 
existente se renunță 
importul de duranit, creîndu-se și 
disponibilități pentru export. 
(Gheorghe Baltă).

redusă, o 
uzură și o 
fabricarea 
instalațiile 
complet Ia

din
7 

s-a 
A 

în- 
di- 
de 

Bucu-

al Centralei de

ce
s-a 
din 
tre-

plin. Noi am pregătit aici 
toate condițiile pentru a-i 
primi pe muncitorii care 
vor sosi la noi detașați, 
delegați sau in orice altă 
formă se. va socoti potrivit : 
38 de garsoniere sint gata 
de a fi locuite, iar alte 38 
vor putea fi preluate în 
citeva zile.

Unele probleme sînt le
gate de intrarea în func
țiune la termenul stabilit 
— 30 iunie — a centralei 
termice de zonă. Ritmul 
actual de lucru nu garan
tează respectarea acestui 
termen. De ce este nevoie? 
In primul rînd. Trustul de 
instalații și montaje Bucu
rești să suplimenteze forța 
de muncă cu 15—20 de oa
meni, nu mai mult, și să 
aducă utilajele de ridicat, 
fără de care nu se poate 
lucra. De asemenea, Gru
pul de șantiere care mon
tează cazane, „Vulcan" din 
București, să suplimenteze 
forța de muncă cu aproxi
mativ 10 muncitori și să 
înceapă lucrările de inzi- 
dire. Este nevoie apoi ca 
uzina „UNIO" din Satu 
Mare să trimită trei trans
portoare mobile.

Sînt unele chestiuni le
gate, de asemenea, de li
vrarea unor mașini și uti
laje, instalații de la di
ferite întreprinderi din 
țară, pe care le aștep
tăm de mult și fără de care 
nu se poate înainta cu lu
crările la unele secții ale 
întreprinderii. Nu intru în 
amănunte, aș vrea doar să 
numesc cîteva din aceste 
întreprinderi. în speranța 
că vor înțelege nevoile li
nei localități mici, ale unei 
localități care nu are alte 
posibilități și se bazează 
pe sprijinul firesc pe care 
trebuie să-1 primească din 
partea uzinelor puternice

din țară, a orașelor puter
nice din țară. Este vorba 
de întreprinderea de utilaj 
tehnologic din Buzău, de 
Combinatul de utilaj greu 
din Cluj-Napoca, de CICM 
Bistrița. Uzina mecanică 
din Cugir, Uzina de ma- 
șini-unelte din Suceava, 
Uzina „înfrățirea" din 
Oradea și altele.

— Observ că dumnea
voastră aveți aici un dosar 
destul de voluminos, cu 
probleme care își așteaptă 
rezolvarea. Centrala de 
autoturisme, din care face 
parte intreprinderea, cum 
acționează pentru soluțio
narea lor ?

— Nu se poate spune că 
nu este preocupată. Nu se 
poate spune că nu se in
teresează de rezolvarea lor. 
Dar cred că multe nu stau 
nici în puterea centralei. 
Sint întreprinderi care 
aparțin altor centrale și 
altor ministere, în locali
tăți din diferite județe. Și 
eu știu că fiecare în felul 
lui are motive mai înteme
iate sau mai puțin înteme
iate pentru care nu rezolvă 
o problemă sau alta. De 
aceea, nu vreau să intru in 
amănunte, ci să repet ape
lul pe care colectivul unei 
întreprinderi noi, foarte tî- 
nărâ, pe care locuitorii 
unui oraș foarte tînăr și 
fără experiență în dome
niul industriei îl adresea
ză celor care ne pot ajuta.

Publicând acest apel pe 
care primarul din Costești 
il face în numele munci
torilor de la intreprinderea 
amintită, ne place să cre
dem că cei- cărora le este 
adresat direct sau indirect 

este vorba 
dispoziții, 

sînt datori

vor înțelege că 
și de hotărîri, 
termene pe care 
să le respecte.

în momentul de față problema principală:

ACCELERAREA MONTĂRII UTILAJELOR
Caracteristica dominantă a activității desfășurate în pre

zent pe majoritatea șantierelor de investiții o constituie 
munca susținută a constructorilor și montorilor pentru 
punerea în funcțiune a obiectivelor planificate să producă 
în acest an. Consemnind asemenea succese — pe șantie
rele Combinatului petrochimic de la Midia-Năvodari, 
combinatelor siderurgice din Călărași și Galați, la care 
se adaugă numeroase altele — nu se poate trece totuși 
cu vederea faptul că stocul de utilaje tehnologice se men
ține încă la un nivel destul de ridicat. La o serie de 
obiective de investiții din industria chimică, metalurgie, 
industria construcțiilor de mașini, mii de tone de mașini 
și echipamente tehnologice nu au fost încă montate și 
se află in continuare depozitate în incintele șantierelor. 
Tocmai de aceea, la ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 9 aprilie a fost subliniată cu 
tărie necesitatea ca pe toate șantierele, dar în special 
pe cele unde termenele de intrare în funcțiune sînt apro
piate, să se acționeze energic, cu forțe 
diminuarea considerabilă a stocurilor și

sporite pentru 
montarea tuturor

utilajelor livrate, grăbindu-se astfel darea în exploatare 
a noilor investiții.

Aceasta este sarcina prioritară și, totodată, cea mai 
complexă cu care sînt confruntat! în prezent construc
torii și montorii. Accelerarea ritmului la montaj presu
pune, bineințeles, ca activitatea lor să fie minuțios și 
judicios organizată, să fie luate toate măsurile pentru 
organizarea fronturilor de lucru, întronindu-se o disci
plină fermă și riguroasă în muncă, folosindu-se cu ran
dament deplin timpul de lucru și utilajele de construcții. 
Prin prisma acestor exigențe trebuie acționat perseve
rent pe șantiere, în această perioadă cînd trebuie să se 
lucreze la cota maximă a graficelor — ziua și noaptea 
— în așa fel îneît prin montajul utilajelor să se asigure 
condițiile propice intrării in funcțiune a tuturor noilor 
obiective planificate.

Cum își găsesc materializarea aceste cerințe ? — iată 
tema anchetei noastre pe unul din cele mai mari șantiere 
ale țării.

La Combinatul de utilaj greu din 
Iași — cea mai mare investiție afla
tă în curs de realizare în județ — 
sînt programate în cursul acestui an 
noi puneri în funcțiune sau vor fi 
dezvoltate și modernizate secțiile in
trate de acum in producție. Dintre 
viitoarele premiere, menționăm suc
cint : o capacitate de 75 000 tone pe 
an la oțelăria electrică, alta de 37 500 
tone anual la turnătoria 
capacități în secțiile de 
nologice complexe și de 
talurgice.

Se poate aprecia deci 
din cadrul Trustului de 
montaje din Iași, precum și echipe
le special organizate de beneficiar 
pentru a monta mașinile-unelte — 
lucrări ce vor fi realizate în între
gime în regie proprie — au de exe
cutat un mare volum de lucru. In 
total, peste un miliard de lei.

Pînă acum au fost montate 
bine de o treime din volumul 
tor echipamente tehnologice, 
zîndu-se peste prevederile de plan 
lucrări în valoare de cîteva zeci de 
milioane de lei. Au fost realizate, 
astfel, în proporție de peste 80 la 
sută în turnătoria de oțel și oțelăria 
electrică — încă un cuptor de fabri
cat oțel cu o capacitate de 100 t și 22 
cuptoare de tratamente termice, po
duri rulante de mare capacitate — 
între 80—275 tone — instalațiile gos
podăriei de nisip și de la 
preparare a amestecurilor 
re și miezuiri, instalațiile 
port mecanizat și altele.

Cit privește beneficiarul 
tiții, acesta a completat dotarea sec
țiilor existente cu mașini și utilaje, 
efectuînd lucrări și in secțiile noi. 
Tot beneficiarul a finalizat ‘instala
țiile aferente la cuptoarele de încăl
zire și tratament termic, la presa de 
6 000 tone, rezolvînd prin inițiativa 
unui colectiv de specialiști, condus 
de ing. Dorin Sternberg, și problema 
arzătoarelor de la cuptoarele de tra
tament, pină nu de mult aduse din 
import. Un amănunt semnificativ : 
calitatea arzătoarelor a stîrnit și in
teresul altor unități din țară, care 
au devenit astfel 
combinatului.

Este vorba, după 
eforturi și rezultate 
te acestea, stocurile 
șini-unelte de pe șantierul combina-

ritm destul detului scad într-un 
lent.

— Nu sîntem Încă pe deplin mul
țumiți de ritmul de montaj atins, ne 
spune tovarășul Constantin Cuza, in- 
ginerul-șef cu problemele de investi
ții. Iată motivul pentru care am in

de otel, noi 
utilaje teh- 
utilaje me-

că montoriî 
instalații-

mai 
aces- 
reali-

stațiile de 
de.forma- 
de trans-

de inves-

beneficiare ale

cum se vede, de 
notabile. Cu toa- 
de utilaje și ma

LA ÎNTREPRINDEREA DE APARATAJ ELECTRIC

PENTRU INSTALAȚII-TITU

Produse cu caracteristici tehnice
calitative superioare

Pe șantierul noilor 
capacități de la Combinatul 

de utilaj greu din Iași

tocmit un program special, deosebit 
de mobilizator de montaj pentru săp- 
tămînile imediat următoare.

Cercetăm programul pus la dispo
ziție. Intr-adevăr, măsurile stabilite 
converg către o concluzie im
portantă : este pe deplin posibil de 
urgentat montajul 
tru aceasta este 
ordonare mai bună 
construcții cu cele 
să crească volumul 
toane atît la fundațiile 
existente în stoc, cît și ale celor care 
vor sosi in 
lucrări s-au 
degroșare și 
gic complex 
dații pentru 
in celelalte 
sint prevăzute și pentru asigurarea 
forței de muncă în echipele de mon- 
tori ai beneficiarului, prin intensifi
carea cursurilor de specializare ți
nute chiar de furnizorii de utilaje 
— I.M. Roman, I.M.U.A. București, 
I.U.C. Craiova și alte mari între
prinderi — astfel îneît alți meseriași 
care vor participa la aceste echipe 
complexe să poată pune în funcțiune 
strungurile „Carusel", mașinile de 
alezat și frezat, mașinile de frezat 
cu portal etc.

utilajelor. Pen- 
necesară o co- 
a lucrărilor de 
de montaj, încit 
turnărilor de be- 

utilajelor
continuare. Asemenea 
terminat în halele de 
cele de utilaj tehnolo- 

și au fost începute fun- 
numeroase alte utilaje 
secții. Măsuri concrete

Ca urmare, beneficiarul, transfor
mat într-un veritabil montor, va pre
lua in continuare la montaj cuptoa
rele de tratament termic de la sec
ția de tratament secundar, turbocom- 
presoarele de mare capacitate sosite 
din import, precum și punerea în 
funcțiune a liniilor tehnologice de la 
turnătoria de oțel. „Nevoia ne obli
gă să pregătim și echipe pentru pu
nerea în funcțiune a unei instalații 
de degazare a oțelului sub vid. ceea 
ce va fi o premieră națională în do
meniu. Echipa respectivă se specia
lizează mai ales în reglaje, rodaje 
și probe tehnologice pentru a putea 
scurta termenul de realizare a pro
belor. Am constituit și un laborator 
pentru echipamente electronice și 
comenzi numerice, unde lucrează 6 
ingineri și 12 muncitori electroniști 
și automatiști, care vor prelua și lu
crări de strictă specialitate, pentru 
care înainte așteptam să vină specia
liști din altă parte să le execute" — 
a ținut să ne precizeze inginerul-șef 
Constantin Cuza.

Inginerul Laurențiu Condur, șeful 
secției de instalații și reparații me
canice, care coordonează și aceste 
echipe specializate pe tipuri de ma
șini, ne-a precizat că fiecare lucră
tor reușește să lucreze cu o produc
tivitate sporită cu circa 25 la sută 
față de plan, întrucît, pe lîngă ca
lificarea înaltă dobîndită, echipele 
au fost dotate în ultima vreme și cu 
o serie de aparate de măsură și con
trol și dispozitive de mare precizie 
și randament.

După cum. se vede, toate aceste 
măsuri, însoțite de hotărîrea colec
tivelor de montori și instalatori, aju
tați de meseriașii combinatului, sînt 
garanții sigure pentru grăbirea mon
tării
stocurilor
Combinatului de 
Iași.

Manole 
Cristian

utilajelor, pentru lichidarea 
existente pe șantierul 

utilaj greu din

CORCACI 
ANTONESCU

La Combinatul minier Ploiești:
ZILNIC, PLANUL DEPĂȘIT
(Urmare din pas. I)
pregătire a rezervelor trebuie men
ținut in continuare, astfel incit să se 
asigure timp îndelungat și în mod 
constant un ritm inalt de producție.

Cum s-a reușit, ce elemente au 
contribuit la depășirea constantă, 
lună de lună, a planului la producția 
de cărbune ?

mentul complexelor mecanizate poate 
să mai fie îmbunătățit. Dovada cea 
mai concludentă in acest sens o con
stituie diferentele înregistrate de la 
o unitate la alta. Așa. de pildă, la 
Filipeștii de Pădure se extrag în me
die zilnic 489 tone de cărbune cu 
un complex, iar la Șotînga — 222
tone, ceea ce demonstrează că există 
rezerve de sporire a producției și in 
unitățile fruntașe.

Trei ateliere de 
zate și dotate potrivit rigorilor fa
bricației de serie mare, realizează 
zilnic aproape 120 000 produse în 
peste 70 tipodimensiuni. Denumirea 
lor generică : aparataj electric pen
tru instalații de joasă tensiune. La 
capătul fluxului de fabricație, 
obiecte dintre cele mai familiare : 
prize, întrerupătoare, dulii pentru 
tuburi fluorescente, fiecare in mai 
multe variante. Dar imediat apare 
și surpriza. Ochiul beneficiarului 
obișnuit al acestor aparate sesi
zează forme și culori cu totul noi. 
De la specialiști aflăm însă că și 
caracteristicile lor tehnice și cali
tative sînt superioare.

— înnoirea și modernizarea pro
duselor reprezintă, aș putea spune, 
cea mai importantă acțiune ce se 
desfășoară la ora actuală in unita
tea noastră — ne spune inginerul 
Paul Lungu, directorul întreprin
derii de aparataj electric pentru 
instalații din Ti tu. Este și firesc să 
fie așa, deoarece 
ficiarilor sporesc 
trebuie să ținem 
afară de aceasta, 
produse și reproiectarea celor exis
tente sînt dictate de rațiuni econo
mice : noile produse, datorită solu
țiilor constructive și tehnologice 
pe care le adoptăm, se obțin cu 
consumuri mai mici de materii pri
me, materiale și manoperă.

Șirul lung al noutăților incluse 
recent în fabricație este semnifi
cativ în ceea ce privește preocupă
rile muncitorilor și cadrelor tehni
ce din întreprindere. Asupra căreia 
să ne oprim mai întîi? Iată noul 
tip de întrerupător, cu o geometrie 
mai elegantă și în culori pastel, 
dar în aceeași măsură ne-a atras

montaj, organi

exigentele bene- 
continuu, iar noi 
pasul cu ele. în 
asimilarea de noi

atenția și faptul că el costă între
prinderea cu 10 la sută mai puțin, 
în plus, acest produs se distinge 
printr-o fiabilitate mai mare. Așa 
cum aprecia inginerul-șef cu pre
gătirea fabricației, Silviu Grigore, 
asemenea caracteristici sînt comu
ne tuturor produselor din „ultima 
generație". In cazul prizelor, care 
au trecut, de asemenea, printr-o 
serie de metamorfoze ce le-au con
ferit tehnicitate mai înaltă și o linie 
modernă, mai trebuie menționat 
faptul că se obține o presiune mai 
mare pe contact. In ce constă 
avantajul? S-a exclus, astfel, posi
bilitatea încălzirii acestora în tim
pul funcționării.

O gamă largă de aparate asimi
late în ultimul timp este destinată 
instalațiilor de automatizări. Șeful 
secției sculărie, inginerul Florea 
Barbu, preciza că programul de 
pregătire a fabricației este în așa 
fel întocmit îneît se dă prioritate 
produselor noi și perfecționate so
licitate de economia națională și la 
export. Printre acestea se află 
numeroase tipodimensiuni de sigu
ranțe ultrarapide și. mai cu seamă, 
suporții pentru siguranțele ultra
rapide și tubulare care s-au pro
curat pînă acum din import.

In sfîrșit, o premieră de cel mai 
larg interes : variatorul de lumină, 
ce se va realiza în două variante. 
Este un aparat ce va permite regla
rea după necesități a fluxului lu
minos emanat de lămpile electrice 
și, desigur, obținerea unor economii 
însemnate de energie electrică. (Gh. 
Manea).

în fotografie : Aspect din secția 
montaj a întreprinderii de aparataj 
electric pentru instalații Ti tu.

PRIN EXTINDEREA ME
CANIZĂRII SI MAI BUNA 
FOLOSIRE A MIJLOACE
LOR TEHNICE. In minerit> se 
știe, extinderea mecanizării reprezin
tă una din principalele direcții de ac
țiune pentru creșterea producției de 
cărbune și a productivității muncii, 
pentru reducerea efortului fizic și u- 
șurarea muncii oamenilor. Iar in acest 
sens, la indicația conducerii partidului 
s-au făcut progrese însemnate în 
toate bazinele carbonifere ale țării. 
Deosebit este faptul că în unitățile 
din C.M. Ploiești extinderea mecani
zării se realizează atit prin dotarea 
cu noi mijloace tehnice, cit și prin 
mai buna folosire a celor aflate in 
exploatare. Practic. în acest an s-au 
primit trei complexe mecanizate- 
C.M.A. 2, care au fost repartizate la 
Filipeștii de Pădure și Cîmpulung. 
Rezultatele nu au întîrziăt să vină : 
la Cîmpulung s-au extras supli
mentar cu mijloacele mecanizate 
19 400 tone cărbune, iar la Filipeștii 
de Pădure — 26 700 tone. In peri
oada care a trecut de la începutul 
anului, gradul de mecanizare a lu
crărilor de extracție a cărbunelui pe 
ansamblul combinatului a crescut 
la 31,8 la sută, față de 25 la sută cît 
a fost anul trecut; deci intr-un ritm 
cu mult mai mare în comparație cu 
nivelul dotării. Explicațiile ?

în primul rînd, creșterea indicelui 
de utilizare extensivă a complexelor 
mecanizate de Ia 82 la sută anul 
trecut la 85 la sută în prezent. Fo
losirea mai bună a fondului de timp 
are la bază un amplu program de 
măsuri tehnico-organizatorice concre
tizat în scurtarea perioadelor de re
vizii și reparații ; reducerea timpu
lui de demontare și montare a com
plexelor cu prilejul schimbării fron
turilor de lucru cu circa 10 zile, ceea 
ce echivalează cu un plus de 4 000 
tone cărbutie pe post ; întărirea ordi
nii și disciplinei ; organizarea supe
rioară a proceselor de producție ș.a. 
De remarcat că în scopul ușurării lu
crărilor de intervenție făcute în sub
teran, la complexele mecanizate s-a 
mărit diametrul galeriilor de acces.

In al doilea rînd, îmbunătățirea 
indicelui intensiv de folosire a com
plexelor mecanizate. Astfel, produc
ția de cărbune realizată pe zi și pe 
complex a sporit de la 390 tone anul 
trecut la 430 tone în perioada care 
a trecut de la începutul acestui an. 
La aceasta a contribuit și îmbună
tățirea calității complexelor me
canizate, dar și ridicarea calificării 
oamenilor, asigurarea unei asistente 
tehnice competente în toate cele 
trei schimburi, pregătirea superioară 
a fronturilor de lucru ș.a. Introdu
cerea complexelor mecanizate în 
zone pregătite prin asecări preala
bile se dovedește a fi o metodă deo
sebit de eficientă, care asigură con
diții bune de lucru. Desigur, randa-

FORTA STIMULATOARE 
A ACORDULUI GLOBAL 
Raportul dintre disciplina muncii și 
rezultatele obținute în producție nu 
mai trebuie demonstrat. Problema 
este cum să se asigure această legă
tură între munca in abataj, produc
ție și cointeresarea oamenilor. Ex
periența unităților din C.M. Ploiești 
dovedește superioritatea, avantajele 
formei de organizare și retribuire a 
muncii în acord global.

La ora actuală, în unitățile minie
re. din combinat se intimpină destul 
de multe greutăți în asigurarea for
ței de muncă ; se înregistrează o 
anumită creștere a vîrstei medii a 
minerilor. La Șotînga și Cîmpulung 
există chiar un deficit de forță de 
muncă față de sarcinile de plan. In 
aceste condiții, a început o acțiune 
susținută pentru aplicarea pe scară 
largă a acordului global, formă care 
asigură o legătură directă, stimula
tivă între rezultatele obținute în pro
ducție și retribuirea oamenilor. Ast
fel. în toate unitățile s-au făcut 
analize detaliate, la fiecare loc de 
muncă, pentru a se vedea exact unde 
se poate introduce acordul global. 
Rezultatul : ponderea muncitorilor 
care lucrează in acord global a ajuns 
la 53,2 la sută față de 47 la sută la 
încheierea anului trecut. La Cîmpu
lung, Filipeștii de Pădure, Ceptura 
s-a reușit ca oamenii din sectoare 
întregi să lucreze în acord global. 
Și, evident, nu întîmplător cele mai 
bune rezultate au fost obținute acolo 
unde munca este organizată în acord 
global. La I.M. Căpeni, pentru a da 
numai un exemplu din multe altele, 
planul pe lupa aprilie la sectorul 
Virghiș a fost depășit cu 29,6 la sută, 
ceea ce echivalează cu o producție 
suplimentară de 8 500 tone cărbune. 
Un rezultat ce îndeamnă la extin
derea acordului global, formă care 
dealtfel, potrivit programului în
tocmit, trebuie să cuprindă pînă la 
încheierea anului 76 la sută din to
talul muncitorilor din sectoarele de 
producție.

Nu putem încheia aceste rinduri 
fără a reaminti unor unități indus
triale datoriile, de fapt obligațiile 
contractuale pe care le au față de 

• C.M. Ploiești cu privire la livrarea 
unor piese de schimb și subansamble. 
Este cazul întreprinderii „Unio“ Satu 
Mare, întreprinderii de transforma
toare și motoare electrice din Filiași, 
întreprinderii de ventilatoare din 
Capitală, care au o serie de restanțe 
în livrarea unor produse încă de la 
contractele pe anul trecut și chiar 
de acum doi ani. Efortul minerilor 
făcut pentru a extrage mai 
cărbune, ceea ce înseamnă mai 
energie, trebuie susținut de 
unitățile economice. Aceasta
una din problemele actuale esențiale 
ale dezvoltării economiei naționale.

mult 
multă 
toate 
este
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ARGUMENTUL ȘTIINȚIFIC
argumentul cel mai convingător

Activitatea de educație materialist- 
științifică se desfășoară potrivit unor 
orientări teoretice, politice si meto
dologice clare, intr-un cadru organi
zatoric adecvat, beneficiind de un 
ansamblu de forme și jnodalități de 
acțiune diversificate, 
că eficienta acestei 
determinată, pe lingă aspectele de 
conținut, și de modul cum sint adap
tate diversele acțiuni la particularită
țile de virstă, la cerințele și preferin
țele celor cărora ne adresăm. La ci- 
teva dintre cerințele specifice, ridi
cate mai ales de activitățile desfășu
rate cu tinerii, ne vom referi în rin- 
durile ce urmează.

Modelarea gindirii științifice. Pen
tru ca un tinâr să-și însușească o 
teză sau o concluzie materialist ști
ințifică generală, el trebuie mai întîi 
să accepte dovezile care se aduc in 
sprijinul acestei concluzii. Uneori di
ficultățile încep chiar de la faptul că 
dovezile sînt acceptate în măsură in
suficientă. Aceasta se întimplă atunci 
cînd ele depășesc nivelul de înțele
gere, sînt greoi formulate, redate 
imprecis, se pretează la interpretări 
ambigue, sau nu favorizează stabili
rea legăturii directe dintre concluzie 
și argumentul susținător.

Studii pe grupuri largi efectuate 
în cadrul Centrului de cercetări pen
tru problemele tineretului arată că 
nu peste tot se manifestă grijă pen
tru adecvarea informației la nivelul 
de înțelegere al celor cărora li se 
adresează, pentru asigurarea unui 
limbaj accesibil, stabilirea duratei 
optime a unei expuneri, definirea 
clară și simplă a tuturor conceptelor 
utilizate.

Realizarea acestor cerințe are o 
importanță deosebită în ceea ce pri
vește înțelegerea temeinică a proble
mei dezbătute, crearea interesului și 
dorinței de informare științifică. In
teresul, ca premisă indispensabilă a 
asimilării cunoștințelor, constituie nu 
numai baza motivațională a receptă
rii, ci și condiția dezvoltării curiozi
tății epistemice și a obișnuinței de a 
căuta legi cauzale. Or, tocmai în di
recția stimulării interesului pentru 
cunoașterea științifică trebuie să ne 
concentrăm atenția, pentru că. în ab
sența lui, impermeabilitatea la argu
mente și dovezi este mai mare.

Cercetările de psihologie socială și 
experimentală evidențiază modalități 
simple, care pot determina intensifi
carea interesului științific și a curio
zității epistemice. Una din aceste me
tode constă în a prezenta subiecților 
o listă de întrebări despre un dome
niu la care ei răspund, alegînd între 
variante corecte și incorecte. Apoi 
se prezintă materialul informativ, 
conținînd și răspunsurile la întrebări. 
S-a putut observa, prin măsurări, că 
întrebările măresc curiozitatea, faci- 
litînd reținerea faptelor care răspund 
la întrebări întilnite ulterior și cre
ează un interes mai larg față de do
meniul tratat..

Combaterea „metodelor noi11 de 
menținere a unor mentalități vechi.. 
In activitatea de educație materia
list-științifică se întilnesc adesea si-

Practica arată 
activități este

tuații in care mentalitățile mistico- 
religioase coexistă nu cu deficitul de 
cunoștințe sau cu absența interesului 
științific, ci mai degrabă cu o bizară 
tendință de „înghețare11 a rațiunii și 
de deturnare de la rostul lor auten
tic a proceselor cognitive.

Din discuțiile purtate cu tineri tri
butari unor concepții mistice, rezultă 
că mulți dintre ei recurg la astronomie, 
fizică, chimie, biologie, istone-arheo- 
logie și la problematica evoluției vie
ții politice și sociale mondiale, pen
tru a selecta diverse informații pe 
care apoi încearcă să le prezinte ca 
justificări ale tezelor religiei, misti- 
ficind total esența și obiectivele 
afirmațiilor științifice. Astfel, cursa 
înarmărilor, pericolul distrugerii nu
cleare, explozia demografică, criza 
energetică, poluarea sau conflictele 
armate din diferite zone ale globului

mea contemporană pentru a-și men
ține autoritatea lor tot mai fragilă 
nu se mai bazează pe vehicularea 
unor pretinse minuni, ci pe aborda
rea îndeosebi a acelor probleme ale 
condiției umane care pot avea puter
nice rezonanțe emoționale. Este sem
nificativ și faptul că noile grupări 
religioase, fanatice și extremiste, 
care au proliferat in ultimii ani in 
Occident, nu se mai obosesc să pro- 
păvăduiască o etică socială oarecare. 
Accentul lor cade pe exploatarea cre
dulității naive a unor inși, care au 
anumite destructurări afective, pro
povăduind un gen de „neo-mintuire“ 
religioasă cu ajutorul unor miste
rioase forțe ale eului individual sau 
ale grupului de adepți. Odată accep
tat, compromisul mistic, indiferent 
de forma sub care se manifestă, tin
de să producă deformări ale rapor-

SPIRIT COMBATIV, OFENSIV 
ÎN LUPTA IDEOLOGICĂ

ÎMPOTRIVA OBSCURANTISMULUI

sînt interpretate nici mai mult, nici 
mai puțin, ca semne prevestitoare ale 
apocalipsului biblic. Aceasta impune 
ca activitatea de educație materia
list-științifică să includă și dezbate
rea unor asemenea teme. însoțind 
relevarea cauzelor sociale, economice 
și politice care le generează, cu evi
dențierea posibilităților reale ale o- 
mului și umanității de a eradica 
asemenea fenomene profund negati
ve ale vieții contemporane.

Prezența la unele persoane, chiar 
cu un nivel de instruire mai înalt, a 
închistării dogmatice, a schematis
mului in gindire, a propensiunii spre 
formarea sau asimilarea unor convin
geri care eludează logica rațiunii, 
creează, fără îndoială, o serie de di
ficultăți în cadrul procesului de mo
delare a gîndirii științifice și nova
toare. în primul rînd, pentru că ase
menea oameni evită informațiile care 
nu concordă cu convingerile lor. sau 
se „închid11 față de ceea ce ar putea 
să le aducă claritate și certitudine. 
Aceasta nu justifică însă în nici un 
fel calificarea lor drept cazuri „ina
bordabile11.

Cercetări moderne au reușit să ex
plice în mare narte asemenea com
portamente, arătînd că adevăratele 
cauze ale fenomenelor de „imperme
abilitate11 psihică se află in submi
narea deliberată a rațiunii. în culti
varea excesivă a unor stări emoțio
nale infralogice, în analiza proble
maticii umane aproape în exclusivi
tate cu ajutorul unor categorii ca 
misterul, inefabilul etc.

Dealtfel, în condițiile creșterii ni
velului de cultură și instruire a ma
selor, majoritatea încercărilor pe 
care le fac diferitele religii din lu-

tului omului cu realitatea. Studiile 
au arătat că tinerii nonateiști tind 
spre izolare, non-comunicativitate și 
introversiune, manifestă o disponibi
litate redusă de a participa la decizii 
social-politice și la viața de ansam
blu a colectivității. Aspirațiile lor sînt 
preponderent egocentrice, individua
liste.

Iată deci că în timp ce doctrinele 
religioase vorbesc despre dragoste, 
frăție, altruism, „afirmarea persona
lității11, „umanism11 etc, în realitate 
practicarea lor conduce la cultivarea 
a numeroase trăsături negative, inhi
bitorii ale personalității. Deci, un mo
tiv în plus de a intensifica activita
tea educativă, de a dezvălui conse
cințele nefaste pe care le au credin
țele mistico-religioase asupra dez
voltării multilaterale a personalității 
umane, de a combate practicile lor 
obscure.

Individualizare și acțiune colectivă. 
Activitatea de formare a convingeri
lor materialist-științifice pentru a fi 
eficientă trebuie să se adreseze și să 
angajeze întreaga personalitate a in
dividului. Aspectele cognitive, afec
tive și practic-comportamentale nu 
pot fi considerate în mod separat, 
după cum individul în ansamblu nu 
poate fi abordat in mod izolat de co
lectivitatea în care trăiește și mun
cește. Formele care pot concretiza 
această cerință sint multiple. Grupul 
restrîns de dezbatere a problemelor 
teoretice s-a dovedit a fi mai eficient 
decît grupul compus dintr-un audito
riu numeros, pentru că permite în
tr-o măsură mai mare dialogul și ac
tivizarea tuturor membrilor. Cunoș
tințele transmise in condiții de cul
tivare a motivațiilor pentru cunoaș-

tere și a componentelor afective, ale 
gindirii sint mai durabile și se trans
formă mai ușor in convingeri decit 
cunoștințele difuzate in manieră pur 
informativă. „Individualizarea11 actu
lui educativ, in funcție de caracteris
ticile personalității și ale motivații
lor sale, reprezintă o premisă indis- ’ 
pensabilă a eficienței unor forme 
educative de grup. S-a constatat, de 
pildă, că tinerii care au fost supuși 
unor influențe mistice timpurii, in 
familie sau în alte medii. înclină 
spre aderarea la asemenea convin
geri îndeosebi în perioada adolescen
tei tirzii, intre 17 și 20 de ani. Este o 
concluzie care sugerează și impor
tanța intensificării eforturilor de for
mare și consolidare a convingerilor 
științifice materialiste la tinerii de 
această vîrstă.

Deși verificată de viață, cerința de 
a te adresa în activitatea educativă 
întregii personalități a tinărului este 
adeseori neglijată ; pe alocuri chiar 
mai stăruie prejudecata- că formarea 
convingerilor ateiste reprezintă o ac
tivitate foarte „specializată11. De pildă, 
în invățămînt, activitatea educativă 
pe acest tărîm este „rezervată11 cu 
precădere profesorilor de științe so
ciale și diriginților, neglijîndu-se re
zervele foarte importante de care 
dispun în această direcție celelalte 
discipline, îndeosebi științele naturii. 
Alteori, asistăm la folosirea insufici
entă a tuturor posibilităților de care 
dispune colectivitatea pentru înriu- 
rirea educativă a membrilor săi. 
Dezvoltarea solidarității și întrajuto
rării intre toți membrii colectivului, 
mai ales cînd unii dintre ei se află 
în anumite momente mai dificile, 
marcarea festivă a unor momente 
mai importante din viața individului 
și a colectivității, precum și atra
gerea 
treaga 
stituie 
tențial 
în diferite locuri de muncă sau învă
țătură că tinerii cărora li s-au încre
dințat responsabilități profesionale, 
obștești, de organizare a timpului li
ber și au fost sprijiniți să le înde
plinească. chiar dacă se aflau sub 
anumite influențe de natură mistică, 
au putut fi readuși de pe orbita auto- 
marginalizării sociale. Redobindind 
încrederea în ei înșiși, precum și sen
timentul de apartenență la colectivi
tatea in care trăiesc, acești tineri au 
evoluat implicit în direcția împărtă
șirii convingerilor științifice ale co
lectivității.

în viziunea partidului nostru, edu
cația materialist-științifică reprezin
tă o componentă a procesului global 
de formare a omului nou. care, ințe- 
legînd adevărul profund că istoria 
este creația oamenilor, participă con
știent la făurirea propriului său des
tin. Sub toate aspectele de conținut 
și metodă, formele și modalitățile 
activității educative trebuie să se ri
dice la înălțimea acestui obiectiv ge
neros.

tuturor
viață
resurse 

educativ. S-a putut constata

membrilor la în- 
a comunității con- 

cu un puternic po-

Dr. Petre DATCULESCU

Ansamblul artistic „Doina
Printre instituțiile muzicale 

ale țării, fără îndoială, un loc 
aparte ocupă Ansamblul artistic 
„Doina11 al Armatei. Pentru că. 
de 35 de ani de cind sub cupola 
Ateneului Român, printr-un 
concert festiv s-a semnat actul 
de naștere al acestui prestigios 
colectiv, fiecare stagiune s-a 
constituit într-o treaptă de suc- 
ces. Sute și sute de reprezen-

cuprinsul țării, pe 
de concerte euro-

tații pe tot 
podiumuri 
pene, în Extremul Orient... Se 
poate vorbi de succesele co
lectivului simfonic, ale corului, 
orchestrei de muzică populară, 
ale formațiilor de estradă, de 
ample spectacole precum „Bu- 
rebista". „Ecaterina Teodoroiu11, 
„La datorie11. „Servim patria11, 
de inspiratele baghete ale lui

Dinu Stelian și Sergiu Eremia, 
de seriozitatea și înalta calitate 
a întregului ansamblu — atri
bute definitorii in tălmăcirea 
unei bogate literaturi muzicale 
patriotice. Ansamblul artistic 
„Doina11 al Armatei — o in
stituție militară de cultură, 
o instituție de prestigiu. 
(S. Oțeanu).

CLUJ - napoca : Intîlniri muzicale i n a
La Conservatorul de 

muzică „George Dima" 
din Cluj-Napoca a 
avut loc ultimul con
cert din acest an șco
lar din cadrul ciclu
lui „întâlniri muzicale", 
închinat lut Ludwig 
van Beethoven, sus
ținut de artistul eme
rit Gheorghe Halmoș, 
de violonistul Andrei 
Agoston și pianistul 
Ferdinand Weiss. îm
plinirea a trei ani de 
cind Conservatorul de 
muzică și Casa pio
nierilor și șoimilor pa
triei organizează aces
te cursuri de inițiere 
muzicală a fost mar
cată de către pionierii 
clujeni prin organiza
rea, in holul sălii de 
concerte, a unei expo

ziții de desene intitu-

late 
zidi" 
tarea 
poezie de către i 
ciul „Muguri de 
mină".

Beneficiind de par
ticiparea unor 
matii și interpreți de 
prestigiu, laureați ai 
Festivalului național 
„Cintarea României" șt 
ai unor importante 
concursuri internațio
nale, cadre didactice 
și studenți ai Conser
vatorului, soliști ai 
Operei române și Ope
rei maghiare, ai Filar
monicii de stat, precum 
și elevi ai Liceului de 
artă, recunoscuți deja 
ca talente autentice, 
„Întâlnirile muzicale" 
și-au format un public 
propriu și constant în

„Bucuriile mu
și prin prezen- 

unui recital de 
cena- 

: lu-

for-

primul rină prin înalta 
calitate a concertelor
— cite 7 in fiecare an. 
Toate cele trei serii 
ale „Întâlnirilor mu
zical!" au debutat in 
primul an printr-un 
ciclu consacrat cunoaș
terii instrumentelor 
muzicale, in al doilea 
printr-o incursiune in 
istoria muzicii, iar a 
treia serie din acest an 
a fost alcătuită din 
două părți — prima 
dedicată marilor ani
versări ale anului 1981
— Enescu, Bartok, 
Telemann, iar a doua 
intitulată „Călătorie in 
lumea capodoperelor"
— Bach, Haydn, Mo
zart, Beethoven.
Alex. MURE ȘAN

Precum în cazul tuturor 
figurilor de tip renascen
tist, și în personalitatea 
lui Ovid Densusianu au 
sălășluit mai multe voca
ții : de poet, de critic, de 
teoretician și istoric lite
rar, de folclorist și de filo
log. Ilustrul savant de ta
lie mondială, lingvistul și 
filologul din monumenta
la lucrare Histoire de la 
langue roumaine (Paris, 
1901), apărută in limba ro
mână in 1961, profesorul 
erudit al atîtor generații 
de studenți între anii 1897— 
1938, folcloristul compara
tist cu un larg orizont de 
cuprindere (Folclorul. Cum 
trebuie înțeles, 1910, Gra
iul din țara Hațegului, 
1915, Viața păstorească in 
poezia noastră populară, 
vol. I—II, 1922—1923), con
ducătorul de reviste (Grai 
și suflet, Viața nouă, 1905— 
1925) au reușit insă sâ-1 
lase in umbră — multă 
vreme chiar in uitare — 
pe poetul Ervin, pe istori
cul literar cu largi ori
zonturi, pe criticul modern 
și pe teoreticianul deschi
zător de drumuri noi in 
cultura românească prin 
lucrări remarcabile pre
cum : Istoria limbei și li
teraturii române (1898— 
1899), Istoria literaturii 
române contemporane
(1899—1900), Școala lati
nistă în limba și literatu
ra română (1900), Litera
tura nouă la popoarele ro
manice (1916), Spiritul la
tin in manifestațiunile 
sale critice (1919), Litera
tura română modernă, 
I—III (1920—1921), Sufle
tul latin și literatura nouă, 
I—II (1922), Directive de 
azi in literaturile roma
nice (1924) etc., etc. Vre
mea noastră, care a în
dreptățit pe atîți mari ne
dreptățiți, restabilește 
devărul și in ceea 
privește pe criticul, 
cianul și istoricul 
Ovid Densusianu, 
drul vastului proces
lorificare a moștenirii cul
turale. Pildă stau mono
grafia lui Marin Bucur și 
volumele IV, V din exce
lenta ediție de Opere, a- 
pârută la Editura Minerva, 
sub îngrijirea lui B. Ca- 
zacu, loan și Florica Șerb, 
prin care se pune din nou 
în circulație. însoțită de 
un bogat și folositor apa
rat critic, opera publicisti
că, de teorie, estetică, isto
rie și critică literară, a ma
relui învățat, nu lipsită de 
contradicții și erori, dar 
reprezentînd o contribuție 
fundamentală la înnoirea 
literaturii române moder
ne, la extinderea sferei te
matice a liricii noastre și 
la îmbogățirea limbajului 
poetic, la sincronizarea ei 
cu cele mai dezvoltate li
teraturi europene, îndeo
sebi neolatine, precum și la 
combaterea prejudecăților 
estetice, a rătăcirilor lite
rare.

Ovid Densusianu a fost 
un model de ceea ce se 
cheamă un mentor literar, 
profund responsabil față 
de destinele literaturii ro
mâne, sprijinitor al tinere

scului, receptiv la nou și in-

a- 
ce-1 

esteti- 
literar 
în ca
de va-

de complexe 
exclusiviste, 
receptivități 

umilitoare, 
lui Densu-

noire, lipsit 
provinciale 
dar și de 
cosmopolite 
căci credința
sianu era aceea că spațiul 
cultural românesc trebuie 
și poate deveni un centru 
de iradiere a valorilor spi
rituale, o tribună a promo
vării noului, o sursă de 
îmbogățire a patrimoniului 
universal.

Densusianu este, neîn
doios, un precursor strălu
cit al modernismului româ
nesc. un șef de școală ale 
cărui judecăți și principii 
critice le vor prelua alții 
imediat după război, și 
chiar mai tirziu, fără a 
simți nevoia să le mărtu
risească paternitatea. Prin 
tezele sale critice, deși de
liberat simboliste, Ovid

unele excese sămănătoriste 
și poporaniste, Ovid Den
susianu dă o interpretare 
mai largă și mai nuanțată 
specificului național, insis- 
tînd logic și argumentat să 
se includă în această no
țiune și lumea noastră ci
tadină : „De ce numai ce 
e la țară ar fi adevărat ro
mânesc ? Dar n-avem și 
viața. noastră orășenească, 
nu găsim și în ea ceva ca
racteristic, ceva care să 
aibă dreptul să fie trecut 
în artă ?“. Orașul cu lumea 
lui, întregul univers cita
din, toposul predilect al 
intelectualității, al energii
lor creatoare și al sensibi
lității omului modern, sînt 
chemate după O. Densusia
nu să devină o sursă im
portantă de inspirație pen
tru literatura română. E o

l/n strălucit precursor 
ai modernismului

românesc:
ftw/ Densusianu

Densusianu leagă nemijlo
cit maiorescianismul de lo- 
vinescianism, promovind 
modernismul în literatură 
și artă, acționînd pentru o 
tematică citadină, dar fără 
atitudini exclusiviste cum 
vor face unii moderniști de 
mai tirziu.

„E bine, fără îndoială
— scria Densusianu in ar
ticolul Rătăciri literare
— ca scriitorul să se în
drepte spre popor, să cu
noască și mai ales să sim
tă ce a izvorît din sufletul 
lui, ce ne spune o doină, 
un basm, o legendă. Dar 
aceasta numai ca un mij
loc de îmbogățire a moti
velor artistice, de variere 
a expresiilor, de nuanțare 
mai potrivită, mai ener
gică uneori a ideilor, a 
simțirilor. Un suflet de ar
tist preface, dă o formă 
nouă, un înțeles mai adine 
lucrurilor luate din popor11. 
Cit adevăr exprimă rându
rile acestea care se pro
nunță împotriva folcloriză- 
rii artificiale, cît sînt ele 
uneori de actuale nu e ne
voie să insistăm. Vom spu
ne numai că o întinsă 
parte din gîndirea critică 
a lui Ovid Densusianu, de 
luminoase și cuprinzătoare 
orizonturi intelectuale, ra- 
ționalistă și patriotică, mo
dernă și nuanțată, 
toare și echilibrată, 
o acută actualitate, 
coperirea ei pentru 
public reprezintă o
tate imperioasă chiar dacă 
ar vesteji cite ceva din glo
ria, împrumutată, în fond, 
din ce i se cuvenea lui, a 
unor succesori.

Potolind și amendînd

idee asupra căreia va in
sista foarte mult E. Lovi- 
nescu și emulii săi de la 
Sburătorul, împingind, une
ori, noua orientare spre 
exclusivism. Ceea ce ca
racterizează, in esență, 
spiritul critic al lui Ovid 
Densusianu este, in ciuda 
unor aparențe derutante, 
tocmai echilibrul său, bu
nul simț intelectual, cum
păna dreaptă, modestia, 
absența exclusivismului. 
De aceea el rămine un ad
mirator statornic al crea
ției populare. Astfel, sa- 
lutind Baladele și idilele 
lui G. Coșbuc, Densusianu 
nu scapă ocazia de a afir
ma, in spiritul Daciei lite
rare și aparent în contra
dicție cu alte teze ale sale, 

------------- 1 1---- cu- 
ce 

as- 
va

nova- 
este de 
Redes- 
marele 
necesi-

că „...numai cînd vom 
noaște mai bine ceea 
pînă acuma a rămas 
cuns ; și numai cînd 
dispare și se va șterge 
acel hiatus adine dintre 
noi și creațiunile poporu
lui nostru, numai atunci 
vom putea avea o adevă
rată literatură națională și 
numai atunci vom avea 
dreptul să ne punem ală
turi de alte popoare mai 
înaintate. Acesta este idea
lul către care trebuie să-și 
îndrepte privirea toți scrii
torii noștri și în special 
poeții, căci numai în chi
pul acesta va putea dis
părea perioada de copilă
rie a imitațiunilor palide 
și a bîjbîielilor oarbe prin 
întuneric11. El, care era 
atît de deschis la nou și 
înnoire prin contactul cu 
alte literaturi, scria cumpă
tat și moderat : „M-am ri
dicat și eu și mă voi ridi

ca totdeauna contra influ
ențelor streine, dar numai 
cind pot fi pernicioase, și 
de acestea au fost și mai 
sînt la noi. Dar a condam
na sistematic în bloc, 
orice înriurire streină este 
o aberațiune în care, din 
păcate, prea mulți cad. O 
literatură nu se poate izo
la ; e spre paguba ei și să 
se închidă intre ziduri 
dușmănoase față de alte
le11. E, în fond, concentrat 
in aceste fraze spiritul 
deschis, vocația spre uni
versalitate care a călăuzit 
dintotdeauna literatura ro
mână. Deși critic autorizat 
și prestigios, a respectat 
primatul creației, îndem- 
nindu-i pe scriitori să nu-i 
asculte pe criticii pătimași 
și circotași, căci „de cele 
mai multe ori critica ră- 
mine in urma producțiunei 
literare. Apar opere, se im
pun nume și criticii, majo
ritatea lor nu voiesc să le 
ia în seamă sau pornesc 
atacuri contra lor11, deoa
rece pentru mulți dintre ei 
„toată literatura se rezu
mă intr-o singură formu
lă, intr-un singur chip de 
manifestare : tot ce trece 
peste această formulă, tot 
ce se îndepărtează de ea li 
se pare neindreptățit, nu-i 
interesează11. Densusianu 
cere criticii să înlăture 
exclusivismul preferințe
lor, să nu judece după 
„norme strimte11, să fie 
obiectivă, să lase de o 
parte orice vederi precon
cepute, să sprijine noul, 
să stabilească dacă o ope
ră „aduce ceva nou și dacă 
această noutate are însem
nătate artistică, deschide 
zări noi11 (Critici și scrii
tori).

Veștejind curajos mora
vurile rele ale unor cri
tici, Densusianu relevă 
mereu marea însemnătate 
a criticii pentru orientarea 
și înflorirea culturii, căci 
„hotărît, de cuvîntul criti
cilor atirnă în mare parte, 
și mai ales azi, progresul 
literar11, deoarece în 
murile 
mosfera 
care o operă 
pătrunde 
lor critice1 
sianu este, totodată, 
dintre primii istorici 
rari de la noi care a reali
zat in Literatura română 
modernă viziuni exacte, 
cuprinzătoare, științifice 
asupra evoluției literelor 
române, urmărită mai cu 
seamă în valorile ei este
tice înnoitoare, reprezen
tate, după el, de corifeii 
Școlii ardelene, de Vasile 
Cîrlova, N. Bălcescu, C. 
Negruzzi, Alecu Russo, 
Grigore Alexandrescu.

Cunoașterea nemijlocită 
de către cititori a operei 
critice și de istorie litera
ră a lui Ovid Densusianu 
are darul de a pune într-o 
lumină nouă complexa sa 
personalitate, de a-i inte
gra mai organic opera în 
fluxul vieții spirituale ac
tuale.

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, sala 
Atelier) ; Cartea lui loviți — 19.
■ Filarmonica „George Enescu11 
(16 00 60, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonic. Dirijor : Mircea Ba- 
sarab. Dirijorul corului : Vasile 
Pintea — 19,30.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : Vta- 
zătorul de păsări — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra11
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mormintul călărețului avar — 19,30;
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Ca
bala bigoților — 19.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic 
pe autostradă — 20.
■ Teatrul de comedie
Juan — 19,30.
■ Teatrul „Nottara11

(14 09 05) : Stop

(16 64 60) : Don

■ icauui „iwkt&ru (59 31 03, Sala 
Magheru) ; Karamazovii — 18,30; (sala 
Studio) : Omul care face minuni — 
19.
■ Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34y ; Pericle — 19,30.
H Teatrul satiric-muzical „C. Tănase'1 
(sala Savoy. 15 56 78) : Vorba lui T&- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Idolul femeilor — 19,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Soarele Carpaților — 19.
■ Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Joc dublu — 19.30.

Romănia-film prezintă:

Un echipaj pentru Singapore
o producție a Casei de filme Unu

Scenariul : loan Grigorescu, 
Nicu Stan ; costumele : Desde
mona Biciu ; muzica : Vasile 
Șirli ; montajul : Maria Nea- 
gu ; imaginea : Marian Stanciu; 
regij : Nicu Stan. Cu : Gheor
ghe Cozorici, Florin Zamfirescu, 
Mariana Mihuț. Victor Reben-

Gheorghe Visu. Stefan 
Panamarenco, 
Ion

vre- 
at- 
in

moderne „în 
intelectuală 

ia naștere" 
,și ecoul teorii- 

Ovid Densu- 
unul 
lite-

Ion Dodu BALAN

După debutul său cine
matografic, „Înainte de tă
cere", ce avea la bază pro
za lui I. L. Caragiale, 
Alexa Visarion s-a 
pentru cel de-al 
film, la nuvelele lui 
xandru Sahia (în primul 
rind „Moartea înghițitoru- 
lui de săbii11, dar și „Re
voltă in port"), coroborin- 
du-le materia cu 
din scrierile lui 
Brăescu. Ca și în 
lele de teatru pe 
realizat, Alexa 
refuză simpla ilustrare 
textului și își propune „să 
oblige energiile ascunse ale 
operei să devină penetran
te". El caută, accentuind 
stări, tensionînd relații, ca 
dincolo de sugestiile, 
miterile explicite sau 
plicite ale subiectului, 
distingă, să sublinieze, 
amplifice și să 
sensuri : semnificații 
hologice, etice, individuale, 
dar poate mai ales unele 
ținind de condiția umană 
— strîns legată de me
diu, de timp ; de 
matul social și politic 
determină sau condiționea
ză destinul personal.

Aici — Al. Sahia. Gh. 
Brăescu sint pătrunși și 
adînciți cu ochi avizat, cu 
o fină intuire a dimensiu
nilor tragice ale operelor 
lor, ori a valorii estetice a 
conviețuirii dramaticului cu 
grotescul.

„Inghițitorul de săbii11 — 
evocînd timpurile primului 
sfert al acestui veac și 
figurile unor artiști „fin de 
siecle11 — este metafora 
antiiluzionistă, dură (nu 
lipsită de o latură acut de
monstrativă și una, subli
niat afirmativă), a unei a- 
numite condiții artistice. 
„Moartea e cea care schim
bă viața în destin11, sună un 
deja celebru adagiu. Și fi
nalul filmului in care artis
tul interpretat de Mircea

oprit, 
doilea

Ale-

sugestii 
Gheorghe 
spectaco- 
care le-a 
Visarion 

a

tri- 
im- 

să 
să 

impună 
psi-

cli- 
ce

giuc.
Sileanu. Radu 
Jean Constantin, 
Dumitru Palade. Radu 
ghe. Iancu Lucian. Film 
in studiourile Centrului 
ducție cinematografică 
rești11.

Besoiu. 
Gheor- 
realizat 
de pro-
„Bucu-

Albulescu înghite — pe de 
o parte constrins în chip 
dramatic, pe de alta in
tr-un gest de protest in ge
nunchi, intr-un suicid de 
sublim orgoliu, baioneta 
jandarmului în locul pro
priilor lui săbii — este deo
sebit de sugestiv și impre
sionant.

Destinul eroului concen
trează parcă grandoarea și 
decăderea celei mai vechi 
și populare arte, cea a

re“ pe care am fi dorit-o 
mai mult adincită și dife
rențiată, pentru a deveni 
mai pregnantă. Pătrundem 
cu Gherlaș în piața cu lume 
pestriță, venită la inaugu
rarea unui monument al 
Eroului necunoscut din 
1916—1918 — monument 
conceput meschin, ce este, 
pentru oficialități, un nou 
prilej de demagogie și pe
trecere și căruia doar ve
teranul de război, luminat

■ Calculatorul mărturisește : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, MELODIA (12 06 88) — 9;
11.15; 13,30: 15,45: 18; 20.15, FAV «UT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; lă/Z' 18; 
20,15.
■ Intoarce-te și mai privește o, dată :
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11: 13,15;
15,30; 17,45; 20, GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20.
■ Orgolii : COTROCENI (49 48 48) — 
15,30; 17,45; 20, ARTA (21 31 86) 
18; 20.
■ Un marinar rămine pe 
SALA MICA A PALATULUI
20.
■ Semnul șarpelui : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; :
■ Grăbește-te incet
(11 48 03) — 15,30; 17,30;
■ Misterele de la castel :
(14 12 24) * ------ ------
20,15.
M Pilot 
(15 63 84) 
GLORIA 
15,45; 18;
■ Unde ești, dragoste : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18;
20.
■ Tatăl meu Alfons : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 16; 18; 20.
■ Milioanele Iul Fairfax : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20. ■
■ Fericire de țigan : MUNCA (21 50 97)
— 15,30; 17,30; 19,30, COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
“ ■ ................. de săbii : STUDIO

20, BUZEȘTI (50 43 58)

— 15,30;

țărm : 
— 17,15;

(79 71 26)
18; 20,15.
î VIITORUL 

; 19,30.
CENTRAL
15,45; 18;

de formula I :
— 9,30; 12; 14,30;
(47 46 75) — 9; 11,15; 
20,15.

FESTIVAL 
17; 19,30,

13,30;

— »,.)U , 11,OU , 1
■ Inghițitorul
(59 53 15) — 18;
— 18,15; 20,15.
■ Comoara din 
CARA (20 33 40) 
15.30; 17,30; 19,30, STUDIO — 10; 12; 
14; 16.
■ Tess : SCALA (11 03 72) — 9; 12,30;
16; 19,30, MIORIȚA (14 27 14) — 9;
12,30; 16; 19,15.
■ Ziua cca mai lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 12,15; 15.45; 19.
■ Salvo d’Acquisto : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
■ Trei oameni periculoși : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
■ Gemenii : PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
■ Jack și vrejul de fasole — 9; 10,45; 
12,30; 16,13, Călătoriile lui Guliver — 
14,15; 18; 20 : DOINA (16 35 38).
■ In spațiu : FEROVIAR (50 51 40) — 
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.
■ Cei șapte fantastici : DACIA 
(50 35 94) —
20.
■ Blow-up : 
8.45; 11: 13.15;

lacul de argint : FLA-
— 9,30; 11,30; 13,30;

eșecului. a ratării conver
tite în îngimfare, atitudine 
agresivă și cruzime.

O „imago mundi11 ce in
clude — uneori mai orga
nic. alteori insuficient le
gate — imagini ale medio
crității, fără ieșire parcă... 
Imagini ale obtuzității, in
conștienței, lichelismului, 
servilismului, indiferenței, 
bestialității, ale formelor 
fără fond, primitivism cu 
lustru. Apoi imaginea

Realism și metaforă
cinematografică

circului. In tinerețe Gher
laș a cunoscut
Apoi sorții s-au schimbat. 
Bătrîn, Gherlaș vine 
țară : pentru a supraviețui; 
pentru a încerca, intr-o su
premă, ultimă încercare, 
forța artei sale asupra oa
menilor ; pentru a-și în
cheia ultimele socoteli (căci 
Gherlaș are fiorul vieții, 
premoniția morții. sugerată 
de acea misterioasă femeie 
în negru care, mai tînără 11 
însoțește fugos. îi taie calea 
și care mai bătrînâ parcă. 
1 se așază blîndă și mis
terioasă în preajmă și la 
căpătii). Omul din căruța 
cu coviltir traversează si
tuații, intersectează cate
gorii umane semnificative. 
Gherlaș se întîlnește, de 
pildă, cu cei in care se tre
zește, odată cu conștiința 
de clasă, cea a demnității 
și rezistentei luptei ; o re
plică la nedreptate și te
roare (la care Gherlaș nu 
are acces, nu și-o poate 
asuma). Este o „deschide-

triumful.
în

de credința interioară — 
interpretat de Victor Re- 
bengiuc — îi conferă. în fe
lul lui, ignorînd indiferența 
generală și înfruntînd bat
jocurile lumii de adunătu
ră. onorurile meritate, 
înregistrăm parcă. împreu
nă cu Gherlaș. cruzimea 
instrucțiilor întru asasinare 
cu inimă rece și cea a în- 
frîngerii rezistentei umane 
a unui recrut. Urmărim în- 
tîlnirea lui cu o altă fostă 
stea, Valentin, venit acasă 
să plătească ultimul tribut 
bolii și murind, nu sus, la 
înălțime, ca un adevărat 
„dansator pe sîrmă11, cum 
fusese, 
mizeră, 
rea, dar 
rea11, nu 
Gherlaș 
cinstea unui general care 
nu mai vine — scenă in 
care George Constantin 
sugerează 
chipul unei

ci intr-o cameră 
Asistăm la umili- 
nu și la „imbăta- 
și la arestarea lui 

la balul dat în

ginii. Răceala demonstra
tivă se transformă însă cu 
timpul intr-o revelație. E- 
fectul nu este imediat — e 
vorba de un ecou „in“ si 
„de“ durată. „Inghițitorul 
de săbii11 este de o densă 
picturalitate, de o pronun
țată teatralitate (prin va
loarea mizanscenei, prin 
dilatarea fiecărui moment, 
prin tipul de tensionare a 
conflictelor). El este, tot
odată. o creație cu reale 
virtuți cinematografice. I- 
maginea, pregnantă prin 
arta și forța de șoc a 
compozițiilor, dar uneori 
prea apăsătoare, aparține 
lui Vivi Drăgan 
Muzica, dramatică și nu o 
dată subtil-ironică, în ac
centele de veselie tristă : 
Mircea Florian. Decorurile 
și costumele, in registru 
expresionist ; Octavian Di- 
brov și (respectiv) Danie
la Codarcea.

Performanțele actori
cești — care sint, fără 
exagerare, ieșite din co
mun, contribuie substanțial 
la interesul acestui film. 
Cu credință și ardentă in
terioară își concep apari
țiile Leopoldina Bălănuță, 
Victor Rebcngiuc, Ștefan 
Iordache. O compoziție or
chestrată face Mircea Al
bulescu, ce imaginează, 
prin gesturi de elegantă si 
emfatică poză, iln mare 
artist al iluzionismului, 
și poate, mai ales, al ilu
ziei. Cum s-a remarcat cea 
mai bună scenă, antologi
că, a filmului rămine cea a 
înfruntării Iul Gherlaș cu 
personajul căruia George 
Constantin îi conferă in
tuiții interpretative și o 
bogăție umană 
nare,

„Inghițitorul 
confirmă forța 
lui Alexa Visarion.

Vasile.

„morții vii — obol pentru 
artă11.

Oscilînd între realism dur 
(impins pînă la coșmaresc), 
grotesc și fantastic — fil
mul lui Alexa Visarion 
impune prin fermitatea 
atitudinii, densitatea idei
lor. simplitate și pregnantă.

Narațiunea e simplă, at
mosfera se încheagă din 
primele secvențe. Faptelor 
banale, curente li se relevă 
dimensiuni grave și a- 
menințătoare. Totul e pus 
sub lupa măritoare a unor 
semnificații mai adînci ce 
reverberează; totul conver
ge spre o imagine globală. 
Din dorința 
atmosferă 
poate prea 
film, mai ____
căi, mijloace mai 
ce in teatru. Visarion in
sistă îndelung pe unele 
scene si optează pen
tru un decupaj puțin dina
mic — ceea ce dă, uneori, 
senzația de lungime, de 
supralicitare a ideii și ima-

de a crea stări, 
și capacitînd 

mult (pentru 
ales), unele 

efica- extraordi-

de săbii1'
talentuluinu 

o
Și

magistral 
brute, ci 

imagine a abrutizării 
a conștiințeidegradării, Natalia STANCU
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Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat Guineez, 

Președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea
CONAKRY

Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Populare 
Revoluționare Guineea, imi este deosebit de plăcut să vă transmit un salut 
tovărășesc, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire perso
nală și succes in indeplinirea înaltei misiuni încredințate.

Reinvestirea dumneavoastră ca președinte în momentul în care Partidul 
Democrat Guineez sărbătorește a 35-a aniversare a creării sale îmi oferă, 
totodată, ocazia de a vă adresa, în numele Partidului Comunist Român, al 
poporului român și al meu personal, dumneavoastră, conducerii și tuturor 
militanților Partidului Democrat Guineez, poporului guineez prieten felicitări 
cordiale, un cald salut de prietenie și solidaritate, împreună cu cele mai 
bune urări. De la înființarea sa, Partidul Democrat Guineez a condus lupta 
poporului guineez pentru dobindirea, apărarea și consolidarea independenței 
și suveranității naționale, pentru dezvoltarea țării pe calea progresului eco
nomic și social.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate și colabora
re dintre Partidul Comunist Român și Partidul Democrat Guineez, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară Revoluționară Guineea, 
se vor întări tot mai mult în interesul reciproc, al cauzei păcii, destinderii 
și securității internaționale, al luptei împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, pentru independență națională, dezar
mare și înțelegere intre popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

^COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"

r

Primire la primul ministru al guvernului

■ 60 de microhidrocentrale vor 
fi amenajate în acest cincinal in 
județul Cluj. Ele vor avea o pu
tere instalată de 1 850 kW. Trei mi
crohidrocentrale, construite cu mate
riale din resurse locale, au și fost 
puse în funcțiune.

■ Colectivul întreprinderii „Trac
torul" "n Brașov a livrat la expod 
cel de-af 3 600-lea tractor peste 
prevederi de la începutul anului. 
Tractoarele exportate în cursul a- 
cestui an se înscriu într-o gamă lar
gă de tipuri, cu puteri cuprinse în
tre 26 și 180 CP.

■ La stația autoservice a Coope
rativei „Metalo-Chimica" din Brăila 
a luat ființă un atelier de recondi
ționat radiatoare de autoturisme. Ra
diatoarele recondiționate, de foarte 
bună calitate, au un preț cu 50 la 
sută mai mic decît cele noi.

■ Pe platforma Combinatului me
talurgic Tulcea a început montajul 
unui nou cuptor pentru fabricarea 
siliciului metalic, produs care se 
aducea pînă acum din import.

■ în municipiul Alba lulia se a- 
menajează un magazin al elevilor. 
Aici se vor desface produse reali
zate de elevi în atelierele-școală.

■ De la Năsăud la Rodna și in
vers, ca și de la Năsăud la Beclean 
și invers, șoselele sînt pline de hîr- 
toape. Toată lumea le vede, numai 
cei de la întreținerea drumurilor — 
nu. ■ >

■ La întreprinderea de repara
ții și întreținere a utilajelor minie
re Petroșani s-a realizat o mașină 
hidraulică de montat panouri pre

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT

Un sport în care trebuie să urcăm 
din nou pe prima treaptă

Luptele — asemeni handbalului și 
rugbiului, pe care le-am analizat altă
dată tot în ideea abordată azi — con
stituie un sport ce ne obișnuise cu 
treapta cea mai de sus a podiumuri
lor europene, mondiale și olimpice, 
dar care de lâ un timp pierde ca
dența. Punînd cu succes în valoare 
calitățile native proprii voinicilor 
noștri, lucrind după metode științi
fice mo(<i' 4, acumulînd și fructifi- 
cind o ăxv (fentă tot mai bogată de 
la un an lâ altul, școala românească 
de lupte (mai ales „greco-romane") 
și-a cucerit un binemeritat prestigiu, 
de la înălțimea căruia rezultatele 
ceva mai modeste din ultima vreme 
se văd nu numai lipsite de strălucire, 
dar chiar palide. Exceptînd Univer
siada, luptătorii noștri n-au cucerit 
In întrecerile continentale și mon
diale din ultimii doi ani decît o sin
gură medalie de aur (Stefan Rusu — 
Europenele din 1981), deși între timp 
ei au mai participat și la Mondialele 
1981, și la Europenele 1982. Cel puțin 
la aceste ultime întreceri continentale 
(desfășurate luna trecută la Vama), 
luptătorii noștri de „greco-romane“ 
n-au reușit decît două medalii de ar
gint și una de bronz, cîtiva dintre 
candidații la medalii, chiar la aur, 
dezamăgind total (Stefan Rusu — lo
cul 5 1). De la luptătorii de „libere" 
(nici o medalie I) nici nu existau pre
tenții mari !

Aceasta este situația luptelor acum. 
Ia jumătatea ciclului olimpic de pre
gătire in vederea Olimpiadei 1984 de 
la Los Angeles. Avem, ce-i drept, 
citiva tineri de talent și perspectivă 
(Stefan Marian. Stefan Negrișan, 
Nicolae Zamfir. Ilie Matei — numă- 
rînd între 20 și 23 de ani), dar mai 
trebuie timp pină să fie în măsură a 
lupta pentru „aur" (căci despre 
aceasta este vorba) ; în schimb, 
luptătorii experimentați se află în re
gres, iar unele categorii de greutate 
(48 kg ; peste 100 kg — spre exem

fabricate din beton armat la lucră
rile miniere orizontale cu profil 
mare. Acest utilaj, dotat cu un 
manipulator hidraulic, va contribui 
la creșterea vitezei de avansare și 
o productivității muncii, precum și 
la reducerea efortului fizic al mi
nerilor.

■ Specialiștii de la Stațiunea de 
cercetare și producție din Bacău 
□u înființat o plantație originală de 
sparanghel. Recolta obținută este 
destinată atît consumului în stare 
proaspătă, cît și obținerii semințe
lor și materialului săditor pentru 
alți cultivatori din țară. Plantația a- 
sigură producții de sparanghel pe 
timp de aproape 20 de ani.

■ Cele două echipe de control 
al oamenilor muncii din comuna 
Vlădeni, județul Botoșani, au efec
tuat, intr-un an de zile, un singur... 
control. Pe ele nu le controlează 
nimeni ?

■ Fabrica de textile din bum
bac de la Salonta este dotată cu 
sute de războaie silențioase prove
nite din import. Pentru a se redu
ce cît mai mult importul de piese 
de schimb, în cadrul unității func
ționează un atelier în care se rea
lizează acum piese și pentru alte 
întreprinderi din țară.

■ Prin înlocuirea, de către lu
crătorii Centrului județean de pro
iectări Suceava, la blocurile cu 12 
apartamente, a acoperișului tip te
rasă cu cel de tip șarpantă se rea
lizează mari economii de ciment, 
metal și bitum.

plu) sînt „descoperite" la lotul na
țional.

Evident, tehnicienii noștri (în frun
te cu reputații Corneanu, Pavel și 
Cernea) au sesizat aceste deficiențe 
și au acționat după puterile lor. Fe
derația de specialitate însăși a între
prins unele măsuri binevenite. Prin
tre altele, pentru a îmbunătăți pre- 

„ gătirea tehnică a sportivilor noștri in 
lupta la parter (capitol total defici
tar la recentele Europene). F.R.L. a 
introdus obligatoriu perioade de luptă 
la parter atît în meciuri, cît si în an
trenamente.

Din cîte ne-am putut da seama noi, 
discutînd cu o serie de sportivi și 
specialiști în acest sport, deficientele 
din lupte nu sălășluiesc numai (nici 
măcar îndeosebi) la nivelul loturilor 
naționale, ci in unitățile de bază, în 
pepinierele Ce trebuie să asigure re
zervorul de valori pentru reprezen
tarea internațională. Faptele arată că 
în puține centre de lupte (Constanta, 
Pitești, Rădăuți, Suceava, la „greco- 
romane" ; Brașov. Galați, Onești, Bi
hor, Cluj, la „libere") se lucrează cu 
tragere de inimă pentru depistarea 
băieților zdraveni și convingerea lor 
să-și însușească procedeele luptelor. 
In celelalte zone (dintre care Bacău, 
Dolj, Iași, Timișoara dispun de uni
tăți sportive nominalizate pentru 
lupte, cu antrenori specializați și con
diții corespunzătoare) nu se pune su
flet și stăruință pentru acest sport, și 
de aceea contribuția respectivă la 
loturile naționale lipsește cu desăvîr- 
șire. Regresul luptelor deci nu poate 
fi stopat, decît dacă la nivelul lor 
de bază acestea se vor bucura de 
sprijinul material și interesul orga
nelor locale.

Sportul luptelor a coborît de pe 
prima treaptă a scării mondiale de 
valori. Există, totuși, destule forțe ca 
această treaptă să fie urcată la loc. 
Să avem deplină încredere că așa 
va fi !

Gheorghe M1TRO1

VIZITA OFICIALĂ IN TARA NOASTRĂ 
A GUVERNATORULUI GENERAL Al CANADEI, 

' EDWARD SCHREYER
Guvernatorul general al Canadei, 

Edward Schreyer, și doamna Schre
yer au continuat, joi, vizita oficia
lă în țara noastră, aflîndu-se în ju
dețul Suceava.

înalții oaspeți au fost însoțiți de 
Ion Tudor, ministrul turismului și 
sportului, general-locotenent Con
stantin Popa, locțiitor al șefului Ma
relui Stat Major, precum și de am
basadorul României în Canada și 
ambasadorul Canadei la București.

împreună cu guvernatorul general 
s-au aflat persoanele oficiale care-1 
însoțesc în vizita în tara noastră.

în aceste ținuturi moldovene, gu
vernatorul general al Canadei și 
doamna Schreyer au fost salutați cu 
deosebită stimă și prietenie de locui
torii municipiului Suceava, de cei 
ai orașului Rădăuți și ai celorlalte 
localități străbătute de coloana ofi
cială.

La monumentele istorice — mînăs- 
tirile Voronet, Moldovița și Sucevița 
— înaltii oaspeți au admirat și apre

tv
PROGRAMELE 1 și 2

In jurul orei 10,15 — Transmisiu
ne directă : ceremonia plecării 
guvernatorului general al Cana
dei, Edward Schreyer

PROGRAMUL 1

15.00 Telex
15,05 Admiterea în învățămîntul supe

rior tehnic (consultații). Matema
tică

15.30 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

15.45 Emisiune în limba germană
17,40 Tragerea Loto
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal ■ Actualitatea econo

mică
20.30 Civica
20.50 Film artistic : „Rădăcini". Pre

mieră pe țară. Producție a stu
diourilor mexicane

22,10 Dezbateri culturale
22,35 Telejurnal
22.45 Coruri celebre din opere

PROGRAMUL 2

15,00 Opereta veșnic tînără
15.45 Documentar TV
16,00 Caseta cu imagini
17,00 Stadion
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal ■ Actualitatea econo

mică
20,30 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu"
22,20 Generația deceniului IX
22,35 Telejurnal

O nouă linie 
de troleibuz

l.T.B. anunță înființarea unei noi 
linii de troleibuz — 65 — care cir
culă pe următorul traseu : str. Valea 
Oltului — str. Valea Ialomiței — 
Drumul Taberei — str. Răzoare — 
șos. Panduri — str. prof. dr. Rainer 
— bd. Eroilor — str. dr. Carol Da
vila — str. dr. Lister — Piața Ope
rei — bd. Gh. Gheorghiu-Dej pină 
la str. Hasdeu — cu întoarcere prin 
Piața Operei — Splaiul Independen
ței — bd. dr. Petru Groza — str. dr. 
Davila — bd. Eroilor — str. dr. Bag- 
dasar, apoi pe traseul de ducere.

fotbal: Tricolorii in turneul sud-american
• BUENOS AIRES 13 (Agerpres). 

— In primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în America de 
Sud, selecționata de fotbal a Româ
niei a întîlnit la Rosario, în prezenta 
a peste 40 000 de spectatori, repre
zentativa Argentinei, deținătoarea 
titlului de campioană mondială. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 1—0 
(0—0) in favoarea gazdelor.

Comentînd această întîlnire, cores
pondentul sportiv al agenției France 
Presse scrie, printre altele : „în ul
timul său meci internațional de ve
rificare înaintea plecării la turneul 
final al Campionatului mondial din 
Spania, echipa Argentinei a obținut 
o victorie la limită în fața selecțio
natei României, care a dat o replică 
destul de puternică. Fotbaliștii ar
gentinieni au atacat aproape tot 
timpul, dar, lipsiți de inspirație in 
fazele de poartă, au marcat un singur 
gol, in minutul 56, prin atacantul 
central Diaz, la o acțiune inițiată de 
Maradona".

La rindul său, comentatorul sportiv

„Trofeul
TIMIȘOARA 13 (Agerpres). — 

Turneul international de fotbal 
„Trofeul Timișoara", găzduit de ora
șul de pe Bega. în organizarea clu
bului Politehnica, s-a încheiat cu 
victoria echipei spaniole Real Val
ladolid, urmată de F.C. Bihor Ora-

leri, în i
Ieri s-a disputat o nouă etapă în 

seria a Il-a a diviziei B la fotbal. 
S-au înregistrat următoarele re
zultate : Petrolul Ploiești — Tracto
rul Brașov 2—0 ; Metalul București 
— Metalul Plopeni 2—0 ; Autobuzul 
București — Carpati Mîrșa 3—0 ; 

ciat frescele exterioare, precum și 
obiectele de o inestimabilă valoare 
artistică și istorică din secolele XV 
și XVI. Solii poporului canadian au 
fost salutați la .Sucevița de Teoctist 
Arăpaș, mitropolitul Moldovei și Su
cevei.

Vizita a continuat în comuna Mar
ginea, vestită pentru meșteșugul olă
ritului, transmis din tată in fiu. în 
atelierele cooperativei meșteșugărești 
din localitate, unde se realizează cu
noscuta ceramică neagră de Margi
nea, oaspeții au urmărit cu mult in
teres arta olarilor și s-au interesat 
de tradițiile olăritului pe aceste me
leaguri.

Președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Su
ceava, Traian Girba, a oferit un de
jun in onoarea guvernatorului gene
ral al Canadei. Edward Schreyer, în 
cursul căruia au fost rostite toasturi.

După-amiază, guvernatorul general 
al Canadei și persoanele oficiale 
care-1 însoțesc au vizitat. în orașul

FOCȘANI: Noi spații comerciale 
pe măsura dezvoltării urbanistice

Mai bine de două treimi din 
populația municipiului Focșani — 
localitate în care dezvoltarea indus
trială a făcut ca in ultimele două 
cincinale să se dubleze numărul 
total al personalului muncitor — 
beneficiază de noile locuințe con
struite de la an la an după criterii 
sporite de arhitectură și confort.

— Această dezvoltare industrială 
și urbanistică a orașului — ne spu
nea tovarășul Chirii Bivoîan, di
rectorul întreprinderii comerciale 
de stat mărfuri industriale Focșani 
— a inclus în mod firesc și mo
dernizarea întregii rețele comercia
le. Numai în sectorul nostru de ac
tivitate, suprafața utilă nou con
struită pentru desfacerea mărfuri
lor industriale se apropie de 12 000 
metri pătrați. Populația are la dis
poziție în prezent peste 50 de noi 
unități și un mare număr de 
chioșcuri amplasate în zonele ora
șului cu o densitate sporită de lo
cuitori. Noile magazine au fost con
struite la parterul blocurilor din 
noile cartiere și străzi, a căror ți
nută marchează procesul înnoirilor 
de care aminteam. Actuala structu
ră a rețelei comerciale, profilul

al agenției EFE relatează : „Echipa 
română a dejucat intențiile ofensive 
ale campionilor mondiali printr-o 
schemă defensivă bine pusă la punct 
și un marcaj 'strict asupra celebrului 
Maradona. Jucătorii formației locale 
nil au prea strălucit, cu excepția lui 
Valdano, în prima repriză, și a lui 
Maradona, în primele zece minute 
ale reiprizei secunde, perioadă în care 
s-a înscris și unicul gol al meciului. 
Mario Kempes, golgeterul ultimului 
campionat mondial, a decepționat din 
nou prin jocul său ineficace".

Arbitrul argentinian Claudio Bușea 
a condus următoarele formații’: 
România : Moraru — Rednic, Iorgu- 
lescu, Andone, Bogdan — Țicleanu, 
Klein (Geolgău), Bdloni — Gabor, 
Cămătaru (Turcu), Bălăci (Augustin) : 
Argentina : Fillol — Olguin. Galvan, 
Passarella, Tarantini, Ardiles (Her
nandez), Gallego. Maradona, Valda
no, Diaz, Kempes (Barbas).

în următorul meci, selecționata 
României va intîlni la 15 mai, la 
Lima, echipa Perului.

Timișoara”
dea. Politehnica Timișoara și Voivo- 
dina Novi Sad.

In ultima zi a competiției s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Real Valladolid — Politehnica Timi
șoara 4—2 (1—1) ; Voivodina Novi 
Sad — F.C. Bihor 2—2 (2—0).

Dunărea Călărași — Automatica 
București 2—1 ; Pandurii Tg. Jiu — 
Unirea Alexandria 2—0 ; Chimica 
Tîrnăveni — Mecanică fină Bucu
rești 1—0 ; Energia Slatina — Rapid 
București 0—0 ; I.C.I.M. Brașov — 
Gaz Metan Mediaș 1—1.

Rădăuți, Muzeul tehnicilor populare 
bucovinene, amplă și elocventă ima
gine a bogatelor tradiții meșteșugă
rești din această parte a țării. în con
tinuare, a fost vizitată întreprinderea 
de industrializare a lemnului din lo
calitate. Aici, înalții oaspeți au avut 
cuvinte de caldă apreciere asupra va
rietății și funcționalității mobilei pre
zentate în expoziția unității. Guver
natorul general a remarcat calitatea 
și estetica produselor fabricate de 
această unitate și a felicitat colecti
vul întreprinderii pentru rezultatele 
obținute.

în aceeași zi, oaspeții au revenit în 
Capitală.

★
După-amiază. guvernatorul general 

al Canadei, Edward Schreyer, a de
pus o coroană de flori la Cimitirul 
de la Tîncăbești, al militarilor brita
nici căzuți pe teritoriul țării noastre 
în lupta împotriva fascismului.

(Agerpres)

unităților specializate in desfacerea 
mărfurilor industriale asigură in 
bună măsură solicitările populației 
pentru asemenea produse. Mai 
mult chiar, la sugestia cetățenilor, 
în ultimul timp, unele unități co
merciale au fost reprofilate pe vîn- 
zarea unor categorii de produse 
care să satisfacă mai operativ și 
complet cerințele multiple pentru 
obiecte de uz gospodăresc și cas
nic. Un asemenea magazin, cu pro
duse ale micii industrii, a fost or
ganizat în zona centrală a orașului, 
iar în Piața Moldovei funcționează 
o unitate pentru vînzarea unditelor 
și materialelor necesare lucrărilor 
din grădini și pentru amenajarea 
și întreținerea zonelor verzi. în 
acest an, pe măsura finalizării noi
lor blocuri de locuințe, care se află 
în construcție, vor fi deschise alte 
magazine ce vor completa re
țeaua comercială existentă. în unul 
din cartiere, de exemplu, pe strada 
Turda, sînt proiectate unități co
merciale în care se vor pune in 
vînzare tricotaje, confecții, produse 
de mercerie, cosmetice, obiecte de 
uz casnic și gospodăresc. (Dan Dră- 
gulescu).

Mondialele de box
Viorel Ioana

— medalie de bronz
MUNCHEN 13 (Agerpres). — Joi 

seara la „Olympia Halle" din Miin- 
chen s-a desfășurat prima gală 
semifinală din cadrul campionate
lor mondiale de box pentru amatori, 
în limitele categoriei semiușoară, 
pugilistul cubanez Angel Herrera l-a 
întrecut la puncte (decizie 4—1) pe 
Viorel Ioana (România). Debutant la 
campionatele lumii, Viorel Ioana a 
reușit la această ediție să obțină un 
rezultat meritoriu, cîștigind medalia 
de bronz.

Astăzi, in cea de-a doua gală a 
semifinalelor, al doilea pugilist ro
mân calificat în această fază a com
petiției, Constantin Titoiu (catego
ria muscă. îl va intîlni pe M. Col
lins (S.U.A.).

„Cursa Păcii“
Disputată pe o vreme călduroasă 

și însoriță, între orașele Dubnica și 
Ostrava, etapa a 4-a a „Cursei Păcii" 
a revenit la sprint lui Olaf Ludwig 
(R. D. Germană), cronometrat pe 161 
km în 4h 03T0”. Pe locul doi s-a 
clasat italianul Marco Vitali. Cicliș
tii români Mircea Romașcanu (locul 
10 în etapă). Ionel Gancea, Traian 
Sîrbu și Constantin Paraschiv au so
sit cu primul pluton, în același timp 
cu ciștigătorul.

Tricoul galben este purtat în con
tinuare de alergătorul sovietic Riho 
Sun. Dintre concurenții români, pri
mul este tînărul Constantin Paras
chiv. pe locul 12, la 36”. Mircea Ro
mașcanu ocupă locul 15. la 2T3”.

Clasamentul general pe echipe : 
1. R.D. Germană ; 2. Cehoslovacia ; 
3. U.R.S.S. ; 4. Bulgaria ; 5. Polonia; 
6. România ; 7. Franța etc.

Astăzi este zi de repaus la Ostra
va. Cursa se reia sîmbătă cu etapa 
a 5-a. Opava — Czestochowa (188 
km). în cursul căreia caravana ci- 
clistă va intra pe teritoriul Poloniei.

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, joi după- 
amiază, pe dr. Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
președintele părții țării sale in Co
misia mixtă guvernamentală de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică între Republica Socialistă 
România și R.D.G., ale cărei lucrări 
se desfășoară la București.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
intre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia, subliniindu-se cursul continuu 
ascendent pe care îl cunosc aceste 
relații, in spiritul hotărîrilor șL în
țelegerilor convenite cu prilejul în- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Erich Ho
necker. Au fost, totodată, relevate 
largile posibilități pe cate le oferă

★

La București au început, joi di
mineața, lucrările celei de-a X-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică și teh- 
nico-științifică între Republica So
cialistă România și Republica De
mocrată Germană.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Gheorghe Oprea. prim 
viceprim-ministru al Guvernului, 
președintele părții române in comi
sie. iar delegația R.D. Germane de 
dr. Gerhard Weiss, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții R.D.G. in comisie.

în spiritul înțelegerilor și hotărî
rilor convenite cu prilejul intilnirilor

Cronica zilei
La București a fost semnat Proto

colul privind colaborarea intre Mi
nisterul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții și Ministe
rul pentru Coordonarea Industriei 
Locale și Industriei Produselor Ali
mentare din R. D. Germană pentru 
perioada 1982—1985.

Documentul prevede amplificarea 
cooperării economice și tehnico- 
științifice în producție, cercetare și 
proiectare, în domeniul industriei 
lemnului.

Protocolul a fost semnat de Gheor
ghe Lazăr, adjunct al ministrului 
economiei forestiere si materialelor 
de construcții, și de D. Koschella, 
adjunct al ministrului pentru coor
donarea industriei locale și industriei 
produselor alimentare.

★
Joi s-au încheiat la Baia Mare lu

crările colocviului național de tra- 
cologie cu tema „Civilizația milenii
lor II și I î.e.n. din nord-vestul 
României în contextul unității etno- 
culturale traco-geto-dacice", manifes
tare științifică organizată de Acade
mia de științe sociale și politice. In
stitutul de tracologie din București, 
în colaborare cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al județu
lui Maramureș si muzeul de istorie 
din localitate. Au participat istorici, 
cercetători, arheologi și muzeografi, 
cadre didactice universitare din 
București și din județele Bacău, Bi
hor. Cluj. Căraș-Severin. Dolj, Co- 
vasna. Hunedoara. Iași. Mureș. Satu 
Mare si Maramureș, care au prezen
tat noi ■ date și rezultate arheologice 
referitoare la epoca bronzului și la 
istoria geto-dacilor. îndeosebi în 
aria nord-vestică a Transilvaniei, ca 
și de pe întreg teritoriul tării.

în cadrul colocviului a fost evoca
tă, cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la naștere, personalitatea lui Va- 
sile Pârvan. activitatea sa de arheo
log și cercetător al istoriei geto-da- 
cilor din spațiul carpato-dunărean. 
Participantii au făcut o vizită de 
schimb de experiență și studiu pe 
șantierele arheologice din zona Oar- 
ta-Bicaz.

★
Joi au început la Brașov lucrări

le celui de-al IX-lea Congres națio
nal de stomatologie, la care partici
pă cadre didactice universitare, cer
cetători științifici, medici de specia
litate din întreaga țară, precum și 
stomatologi de peste hotare.

Pe agenda reuniunii, care va dura 
trei zile, sînt înscrise peste 250 de 
comunicări și rapoarte.

★
La Cluj-Napoca au început joi lu

crările celui de-al 6-lea simpozion cu 
tema „Utilizarea radioizotopilor in 
gastroenterologie".

Cu acest prilej, la casa de cultură 
a studenților a fost deschisă o expo
ziție de aparatură medicală nucleară, 
radiofarmaceulică și medicamente, 
la care expun Institutul de fizică și 
inginerie nucleară. Centrala medica
mentelor. întreprinderea „Terapia", 
precum și firme din Ungaria. R.D.G., 
Austria, R.F.G., S.U.A., Anglia, Ja
ponia.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 mai. In țară : Vreme răcoroa
să, cu cerul variabil. Vor cădea ploi 
de scurtă durată, dar cu caracter izo
lat. Vîntul va sufla moderat, cu inten
sificări trecătoare. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 2 și 12 gra
de. iar cele maxime între 14 șit 24 de 
grade, local mai ridicate. Izolat, in 
zonele deluroase din nordul tării, con
diții de brumă. In București : Vreme 
răcoroasă, cu cerul schimbător, favo
rabil aversei de ploaie. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
7 și 10 grade, iar cele maxime între 20 
și 23 de grade. (Margareta Struțu, me
teorolog de serviciu). 

economiile celor două țări prietene 
pentru adincirea și diversificarea in 
continuare a colaborării economice, 
tehnico-științifice, pentru extinderea 
cooperării în producție și schimbu
rilor comerciale, în interesul re
ciproc.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, au 
participat tovarășii Gheorghe Oprea,, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică între Republica Socialistă 
România și R.D. Germană, Petre 
Preoteasa, ministru secretar de stat, 
prim vicepreședinte la Comitetul de 
Stat al Planificării.

A luat parte, de asemenea, Rudolf 
Heinze, vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării din R.D. Germa
nă.

Au fost prezenți Gheorghe Tache, 
ambasadorul tării noastre lâ Berlin, 
și Siegfried Bock, ambasadorul 
R.D.G. la București.

★

și convorbirilor dintre conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Erich Honecker, cele două 
delegații analizează stadiul actual al 
relațiilor economice, posibilitățile de 
adîncire a colaborării și cooperării 
în domenii- de interes comun, căile 
menite să conducă la lărgirea și di
versificarea schimburilor de mărfuri 
dintre România și R.D. Germană.

La lucrări au participat Gheorghe 
Tache, ambasadorul țării noastre la 
Berlin, și dr. Siegfried Bock, amba
sadorul R,D. Germane la București.

(Agerpres)

Joi s-au încheiat la București lu
crările sesiunii de comunicări tehni- 
co-stiintifice a Institutului de cerce
tare și proiectare pentru industria 
materialelor de construcții, la care 
au participat peste 300 de cadre ști
ințifice și tehnice din centre de în- 
vățămint, cercetare și producție din 
Capitală și din țară. în cadrul a 4 
secțiuni au fost prezentate peste 180 
de lucrări ce au evidențiat, printre 
altele, preocuparea specialiștilor pen
tru valorificarea superioară a unor 
materiale secundare de mare tonaj. 
S-au evidențiat, totodată, preocupă
rile privind descoperirea și utiliza
rea unor noi rezerve de materii pri
me. Un spațiu amplu a revenit co
municărilor care au avut ca temă 
reducerea consumurilor energetice, 
precum și valorificarea la maximum 
a resurselor energetice secundare.

In încheierea lucrărilor, partici
pantii au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, în care se spune : „Expri- 
mind deosebita lor recunoștință pen
tru grija pe care o purtați dezvoltă
rii științei și tehnologiei din țara 
noastră și profundul atașament la în
treaga politică a partidului și statu
lui, participanții Ia sesiune vă asigu
ră, mult iubite tovarășe secretar ger 
neral, că, împreună cu toti oamenii 
muncii din industria materialelor de 
construcții, vom face totul pentru 
îndeplinirea la timp, în bune condi
ții si la un nivel de eficientă spo
rită, a tuturor sarcinilor ce ne revin, 
contribuind astfel la realizarea inte
grală a prevederilor Programului de 
dezvoltare multilaterală a scumpei 
noastre patrii".

(Agerpres)

DUMITRU TURCUȘ
In ziua de 13 mai 1982 a incetat 

din viată tovarășul Dumitru Turcuș, 
membru al Colegiului Central de 
Partid, adjunct al șefului Secției 
relații externe și cooperare econo
mică internațională a C.C. al P.C.R.

Născut la 26 ianuarie 1919. in 
comuna Sîmbăta, județul Bihor. 
Dumitru Turcuș a intrat din fragedă 
tinerețe în rîndurile clasei munci
toare. In august 1944, fiind militar, 
a luat parte la dezarmarea trupelor 
hitleriste aflate în București.

Membru al Partidului Comunist 
Român din anul 1946. s-a remarcat 
ca un comunist devotat. îndeplinind 
diferite sarcini de răspundere, ca 
activist la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, la co
mitetele județene de partid Bihor și 
Mureș, precum și ca ambasador și 
funcționar superior in Ministerul 
Afacerilor Externe. A fost membru 
supleant al C.C. al P.C.R. și deputat 
în Marea Adunare Națională.

Educat și pregătit ca militant al 
partidului, Dumitru Turcuș a dove
dit in întreaga sa activitate spirit 
de dăruire si abnegație comunistă, 
adueîndu-și o importantă contribuție 
la înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru.

Pentru meritele sale deosebite și 
pasiunea revoluționară dovedită con
secvent în activitatea desfășurată, 
pentru modul cum a răspuns sarci
nilor trasate de partid și rezultatele 
obținute, a fost distins cu ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România.

Amintirea lui Dumitru Turcuș, 
exemplu de dăruire și activitate 
revoluționară în slujba cauzei socia
lismului in patria noastră, va rămîne 
veșnic vie în memoria tovarășilor săi 
de muncă, a tuturor celor care l-au 
cunoscut și prețuit.

• PREVIZIUNI IN 
DOMENIUL BIOINGI
NERIEI. Un raport întocmit de 
specialiștii britanici prezintă cele 
mai importante previziuni în 
domeniul biologiei pentru urmă
toarele trei decenii. Este vorba 
in special de noi medicamente 
care vor fi produse cu ajutorul 
bacteriilor. Se prevede astfel ca 
in 1985 să se introducă pe piață 
insulină umană „fabricată" pe 
baza bioingineriei ; in 1987 se va 
comercializa un interferon efica
ce în anumite tipuri de can
cer. în 1988 un interferon pen
tru tratarea maladiilor virotice 
și in 1989 un alt interferon pen
tru tratarea maladiilor inflama
torii, in 1990 va fi realizat un 
hormon uman de creștere. Se 

crede, de asemenea, că în 1990 
vor putea fi izolate genele răs
punzătoare de un șir de anoma
lii congenitale, putindu-se astfel 
determina, între altele, natura 
cancerului și înțelege mai bine 
mecanismele procesului imuno- 
logic.

• DESENE ANIMA
TE LA COMPUTER. Se ?tie 
că_ realizarea unui film de de
sene animate înseamnă o muncă 
migăloasă ce durează luni de 
zile, timp în care desenatorii 
trebuie să creeze sute și uneori 
mii de desene ce se montează 
apoi cap la cap. Savanți aus
trieci din domeniul tehnicii de 
calcul au hotărît să vină în a

jutorul cineaștilor ereînd un 
computer care nu numai că 
desenează secvențele filmelor 
de desene animate, dar le și 
colorează. Dacă înainte un ar
tist cu experiență trebuia să 
lucreze o zi la o secvență a 
cărei proiectare pe ecran du
rează doar o jumătate de se
cundă, computerul face același 
lucru în citeva clipe.

• AMPRENTE DIGI
TALE. Procedeul pus la punct 
de un polițist canadian împreu
nă cu fiul său, student în chi
mie. permite recoltarea ampren
telor digitale vechi de cinci ani, 
chiar și de pe materiale cum ar 
fi plasticul sau metalele poroa

se. considerate pînă în prezent 
potrivnice unei astfel de opera
ții. Metoda, care se bazează pe 
folosirea vaporilor unui produs 
chimic păstrat deocamdată în 
secret, marchează un evident 
progres in comparație cu proce
deele actuale, ce trebuie efectua
te pină în 48 de ore.

• AURUL AVARI
LOR. Emoție în lumea isto
ricilor și arheologilor : nu 
demult a fost vîndut la bursă 
cel mai mare lot de bijuterii de 

aur și argint ale misterioșilor 
avari. Interesul specialiștilor 
pentru bijuteriile în cauză con
stă în aceea că ele reprezintă 
una din rarele vestigii ale unei 
populații migratoare, care a 
ajuns la Constantinopol în anul 
565, pentru ca in 796 să-și piardă 
identitatea etnoculturală : Carol 
cel Mare i-a subjugat pe avari, 
convertindu-i apoi la creștinism. 
S-a încercat, fără probe conclu
dente, identificarea lor cu uigu- 
rii și hafteliții din podișurile 
Asiei Centrale. Enigma e cu atit 
mai mare cu cît avarii au domi
nat vreo două secole o mare 

parte din Europa Orientală, lă- 
sind in urmă vreo 30 000 de 
morminte, care încă spun prea 
puțin despre societatea lor.

• „MAȘINĂ DE VOR
BIT". Pentru persoanele care 
au pierdut uzul vorbirii în urma 
unui accident, în Australia a 
fost realizat aparatul din ima
gine, funcționînd pe bază de ba
terii. Aparatul este portabil și 
se poate adapta unui fotoliu ru
lant. Este vorba de un sintetiza
tor al vocii umane prevăzut cu 
o grilă cu 164 căsuțe de mări
mea unui timbru poștal, cores- 
punzînd fiecare unui anumit 
element de vocabular. Pentru 
punerea în funcțiune a apara

tului este suficient să se aplice 
o fișă tubulară în dreptul unei 
casete sau alteia.

• CRESC... ALPII. De 
aproape o sută de ani, în Elve
ția se efectuează observații a

supra proceselor ce se desfășoa
ră în măruntaiele celui mai im
portant masiv muntos din Euro
pa — Alpii. Recent savanții au 
publicat rezultatele cercetărilor 
lor. Printre altele, s-a stabilit că 
in secolul al XX-lea unele por
țiuni ale Alpilor elvețieni au 
crescut cu 10 centimetri. Anual 
ei își „înaltă" fruntea" cu 1—1,5 
milimetri.

• SECUNDĂ IN PLUS. 
La 30 iunie, anul acesta, minutul 
care va incepe la ora 7 și 59 
de minute va dura în S.U.A. 61 
de secunde. Secunda suplimen
tară va fi adăugată din cauza 
încetinirii vitezei de rotație a 
Pămîntului. Astfel de „secunde 
bisecte" au mai existat în S.U.A. 
în iunie 1980 și decembrie 1978.
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Ample acțiuni și mișcări populare 

pentru dezarmare, pentru pace
Oamenii de știință împotriva înarmărilor nucleare

OSLO 13 (Agerpres). - Vorbind 
la Oslo in cadrul unei conferințe 
de presă organizate de mișcarea 
norvegiană „Nu — armei nucleare", 
cunoscutul om de știință american 
Lynus Pauling a arătat că în întrea
ga lume mișcarea antirăzboinică 
cunoaște o puternică dezvoltare. In 
S.U.A. această mișcare a luat, in 
momentul de față, o amploare in
comparabil mai mare decît înaintea 
instalării actualei administrații, a 
afirmat Pauling. Omul de știință 
american a arătat Că reducerea

Noi semnături pe „
PARIS 13 (Agerpres). — Peste 

750 000 de francezi și-au pus sem
nătura pe „Apelul de la Paris" 
pentru pace și dezarmare — se 
arată intr-o declarație dată publi
cității de Mișcarea pentru pace din

armamentelor nucleare va contri
bui la extinderea colaborării și con
solidarea încrederii între popoare. 
El a criticat concepția Administra
ției S.U.A. cu privire la posibilitatea 
unui război atomic limitat, s-a pro
nunțat în sprijinul ideii privind 
crearea de zone denuclearizate în 
nordul continentului european și în 
alte regiuni ale lumii, relevind 
rolul ce revine oamenilor de știință 
în înfăptuirea dezarmării și preîn- 
tîmpinarea unui nou război.

Apelul de la Paris"
Franța. Documentul reafirmă ne
cesitatea . încetării imediate a cursei 
inarmărilor și cheamă la intensifi
carea acțiunilor pentru dezarmare 
și destindere.

în favoarea securității prin dezarmare
BONN 13 (Agerpres). — Perso

nalități ale vieții sociale care au 
participat la marșul păcii de pri
măvară din landul Hessen au adre
sat cancelarului R.F.G., Helmut 
Schmidt, un mesaj in care se arată 
că „securitatea noastră poate fi 
asigurată nu pe calea unor noi ti
puri de arme mai periculoase, ci 
numai pe calea dezarmării șl des
tinderii". Vom continua lupta pină 
la anularea hotăririlor N.A.T.O. pri
vind amplasarea în Europa occiden
tală a unor noi tipuri de rachete 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune și la reducerea tuturor

tipurilor de arme — se arată in 
mesaj.

..De pe pământul german nu tre
buie să mai înceapă niciodată un 
război. Nu ne mai trebuie război !“, 
se spune in mesajul adresat locui
torilor Berlinului occidental de 56 
de partide politice și organizații 
locale. Mesajul cheamă la o demon
strație împotriva războiului. Răs- 
punzînd apelului, mii de locuitori 
ai orașului au luat parte la această 
manifestație. Printre ei se aflau 
muncitori și intelectuali, veterani 
ai mișcării de rezistență, comuniști 
și social-democrați, oameni de di
verse orientări politice.

Evoluția conflictului anglo-argentinian
• Declarații la Buenos Aires și la Londra în iavoarea unei 
reglementări pașnice • Secretarul generai ai O.N.U. declară 
ca pină la sfîrșitul săptămînii s-ar putea concretiza 

eforturile pentru o soluționare negociată
BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 

..Dacă Marea Britanie continuă să 
folosească într-o măsură mai mare 
mijloacele sale militare. Argentina 
este pregătită, din punct de vedere 
moral și militar, să răspundă" — a 
declarat președintele Leopoldo Gal- 
tieri în timpul unei întrevederi pe 
care a avut-o la Buenos Aires cu 
ziariști britanici.

Potrivit agenției Prensa Latina, 
președintele a relevat că obținerea 
suveranității asupra arhipelagului 
Malvinelor „a fost și va continua să 
fie obiectivul Argentinei". Nu vom 
renunța la el. putem să negociem in 
scopul de a-1 realiza, dar nu incă 
150 de ani, a spus el.

Referindu-se la eforturile secreta
rului general al O.N.U. pentru regle
mentarea pașnică a conflictului, pre
ședintele Galtieri a subliniat că atita 
timp cît există un dialog există și 
canale de comunicație și. implicit, 
posibilități pentru o soluționare ono
rabilă a problemei pentru ambele 
părți.' Argentina — a afirmat el — 
dorește să se ajungă la o soluționare 
prin mijloace pașnice a conflictului.

In același timp, un comunicat al 
Statului Major argentinian, dat publi
cității la Buenos Aires și citat de a- 
gențiile E.F.E. și France Presse, in
formează că în cursul luptelor care 
au avut loc la 12 mai în zona Insu
lelor Malvine (Falkland) aviația 
argentiniană a avariat grav două 
fregate britanice, iar artileria teres
tră a doborât un elicopter britanic 
de tip „Sea King". Același comuni
cat anunță pierderea a două avioane 
argentiniene.

LONDRA. — în cursul dimineții 
de joi, la Londra a avut loc o re
uniune a „cabinetului de criză" bri

tanic, care a examinat ultimele evo
luții diplomatice șl militare in le
gătură cu conflictul anglo-argenti
nian privind Insulele Falkland (Mal
vine). După reuniune s-a desfășurat 
o ședință a guvernului în plen. în 
cursul după-amiezii au fost reluate 
dezbaterile din Camera Comunelor, 
informează agențiile Reuter și A.P. 
Cu acest prilej, premierul britanic, 
Margaret Thatcher, a subliniat că 
guvernul continuă să acționeze pen
tru o soluționare pașnică a dife
rendului.

Pe de altă parte. Ministerul A- 
părării al Marii Britanii a anunțat 
că trei avioane militare argentiniene 
de tip „Skyhawk A-4" au fost dobo- 
rite in cursul unui atac efectuat 
miercuri împotriva unui yas al forței 
navale de intervenție britanice din 
Atlanticul de sud. Purtătorul de 
cuvint al ministerului a precizat că 
în urma atacului o navă britanică 
a fost ușor avariată. Tot la Londra 
s-a anunțat că un elicopter de tip 
„Sea King" al forței navale britanice 
s-a prăbușit miercuri în mare. în 
interiorul zonei operaționale.

NAȚIUNILE UNITE — Făcînd bi
lanțul convorbirilor sale cu reprezen
tantul britanic, Anthony Parsons, și 
cel argentinian, Enrique Ross, secre
tarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, a declarat presei că 
continuă să considere posibil ca efor
turile sale vizînd reglementarea ne
gociată a diferendului anglo-argen
tinian în problema Insulelor Malvine 
(Falkland) să se soldeze cu rezultate 
pînă la finele acestei săptămîni. De 
asemenea, el a arătat că în cursul 
tratativelor de pină acum părțile au 
manifestat spirit de cooperare.

Schimb de mesaje între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Franțois Mitterrand 

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare 
a noului ambasador român in Franța

PARIS 13 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Franceze, Franțois 
Mitterrand, l-a primit pe Dumitru 
Aninoiu, care și-a prezentat scrisori
le de acreditare in calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România in 
Franța.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
președintelui Franței un cald mesaj 
de prietenie, împreună cu cele mai 
bune urări de pace și progres po
porului francez.

Mulțumind, președintele Franțois 
Mitterrand a evocat cu deosebită 
plăcere intîlnirile și convorbirile 
avute cu președintele României și a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu inalta sa consi
derație, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire persona
lă, iar poporului român un mesaj de 
pace și prosperitate.

La ceremonie au participat Pierte 
Beregovoy, secretarul general al 
Președinției republicii, Claude Cheys- 
son, ministrul relațiilor externe, Hu
bert Vedrine, consilierul diplomatic 
al președintelui, alte persoane ofi
ciale.

Președintele Franțois Mitterrand a 
avut apoi o convorbire cu ambasado
rul român, in cadrul căreia au fost 
relevate cursul ascendent al relații
lor dintre cele două țări, dorința co
mună de adincire continuă a coope
rării și raporturilor româno-franceze 
în domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural, în interesul 
prieteniei tradiționale dintre popoa
rele român și francez, de întărire a 
conlucrării dintre România și Franța 
în vederea rezolvării marilor proble
me ale vieții internaționale, în apă
rarea cauzei păcii și înțelegerii în 
lume.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

Deschiderea Congresului 
Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii 

din Cipru
NICOSIA 13 (Agerpres). — La 13 

mai, la Nicosia s-au deschis lucrări
le Congresului al XV-lea al Partidu
lui Progresist al Oamenilor Muncii 
din Cipru (A.K.E.L.). La congres, 
care va discuta sarcinile și progra
mul activității viitoare a partidului 
A.K.E.L., participă aproximativ 1 000 
de delegați, precum și reprezentanți 
ai unor partide comuniste și munci
torești din alte țări.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Vasile Vîlcu, 
președintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R.

Raportul la congres a fost prezen
tat de secretarul general al A.K.E.L., 
Ezekias Papaioannou.

Președintele Indoneziei, Suharto, l-a primit 

pe tovarășul Nicu Ceaușescu, 

secretar al C.C. al U.T.C.

agențiile de presa 
hS -■ ve scurt

PENTRU SPRIJINIREA INDUSTRIALIZĂRII ȚĂRILOR IN CURS DE DEZ
VOLTARE, La Viena s-a deschis cea de-a XVI-a reuniune anuală a Con
siliului pentru dezvoltare industrială - forul executiv al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.). La lucrări parti
cipă și o delegație română, condusă de ambasadorul Octavian Groza, 
reprezentantul țării noastre pe lingă organismele O.N.U. cu sediul la Vie
na. Reuniunea va pregăti Adunarea generală a O.N.U.D.I., programată 
în 1984, la Nairobi (Kenya). In alocuțiunea rostită la deschiderea lucră
rilor, directorul executiv al O.N.U.D.I., Abd-EI Rahman Khane, a adresat 
țărilor capitaliste dezvoltate apelul de 'a sprijini programul de industria
lizare a țărilor în curs de dezvoltare.

CONGRESUL ȚĂRANILOR DIN
R.D. GERMANA. La Palatul Re
publicii din Berlin s-au deschis, 
joi, lucrările celui de-ai XII-lea 

| Congres al țăranilor din R.D. Ger
mană. Delegații vor examina moda- 

I iiiățile de realizare a sarcinilor sta
bilite de cel de-al X-lea Congres al 
P.S.U.G. privind dezvoltarea in 
continuare a agriculturii, econo
miei forestiere și producției de ali- 

I mente. Din tara noastră participă
o delegație condusă de Gheorghe 
Fierbințeanu, adjunct al ministru- 

■ lui agriculturii și industriei ali
mentare.

INTILNIRE CHINO-CGREEANA. 
I La Beijing a avut loc, miercuri, in- 

tilnirea dintre Ye Jianying, vice- 
1 președinte al C.C. al P.C. Chinez, 
I președintele Comitetului Perma

nent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chi
neze, și Ho Jong Suk, secretar al 

I C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Populare 

I Supreme a R.P.D. Coreene, care
conduce o delegație parlamentară 

i coreeană aflată in vizită in China.
Au fost evidențiate bunele relații 

Ide prietenie statornicite de multă 
vreme intre partidele, țările și po
poarele celor două țări. Ye Jia- 

I nying a reafirmat sprijinul po
porului chinez față de lupta dreap- 

• tă a poporului coreean pentru reu- 
. nificarea pașnică și independentă 

a patriei.

NUMIRE. Prezidiul R.S.F. lugo- 
i slavia a numit pe Vuko Dragașe- 

vici in funcția de secretar general 
al acestui organism. După cum re- 

j latează agenția Taniug, anterior,
Vuko Dragașevici a deținut funcții 
de răspundere in cadrul U.C.I., în 

I______________________________

diverse organe ale R.S. Muntene- 
gru și la nivel federal, ultima din
tre acestea fiind cea de membru al 
Consiliului Executiv Federal (gu
vernul).

UN PRESTIGIOS PREMIU INTER
NAȚIONAL CONFERIT PROF. DR. 
ANA ASLAN. La Palatul Națiunilor 
Unite din Geneva - în prezența a 
peste 1 000 de medici și specia
liști - profesorului dr. Ana Aslan 
i-au fost conferite premiul și me
dalia Leon Bernard, pe care Or
ganizația Mondială a Sănătății le 
acordă unor personalități din lu
mea medicală. Premiul a fost de
cernat prof. dr. Ana Aslan pentru 
rezultatele remarcabile în domeniul 
medicinii sociale, pentru activitatea

sa științifică în favoarea vîrstnici- , 
lor, pentru importanța lucrărilor sale 
în domeniul științelor medicale.

PRELUNGIREA STĂRII DE UR- I 
GENȚÂ IN NICARAGUA. Junta Gu- | 
vernului de Reconstrucție Națională 
din Nicaragua a hotărît să prelun
gească cu încă o lună starea de | 
urgență, in vigoare de la 16 mar
tie. S-a precizat că această măsură . I 
este determinată de necesitatea 
„apărării integrității teritoriale și 
conviețuirii pașnice".

NOI MASACRE IN SALVADOR.
Postul de radio „Venceremos" al 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din 
Salvador a dezvăluit, miercuri, noi 
masacre întreprinse de trupele gu
vernamentale împotriva populației 
civile din cinci sate situate în estul 
țării. Potrivit postului de radio al | 
insurgenților,’ reluat de agenția 
U.P.I., in cursul unui raid unități 
ale armatei regimului de la San I 
Salvador au ucis în zona provin
ciilor Usulutan și San Vicente 52 
de persoane.

GRAV ACCIDENT. Agenția Ta- I 
niug informează că la o mină a 
exploatării carbonifere de la Zeni- 
ța, din R.S. Bosnia și Herțegovina, . 
s-a produs, in dimineața zilei de 
12 mai, un grav accident. Ca ur- I 
mare a exploziei gazului de mină, 
un număr de 39 mineri și-au pier- I 
dut viața. Opt mineri, care au fost 
răniți, se află internați in spital, 
viața lor fiind in afara pericolului, i

JAKARTA 13 (Agerpres). — To
varășul Nicu Ceaușescu. secretar al 
C.C. al U.T.C., președintele Comite
tului consultativ al O.N.U. pentru 
Anul Internațional al Tineretului, 
aflat într-o vizită in Indonezia in 
fruntea unei delegații a Uniunii Ti
neretului Comunist, a fost primit de 
președintele Republicii Indonezia, 
Suharto, căruia i-a înmînat un me
saj și i-a transmis cordiale urări de 
sănătate din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

Mulțumind, președintele Indone
ziei a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
bune urări de sănătate și mult suc
ces in opera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. El 
și-a exprimat convingerea că apro
piata vizită in Indonezia a președin
telui României, care este așteptată 
cu un deosebit interes de întregul 
popor indonezian, va contribui ho- 
tăritor la dezvoltarea relațiilor bila
terale pe multiple planuri.

In cadrul convorbirii s-a făcut o 
trecere în revistă a evoluției rela
țiilor dintre cele două țări, identifi- 
cindu-se noi căi și . modalități de

impulsionare a lor. S-a relevat, tot
odată. că tineretul trebuie să aibă 
un rol tot mai activ în acțiunile 
menite să ducă la făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, la instau
rarea unei noi ordini economice șl 
politice internaționale.

Tovarășul Nicu Ceaușescu s-a in- 
tilnit, de asemenea, cu Mochtar Ka- 
sumaatmadja, ministrul afacerilor 
externe. Aii Murtopo, ministrul in
formațiilor, Reksodimejo Surono, mi
nistrul coordonator pentru bunăstarea 
socială, Daud Yusuf, ministrul educa
ției și culturii, Abdul Gafur, ministru 
pentru problemele tineretului, cu 
factori de conducere din cadrul Co
mitetului național al tineretului in
donezian.

Discuțiile, desfășurate într-o at
mosferă prietenească, s-au referit la 
stadiul relațiilor româno-indoneziene, 
la posibilitățile de dezvoltare în con
tinuare a acestora, precum și la une
le aspecte ale vieții internaționale. 
Au fost abordate, de asemenea, pro
bleme privind activitatea tineretului 
din cele două țări, evidențiindu-se 
atenția ce se acordă tineretului în 
cele două țări, preocupările pe linia 
creșterii rolului acestuia in procesul 
dezvoltării economico-sociale.

PHENIAN

Reuniune a agențiilor de presă din țările nealiniate
PHENIAN 13 (Agerpres) — în ca

pitala Republicii Populare Democra
te Cofeene se desfășoară lucrările ce
lei de-a șaptea reuniuni a Comitetu
lui de coordonare a „Pool“-ului agen
țiilor de presă din țările participante 
la mișcarea de nealiniere.

Din România participă o delegație 
a Agenției române de presă „Ager
pres", condusă de Ion Cumpănașu, 
director general al,agenției.

Reuniunea dezbate probleme pri
vind dezvoltarea și adincirea colabo
rării in domeniul schimbului de in
formații intre agențiile de presă re
prezentate pentru instaurarea unei 
noi ordini internaționale in domeniul 
informațiilor.

în cuvîntul său, reprezentantul ro
mân a înfățișat concepția României 
socialiste, a președintelui Nicolae

Ceaușescu privind rolul mijloacelor 
de informare in masă in procesul de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în țara noastră, 
importanta extinderii și diversificării 
cooperării dintre agențiile și celelalte 
organe de presă din țările participan
te la mișcarea de nealiijie£)e. pentru 
realizarea unei înforrflȘ . veridice, 
pentru mai buna cunoași /fe recipro
că intre popoarele respective, pentru 
promovarea idealurilor țâr de liber
tate și independență națională, de 
dezvoltare, progres și pace.

In după-amiaza zilei de joi, parti- 
cipanții Ia reuniune au fost primiți 
de tovarășul Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene.
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LECȚIILE ISTORIEI - AVERTISMENTE DE NEȘTIRBITA ACTUALITATE

Dezvăluirile procesului de la Stuttgart 
și recrudescența activității neonaziste

• Teroarea : unicul program politic al „noului fiihrer", în 
prezent pe banca acuzării • Proliferarea publicațiilor neo
naziste • „Nostalgicii" Anschluss-ului încep să acționeze 

pe față • Riposte ale opiniei publice
Atentate cu .bombe, asasinate, a- 

menințări, incendieri, spargeri de 
bănci și furturi de arme — iată o 
sumară descriere a „acțiunilor" prin 
care elementele și grupările neofas
ciste își fac simțită prezența, în ul
timul timp, pe scena social-politică 
din diferite țări occidentale, cu pre
cădere din R.F.G. Organele de ordine 
nu sînt în măsură să ofere date exac
te despre numărul celor încadrați în 
organizațiile de extremă dreaptă. 
Serviciile de specialitate ale guvernu
lui de la Bonn estimează că aproxi
mativ 20 000 de persoane fac parte 
din asemenea organizații — în pri
mul rînd din „Partidul național-de- 
mocrat german" (N.P.D. — care a 
întrunit 0,2 la sută din voturi in ale
gerile legislative din octombrie 1980) 
și dintr-o grupare condusă de G. 
Frey, editor din Miinchen, al cărui 
ziar, „Deutsche Nationalzeitung", se 
tipărește in 100 000 de exemplare. 
După opinia ministrului federal de 
interne, Gerhard Baum, extremismul 
de dreapta are însă mult mai mulți 
simpatizanți decît rezultă din statis
ticile serviciilor securității. Extin
derea rețelei neonaziste este eviden
țiată și de descoperirea făcută anul 
trecut de poliție, într-o pădure din 
apropierea orașului Liineburg (landul 
Saxonia de jos), unde a fost depistat 
cel mai mare stoc de arme al extre
miștilor de dreapta identificat vreo
dată în R.F.G., un adevărat arsenal 
alcătuit din 250 grenade, revolvere, 
puști, carabine, muniții, împreună cu 
450 kg explozibili.

Concomitent cu săvîrșirea de acte 
criminale, se intensifică activitatea 
grupărilor neonaziste pe plan orga
nizatoric și propagandistic. Se suc
ced. la scurte intervale, reuniuni, 
adunări sau chiar congrese, sub cele 
mai diferite și instigatoare pretexte.

In stilul caracteristic propagandei Iul 
Goebbels, publicațiile neonaziste 
„Deutscher Anzeiger" și „Deutsche 
Nationalzeitung" instigă la ură ra
sială, la acte teroriste împotriva tine
retului democrat, inclusiv a imigran
ților străini, desfășurînd o amplă 
campanie diversionistă cu intenția de 
a semăna îndoială asupra veridicității 
crimelor din lagărele de exterminare, 
în general a atrocităților săvîrșite de 
cel de-al treilea Reich, paralel cu o 
deșănțată apologie a lui Hitler.

Toate acestea au fost din nou adu
se în atenția opiniei publice de răsu
nătorul proces de la Stuttgart, în care 
sînt implicați patru neonaziști acuzați 
de crime și atacuri cu bombe. Prin
cipalul acuzat este un anume Man
fred Roeder, în vîrstă de 52 ani, fost 
avocat. îmbrăcat impecabil, cu in
tenția mărturisită de a fi luat drept 
„un om de salon, cu bune maniere", 
Roeder și-a acordat singur titlul de... 
„administrator al Reichului". Con
damnat pînă acum de șapte ori, că
petenia neonazistă este autorul unui 
program care prevede ca puncte 
principale „sfîrșitul mizerabilei de
mocrații" în R.F.G. și „începutul eli
berării Germaniei". El conduce 
„Deutsche Aktionsgruppe" (grupul 
german de acțiune), care a comis, în 
perioada februarie — august 1980, 
șapte atentate, cu bombe „artizanale", 
soldate, în cartierele orașului Ham
burg locuite de străini, cu moartea a 
doi oameni. în perioada cînd a fugit 
din țară spre a scăpa de urmărirea 
poliției, M. Roeder și-a așternut pe 
hîrtie „concepțiile" politice: „Teroa
rea trebuie să devină firească, fiind 
singura in măsură să ducă la o 
schimbare... Terorismul este singura 
speranță a Germaniei (recte a neo- 
nazismului — N.R.), el va permite să

ne dăm seama cine este dispus la sa
crificiu... pentru o nouă Germanie".

Un al doilea acuzat este medicul 
Heinz Colditz, care, împreună cu 
Raymond Hornle, a organizat o serie 
de atentate la Esslingen, unde era or
ganizată o expoziție despre lagărul 
de la Auschwitz, la oficiul pentru 
străini de la Zirndorf, ca și în alte 
citeva locuri unde s-au statornicit 
străini. In sfîrșit, al patrulea mem
bru al bandei este Sibylle Vorder- 
briigge, asistentă medicală în vîrstă 
de 26 ani (un amănunt semnificativ 
pentru moralitatea neonaziștilor : 
Sibylle a devenit cu timpul amanta 
lui M. Roeder, „onorabil" cap al unei 
familii cu șase copii). Sub influența 
lui Roeder, „tînăra s-a transformat — 
scrie săptămînalul «Die Zeit» — în- 
tr-un fel de sclavă, capabilă să ucidă 
la comandă". în mai 1980, ea nota în 
jurnalul ei : „Acest om este unic. El 
este Fiihrer-ul nostru, care ne con
duce la libertate și pe care trebuie 
să-l urmăm fără condiții deoarece 
este trimis de dumnezeu".

Ca și în alte țări occidentale, criza 
economică, resimțită în forme speci
fice in R.F.G., are efecte și implica
ții pe plan social, în special deprima
rea generată de șomaj în rindurile 
tineretului pe care grupările neona
ziste caută să le speculeze. Un raport 
oficial publicat la Bonn apreciază 
șomajul drept „una din marile pro
bleme ale epocii noastre care afec
tează pe tinerii vest-germani". „Sta
bilitatea democratică in R.F.G. — 
relevă autorii raportului — riscă să 
fie serios amenințată dacă o parte a 
populației este privată timp înde
lungat de dreptul de a munci". In
tr-adevăr, tocmai acești tineri debu- 
solați formează o mare parte a ma
sei de manevră a cercurilor neonazis
te. Potrivit unui studiu elaborat de 
Ministerul federal de Interne, 68 la 
sută din membrii activi ai grupărilor 
neonaziste au mai puțin de 30 de ani, 
iar 46 la sută au între 21 și 30 de ani.

Acțiunile neonaziștilor din R.F.G. 
se bucură de „simpatia" grupurilor 
extremiste de peste ocean, aflate și 
ele într-un proces de reactivizare.

In Uniunea Sovietică a fost lansată nava cosmică 
„Soiuz T-5" cu echipaj uman

MOSCOVA 13. Tri
misul Agerpres, I. Du- 
mitrașcu, transmite : 
La 13 mai, in Uniunea 
Sovietică a fost lansată 
nava cosmică „Soiuz 
T-S“, avind la bord un 
echipaj format din cos
monauta Anatoli Be- 
rezovoi (40 de ani) și 
Valentin Lebedev (40 
de ani). Programul 
zborului prevede cu
plarea navei cosmice 
cu stația științifică or
bitală „Saliut-7“, pla
sată pe orbită la 19 a- 
prilie 1982, și îndeplini
rea unui program com
plex de cercetări teh- 
nico-științifice.

In cadrul unei întâl
niri cu reprezentanții 
presei, înainte de lan
sare, Anatoli Berezovoi 
a arătat că nava „Soiuz 
T-5“ este perfecționată 
față de navele „Soiuz" 
lansate anterior. Siste
mul de pilotare se ba
zează pe un complex 
de calcul instalat la 
bord, care prelucrează 
informațiile și dirijează 
nava, efectuînd totoda
tă controlul dinamic al 
diferitelor procese.

Echipajul navei se 
simte bine, iar siste
mele de bord funcțio
nează normal.

De la Centrul de di
rijare a zborurilor cos- I
mice, agenția T.A.S.S. |
transmite că nava cos
mică „Soiuz T-5" s-a i
plasat pe orbita stabi
lită. Imediat după a- 
ceasta s-au deschis pa- . 
nourile bateriilor sola
re și antenele apara- | 
telor de telecomunica
ții, iar dirijarea zboru- | 
lui a trecut integral in 
sarcina specialiștilor 
de la centrul de dîri- | 
jare. Cei doi cosmona- 
uți au anunțat prin 
radio că au trecut la i 
activitățile prevăzute 
in programul de zbor.

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția ungară 
de știri M.T.I., potrivit datelor pu
blicate de Direcția centrală de sta
tistică, volumul producției industriei 
socialiste a R.P. Ungare a fost în 
primul trimestru ăl acestui an cu 
0,9 la sută mai mare comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut. în 
industria metalurgică, volumul pro
ducției a scăzut cu trei la sută. Scă
deri ale volumului producției au fost 
înregistrate și in industria construc
țiilor. Numărul celor care lucrează 
în industrie a fost, in acest an, cu

1,8 la sută mai mic, iar în industria 
construcțiilor — cu 4,6 1a, sută, com
parativ cu perioada similară a anului 
precedent.

In agricultură s-au înregistrat, de 
asemenea, unele nerealizări ; de pil
dă, volumul achizițiilor de animale 
pentru tăiere a fost inferior primu
lui trimestru din 1981.

In domeniul comerțului, importul a 
depășit cu 2,8 la sută (în prețuri 
comparabile) nivelul înregistrat , in 
aceeași perioadă a anului trecut, iar 
exporturile au fost cu 0,8 la sută mai 
mici.
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Pe aici au trecut neonaziștii... Această locuință pustiită dintr-un cartier al 
Hamburgului, populat de străini, a fost ținta unui atac cu bombe, comis 

de gruparea neonazistă „Deutsche Aktionsgruppe"

Concomitent cu sprijinul financiar, li
derii grupărilor neofasciste din S.U.A. 
tipăresc in edituri proprii pentru 
„confrații" lor din Europa occiden
tală materiale de propagandă, lozinci 
naziste, embleme cu crucea încîrligată 
și o fițuică intitulată „N. S. Kamp- 
fruf" („Chemarea la luptă a națio
nal-socialiștilor"), iar sporadic chiar... 
„Volkinscher Beobachter", numele 
publicației oficiale a lui Hitler. La 
rîndul lor, neonaziștii vest-germani 
acționează pentru extinderea rețelei 
a ceea ce s-a numit „internaționala 
neagră a neofascismului". în timpul 
„exilului" său, M. Roeder, judecat 
acum la Stuttgart, a organizat, după 
opinia ziarului „Frankfurter Rund- 
schau", nu mai puțin de 32 de filia
le neonaziste în străinătate. Scopul 
final al acestor activități : refacerea 
statului național socialist, a Reich
ului hitlerist, in granițele pe care le 
căpătase la un moment dat datorită 
politicii de sălbatică agresiune a 
„fuhrer“-ului. „Innsbruck, Salzburg, 
Klagenfurt și Viena sînt orașe ger
mane", declara, in acest sens, la con
gresul N.P.D. un reprezentant al ex
tremiștilor austrieci. îndemnînd fățiș 
la o revenire la vremurile „Ansch- 
luss“-ului.

Indignate de insolența grupărilor 
neonaziste, cercuri largi ale opiniei 
publice vest-germane participă la 
ample demonstrații de protest, soli- 
citînd autorităților interzicerea acti
vității acestor grupări. Nu întîmplă- 
tor, atacurile directe sau amenință
rile neonaziștilor sînt îndreptate, în 
primul rînd, împotriva organizațiilor 
și personalităților democratice, a sin
dicatelor, împotriva comuniștilor și 
social-democraților. îngrijorarea le
gitimă a opiniei publice este determi
nată de faptul că reactivizarea dife
ritelor organizații fasciste, înmulți
rea actelor de terorism, amplificarea 
propagandei rasiste, șovine, antico
muniste vizează și acum, ca și in tre
cut, aceleași obiective : lichidarea 
drepturilor democratice ale maselor, 
învrăjbirea forțelor progresiste, a po
poarelor, întărirea dominației și asu
pririi, a politicii imperialiste și neo- 
colonialiste.

Iată de ce riposta fermă ce se im
pune a fi dată neonazismului. mai 
ales în acest moment cînd situația in
ternațională a deveniț deosebit de 
complexă, corespunde in cel mai înalt 
grad intereselor păcii și libertății po
poarelor.

P. STĂNCESCU

*

*

Ziarul american „Internațional Herald Tribune" publică această fo
tografie înfățișind un aspect al veritabilei „vinători" efectuate de către 
agenții Serviciului de imigrație și naturalizare al Statelor Unite 
împotriva muncitorilor imigranți în S.U.A. Mii și mii de străini — scrie 
ziarul — au căzut victime ale acestei „vinători" menite „să-i captu
reze pe imigranții fără documente care ocupă altfel de slujbe decît 
muncile manuale necalificate". Această acțiune — precizează zia
rul — „are ca scop să elibereze asemenea slujbe pentru muncitorii 
americani".

Potrivit relatărilor cotidianului amintit, „agenții Serviciului ameri
can de imigrație au efectuat descinderi la diverse locuri de muncă 
de pe tot cuprinsul țării arestînd numeroși străini. Această acțiune se 
înscrie in cadrul eforturilor întreprinse de guvern pentru a elibera 
locurile de muncă ocupate ilegal de străini și a pune in locul lor șo
meri americani. Agenții au arestat un mare număr de străini care nu 
aveau «cărți albastre., de rezidenți. (Fotografia înfățișează un agent 
al serviciului de imigrare predind unui polițist doi străini îndepărtați 
de la locurile de muncă). Acțiunea s-a desfășurat în New York, De
troit, Chicago, Denver, Dallas, Houston, Los Angeles, San Francisco 
și zonele învecinate acestor orașe. Acțiunea va fi continuată. Serviciul 
de imigrare declară că mii de locuri de muncă au fost ocupate de 
străini, in timp ce există un mare număr de șomeri americani".

*

J
GUATEMALA: Luptători de gherilă au ocupat 

ambasada Braziliei
CIUDAD DE GUATEMALA 13 (A- 

gerpres) — Ambasada Braziliei la 
Ciudad de Guatemala a fost ocupa
tă, miercuri, de luptători de gherilă 
aparținind organizațiilor „Frontul 
popular de la 31 ianuarie" și „Comi
tetul pentru unitatea țăranilor", care 
au luat ostatici pe ambasadorul An
tonio Carlos de Abreu e Silva și pe 
alți nouă membri ai misiunii — in
formează agențiile France Presse, 
Reuter și U.P.I.

Autorii acțiunii cer crearea con

dițiilor pentru a ține o conferință de 
presă, prin intermediul căreia să in
formeze opinia publică mondială a- 
supra „masacrelor comise in Guate
mala împotriva țăranilor". Ei au de
clarat că actuala juntă militară, con
dusă de generalul Rios Mont, a in
tensificat politica de masacrare dusă 
de regimul precedent al generalului 
Romeo Lucas Garcia, ucigind peste 
3 000 de persoane, în marea lor ma
joritate țărani — precizează sursele 
citate.

Zairul a hotărît să
economică din

KINSHASA 13 (Agerpres). — După 
cum a anunțat agenția zaireză de 
presă A.Z.A.P. — citată de A.F.P. și 
U.P.I. — guvernul de la Kinshasa a 
hotărît să renunțe la orice asistență 
economică din partea Statelor Unite. 
Decizia a fost luată de președintele 
Mobutu Șese Seko, precizează 
A.Z.A.P., ca urmare a declarațiilor 
unor membri ai Congresului S.U.A.

renunțe la asistenta 
partea S.U.A.
potrivit cărora creditele americane 
sînt utilizate în alte scopuri decît cele 
pentru care au fost acordate.

A.Z.A.P. relevă că declarațiile 
congresmenilor americani au fost 
făcute după ce Zairul a hotărît să 
comercializeze el însuși producția 
proprie de diamante, renunțînd la 
„rețetele tradiționale".
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