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Miine se deschid lucrările Congresului

Uniunii Generale a Sindicatelor din România

Sindicatele-un rol activ,

---------------------------- .....     —     - ■

RUBRICILE NOAS
TRE: Faptul divers ; 
Carnet cotidian; Sport; 
Răsfoind presa străi
nă ; De pretutindeni ; 
Chenar de duminică

mobilizator în întreaga
viață social-economică a țării
Miine, în Capitală, se deschid lu

crările Congresului U.G.S.R.. înalt 
forum al clasei muncitoare, al tu
turor oamenilor muncii din între
prinderile industriale, de pe șantie- 

'■ rele de construcții, din unitățile a- 
gricole de stat, din instituțiile ști
ințifice și de invățămint, adminis
trative și social-culturale. Sub aus
piciile acestui deosebit de impor
tant eveniment al vieții politice și 
economico-sociale din patria noas
tră urmează să se desfășoare, timp 
de trei zile, un amplu și rodnic 
schimb de experiență privind rolul 
și contribuția sindicatelor, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, la procesul edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre comunism. Dezbaterile din a- 
cest cadru se vor adăuga, fără în
doială, ca o nouă și importantă 
ilustrare edificatoare a democrației 
noastre socialiste, a participării 
largi a oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — la activitatea de conduce
re a întregii activități economico- 
sociale.

Constituindu-se într-un amplu și 
reprezentativ forum de lucru, Con
gresul U.G.S.R. este chemat să a- 
dopte hotăriri de mare însemnătate 
pentru îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor cincinalului calității și 
eficienței, pentru creșterea avuției 
materiale și spirituale a poporului, 
pentru înfăptuirea neabătută a li
niei generale a partidului, a poli
ticii interne și internaționale a sta
tului nostru socialist.

Lucrările Congresului U.G.S.R. se 
desfășoară într-un moment jubiliar, 
în pragul aniversării a șase decenii 
de la crearea Partidului Comunist 
Român. Ele se înscriu, așadar, in 
ambianța de efervescență politică 
și elan creator in muncă, in întrea
ga activitate economică și socială 
ce marchează apropiata sărbătoare, 
al cărei ecou în conștiința întregii 
noastre națiuni este deosebit de 
puternic. Desigur, legătura dintre 
partid și sindicate este indestructi
bilă. Partidul, în decursul întregii

sale istorii, și-a intensificat străda
niile pentru a îndruma sindicatele, 
pentru a le ajuta să se consolideze 
din punct de vedere politic și or
ganizatoric, să-și perfecționeze sti
lul și metodele de muncă.

In anii revoluției și construcției 
socialiste, mai cu seamă după cel 
de-al IX-lea Congres, partidul a 
elaborat o concepție originală, re
voluționară privind rolul, răspun
derile și atribuțiile sindicatelor in 
edificarea noii societăți. Este deo
sebit de relevant faptul că proble
matica activității sindicatelor, rolul 
și sarcinile acestora sint definite cu 
o excepțională profunzime în docu
mentele și hotărîrile partidului, in 
opera tovarășului "Nicolae 
Ceaușescu.

O valoroasă expresie a tuturor a- 
cestor idei și concepții revoluționa
re o constituie Tezele pentru Con
gresul U.G.S.R. care își deschide, 
miine, lucrările. Tezele trasează, pe 
baza documentelor adoptate de 
Congresul al XII-lea, a orientărilor 
secretarului general al partidului, 
direcțiile prioritare ale activității 
sindicatelor in vederea creșterii 
contribuției lor la realizarea unei 
noi calități a muncii și a vieții. Ele 
relevă, totodată, importanța perfec
ționării fără încetare a activității 
celei mai largi organizații de 
masă a clasei muncitoare, că
reia îi revine un rol tot mai 
mare, tot mai activ in sistemul de
mocrației socialiste. Fără îndoială 
că, in acest sens. Congresul U.G.S.R. 
va adopta măsuri corespunzătoare, 
în baza cărora sindicatele vor ac
ționa cu eficacitate sporită in ve
derea asigurării cadrului organizat 
prin care oamenii muncii să-și e- 
xercife atit drepturile, cit și obliga
țiile ce le revin, să participe activ 
la îndeplinirea tuturor sarcinilor 
construcției socialiste, la soluționa
rea problemelor care privesc pro
gresul multilateral al societății ro
mânești contemporane.

Desfășurindu-șî lucrările într-un 
moment in care întregul nostru po
por se află angajat cu însuflețire in 
înfăptuirea mobilizatoarelor obiec-

tive ale primului an al cincinalului, 
Congresul U.G.S.R. este chemat să 
adopte măsuri care 'să dea un și 
mai mare impuls participării active 
a sindicatelor la afirmarea puterni
că a autoconducerii și. autogestiunii 
muncitorești, mobilizării oamenilor 
muncii la infăptuirea politicii econo
mice a partidului, angajării lor fer
me in îndeplinirea programului de 
creștere a nivelului de trai, de ri
dicare continuă a calității vieții, 
precum șl intensificării activității 
politice, cultural-educative și spor
tive la nivelul cerințelor formării 
omului nou. multilateral dezvoltat.

Actualul Congres al U.G.S.R. des
chide o nouă etapă în activitatea 
sindicatelor. Vor fi stabilite obiec
tive concrete pentru viitor, vor fi 
trasate noi sarcini, noi direcții de 
acțiune, in deplină concordanță cu 
exigențele cincinalului calității și 
eficienței. Vor fi asumate noi răs
punderi privind o mai activă pre
zență a sindicatelor în întreaga via
ță economică, politică și social-cul- 
turală a patriei. Se va intensifica 
participarea sindicatelor din Româ
nia la infăptuirea politicii externe 
a partidului și statului, va fi tot 
mai activă prezența lor în mișcarea 
sindicală mondială, in cadrul orga
nizațiilor sindicale internaționale la 
care sint afiliate sau cu care coo
perează. acționînd cu fermitate 
pentru dezvoltarea unor noi relații 
de prietenie, cooperare și stimă re
ciprocă, bazate pe principiile soli
darității militante, ale democrației 
muncitorești, pe libera conlucrare 
ș'î deplina egalitate în drepturi.

Hotăririle pe care le va adopta 
Congresul U.G.S.R. vor duce cu si
guranță la perfecționarea întregii 
munci a organelor și organizațiilor 
sindicale pentru ridicarea României 
pe noi trepte de progres și civiliza
ție socialistă.

în pragul acestui important eve
niment al vieții politice și econo
mico-sociale din tara noastră, aș
teptat cu viu interes de către toți 
oamenii muncii, de întregul nostru 
popor, urăm succes deplin lucrări
lor Congresului U.G.S.R. !

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, sîmbătă, pe Tayeh Abdul 
Karim, ministrul petrolului din Irak, 
care, in fruntea unei delegații, efec
tuează o vizită în țara noastră. Oas
petele a fost însoțit de dr. Ramzi 
Salman, președintele companiei na
ționale de petrol.

La întrevedere a participat tovară
șul Cornel Burtică, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale.

A fost de față Dhiab M. Al-Algawi, 
ambasadorul Republicii Irak la Bucu
rești.

Ministrul irakian a exprimat în- 
tteaga gratitudine pentru primire și 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Republicii Irak, Saddam Hussein, a 
conducerii regionale a Partidului

ministrul petrolului din Irak
Baas Arab Socialist din Irak și a po
porului irakian, urări de sănătate și 
fericire personală, iar conducerii 
Partidului Comunist Român și po
porului nostru.noi succese pe calea 
progresului și prosperității.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rindul său. 
președintelui Republicii Irak salutul 
său cordial și cele mai bune urări, 
iar conducerii Partidului Baas Arab 
Socialist din Irak, guvernului și po
porului irakian urări de progres, 
prosperitate și pace, din partea con
ducerii partidului și statului nostru 
și a poporului român. )

în timpul întrevederii au fost sub
liniate bunele raporturi de prietenie 
și colaborare statornicite întrexRomâ- 
nia și Irak și s-a exprimat dorința 
de a le extinde în continuare pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, în 
conformitate cu înțelegerile conve

nite cu prilejul convorbirilor la ni
vel înalt de la București și Bagdad.

în acest cadru, au fost analizate 
noi posibilități în direcția dezvoltării 
colaborării economice româno-irakie- 
ne. in diverse domenii, potrivit inte
reselor țărilor și popoarelor noastre.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de vederi asupra unor probleme ac
tuale ale vieții internaționale. în 
acest context, s-a apreciat că, în le
gătură cu conflictul irakiano-iranlan, 
este necesar să se acționeze cu toată 
fermitatea pentru a se ajunge la În
cetarea focului, pentru rezolvarea pe 
cale politică a problemelor litigioase 
dintre Irak și Iran, pe baza respec
tului independenței și suveranității 
naționale, aceasta fiind In Interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei pă
cii, destinderii și înțelegerii interna
ționale.

întrevederea a decurs Intr-o at
mosferă cordială.

Mîine, în jurul orei 9, posturile de radio și televiziune vor 
transmite direct, de la Sala Palatului Republicii, ședința de des
chidere a Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor.

Bătălia recoltei impune .J. -V

INSĂMINȚĂRILE DIN EPOCA
Și azi, duminică, zi de muncă intensă pe ogoare

însămînțarea culturilor din pri
ma epocă se apropie de sfîrșit. 
Pină . ieri, , 4 aprilie, potrivit date
lor furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
au fost însămințate 1 172 000 hec- 
are — 88 ia' sută din suprafața 
prevăzută. Au incheiat această 
lucrare oamenii muncii din agri
cultura a 20 județe și există con
diții ca, prin lucrările care vor fi 
executate în cursul zilei de azi, 
duminică 5 aprilie, semănatul cul
turilor din prima epocă să se ter
mine și în alte județe.

Acest rezultat bun se datorește 
hărniciei mecanizatorilor, care, 
însuflețiți de chemarea adresată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din mar
tie, au acționat ferm, cu răspun
dere. pentru intensificarea semă
natului și a celorlalte lucrări 
agricole de primăvară. în decurs 
de numai o săptămînă au fost în
sămințate cu plante din prima 
epocă peste 850 000 hectare, ceea 
ce dovedește forța mecanică și 
umană de care dispune agricul
tura noastră socialistă, capacitatea 
organizatorică a cadrelor de con
ducere și specialiștilor din unitățile 
agricole și consiliile agroindus
triale. rolul mobilizator. dinami
za for al organelor și organizațiilor 
de partid.

Mai sint de însămînțat suprafețe 
mai mari cu culturi din prima 
epocă îndeosebi în județele Boto
șani, Neamț, Iași. Suceava. Har
ghita și Maramureș, unde, datorită^ 
condițiilor climatice din această' 
primăvara, solul s-a zvintat și s-a 
încălzit mai tîrziu. Aceasta im
pune ca in toate unitățile agri
cole în care semănatul culturilor 
din prima epocă nu s-a incheiat 
să se lucreze cu toate forțele 
mecanice și umane și azi, dumi
nică. în fiecare unitate agricolă,
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în fiecare județ trebuie să se asi
gure însămînțarea, pină la ultimul 
hectar, a tuturor suprafețelor pre
văzute la fiecare cultură, aceasta 
fiind în interesul unităților agri
cole. in interesul general al so
cietății noastre.

Din săptămînă Care urmează, 
pe măsură ce solul se va încălzi, 
se va trece intens la semănatul 
porumbului,' principala cultură ce
realieră a tării, care în acest an 
va ocupa o suprafață de 3,5 mili
oane de hectare. Ținînd seama de 
volumul mare de lucrări ce urmea
ză să fie executat într-o perioadă 
de timp relativ scurtă, se impune 
ca, pretutindeni, toate mijloacele 
mecanice și forța de muncă din 
agricultură să fie concentrate zi 
de zi, din zori și pină seara, la 
semănat, iar noaptea — la pregăti
rea terenului. Orice zi cîștigată 
acum la însămîntări înseamnă în 
mod sigur un spor de recoltă la 
toamnă. Desfășurarea în ritm in
tens a însămîntârii porumbului tre
buie să.fie însoțită de preocuparea 
susținută și plină de răspundere 
a cadrelor de conducere si specia
liștilor din unitățile agricole și 
consiliile agroindustriale pentru 
executarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate și. in mod deo
sebit. pentru respectarea riguroasă 
a normelor tehnice privind densi
tatea optimă a plantelor la hectar.

Bătălia însămînțărilor de pri
măvară intră într-o etapă de virf 
și. de aceea, este de datoria orga
nelor și organizațiilor de partid, a 
consiliilor populare și consiliilor 
unice agroindustriale să asigure 
pretutindeni o puternică mobili
zare a mecanizatorilor, coopera
torilor, specialiștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de la sate pentru 
ca fiecare zi să marcheze efectiv 
un avans substanțial la semănat.

„Cînd treci cu tractorul, 
în urma ta să înflorească

pămintul"

f Vestigii ale unei 
strălucite civilizații

Senzaționala desco
perire a tezaurului de 
aur de la Hinova, din 
județul Mehedinți, 
vine Să întregească vi
ziunea noastră despre 
strălucirea civilizației 
autohtone din mileniul 
II i.e.n. și din primele 
veacuri ale celui ur
mător. La numeroasele 
obiecte de aur desco
perite izolat, la tezau
rele cunoscute încă de 
mult — cum este cel 
de la Țufalău In Tran
silvania sau cel de la 
Ostrovu Mare de pe 
Dunărea mehedințea- 
nd — se adaugă acum 
un nou tezaur, de o 
însemnătate excepțio
nală, nu numai prin 
valoarea metalului ori 
prin cea muzeistică, 
cît mai ales prin con
ținutul său istoric.

Și pe bună dreptate. 
Căci întregul conținut 
al tezaurului se înca
drează in marea unita
te etno-culturală a tra
cilor nord-dunăreni. 
Adică tuturor ace
lor obiecte de aur, 
ți mai ales splen
dide arme și podoabe 
de tot felul de bronz 
descoperite pe tot cu
prinsul țării — încăr
cate de ornamente ti
pice, în care predomi
ni simetria, armonia,

eleganța șl geometris- 
mul — trăsături esen
țiale ale artei tracice, 
ce au rămas ca o moș
tenire de preț și in 
arta daco-geților. des
cendența direcți ai tra
cilor nordici.

Prodigioasa dezvol
tare a metalurgiei 
bronzului și fabuloasa 
bogăție în aur a traci-

de prof. univ. 
dr. docent 

Dumitru BERCIU

l»r — pe care tezaurul 
de la Hinova le con
firmă cu strălucire — 
arată că aceștia au 
ocupat în Europa pre
istorică și protoistorică 
un loc de prim rang în 
dezvoltarea și îmbogă
țirea tezaurului cultu
rii omenirii; că ei au 
jucat, în aceste părți 
ale continentului nos
tru, un rol cu nimic 
mai prejos ca lumea 
miceniană, cea cintată 
în poemele homerice, 
în care, dealtfel, pă
trund și ecouri din 
Carpați și de la Dună
re, de la tracii acestor 
meleaguri.

Admirăm la produ
sele ieșite din mîinile

meșterului de la Hi
nova finețea extra
ordinară și reala lor 
originalitate. Dar le 
prețuim și mai. mult 
fiindcă știm — ti te
zaurul recent descope
rit este el însuși un 
argument în acest 
sens — că ele sint crea
ții ale acestor locuri in 
care s-au topit, după 
ce au fost trecute prin 
filtrul propriei sensibi
lități, și Inrîuriri stră
ine.

Mărturie a relațiilor 
strămoșilor cu alte nea
muri ale vremii, docu
ment uimitor dezvă
luind însăși structura 
societății tracilor car- 
pato-dunăreni in pra
gul primei epoci a fie
rului, atunci cind se 
petreceau însemnate 
evenimente in Europa 
sud-estică și în Medi- 
terana orientală, legate 
de ceea ce s-a numit 
„marea migrație egei- 
că“ — tezaurul păstrat 
vreme de 3 milenii în 
pămintul ocrotitor al 
Hinovei documentează 
stadiul înalt atins 
atunci de tracii nord- 
dunăreni și rolul lor 
important în desfă
șurarea de istorie 
universală din aceste 
părți ale Europei și ale 
regiunii egeo-medite- 
raneene.

La C.A.P. Topolovâțu Mar», județul Timiș, însămînțarea porumbului se află In plină desfășurare
Foto : E. Robltaek

BACĂU: Producție suplimentară
Oamenii muncii din industria 

județului Bacău au realizat, pe 
primele trei luni ale anului, o pro
ducție marfă suplimentară în va
loare de peste 160 milioane lei. A- 
ceasta se materializează în însem
nate cantități de țiței, cărbune, an- 
tidăunători, cauciuc sintetic, orga
ne de asamblare și alte produse 
necesare economiei naționale, rea

lizate de minerii din Comăneștt, 
petroliștii din Molnești, petrochi- 
miștii din Borzești și metalurgiștii 
din Bacău. O atenție deosebită a 
fost acordată materialelor de con
strucție, realizindu-se peste preve
deri 1 540 tone polistiren, 2 648 mc 
cherestea, 272 000 mp placaje, 50 
tone PFL și altele. (Gh. Baltă).

Noi mărturii ale vechimii multimilenare 
și originalității civilizației înflorite 

pe meleagurile noastre

CLUJ-NAPOCA: Utilaje la export 
peste prevederile pianului

De la Începutul anului și pînă 
acum, la Combinatul de utilaj greu 
din Cluj-Napoca s-a realizat o pro
ducție cu peste 37 la sută mai mare 
In comparație cu aceeași perioadă 
a anului trecut. Aici au Intrat în 
funcțiune noi capacități de produc
ție și au fost promovate tehnolo
gii mai productive și mai eficiente. 
Cea mai mare atenție s-a acordat

TULCEA: Un mare

♦
în municipiul Tulcea s-a dat în 

folosință un modern complex agro
alimentar cu o suprafață comercia
lă de 5 260 mp. Frumoasa clădire, 
cu două etaje, situată în centrul 
orașului, cuprinde magazine cu 
autoservire pentru produse alimen
tare, unități alimentare specializate, 
magazin» de prezentare și desface

onorării comenzilor pentru piața 
externă. La fabrica de mașini ter- 
mo-energetice a aceluiași combinat 
au fost finalizate, printre altele, și 
livrate la export 35 cazane de abur 
dotate cu instalații de automatizare 
și tratare chimică a apei. Planul 
la, export pe această perioadă a 
fost depășit cu peste 5 milioane lei 
valută. (Al. Mureșan).

și modern complex
agroalimentar

re ale întreprinderilor de indus
trializare a laptelui și peștelui. 
Pentru asigurarea calității mărfu
rilor, în cadrul complexului func
ționează și un laborator pentru 
controlul calității produselor. în ca
drul complexului s-a dat în folo
sință și un hotel pentru micii pro
ducători. (Neculal Amihulesei).

Zi de primăvară, cu 
6oare de miere, cu 
vint subțire ce înfioa- 
ră peria verde a griu
lui și mugurii abia ră- 
săriți ai copacilor. 
Aici, în cimpiile Blah- 
niței (Mehedinți), pri
măvara, aceeași ca 
totdeauna, e totuși alt
fel, se pare că așa o 
simt oamenii pentru 
care anotimpurile sint 
elemente ale muncii, 
producției piinii. E 
altfel pentru că mai 
mult și-au propus să-i 
dăruiască, din energia 
și priceperea lor, pă- 
mîntului. Pentru ca 
mai mult să poată aș
tepta de la el. La 
școală, întrebați ce se 
întîmplă acum pe 
cîmp, copiii vor spune 
că au ieșit tractoarele 
Ia arat... Așa este. E- 
lementul pregnant este 
acum tractorul. Dat1 
tractorul, tractoarele, 
cu neastimpărul si ne- 
odihna lor, cu neostoi
tele lor călătorii peste 
timpuri, se cer privite 
nu în sine, ci prin 
gindurile și simță
mintele celor ce sipt 
viața și rostul lor — 
tractoriștii...

...Se vedeau de depar
te cutreierînd cîmpul, 
mergind in șiruri ori 
încrutișîndu-și dru
murile pină în liziera 
unei păduri și făcînd 
de acolo cale întoarsă. 
Le-am așteptat la li
zieră. Și astfel am 
pătruns . în universul 
lor... Și pentru că de 
față se afla și ingine
rul Vasile Galea, di
rectorul S.M.A. Gruia, 
el a ținut ca, înainte 
de a-i fi văzut la față 
pe tractoriștii spre 
care mergeam, să 
spună ceva despre ei :

— Prin acești oameni 
o să cunoașteți -cea 
mai bună secție de 
mecanizare din unita
tea noastră, secția Pâ- 
tule I, de la C.A.P. 
Pătule I... Pentru că 
există si Pătule II. 
Dacă toți ar fi ca ei, 
atunci ceea ce vrem 
noi acum să facem în 
agricultură ar , fi cu 
mult mai simplu. A- 
pelează la acești oa
meni și te vor scoate 
din situațiile cele mai 
grele. Vor face și ceea 
ce ție ți se va părea 
imposibil. Mergeți și 
pe la ei pe acasă și 
veți vedea că omul

Nistor Cheata : „Nu se poate să nu iasă treaba. 
Răspundem de pămintul ăsta și de rodul lui"

destoinic și serios este 
același in orice împre
jurare, în tot ce este, 
si fn tot ce face. ’ 
Iată-i și acum : de 
cum s-a desprimăvâ- 
rat și s-a putut intra 
in timp. tractoarele 
lor duduie continuu, 
din zori și pină noap
tea tirziu. Sint la zi 
cu orice lucrare. La zi, 
la oră... Aș vrea să mă 
ințelegeți, în agricul
tură, contrar unor pă
reri mai... tradiționa
liste, corectitudinea, e- 
xactitatea sîrit mai im
portante ca orice.

Deci, în tarlaua Chiu- 
lan, la discuit, șase 
tractoare. Al șaptelea 
administrează erbici- 
de. ’ Primul sosit la 
lizieră după lunga sa 
călătorie dus-întors pe 
imensitatea tarlalei și 
pentru a porni din 
nou ește șl cel mai 
virstnic dintre ei, un 
veteran, tractorist din 
1942, de pe cînd lucra 
„la boier", și i-au tre
cut prin mină „șaibe
le" mai tuturor tipu
rilor de tractoare, de 
la „Lanz" la cel mai 
nou „Universal". Va
sile Bacără. de la 15 
ani cu mîinile in mo
torina și uleiul trac
toarelor, și-a căutat 
un timp norocul și 
prin alte părți, ca me
canic, dar s-a întors 
la tractoarele de acasă 
pentru că „norocul 
meu tot aici era"... 
Adică muncește acum 
pentru el și pentru ai 
lui, acasă la el, unde 
e treabă multă în a- 
gricultură, multă șl 
serioasă treabă.

Apoi Nicolae Anto
nie, tractorist din ’66 
(„dacă mi-a plăcut 
meseria nici n-am 
băgat de seamă cind 
au trecut 15 ani"). în
tre timp, arind și se- 
mănind, prășind șl 
recoltind, și-a împli
nit rosturile vieții, a 
crescut trei copii, cel 
mai mic, băiatul, poa
te s-o face și el trac
torist („că ăstora 
mici le cam place me
canica, iar mecanica 
in agricultură este o 
treabă de mare viitor, 
poate nici nu ne dăm 
noi seama acum cît de 
serioasă treabă..."). î*i 
dă seama, desigur, 
vorbește despre cite 
lucruri sint pe cale de 
a se schimba în acest 
domeniu și despre „ce 
frămîntare este acuma 
între agricultori ca să 
crească piine mai 
multă".

După care, robust, 
roșu în obraji, zim- 
bind și cu ochii, îm
brăcat țărănește, co- 
borind de pe tractor 
de parcă ar fi coborit 
din căruță, Ștefan Vă- 
cărescu nu se depăr
tează de „Universalul" 
său nou-nouț, șters șl 
lustruit (de ce mă 
gîndesc oare la un ar
măsar bine țesălat ?). 
Tractorul sforăie li
niștit. în așteptare.

— Eu sint tractorist 
de 11 ani. Pină atun- 
cea am fost țăran-ță- 
ran. Conduceam, la
Mlhal CARANFIL
(Continuare 
in pag. a Ul-a)

CLIMATUL MUNCII CREATOARE
Inevitabil, cunoaștem o 

mică, o infimă parte din 
oamenii cu care ne întîlnim 
zilnic. Oceanul uman care 
tălăzuiește în jurul nostru 
rămîne... ocean și, rareori, 
din indistincta sa agitație 
își desprinde identitatea cite 
o insuliță știută: prietenul, 
tovarășul, colegul, vecinul, 
ruda... Anonimatul este re
gula. O regulă fără reguli? 
Nici vorbă, căci necunoscu- 
ții care populează spațiile 
cetății nu sîntem decît noi 
înșine. Și nu e nevoie de 
tine știe ce efort de imagi
nație pentru a-i dibui fie
cărui anonim cu care ne în
crucișăm pașii, cel puțin în 
liniile sale esențiale, inti
mitatea. Vă propun acest 
exercițiu de identificare a 
semenului nostru ori de 
cite ori in alergătura coti
diană sîntem ispitiți să-1 
tratăm doar în datele sale 
fizice, ca pe un obstacol, ca 
pe o imprevizibilă formă 
de relief in calea zorului 
nostru. Oamenii aceștia nu 
sînt plauri hălăduind ana
poda. in curentul vieții 
obștești, căci fiecare dintre 
.el are, necesarmente, foar
te numeroase atribute sau, 
și mai exact, atribuții: el 
este părinte sau fiu, dascăl 
sau elev, maistru sau uce
nic, om al muncii, concetă

țean... Necunoscutul de lin
gă noi nu are, așadar, doar 
o identitate, cea din buletin, 
ci neapărat mai multe, el 
nu are un nume, ci zeci. Și, 
cu siguranță, răspunde Ia 
toate. Frumusețea și gingă
șia relațiilor noastre inter- 
umane tocmai de aici izvo
răsc și anume din realitatea 
de nedezmințit că oamenii

identifică dăruirea pentru 
cauza obștească doar cu ca
pacitatea de a-i da glas 
public, de a o urca pe por
tativele odei. Patriotismul 
este un .bun al fiecărei 
inimi, cu neputință de ex
propriat pe seama unui 
mănunchi de privilegiați. 
Și aceasta pentru că pre
zența sa se certifică și se

însemnări de Mircea SÂNTiMBREANU

din jurul nostru nu sînt si- 
mili-semeni, flotanți și alu
viuni, că anonimatul nu 
este un refugiu al irespon
sabilității. Este aceasta o 
certitudine ce ridică tonu
sul vieții voastre, ii spo
rește seninul, climatul 
creator. La delicata pînză a 
conviețuirii sociale adău
găm fiecare, necunoscut 
lingă necunosiîut, o urzeală 
de nedestrămat. Aceea a 
omeniei și solidarității.

Se întîmplă. desigur, și 
este cit se poate de firesc, 
ca uneori sentimentul ce
tății să se întruchipeze 
în chip manifest și strălu
citor, căpătînd în acest fel 
expresia și sonoritățile po
emului. Nu aceasta est» 
însă regula și nimeni nu

omologhează cu precădere 
nu în vorbe, oricît de meș
teșugite, ci în fapte, in ati
tudinile conviețuirii. într-o 
orchestrare unanimă a e- 
nergiilor și priceperilor, la 
scara de unu pe unu. Lu
crăm unul pentru altul, co
laborăm, iar o treabă fă
cută bine și la timp, un 
gest tovărășesc reprezintă 
nu numai pontajul fiecă
ruia in contul propășirii 
obștii, ci. totodată, actul de 
prezență a întregii societăți 
alături și pentru fiecare 
dintre noi. A înțelege te
meiurile acestui pe cît de 
simplu pe atit de ineluc
tabil contract social nu 
este greu. Nu ni se pare 
prea greu nld isprava de 
a-i da expresie șl cunoaș

tem bine acea „musculiță 
la arat" care bîzîind inva
riabil și sumar cîteva sin
tagme își revendică apoi 
opt ore pe zi, cu vehemen
ță, fotografia la panoul sti
mei cetății. Dar bunul simț 
obștesc are, în mod firesc, 
o altă implicare în orizon
tul și destinul societății 
noastre socialiste. Pe reti
na curățită de miopie ego- 
tistă se înscrie dincolo de 
orice vedetism — al nesim
țirii sau falsei simțiri — ca 
o prezență majoră, absor
bantă și de neocolit, marea 
de semeni, uriașa familie 
muncitorească, necunoscu
ta noștri tovarăși, răspîn- 
dindu-se solidar firesc în
tr-un flux continuu, spre 
adevărata tribună a patrio
tismului fiecăruia: schela, 
hala, cuptorul, planșeta, o- 
gorul, . catedra cuvîntului 
dăruit și responsabil. „So
cialismul il construim cu 
oameni și pentru oameni", 
spunea secretarul general 
al partidului. Este titlul de 
onoare si răspunderea fie
cărui „anonim". Precum si. 
totodată, indrituirea sa de a 
folosi oricînd și oriunde 
unul din cele mai concrete 
șl mai prețioase bunuri 
obștești: respectul omului 
de către om.
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Din experiența consiliilor populare județene fruntașe în întrecere

pentru muncă de calitate
DISTINCȚIA MUNCII

în construcția de locuințe1 ,

I
I
I
I

Dacă treceți 
pe Valea 
Tirnavelor...

I
I

Rezultatele deosebite obținute de Consiliul popular al județului Con
stanța, în întrecerea dintre consiliile populare județene, pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan în perioada 1976-1980, precum și pentru înde
plinirea planului de construcție la locuințe pe anul 1980, au fost recent 
răsplătite prin acordarea unei înalte distincții : ,,Ordinul Muncii" clasa I, 
pentru ocuparea locului I.

Prezentăm citeva aspecte ale experienței acumulate de acest județ.
Imagine surprinsă de fotore

porterul Koucz .lânos acasă la 
Magyarosi Kaiălin, din comuna 
Chendu Mic. județul Mureș . 
Deși in virstă de 62 de ani. ea 
lucrează și acum cu o iuțeală st 
iscusință <le nebănuit la patru 
războaie de tesut. Din fantezia 
și miinile i i neoposit^ iese la 
iveală tiu lard si multicolor e- 
vantai de topoare. broderii si ta

I
I
I
I

I

I

piserii. Toate inspirate din bo
gatele tradiții și motive ale 
creației popularț românești, ma
ghiare si germane de pe Valea 
Tirnavelor. Creațiile sale, ade
vărate bijuterii, sinț tot mai so
licitate in tară si peste hotare. 
Iar casa — o veritabilă expozi
ție «e frumuseți. Și încă ceva : 
număr-ul tinerelor care au de
prins de la ea această frumoasă 
îndeletnicire a trecut de o sută. 
Deocamdată!

I Flori din paie I
I
I

l'pșile Radu este de profesie 
laborant la întreprinderea de 
rulmenți din Birlad. In afară de 
..bijuteriile iu oțel".
o mure pastuue in 
liber : gria. Q urlă 
Iul ei. făurită din.
simple de griu. din care ' V.R.

V.R. mai are 
timpul său 
unică in fe- 
. paie. Paie

I
I

I
I
I
I
I
I

creează tablouri de * rară fru
musețe. Temele lor : locuri de 
un pitoresc aparte din natură, 
realități cotidiene Si flori 
— foarte multe flori. To
tul. cu iscusință, răbdare si pa
siune. In expoziția 
te ultimele lucrări 
nu numai că vezi, 
foșnetul lanului de

Berzele 
de la Scorei

Imagine trimisă de profesorul 
Gabriel Popa, de la Școala gene
rală din Scorei. județul Sibiu. 
Sini surprinse cîteva din fru
moasele berze albe, vestitoare 
ale primăverii, care s-au întors 
chiar la cuibul de pe casa das
călului. un mare îndrăgostit ăl 
naturii și un pasionat ocrotitor 
al- acesteia. Cu cîtiva ani in 
urmă, văzind că în Scorei — ca 
dealtfel si in alte părți

care reuneș- 
ai impresia 

dar si 
grîu...

auzi

I
I
I
I
I
I
I

I

I
II
I

w
mărul berzelor se împuțina, pro
fesorul cu elevii săi au amena
jat pe acoperișuri, din crenguțe 
de arbori, suporți pentru ca ber
zele să-și poată meșteri mai 
bine cuibul. Rezultatul : numă
rul borzelor albe devine din an 
in an mai mare. Acum, cerul 
Scorelului este din nou străbătut 
de zborul planat si elegant al 
frumoaselor vestitoare ale pri
măverii.

I
I
I

I
I
I

Costică 
din Călimănești

Aproape ci nu există șțaspete 
ul stațiunii Călimănești — Că
ci ulata care să nu se fotogra
fieze alături de Cțstică. Cine-i 
Costică ? Este acest berbec de

I
I

I
I
I

toată mmdretea. blind si prie
tenos cu toată lumea. Un fel de 
mascotă a stațiunii. Umblă in 
voie peste tot. se lasă mingiiat 
(e și foarte răzgiiat), dar cel mai 
mult și mai mult ii place să se 
joace cu copiii. Mai ales cu cei 
de 10—11 ani. adică de vîrsta lui. 
tu ciuda celor peste 125 de ki
lograme ale sale. Costică are » 
excelentă condiție fizică si e 
gaia să zburde odată cu pri
măvara, cu mieii și cu prichin
deii.

I
I
I
I

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii”

I

Pe șantiere - 
grijă pentru organizare, 
grijă pentru constructor
Județul Constanța a cunoscut In 

cincinalul care a trecut o puternică 
dezvoltare în toate domeniile vieții 
economice si sociale. în cadrul unui 
program de investiții fără precedent 
în istoria milenară a Dobrogei — acest 
Străbun pămint românesc — se rea
lizează importante obiective de inte
res național cum ar fi : Canalul Du- 
năre-Marea Neagră. Combinatul pe
trochimic Midia. Centrala nucleară- 
electrică Cernavodă. Șantierul naval 
2 Mai Mangalia, porturile maritime 
si dunărene Constanta Sud-Agigea, 
Mangalia. Midia, Cernavodă. Medgi
dia. Basarabi si altele.

Aceste mari obiective au impus 
deopotrivă dezvoltarea edilitară a 
numeroase localități. Astfel, numai in 
anul 1980 au fost date în folosință 
6 737 apartamente, cu 1 048 peste 
plan. Iar pe întreg cincinalul 1976— 
1980 s-au realizat 31 977 apartamente, 
cu 2 600 mai mult decit se prevăzuse 
inițial.

In sesiunile consiliului popular 
și în ședințele comitetului său exe
cutiv a fost analizată periodic con
strucția de locuințe, adoptindu-se ho- 
tăriri si programe de măsuri cu ca
racter normativ menite să soluțio
neze problemele pe care le ridică a- 
eeastă activitate deosebit de com
plexă. S-au avut in vedere îmbunătă
țirea activității de sistematizare a te
ritoriului și localităților, repartizarea 
membrilor comitetului executiv pe 
blocuri de locuințe si celelalte obiec
tive de investiții. îmbunătățirea ac
tivității de recrutare, pregătire și asi
gurare a forței de muncă s.a.

Totodată,} in vederea conjugării e- 
fprturilor tuturor factorilor care 
concură la realizarea locuințelor, a 
fost instituit un comandament jude
țean. cgre se întrunește săptămînal 
pentru a soluționa operativ toate pro
blemele legate de asigurarea forței 
de muncă. încadrarea in termenele 
planificate a diferitelor lucrări în 
succesiunea lor tehnologică Si respec
tarea duratelor de execuție normate.

De un real folos în îndeplinirea 
planului la locuințe au fost, de ase
menea, studiile, foarte aplicate, și con
troalele făcute de comisiile permanen
te de deputati. care — impreunâ cu 
specialiștii din diferite domenii de 
activitate — au formulat numeroase 
propuneri pentru punerea in valoare 
a noi- surse de materii prime și mate

riale. organizarea temeinică a pro
ducției și a muncii pe șantiere, eco
nomisirea de combustibil, energie e- 
lectrică. optimizarea transportului, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viată etc. Aș da ca exemplu, in 
acest sens, un studiu privind nivelul 
de exploatare a zăcămintelor mine
rale din iudetul Constanta si posibi
litățile de extindere a noi surse de 
materiale, ale cărui soluții de valori
ficare a resurselor locale de mate
riale de oonstructie au condus la îm
bunătățirea aprovizionării șantierelor 
de locuințe. Ca urmare a măsurilor 
luate, producția de agregate a fost 
depășită cu 20,2 mii mc, a fost pusă 
în funcțiune o instalație de preparat 
mozaic cu o capacitate de 15 000 tone 
pe an. S-a folosit cu succes cenușa 
de termocentrale de la Ovidiu pentru 
executarea izolațiilor termice si a 
pantelor la peste 30 la sută din tota
lul locuințelor realizate in anii 1979 
și 1980.

în acest spirit, acțiunile noastre au 
vizat, in egală măsură, utilizarea ra
țională a forței de muncă, calificarea 
și ridicarea pregătirii profesionale a 
personalului muncitor, creșterea gra
dului de stabilitate a acestuia. Astfel, 
s-a îmbunătățit însăși structura or
ganizatorică a trustului, trecîndu-se

• Anul trecut s-au construit 6 737 de apartamente, cu 
1 048 peste prevederile de plan.

• 102 326 de constănțeni locuiesc în case noi, construite 
în cincinalul 1976—1980.

• Pentru specialiștii care își desfășoară activitatea în me
diul rural, s-au dat pînă acum în folosință aproape 5 000 de 
apartamente moderne, confortabile.

• Gradul de mecanizare a lucrărilor este de 93 la sută la 
săpături și 95 la sută la manipulările de materiale.

• In anul 1980, Trustul de construcții locale a realizat, prin 
autodotare, utilaje în valoare de peste 15 000 000 lei.

• Beneficiarii de locuințe au efectuat în 1980 circa 100 000 
ore de muncă patriotică pe șantierele de construcții.

Servicii utile in stațiunile balneoclimaterice

la organizarea pe șantiere speciali
zate. în locul grupurilor de șantiere, 
care nu erau decit un intermediar 
inutil între conducere si execuție. 
S-a extins executarea lucrărilor în 
acord global și prin aceasta stabilirea 
de sarcini fizice pe echipe si funcții. 
Concret, acordul global este aplicat 
în prezent la peste 91 la sută în acti
vitatea de construcții-montai. S-au 
reexaminat. îmbunătățit si pus de 
acord normele de muncă cu noile 
tehnologii și dotări ale unității.

Rezultatele economice ale acestei 
acțiuni s-au concretizat In reducerea 
fondului de retribuire cu peste 
9 000 000 lei, în condițiile în care ve
nitul mediu al muncitorilor s-a ridi
cat la 2 744 lei pe lună. Totodată, s-au 
depus eforturi susținute pentru îm
bunătățirea structurală a forței de 
muncă prin creșterea accentuată a 
ponderii muncitorilor calificați care a 
ajuns la peste 89 la sută in 1980 față 
de numai 68 la sută in 1976.

O preocupare sporită s-a manifes
tat și pentru asigurarea unor condi
ții de viată cit mai bune pentru 
muncitorii de pe șantier. De remar
cat in acest sens că la finele anului 
1980 constructorii de case dispuneau 
de 3 015 locuri de cazare în cămine. 
8 cantine cu o capacitate de pregătire

■ mesei pentru 4 000 persoane și 10 
bufete amplasate chiar pe șantiere. 
In perioada 1976—1980 au fost repar
tizate trustului peste 1 100 apartamen
te și 325 garsoniere, un număr impor
tant de oameni ai muncii fiind spri
jiniți cu credite de la stat. în con
struirea de apartamente proprietate 
personală.

Gradul de industrializare a struc
turilor a depășit în anul 1980 94 la 
sută, iar gradul de industrializare 
a lucrărilor de realizare propriu-zisă 
a locuințelor a evoluat de la 92 la 
sută în 1976 la 98 la sută în 1980.

S-g acționat, de asemenea. în vede
rea îmbunătățirii tehnologiilor de exe
cutare a elementelor prefabricate în 
secția de producție industrială a 
Trustului de construcții locale, pu- 
nindu-se în funcțiune în anul 1980 o 
fabrică de panouri mari cu o capaci
tate de 17 000 mc/an, într-o concep
ție modernă cu tratară termică în 
tunel cu aer cald, care conduce la 
un consum de energie de două ori 
mai mic decit în procedeele clasice.

Ion POPPA
primjvicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Constanța

în această perioadă, 
agențiile și filialele 
oficiilor județene de 
turism, precum și 
cele ale întreprinderii 
de turism, hoteluri și 
restaurante București 
oferă posibilitatea pe
trecerii unui concediu 
confortabil în condiții 
avantajoase în cele 
mai renumite stațiuni 
balneoclimaterice. Du

rata sejurului se stabi
lește de fiecare solici
tant. Se asigură servi
cii parțiale în unitățile 
hoteliere : cazare, ca
zare și dejun sau ca
zare și două din cele 
trei componente ale 
mesei (mic dejun, de
jun, cină). în unele 
stațiuni se aplică o re
ducere substanțială a 
tarifelor pentru o pen

siune completă pe zi 
de persoană, $tit pen
tru cei ce-și petrec 
concediul în unitățile 
hoteliere, cit pentru cei 
ce- preferă casele de 
odihnă.

Informații suplimen
tare. precum și bilete 
de odihnă se obțin la 
toate agențiile și filia
lele de specialitate din 
tară.

Supragreutatea și bolile reumatismale
— Reumatismul constituie o sursă de suferințe pentru numeroși bolnavi 

si de mari pierderi materiale prin incapacitatea de muncă ori zilele de 
spitalizare. Centrul metodologic de reumatologie din București are o ac
tivitate îndelungată si recunoscută în domeniul aoestor boli cu mare r «- 
pindire. De aceea, vă rugăm să ne spuneți, pe baza observațiilor d , 
stimate tovarășe prof. dr. Remus NESTOR, cum este privit astăzi reun .- 
tismul de către medic si de către bolnav. Ce legătură există între reuma
tism si modul de viată ?

MICRO INS TANTA NEE

învățăminte... din insuccesele inițiale

— Colectivul nostru — ne sputțe tovarășul Gh. Topir- 
ceanu, directorul Trustului de construcții locale Con
stanta — a Știut să tragă toate învățămintele din 
insuccesul înregistrat ^n 1978. cind nu ne-am realizat 
planul. A fost redus numărul nivelurilor ierarhice de 
conducere, actul de decizie fiind astfel apropiat de exe
cuție. Cadre tehnice, bine pregătite, au fost distribuite 
pe șantiere, acolo unde se decide soarta \,produGtieia 
de case. A fost îmbunătățit procesul de calificare, s-au 
făcut forturi pentru creșterea ritmicității și specializă
rii producției, pentru utilizarea mai eficientă a tehnicii 
din dotare, ceea ce a condus la- creșterea productivi
tății și, pe această bază, la sporirea veniturilor oame
nilor muncii, la stabilizarea personalului.

Inginerul de mîine •
Sudorul și fierarul betonist Măricel Tănas» are nu

mai 20 de ani. De loc est.e din comuna Gorban, județul 
Iași. Este unul din miile de absolvenți ai școlii de ca
lificare organizată in cadrul trustului. Locuiește la

căminul de nefamiliști ; prietena lui este studentă la 
Iași. Ciștigă circa 3 500 de lei pe lună. Proiecte de 
Vțitor : ingiher. „După ce termin «seralul* vreau să 
dau examen la construcții".

Construiește blocurile de parcă 
„le-ar uda la rădăcină"

Despre maistrul Gh. Ionescu. șeful lotului de finisare 
de la șantierul 13. se zice că este omul la cave blocurile 
crpsc văzind cu ochii : de parcă le-ar „uda la ră
dăcină".

r- Iii 1978 nu ne făcurăm planul pentru că oamenii 
pricepuțț făceau hirtii la ..grup" in loc să construiască 
blocuri. Pe de altă parte, se aștepta totul de la furnizo
rii de prefabricate. Si uite asa trecu o bună bucată 
de vreme pînă ne veni mintea cea de pe urmă si ne 
apucarăm să facem noi ce nu trimiteau furnizorii. 
Acum avem la dispoziție unelte, mașini și utilaje, lu
crările s-au mecanizat. Țin minte că în 1952 făceam un 
bloc cu 16 apartamente intr-un an. Acum se constru
iește in, cel mult. 5 luni.

Constanța, cea mai mare poartă maritimă a țării, este astăzi un oraș modern și înfloritor, adevărată carte de vizită pentru constructori, proiectanți și 
arhitecți Foto : S. Cristian

— In răstimp de 30 de ani, urmă
rind aceste boli, am asistat la pro
grese substanțiale in studierea lor. 
S-a constatat că noțiunea de boală 
reumatismală trebuie înlocuită cu 
aceea de boli reumatismale ; s-au 
precizat mecanismele lor de produce
re. deși rămin Încă multe necu
noscute.

Cercetarea medicală a reușit să de
limiteze foarte precis boli ca poli- 
artrita reumatoidă, spondil-artrita, 
artroze, spondiloze, sciatică vertebra
lă etc. Această diferențiere nuanțată 
a făcut posibilă cunoașterea parțială 
a cauzelor, odată cu descifrarea mo
dului de producere a fiecărei boli, a 
factorilor de agravare. Paralel cu 
acumularea acestor cunoștințe a 
apărut o strategie a tratamen
tului bolilor reumatismale : me
dicul are de ales dintre numeroșii 
agenți terapeutici — fie medicamen
te, fie factori na
turali — pe cei 
indicați în mod 
prioritar. Avem 
mijloace prin care 
se pot evita sau 
limita distrugeri
le articulare ori
invaliditățile prin alegerea celor mai 
potriviți agenți terapeutici, in raport 
cu forma clinică a bolii și cu sta
diul ei.

•— Ce s-ar putea face peptru a 
evita unele complicații și cum s-ar 
putea preveni unele boli reumatis
male ?

— Este îndeobște recunoscut că e 
mai ușor să previi decit să tratezi 
o boală. în ceea ce privește reuma
tologia, lucrul acesta este diferit de 
la caz la caz. Ne este mult mai ușor 
să vorbim de prevenirea formelor de 
reumatism degenerativ (artroze și 
spondiloze) sau sciatica vertebrală, a 
manifestărilor articulare din gută etc. 
Este însă mult mai delicat a vorbi 
de prevenirea unei boli ca poliartrita 
reumatoidă sau spondilartrita anchi- 
lozantă asupra cauzei cărora plutește 
încă misterul. în schimb, și in aceste 
împrejurări există posibilitatea de 
prevenire a factorilor de agravare 
sau a complicațiilor. Intr-o cercetare 
am demonstrat clinic și experimen
tal rolul infecțiilor colibacilare ca 
factor agravant în poliartrita reuma
toidă. De asemenea, in ultimii ani s-a 
constatat posibilitatea declanșării 
spondilartritei anehilozante de către 
infecțiile urp-genitale, mai ales la 
persoante cu o anumită predispoziție 
genetică. Deci, prin prevenirea aces
tor infecții prevenim și bolile reuma
tismale amintite.

— Dar reumatismele cronice dege
nerative. artrozele și spondilozele, pot 
fi prevenite ?

— Bolile reumatismale se află, pe 
plan mondial. după statisticile 
O.M.S., pe primele locuri alături de 
ateroscleroză, cancer etc. Explicația o 
găsim în prelungirea mediei de 
vîrșță de la 50 ța 70 de ani și în 
modul de viață modernă. Astfel, este

recunoscut faptul că frecventa artro
zei crește cu virsta. dar vîrsta înain
tată nu este o cauză determinantă 
prin ea însăși, ci numai unul din fac
torii care pot favoriza apariția bo
lii. Pentru a se ajunge la artrpză, 
vîrstei înaintate trebuie să i se mai 
adauge ceva, ce poate fi de data 
aceasta evitat : supraîncărcarea pon
derală, care dereglează funcționalita
tea articulațiilor. Iar de acest lucru 
trebuie avut grijă din tinerețe. Să nu 
uităm că 40 la sută din obezii adulți 
au fost obezi și in copilărie. Exista 
o greșită înțelegere in a se mgnifesta 
dragostea pentru copil printr-o ali
mentație exagerată-

— Există deci o relație directă in
tre bolile reumatismale, tulburările 
de nutriție (metabolice) și unele boli 
ca obezitatea, diabetul etc. 7

— Da, cu mențiunea că această co
relație este diferită de la o boală 

reumatismală la 
alta. Astfel, intr-o 
lucrare a Centru
lui metodologia 
de reumatologie 
in colaborare cu 
Clinipș de diabet 
și boli de nutriție

de la spitalul Cantacuzino. am cerce
tat manifestările reumatismale care 
apar mai frecvent la diabetici consta- 
tind frecvența crescută a osteoporozei 
vertebrale (30 la sută) la diabetici 
fațg de (10 la suta) nediabetici. a 
artrozelor (45 la sută), a spondilo
zelor (38 la sută) și a reumatismelor 
abarticulare (periartrite, aponevrozi- 
te. țendinite. celulite) : 9.19 la sută, 
în acest context, prin prevenirea dia
betului zaharat cu o alimentație ra
țională se pot preveni totodată și 
manifestările reumatțsmale amintite.

— Reumatologii recomandă mișca
rea ca cel mai eficace mijloc de tra
tament. Cum se explică acest rol 
privilegiat al mișcării ?

— Terapeutica prin mișcare (combi
nată cu repaus) este absolut necesară 
pentru menținerea unei bune funcțio
nalități a articulațiilor. Un echilibru 
intre repaus și mișcare este cheia 
prevenirii bolilor articulare. Pentrif 
a putea preveni uzura cartilajulta- 
sau a corecta unele poziții defectuoa
se se impune o ..igienă articulară", 
ințelegind prin aceasta efectuarea 
zilnică a mișcării : mersul pe jos, 
gimnastică, sport. Este un fapt ve
rificat că a educa un viitor reumatic 
este cu mult mai eficace decit a-1 
,,reeduca". Pentru că este mai ușor 
să deprinzi un copil sau tinăr cq 
mersul corect, cu o ținută dreaptă, 
cu o alimentație care să evite plusul 
ponderal, cu exercițiile in aer liber 
decit să reeduci funcțional o spondi
loză constituită sau o articulație de
formată și dureroasă. Mișcarea pe 
jos, in apă. mersul pe bicicletă reduc 
din greutatea corpului și au un im
portant rol preventiv.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

GHIȘEUL — PUNTE SAU... BA
RICADA ? Ne găseam de o bună bu
cată de vreme la Direcția județeană 
pentru probleme de muncă și ocrotiri 
sociale din Reșița. Cetățenii intrau 
în birouri, se opreau la ghișee, soli
citau lămuriri. Înaintau dosare cu 
acte, primeau răspunsuri prompte și 
clare ; totul cu amabilitate, cu acea 
exactitate care conferă raporturilor 
cu publicul un grad inalt de eficiență.

— Știți cit reprezintă economisirea 
unei jumătăți de oră din timpul pro
ductiv al unui muncitor șiderurgișt 
ori constructor de mașini venit la noi 
cu soluționarea unei probleme ? 
Realizarea unei producții de circa o 
mie de lei — ne spune tovarășa 
Elena Caraban, directoarea institu
ției. Avînd în vedere Că, prin birou
rile noastre, se perindă in fiecare 
lună, cu felurite treburi, aproape 
două mii de cetățeni, înseamnă că, 
numai prin acea oră economisită fie
căruia dintre ei, instituția noastră dă 
— desigur. în mod mijlocit, mediat — 
o „producție" lunară de aproape 
două milioane de lei.

Firește, eficiența muncii omului 
de la ghișeu nu se măsoară numai 
prin contravaloarea timpului econo
misit Există și o eficientă socială și 
morală, cu răsfrîngere directă asu
pra stării de spirit a cetățeanului. 
A-1 ajuta să-și soluționeze prompt și 
temeinic problemele. în cadrul legilor 
statului, al drepturilor și îndatoriri
lor ce decurg din ele. a nu-1 purta 
pe drumuri înseamnă, în fond, și a 
consolida legăturile firești, organice 
dintre oamenii muncii și statul lor, 
care le exprimă și le ocrotește inte
resele fundamentale. în această pri
vință ni s-au părut vrednice de inte
res părerile unuia dintre veteranii 
„oamenilor de la ghișeu", tovarășul

Aureliu Milea, fost, timp de aproape 
patru decenii, șeful oficiului de stare 
civilă al sectorului 1 din Capitală, in 
prezent pensionar :

— Trebuie să recunoaștem că mai 
persistă încă, atît printre „cei de la 
ghișeu", cil și printre „cei din fața 
ghișeului" părerea adine greșită că 
acest dreptunghi de fereastră ar fi 
un soi de baricadă pe care trebuie 
dusă o luptă în jurul unor hirtii. Eu 
am socotit Întotdeauna — și m-am
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jovială, aparent amabilă. Dar aceasta 
n-o face să fie mai puțin păgubi
toare.

Un caz de acest gen ni s-a înfăți
șat la Oficiul 'pentru construirea și 
vînzarea locuințelor din Reșița. Doi 
muncitori. Nicolae Gruescu și Iosif 
Labdavsciii, au cumpărat. în martie 
1974. casa unde locuiau. în comuna 
Dupac (aparținătoare de municipiul 
Reșița). Deși au trecut șapte ani de 
atunci, deși cele două familii au

momentul cind a vîndut casa și, In 
primul rind, cine a fost... proprieta
rul casei (? ! ?). Am fost purtați pe 
drumuri ba la cadastru, ba la inta- 
bulare. ha la proiectare, ba la consi
liul popular comunal, deocamdată 
fără nici un rezultat concret. Un 
amănunt semnificativ. Cind am fost 
trimiși la serviciul de proiectare 
pentru obținerea uneia dintre avizări, 
am dat acolo chiar de tovarășa ingi
neră Margareta Orezeanu, care, pe

clarificarea totală a situațiilor titlu
lui de proprietate asupra apartamen
telor din casele vechi pe care le vin
dem nu ne-am mai putea realiza 
planul la vinzări (? ! ?)“. Cum adică, 
în loc să-ți faci datoria pînă la ca
păt. cu toată răspunderea, pui oa
menii pe drumuri ? în clipa aceea, 
zimbetul ne-a înghețat pe buze...

INAMICUL NR. 1: INDIFE&ENȚA. 
Ora amiezei. Ne aflăm la centrul

OMUL DE LA GHIȘEU Șl OMUL DIN FAȚA GHIȘEULUI
Anchetă socială despre etica raporturilor funcționar-cetățean

străduit să-mi educ șl oolegil mal ti
neri în acest sens — că ghișeul e 
o punte între oameni legați intre ei 
prin fire invizibile, deoarece in unele 
împrejurări ale vieții poți fi „în spa
tele" ghișeului și, în altele, „în fața" 
lui. Principalul pentru funcționar 
este să nu vadă In munca iul doar 
niște hirtii ce trebuie parafate, ștam
pilate, Indosariate, ci oamenii și pro-, 
blemele omenești pe care le Întru
chipează.

BIROCRAȚIA NU MAI POARTA 
MINECUȚE, DAR... Desigur, birocra
ția nu mai corespunde în zilele noas
tre „portretului-robot" trasat de ca- 
ricaturiști in urmă cu decenii ; nu 
mai are chipul mohorit și încruntat, 
nu mai vorbește răstit. în sfirșit, nu 
mai poartă minecuțe. Uneori e chiar

achitat, între timp, Integral costul 
apartamentelor, n-au izbutit să ob
țină nici pînă în prezent... titlurile 
■de proprietate asupra apartamente
lor. L-am găsit, in anticamera ofi
ciului, pe unul dintre proprietarii de 
fapt — dar încă nu de drept — ai 
respectivelor apartamente, tovarășul 
Nicolae Gruescu. Avea cu el un do
sar gros care conținea toată „odi
seea" alergăturilor după titlurile de 
proprietate.

„Eu știam că atunci cind achizi
ționezi un bun, șă zicem p mașină, 
un frigider, un televizor, dobindești 
pe loc titlul de proprietate asupra lui. 
Ei bine, noi, cei ce am plătit contra
valoarea celor două apartamente, 
am fost trimiși să clarificăm niște lu
cruri pe carp O.C.V.L. Reșița ar fi 
trebuit să 1« aibă gata clarificate in

vremea cind am făcut noi contractul, 
era șefa O.C.V.L. Credeți că și-a fă
cut cumva autocritica, că ne-a ajutat 
să rezolvăm, in sfirșit, problema ? 
Dimpotrivă, ne-a pus din nou pe 
drumuri, pretinzind că n-am adus 
contractul original, deși era vorba de 
o copie autentificată, in deplină re
gulă. Si totul cu zimbetul pe buze 1“

Am cerut noului șef șl O.C.V.L. 
Reșița, tînărul subinginer Constantin 
Rață, să-și exprime punctul de ve
dere cu privire la cazul sus-amintit. 
„E o situație intolerabilă, desigur, și 
ne vom strădui să-i punem carat in 
cel mai scurt timp — ne-a spus el 
răspicat. Zimbetele de complezență, 
vorbele fără acoperire nu-și au locul 
In relațiile dintre omul de la ghișeu 
și cetățean". Aceste cuvinte ne încăl
ziseră sufletele, cind interlocutorul 
nostru a ținut să adauge : „Dar să 
știți că, dacă «r trebui să așteptăm

nr. 3 al I.D.E.B. de pe șoseaua Pan- 
telimon. In fața ghișeului de infor
mații s-a format un șir lung de ce
tățeni. Aflăm că este vorba. în fond, 
de formalități obișnuite : ce trebuie 
făcut pentru deschiderea unui bran
șament, cum se poate face trecerea 
de la „paușal" la contor individual, 
de ce s-a calculat, pe trimestrul an
terior, consumul de energie electrică 
așa fi nu altfel etc. Există și unele 
reclamații cu privire la anumiți citi
tori de contor și încasatori care nu-și 
fac datoria. Toate acestea s-ai- putea 
rezolva cu promptitudine dacă func
ționara respectivă ar fi la... ghișeu. 
Dar nu e- Si nu din vina ei. Mariana 
Chiriță ' este realmente ocupată, în 
momentul acesta, cu dezlegarea ițe
lor unei situații complicate legate de 
citirea greșită a unui contor de că-

■ ■■■■■
țre incasatoarea Gabriela Chesoi. Su
părător pentru toți cei obligați s-o 
aștepte era faptul că la ghișeul ală
turat — ghișeu pe care se afla in
scripția „contracte" și in fața căruia 
nu șe găsea nimeni — furiftionara 
Liliana Toma privea cu o indiferență 
totală lg șirul de oameni ce se for
mase, fără să reacționeze in nici ua 
fel. Ce era mai normal decit ca, ne- 
avînd în clipele acelea nimic de lu
cru și fiind (după cum am fost infor
mați) la fel de calificată in a d^ 
răspunsuri la intrebări și a rezplva 
feluritele sesizări, să preia neintirziat 
sarcinile colegei sale ? „Printre cau
zele irosirii timpului la anumite 
ghișee — ne spunea tehnicianul 
Ștefan Stoenescu de la Televiziune, 
aflat și el printre solicitanții de lă
muriri — una dintre cele mai frec
vente este tocmai indiferența unor 
funcționari, atitudinea lor de nepă
sare crasă față de timpul cetățeanu
lui. Dacă li s-ar imputa timpul iro
sit de alții din vina lor oare la fel 
s-ar comporta ?“.

...în ancheta de față n-am abordat, 
desigpr. decit unele aspecte ale eticii 
raporturilor dintre filncționar și ce
tățean. Concluziile practice se impun 
de la sine, sintetizate dealtfel în cu
vintele acelui „veteran al muncii la 
ghișeu" despre care am amintit la în
ceput, tovarășul Aureliu Milea: 
„Două principii, cred eu. trebuie să 
călăuzească activitatea cotidiană cu 
publicul : 1) serviabilitgtea nu în
seamnă... servilism, ei exercitarea 
îndatoririlor de serviciu ; 2) respec
tul față de cetățean este haina de 
toate zilele a respectului fată de tine 
însuti".

Victor BIRLA.DEANU 
Nicolae CĂTANA

I
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o lucrare urgentă
Timp optim pentru

PROPUNERI FORMULATE PLANTAREA
CARTOFILORMĂSURI APLICATE

cn exigentă si răspundere muncitorească pentru modernizarea 
producției si creșterea eficientei economice

La adunarea generală din luna 
februarie a reprezentanților oameni
lor muncii de la „Electromureș" — 
unitate importantă a industriei noas
tre constructoare de mașini — pro
blemele de fond ale îmbunătățirii 
activității economice, ale realizării 
planului s-au dezbătut aprofundat, 
cu responsabilitate și exigentă mun
citorească. Dezbaterile au fost fruc
tuoase și adunarea generală a adoptat 
o hotărîre-program — îmbogățită pe 
baza propunerilor făcute de partici
pant! — care cuprinde direcțiile esen
țiale de acțiune, măsurile concrete pe 
care colectivul a stabilit să le 
aplice pentru ca acest an să mar
cheze un pas hotărît înainte în reali
zarea unei calități noi. superioare si 
creșterea eficientei întregii activități 
economice.

Din hotărîrea-program am retinut 
trei direcții, principale in care sînt 
canalizate eforturile colectivului : 
modernizarea producției, diminuarea 
cheltuielilor materiale și creșterea 
productivității muncii. In privința 
modernizării fabricației, de pildă, la 
care s-au referit toti vorbitorii, hotă
rîrea-program prevede : „Prin intro
ducerea în continuare a progresului 
tehnic și asimilarea a cel puțin 35 
produse noi, consiliul oamenilor 
muncii al întreprinderii va lua măsuri 
in vederea reducerii, pînă la sfirșitul 
trimestrului II. a cheltuielilor mate
riale la 1 000 lei producție marfă, 
față de anul 1980, cu 31 lei — mă
sură care să ducă la realizarea unor 
economii de resurse materiale de 
peste 9 300 000 lei".

Cum se înfăptuiește in practică 
această prevedere referitoare la mo
dernizarea fabricației și creșterea 
eficientei economice ?

— Sarcinile noastre — ne spune 
inginerul Ion Toader. secretarul co
mitetului de partid si președintele 
consiliului oamenilor muncii din în
treprindere — sînt foarte bine contu
rate. Știm bine că strategia înnoirii 
și modernizării produselor pe termen 
lung înseamnă productivitate, cali
tate, eficientă — cerințe esențiale ale 
dezvoltării economiei și creșterii 
bunăstării. Obiectivele prevăzute. în

acest sens. în hotărîrea-program 
adoptată de adunarea generală, pentru 
trimestrele I și II din acest an, au 
fost discutate cu fiecare colectiv de 
muncitori și specialiști din ateliere si 
secții ; s-a trecut apoi la aplicarea 
de măsuri concrete, ceea ce a făcut 
ca principalele acțiuni de moder
nizare și înnoire a producției să se 
desfășoare în avans. Cablajele pentru 
autoturismul „Dacia 1 310". conducto
rii speciali pentru industria electro
nică. mașina electrostatică de copiat 
(xerox-ul) sau rotisorul electric cu 
programator sînt numai cîteva din 
realizările noastre de dată recentă.

La întreprinderea 
„Electromureș" 
din Tg. Mureș

în secția „electrocalorice", o echipă 
de muncitori de înaltă calificare era 
pe punctul de a finaliza un nou pro
dus : termostatul de fabricație ro
mânească.

— După cum vedeți — ne spune 
chimistul Csarvasi Iosif, șeful la
boratorului de cercetare — una din 
prevederile hotărîrii-program a adu
nării generale — realizarea. în ca
drul întreprinderii, a primului termo- 
stat românesc — este in momentul de 
față un fapt împlinit. Printr-o exem
plară mobilizare a muncitorilor, noul 
produs a fost finalizat cu două luni 
înainte de termenul stabilit în 
hotărîrea-program. Această nouă 
realizare a colectivului nostru, care 
asigură 90 la sută din produsele elec
trocalorice fabricate în tară, va per
mite termostatarea. în viitorul apro
piat. a plitelor electrice cu cuptor si 
radiatoarelor cu ulei. După calculele 
noastre, aceasta înseamnă dimi
nuarea consumului anual de energie 
electrică cu aproape 37 000 MWh, 
ceea ce echivalează cu energia elec
trică produsă. în două zile, de ter
mocentrala de la Iemut ; în plus, 
prin asimilarea în tară a termosta-

Economii de combustibil
prin recuperarea căldurii

refolosibile

între lucrările agricole care se execută 'in această perioadă se numără 
și plantarea cartofilor — care se vor cultiva în acest an pe o suprafață de 
305 000 hectare. Referitor la măsurile care trebuie întreprinse acum în 
vederea sporirii cantitative si calitative a producției de cartofi am avut 
o convorbire cu tovarășul dr. docent Matei Berindei, directorul 
tului de cercetare și producție a cartofului de la Brașov.

Institu-

Intimplarea s-a petrecut la înce
putul sezonului friguros : „Ca urma
re a unor defecțiuni, se impune 
întreruperea totală a activității ca
zanului nr. 2 al centralei termice — 
a fost anunțată conducerea între
prinderii de sticlărie și porțelan din 
Dorohoi. Singura soluție ce ne ră- 
mine este trecerea întregului sistem 
de alimentare cu agent termic pe 
cazanul nr. 1“.

...Au fost convocati de urgență toți 
cei în măsură să dea o sugestie ori 
Care se puteau angaja să rezolve 
operativ avaria ; s-a stabilit progra
mul pe baza căruia cazanul urma să 
fie repus în funcțiune cit mai repede. 
Cind totul părea clar a intervenit 
maistrul Gheorghe Nădejde, spunind: 
„E bine ceea ce s-a hotărît și tre
buie să acționăm de îndată cu toții. 
Altfel, vom incepe să ne suflăm in 
miini de frig, vor curge rebuturile 
la gravură, matisare și sablare. Dar 
ce-ati zice dacă, 
în paralel, am re
lua acțiunea de 
recuperare a căl
durii de la cup
toarele de coace
re și recoacere ? 
Eu, unul, m-aș 
angaja ca în cîte
va -zile să vă arăt 
primul boiler instalat pe unul dintre 
cuptoare".

Nu i-a contrazis nimeni ideea, dar 
nici nu i-a aplaudat-o. I s-a promis 
însă tot sprijinul, i s-au alăturat 
și alte cadre tehnice, precum și mun
citori din unitate. între aceștia, mun
citorul specialist Gheorghe Tănase, cu 
întreaga formație de lucru pe care o 
conduce.

De ce-am relatat această întîm- 
plare ? Tovarășul Dumitru Cireada, 
vicepreședinte al consiliului oamenii 
lor muncii, precizează : „La începutul 
lunii ianuarie a.c„ primul cazan era 
deja instalat, trecuse toate testele, 
furniza o parte din apa caldă nece
sară celor două secții de gravură. 
Prin urmare, cea dinții instalație de 
recuperare a căldurii reușise. Efectul 
material al acestei măsuri însemna 
reducerea consumului de combustibil 
în centrala termică cu 2.5 tone în 
medie pe zi. dintr-un total planificat 
de 27 tone. Adică, o economie de 
aproape 10 la sută. Mai presus însă 
de această eoonomie, realizarea a 
avut și un alt efect. în fapt, un ecou 
deosebit de favorabil în rîndul în
tregului colectiv, urmat de numeroa
se propuneri, soluții și sugestii prac
tice. de angajamente participative. 
Adunate și sintetizate, acestea au 
fundamentat o nouă inițiativă mun
citorească, intitulată „Acțiunea-re- 
cuperare" și . prin care ne propunem 
să recuperăm întregul surplus 
căldură rezujtat în procesul de 
bricație".

— Acesta este scopul, dar care 
procedeele pe care le veți aplica ?

— în primul rînd, continuînd ac
țiunea ce a generat inițiativa, res
pectiv, instalind pe fiecare dintre 
cuptoarele de recoacere a sticlei 
unul sau chiar două cazane pen
tru încălzitul apei. Patru dintre aces
tea au și fost puse în funcțiune, ast
fel că, în prezent, nu doar cele două 
secții de gravură, ci și atelierele de

O inițiativă gospodărească 
la întreprinderea de sticlărie 

și porțelan din Dorohoi

matisare, sablare și pictură utilizea
ză apa caldă rezultată din cazanele 
recuperatoare. Deci încă o reducere 
zilnică de 4—5 tone a consumului 
de combustibil în centrala termică. 
Pe de altă parte, un mare volum de 
energie termică il vom recupera prin 
folosirea apei din perdelele de pro
tecție ale cuptoarelor în care se to
pește materia primă. Aici aș face o 
paranteză pentru cititorii ce nu sînt 
sticlari de meserie, arătind că fiecare 
cuptor în care se realizează pasta de 
sticlă este căptușit in interior cu un 
manșon prin care circulă apă. pen
tru protecția lucrătorilor de la 
„țeavă". Or, pină nu de mult, această 
cantitate de apă încălzită se pierdea, 
în prezent, aplicînd o idee a munci
torului instalator Dinu Turiceac, apa 
fierbinte din perdelele de protecție a 
cuptoarelor este utilizată în cele 
patru săli de dușuri ale personalului 
muncitor. Aceasta este

etapă, 
etapa 
ne-am 
utilizînd o insta
lație destul de 
simplă, apa 'din 
perdelele de pro
tecție a cuptoa
relor să fie. diri
jată în' conducte- 

caloriferele. Lucra-

o primă 
Căci. în 

următoare, 
propus ca,

le ce încălzesc
re ce a și început și care va fi gata 
pînă la toamnă. Toate acestea au 
fost cuprinse într-un studiu tehnico- 
economic ce constituie in același 
timp și programul nostru de acțiuAe.

Am răsfoit, la sfirșitul dialogului, 
studiul tehnico-economic pe care s-a 
fundamentat
recuperarea". Dintr-un raport statis
tic reieșea,

tului nu mai este nevoie să se 
recurgă la importul acestui produs.

însoțiți de inginerul loan Oltean, 
directorul întreprinderii, am urmărit 
cum se înfăptuiesc în practică si alte 
măsuri propuse și adoptate de adu
narea generală din luna februarie.

— Priviți cum arată noua mașină 
de spiralizat rezistentă tip „Kanthal" 
— ne spune muncitorul Szasz loan, 
șef de echipă. Ea costă, adusă din 
Import, 100 000 lei valută. De aceea, 
la adunarea generală, împreună cu 
lăcătușii Lărinczi Alexandru, Szat- 
mari Leon, Gustav Olaru si maiștrii 
Kirali Ioan si Barabas Ioan, am pro
pus realizarea ei în întreprindere. La 
început, propunerea noastră a fost 
primită cu zîmbete, chiar de unii to
varăși din conducere. Am avut în
credere în forțele si posibilitățile 
noastre și ne-am ambiționat. Știam 
că nu e totul să propui ceva, că tre
buie să și acționezi pentru ca o idee, 
o inițiativă să prindă viată.

— N-ar trebui să se înțeleagă că a 
fost un lucru simplu — îl comple
tează maistrul Kiraly loan. Dar 
prin realizarea cu forte proprii a va- 
riatorului electronic de turatie („su
fletul" mașinii, adevăratul examen 
de competentă) ne-am tinut cuvîntul 
dat, avînd satisfacția că. fată de 
mașina adusă din import, elimină în 
întregime consumul de amoniac, de 
sîrmă „Kanthal" și are o fiabilitate 
ridicată.

Asemenea muncitori și cadre teh
nice. care-și fac un titlu de răspun
dere și mindrie muncitorească din 
rezolvarea unor probleme tehnice di
ficile, sint numeroși la „Electromu
reș". Muncitorul Aurel Buzdugan, 
sculer matriter, a executat fără 
proiect (pentru scurtarea termenului 
de punere în funcțiune fixat în ho
tărîrea-program) mașina de indoit 
rezistente tip „Terma" și mașina de 
umplut rezistențe în tub „M.S.R." — 
ambele cu o eficientă economică de
osebită.

— La ora actuală — ne spune ingi
nerul Teodor Sideriaș, șeful atelieru
lui de proiectare produse electțoca- 
lorice — sîntem în măsură să ra
portăm că modernizarea tehnologiei 
de fabricație a discurilor electrice în
călzitoare, a liniilor de extrudare pen
tru izolarea cablurilor, ca și asimi
larea a încă 35 produse noi. care, po
trivit hotărîrii adunării generale, tre
buiau efectuate pină în luna iunie 
a.c., sînt pe punctul de a fi finali
zate.

Expresia cea mai directă a preocu
părilor stăruitoare ale colectivului de 
muncitori, maiștri, ingineri și tehni
cieni pentru înfăptuirea hotărîrii- 
program adoptată de adunarea gene
rală o reprezintă rezultatele obținute 
în producție. Un calcul preliminar 
arată că, față de anul 1980, în tri
mestrul I al acestui an colectivul în
treprinderii a redus cheltuielile de 
producție cu 31 lei la 1 000 lei pro
ducție marfă, iar cheltuielile mate
riale — cu 18,5 Iei, ceea ce echiva
lează cu realizarea unor economii de 
17,5 milioane lei. în ansamblu, pla
nul pe primul trimestru a fost în
deplinit la principalii indicatori.

— Deunăzi — ne-a spus, la 
său, contabilul-șef Alexandru 
lean — am făcut următorul < 
dacă anul acesta nu am : 
trodus în fabricație nici un i 
nou sau modernizat, ci am fi i 
aceleași mașini și utilaje de 
trecut, producția netă a întreprinde
rii noastre ar fi fost cu circa 100 mi
lioane lei mai mică. Pentru că în
făptuim riguros programul de înnoire 
și modernizare a fabricației, cele 100 
milioane lei „cîștigate" la producția 
netă înseamnă o contribuție în plus 
la bugetul statului de 96 milioane lei 
și o majorare cu 4 milioane lei a 
fondurilor proprii ale întreprinderii 
și a celor la dispoziția centralei, din 
care suplimentarea fondului de parti
cipare la beneficii a oamenilor mun
cii din întreprindere reprezintă 1,5 
milioane lei. Deci, cîștigăm și noi. cei 
care muncim aici, și întreprinderea 
pe care o administrăm, și întreaga 
societate.

Sînt motive care determină pe fie
care din cei peste 6 000 de oameni ai 
muncii din această mare întreprin
dere să acționeze în continuare, cu 
răspundere si exigentă, pentru trans
punerea fermă Jn practică a preve
derilor hotărîrii-program adoptate de 
adunarea generală.

— Este o cerință imperioasă să spo
rim producția de cartofi — ne-a spus 
la început interlocutorul nostru. Nu 
se exagerează deloc atunci cînd se 
spune că. pentru mare parte din 
populația tării, cartoful a devenit a 
doua pline. Consumul mediu anual 
de fiecare locuitor a crescut la aproa
pe 100 kg — o cantitate dublă fată 
de anul 1950. însă diversificarea ali
mentației în cantine, restaurante si 
chiar în gospodăriile populației face 
necesară o cantitate mai mare de car
tofi.. Nu trebuie 
uitate apoi multi
plele întrebuin
țări ale cartofu
lui. El este folo
sit — și urmează 
să fie folosit și 
mai mult — la 
îngrășarea porci
lor, deoarece din 
12 kg de cartofi 
se obține 1 kg de 
carne. Este și 
motivul pentru 
care în planul de 
dezvoltare a agri
culturii aprobat de 
al țărănimii s-a prevăzut ca în 1981 
să se obțină 6,2 milioane tone cartofi.

— Avînd In vedere neajunsurile 
care au existat anul trecut in ce pri
vește producția de cartofi, ce trebuie 
întreprins acum pentru a spori ran
damentul la hectar la această cultură?

— Avem toate condițiile ca în cele 
mai multe unități agricole să se ob
țină în mod constant peste 30 000 kg 
cartofi la hectar. De mai multi ani 
se asigură cartofi de sămîntă pentru 
reînnoirea materialului de plantare, 
produși în zonele închise. Există o 
sistemă de mașini specifică acestei 
culturi, se repartizează mai multe 
îngrășăminte chimice, mai multe in- 
sectofungicide, mai multe erbicide. 
Numai că producția de cartofi în tara 
noastră a oscilat mult atît de la an 
la an. cit și in același an de la un 
județ , la altul și de la. o unitate la 
alta. De aici rezultă că nu numai con
dițiile climatice au fost cele care au 
determinat ca în anumiti ani și în 
anumite unități agricole producțiile 
să fie mediocre, ci și modul cum a 
fost respectată tehnologia de cultură.

Iată de ce m-aș referi pe 
cite.va elemente care trebuie 
vedere.

Desigur, amplasarea acestei culturi 
s-a făcut din toamnă. Dar au inter
venit precipitațiile abundente, care 
impun o revizuire a acestei ampla
sări. Cartofii nu trebuie plantați pe 
terenuri grele sau pe cele cu exces 
de umiditate. Această alegere trebuie 
făcută acum, deoarece plantarea nu 
poate întlrzla. Recoltele mari la hec
tar nu se pot obține declt cultivînd

scurt la 
avute in

RECOMANDĂRI ALE SPECIALIȘTILOR
• Terenurile să fie bine mărunțite

lizate —
• Sub brazdă - sămînță de bună 

atent sortată
• Asigurarea densității plantelor

recentul Congres cartofl în terenuri bine fertilizate, 
îngrășămintele chimice trebuie să 
se administreze conoomitent cu pre
gătirea solului sau la plantare. 
Secretul obținerii de recolte mari 
stă în pregătirea terenului. întru- 
cît în iarna care a trecut n« 
au fost geruri mari, pămîntul nu s-a 
afinat îndeajuns. De aceea, acum la 
pregătirea solului se recomandă să 
se folosească cu precădere grapa cu 
discuri. Asigurarea densității optime 
este o altă măsură menită să ducă la 
obținerea de recolte mari. Pentru a 
se realiza producții de 30 000—40 000 
kg la hectar este necesar să existe la 
recoltare cel puțin 50 000 cuiburi la 
hectar. Aceasta impune acum o mare 
exigentă din partea specialiștilor la 
pregătirea tuberculilor de sămînță, 
eliminîndu-se cei bolnavi și calibrîn- 
du-se pe mărimi. La plantare, mași
nile să înainteze cu o viteză de 3.5—5 
km; o viteză mai mare este dăună
toare atît pentru realizarea densității 
optime, cit și pentru asigurarea uni
formității distribuirii tuberculilor. 
Sînt cerințe care trebuie, respectate 
cu cea mâi mare răspundere.

— Ce trebuie întreprins pentru 
spori si calitatea producției de 
tofi ? Nu rareori se aud asemenea 
afirmații : cartofii au degenerat. Este 
adevărată această apreciere ?

— Soiurile admise la înmulțire sa
tisfac in mare măsură cerințele con
sumatorilor. De asemenea, ele sînt 
măi rezistente la boli și dăunători, au 
un conținut de amidon ridicat. Totuși, 
se aud asemenea întrebări firești 
puse de gospodine : de ce cartofii pe 
care-i cumpără de la magazinele de 
specialitate, după curătat. rămîn nu
mai jumătate din greutatea lor : de 
ce miezul este vtnăt ? Dacă tubercu
lii sînt mici, deformați, cu ochii afun
dați Înseamnă că asa au fost produși. 
Prin urmare, unitățile cultivatoare, 
producătorii nu l-au cultivat in teren 

potrivit, nu au 
respectat tehno
logia recomanda
tă. “■ 
dacă 
tecați 
mici, 
vituri 
defecte care re
zultă din manipu
lare, este clar, 
vina-1 a celor 
care se ocupă de 
valorificare. Și 
faptul că miezul 
este vînăt este 

Tuberculii au fost

Plantarea mecanizată a cartofi
lor pe terenurile C.A.P. Minsen- 

tea, județul Harghita
Foto : Szakăcs Sândor

HARGHITA

ZIUA LA PLANTAT,
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calitate,

Din contră, 
sînt ames- 

mari cu 
prezintă lo- 

sau alte
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bunăoară, că în luna 
ianuarie a.c. — deci in condițiile 
funcționării recuperatoarelor de căl
dură — s-a înregistrat o economie 
de 56 000 mc gaz metan, față de nor
ma planificată. Iar în lunile februa
rie și martie această economie a 
crescut substanțial. Un alt calcul 
punea în evidentă că. cu cheltuieli 
de investiții minime, dar mai ales 
prin sporirea activității atelierului 
de autodotare. ar putea fi izolate 
toate boilerele recuperatoare de căl
dură, ceea oe ar face ca și acestea 
să contribuie la încălzirea calorife
relor începind cu iarna viitoare.

Efectul final scontat prin „Acțiu- 
nea-recuperare" este deosebit de im
portant : începînd din anul viitor, 
întreprinderea de sticlărie si porțelan 
din Dorohoi s-ar putea lipsi in tota
litate de centrala termică. „Va fi un 
mare cîștig și pentru noi, ca 
dealtfel și pentru economia tării 
— afirma tovarășul Dumitru Ci- 
readă. Pentru noi va însemna o 
substanțială scădere a cheltuielilor 
materiale ; pentru economia 
nală se va disponibiliza un 
de combustibil echivalent cu 
mul ce se realizează pentru
zirea locuințelor din orașul Dorohoi 
pe o durată de peste doi ani".

națio- 
volum 
consu- 
încăl-

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scînteii"

rîndul 
Năsă- 

calcul: 
fi in- 
produs 
produs 

• anul

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

ușor de explicat.
atacați de boli deoarece tratamentul 
plantelor nu a fost executat la timp. 
De asemenea, ei au stat mult timp pe 
cîmp din momentul recoltării pînă au 
fost transportați. în asemenea condi
ții, puși la siloz se înnegresc, se de- 
preciază.

Prin urmare, nu soiurile ar fi de
generate. ci nu se respectă tehnologia 
de cultivare. Or. acest neajuns poate 
fi înlăturat. Iată de ce încă de la 
plantarea cartofilor trebuie să se res
pecte punct cu punct tehnologia a- 
cestei culturi, iar pentru ca fiecare 
cuib de cartofi să dea o producție 
maximă, plantele trebuie să vegeteze 
normal pînă la maturitatea fiziologică 
a tuberculilor, ceea ce presupune să 
fie combătute la timp bolile și dău
nătorii. Prin urmare este necesar să 
se facă o cotitură radicală în ce .pri
vește . cultivarea cartofilor si aceasta 
începînd de acum, de la plantare, 
continuînd cu lucrările de îngrijire a 
culturilor pină la recoltare.
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Convorbire realizată de 
loan HERȚEG

CIND TRECI CU TRACTORUL

Ștefan Văcărescu : „Acum știm să lucrăm pă- 
mîntul și mai învățăm încă. Nu numai că ne 
place munca asta, dar știm și cit este ea de 

importanta pentru pîinea țării

Vasile Bacără : „Am lucrat pe toate tipurile 
de tractoare și din această cauză știu ce trebuie - 
să le cerem acestor minunate mașini pe care

\ le avem acum"

• • •

(Urmare din pag. I)
C.A.P., un atelaj cu două 
iepe albe, o frumusețe, erau 
chiar iepele cu care veni
sem eu în C.A.P. Totul era 
bine și frumos, era și nu 
era... Pentru că, vedeți 
dumneavoastră, treaba în 
agricultură se schimba gro
zav, se moderniza, eu... cu 
caii și căruța, om tînăr și 
în putere. „Măi băiete, am 
zis eu atuncea, urcă-te pe 
tractor, ține pasul cu vre
mea !“. îmi place pămîn
tul. Adică îmi place să-1 
văd cum rodește muncit de 
mine. De 11 ani am tot avut 
bucuria asta. Ș.i gîndesc a- 
cuma că mîine o să fie și 
mai bine ; că trebuie să 
facem din agricultura asta 
ceea ce așteaptă tara de, la 
noi...

De pe întinderea cîmpu- 
lui a sosit apoi, cu instala
ția sa de împrăștiat erbici- 
dele, Nistor Cheata, nu Cel 
mai vîrstnic, dar. hotărît, 
unul dintre cei mai inimoși 
dintre ei. Ne privește, apoi 
întreabă : „Tovarășul- di
rector e pe aici ? Are să-mi 
dea o ladă cu bere...". Iată 
și povestea acestei „datorii" 
pe care Cheata n-a pretin- 
s-o niciodată, dar pe care 
o amintește ca pe o glumă 
cu un anume tîlc : „Acum 
doi ani semănăm lucernă. 
50 de hectare. A venit la 
mine tovarășul director și 
nai-a zis îngrijorat oarecum 
de situație : «E mult, osăp- 
tămînă o să dureze». «Vă 
înșelați. i-am spus, o să 
termin în două zile». «Nu 
se poate frățioare, e mult 
de semănat». «Și dacă ter
min în două zile ?». Așa,

pus 
Am 
s-o

mai mult în glumă, am 
pariu pe o ladă cu bere, 
cîștigat-o, dar n-am vrut 
primesc, că nu pentru ea 
am muncit...". Dinu Tudor, 
inginerul-șef al consiliului 
unic agroindustrial Gruia, 
istorisește și el ceva ase

mănător : „Aveam de re- 
'coltat o suprafață de soia. 
Lucrare specială, foarte 
pretențioasă. Eram îngrijo
rat. Cheata a venit singur 
și mi-a spus : «Fiți pe pace, 
o facem și o facem bine, că 
dumneavoastră știți, cînd e 
nevoie, noi mîncăm și din 
mină, la volan, și pînă nu 
terminăm o treabă nu ne 
lăsăm». Așa au și făcut. 
Grozav mecanizator și gro
zav om e acest Cheata...".

■ întîmplări de acest fel sînt 
cu el o puzderie. Și astfel 
se întregește portretul unui 
om pentru care munca sa e 
viata însăși, iar agriculturii 
îi înțelege rosturile adinei 
dăruindu-i-se cu toate trăi
rile și bucuriile sale.

Rînd pe rînd au mal sosit 
și alții, au zăbovit cîteva 
minute și-au pornit din nou 
pentru că era abia miezul 
zilei și chiar dacă în acest 
loc aveau să-și termine 
treaba peste o oră. alte 
cîmpuri îi așteptau ca să fie 
grabnic cutreierate și bine- 
cuvîntate de munca lor și 
de mașinile pe care le con
duc și le strunesc. Un rod 
mai bogat va ieși la toam
nă din aceste pămînturi. Ei 
cred in- acest fapt, o și spun 
cu gesturile celui care a 
făcut totul pentru asta și 
astfel știe el ce știe. De a- 
ceea poate că și primăvara 
asta li se pare o altfel de 
primăvară.

în Harghita — județ cu veche tra
diție în producția de cartofi — ur
mează să se cultive în acest an aproape 
20 000 hectare cu această plantă ali
mentară, din care 9 000 ha în cooperati
vele agricole. Pentru încadrarea plan
tării în perioada optimă, organele ju
dețene de partid și de stat au luat 
măsuri bine gîndite menite să asi
gure folosirea din plin a fiecărei ore 
bune de lucru din cîmp. în unitățile 
mari cultivatoare de cartofi, situate 
în bazinele Ciuc și Gheorgheni, 
plantarea a demarat mult mai de
vreme decît în alti ani. Primii care 
au început această lucrare au fost 
cooperatorii și mecanizatorii din uni
tățile consiliului agroindustrial Cîrța. 
Exemplul lor s-a generalizat foarte 
repede în toate unitățile unde starea 
terenurilor permite declanșarea 
crărilor. Pretutindeni, prezenta 
cimp a activiștilor de partid si a 
cialiștilor a exercitat o influentă 
zitivă asupra folosirii depline a
telor mecanice și umane la plantat. 
Ca urmare, în cele 4—5 zile bune 
în care s-a putut lucra din plin. în 
cooperativele 
tate aproape 
rezultat bun, 
muncii din 
Harghita sînt 
solidă viitoarei recolte.

în ziua de 3 aprilie, pe tarlalele 
unităților agricole din consiliile agro
industriale Sincrăieni si Sînmartin, 
situate în bazinul Ciurului de Jos, se 
muncea-de zor. La Sincrăieni. de 
pildă. într-un timp foarte scurt s-a 
plantat circa 20 la sută din suprafața 
planificată. Inginerul-șef al consiliu
lui. tovarășul Gyongyi Istvăn, ne-a 
spus că sînt asigurate toate condiți
ile pentru continuarea lucrărilor în 
ritm intens si încadrarea lor în limi
tele timpului stabilit. Cooperatorii și 
mecanizatorii de aici muncesc fără 
preget. Deși bătea un vînt rece și 
tăios, iar cerul era ăcoperit de nori, 
oamenii și cele 18 mașini de plantat 
au lucrat din primele ore ale dimi
neții pină la lăsarea serii. Bilanțul 
zilei : 60 hectare plantate cu cartofi.

Nu-și dezmint bunul lor renume 
de vrednici gospodari nici coopera
torii și mecanizatorii din unitățile 
care aparțin consiliului agroindustrial 
Sînmartin. Ei au plantat cartofii pe 
mai bine de 320 hectare, ceea ce re
prezintă 24 la sută din suprafața des
tinată acestei culturi. Dimeny Ale
xandru, inginerul-șef al cooperativei 
agricole din Sînmartin, ne spune că, 
în cursul ultimelor zile, s-a depășit 
sistematic viteza zilnică planificată 
la plantare cu circa 10—12 hectare. 
Acest lucru se datoreste modului în 
care conducerea unității a reușit să 
elimine stagnările'. Bunăoară, masa 
de prînz, pregătită in cantina coope
rativei. se aduce și se servește oa
menilor la fata locului Randamen
tul zilnic la plantare a sporit astfel 
cu circa 5—6 hectare. La Tușnad. to
varășul Molnar Emeric. președintele 
cooperativei, pare a fi mulțumit, cel 
puțin pentru moment, de modul cum 
se desfășoară lucrările de plantare. 
Tuberculii au fost introduși în 
pe o suprafață de 100 hectare 
cele 400 planificate.

Desigur, pînă în ziua încheierii 
crărilor de plantare în județul Har
ghita mai sînt multe de făcut. Reu
șita deplină a acestei importan
te acțiuni nu trebuie însă lăsată 
nici un moment în voia mersului 
de la sine. Deviza : „Ziua la plantat, 
noaptea la pregătirea terenului" tre
buie să se generalizeze peste tot. in 
toate unitățile cultivatoare de cartofi 
din județ.

agricole au fost plan- 
1 200 hectare. Este un 
o dovadă că oamenii 
agricultura județului 

hotărîți să pună o bază

sol 
din

lu-

REALIZĂRI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ROMANEȘTI
Procedeu inedit de turnare a fontei

După turnarea cu succes a lin- 
gotierelor F-l 300; a unor batiuri 
pentru mașini-unelte. a mari cor
puri de pompe pentru irigații, a 
unor cilindri de laminare și a altor 
piese masive cîntărind între 25 și 
75 tone, 'de curînd la; turnătoria de 
fontă a Combinatului de utilaj greu 
din IAȘI au mai fost turnate două 
lingotiere de performantă. însumînd 
120 de tone. Evenimentul se con
stituie ca o premieră națională în 
operația de turnare a fontelor și. 
în același timp, confirmă eficienta 
și valabilitatea unui procedeu ine
dit conceput de inginerul Francisk 
Schonberger. șeful atelierului de 
proiectare la cald.

Metoda turnării simultane a lin- 
gotierelor respective a determinat 
folosirea, tot pentru prima dată, a 
întregii capacități de elaborare și 
stocare a fontei lichide, fant ce a 
înregistrat o creștere cu 50 la sută 
a productivității muncii, precum și 
însemnate economii de energie 
electrică și gaz metan.

Lingotierele realizate astfel de 
către turnătorii ieșeni sînt destina
te întreprinderii de mașini grele 
București, unde vor fi folosite la 
turnarea, tot pentru prima dată în 
tară, a lingourilor pentru forjele 
de 12 000 tone forță. (Manole 
Corcaci).

de arzător are o capacitate cu 30 la 
sută mai mare ; totodată, el a eli
minat opririle tehnologice ale liniei 
de producție, topitorie — fabrica 
de acid sulfuric, cauzate de înfun- 
darea cu praf volatil a unui 
schimbător de căldură din traseul 
gazelor. Eliminarea acestor opriri 
asigură prelucrarea unei cantităti 
suplimentare de produse miniere

din care rezultă anual 1 000 tone 
cupru metalic și 8 000 tone acid sul
furic. Totodată, consumul anual de 
combustibil gazos se reduce cu 1 mi
lion de metri cubi. Volumul chel
tuielilor de producție diminuîndu-se 
cu 2,7 milioane lei anual, costul lu
crărilor de cercetare, proiectare și 
realizare se amortizează într-un 
timp foarte scurt. (Vlaicu Radu).

Echipament pentru verificarea contoarelor

Tip nou de arzător
La întreprinderea metalurgică de 

metale neferoase din Baia Mare 
funcționează de cîteva luni, cu 
rezultate valoroase, un nou tio de 
arzător la cuptorul de topire în 
suspensie a concentratelor cuproa
se. Conceput și realizat în cadrul 
Institutului de cercetări și proiec
tări pentru minereuri și metalurgie

neferoasă din localitate în colabo
rare cu specialiști de la întreprin
derea în care a fost montat și de 
la Institutul de învătămînt superior 
Baia Mare, arzătorul turbionar pen
tru concentrate cuproase este bre
vetat ca invenție.

Față de utilajul folosit pînă în 
prezent, adus din import, noul tip

Specialiști din cadrul filialei din 
Cluj-Napoca a Institutului de pro
iectări pentru automatizări. în coo
perare cu cei de la întreprinderea 
de aparate electrice de măsură din 
Timișoara au conoeput și realizat, 
pentru prima oară în tară, un echi
pament electronic complex capabil 
să efectueze simultan verificarea 
metrologică automată a 40 de con
toare. Acest echipament realizea
ză următoarele tipuri de probe 
pentru contoarele testate : mers in 
gol, sensibilitate, mecanism totali
zator, precum și proba de măsură 
a erorii relative a contoarelor ve
rificate fată de contorul etalon. Ve
rificarea se poate face pentru o

mare gamă de contoare : monofa
zate sau trifazate cu simplu și cu 
dublu tarif, cu trei sau cu patru 
fire, pentru contoare de energie 
electrică activă sau reactivă etc.

Prin componentele pe care le 
include în structura sa : un sistem 
de calcul de tipul FELIX 
cupior de proces, care 
preluarea informației de 
te cele 40 de contoare
și realizează interfața cu calculato
rul — un simulator de sarcină, stand 
de traductoare optice, contor etalon 
etc — acest echipament se situează 
printre cele mai perfecționate apa
raturi similare realizate pe plan 
mondial. (V. Radu).

M18, un 
asigură 

la toa- 
testate

I. D. KISS 
corespondentul „Scînteii
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Noi mărturii ale vechimii multimilenare 

și originalității civilizației 
înflorite pe meleagurile noastre

Tezaurul de podoabe din aur de la Hinova - Mehedinți
In cursul cercetărilor desfășurate in anul trecut pe 

șantierul arheologic de la Hinova - Mehedinți, a fost 
descoperit un mare tezaur de obiecte de podoabă din aur 
datind din secolul 12, înaintea erei noastre - măr
turie a faptului că din vremuri străvechi pe me
leagurile noastre s-au plămădit creații artistice de mare 
valoare, semn al aspirației și dragostei pentru frumos 
ale inaintașilor noștri, ale unei civilizații avansate.

In rindurile ce urmează infățișăm împrejurările des
coperirii tezaurului și excepționala sa însemnătate știin
țifică și artistică.

Cele peste o mie de piese ale tezaurului : o diademă, trei brățări 
masive pentru bărbați, două brățări pentru temei, 47 de piese de colier 
de forma clopoțeilor, 45 de piese de colier de forma cerceilor, sute de 
perle și mărgele de variate dimensiuni și forme. Marea lor varietate 
reprezintă blazonul „profesionalității11 meșterului de acum peste trei 

milenii

Diadema — piesa eea mai elaborată a tezaurului. Era confecționată 
dintr-o foaie subțire de aur cu grosimea de un milimetru. Are lungi
mea de 59 de centimetri și lățimea de 2,5 centimetri. Motivul orna
mental — discul solar — are rădăcini în decorația ceramicii din epoca 

anterioară

...Hinova. O așezare mehe- 
dinteană pe malul Dunării, 
acolo unde, la vreo douăzeci 
de kilometri spre răsărit. de 
Drobeta-Turnu Severin, ma
rele fluviu face o buclă către 
sud-est. Un nume care. în- 
cepînd cu anul 1976. s-a im
pus atenției arheologilor ca 
unul din acele locuri ce au 
păstrat, ca intr-o arhivă, va
loroase mărturii ale continui
tății de viață autohtonă in 
frămîntata epocă a migra
ții lor.

Ce s-a întîmplat. așadar. în 
1976? Executarea unor lucrări 
de terasare Pe un platou din 
apropierea Dunării a impus 
atunci intervenția specialiști
lor Muzeului regiunii Porților 
de Fier din Drobeta-Turnu 
Severin, care au început să
păturile. Așa a apărut pe 
harta arheologică a tării un 
nou șantier, un șantier ce 
avea să furnizeze informații, 
nu o dată spectaculoase, des
pre viata comunității daco
române de aici în secolele 
IV—V ale erei noastre.

Iată cum se infătisează as
tăzi. după 4 campanii de cer
cetări. inventarul arheologie 
descoperit la Hinova. Circa 
600 de monede romane emise 
intre a*nii 294 și 408 e.n. Semn 
deci al unei vii circulații mo
netare. Numeroase obiecte 
casnice Și de podoabă, unelte 
meșteșugărești: fusaiole. măr
gele. cercei, piepteni, lame 
de cuțit, dălți, greutăți de 
plasă pentru pescuit, dăltițe 
pentru confecționat obiecte 
fine, recipienți de turnat me
talul. topoare din fier. sape. 
Dovezi, așadar, ale unei in
tense activități meșteșugă
rești și agricole. ■

Inscripții din secolele 
IV—V — lucru rar pentru 
acea vreme — unele stirnind 
un firesc interes printre spe
cialiști. Cea dinții este un în
scris pe un vas — ..Concorde'1 
— și a fost scrijelat în pasta 
moale înainte de arderea va
sului. S-a emis ipoteza că ar 
putea reprezenta numele pro

prietarului sau al unui mar
tir creștin. Pe o cărămidă a 
fost imprimată o ștampilă a 
Legiunii a V-a Macedonica. 
dovadă ded că aici au locuit 
soldați ce aparțineau acestei 
legiuni. Dar cea mai spec
taculoasă descoperire o con
stituie țigla purtind inscrip
ția ..DRUBET(A)". care ates
ta perpetuarea oină in se
colele IV—V a străvechii de
numiri dacice a Drobetei.

A putut fi deci precizat 
faptul că la Hinova s-a aflat 
un castru roman, de mici 
dimensiuni (36,60/25,40 m),
construit probabil la sfîrșitul 
veacului al III-lea sau în
ceputul celui următor, a că
rui existentă a durat pină in 
prima parte a veacului al 
V-lea. Castrul de la Hinova 
făcea parte dintre acele for
tificații care aveau menirea 
de a supraveghea si apăra 
porțiuni ale marelui val de 
apărare construit în secolul 
al IV-lea de imperiul roman 
la nordul Dunării, cunoscut 
sub numele de ..Brazda Iu- 
Novac'1.

Dar descoperirile de la 
Hinova sint importante 'și 
din alte puncte de ve
dere. în primul rind — 
pentru că perpetuarea topo
nimicului „Drubet(a)“ după 
atitea secole de stăpinire ro
mană. dovedește rezistenta și 
vitalitatea elementului dacic, 
participarea lui activă la via
ța militară și politică a impe
riului. Cercetările de la Hi
nova aduc, așadar, dovezile 
materiale ale faptului, cunos
cut din sursele scrise, că 
simbioza daco-romană este 
puternic inriurită de păstra
rea unor capete de pod și de 
revenirea la nordul Dunării 
a stăpinirii romane in veacu
rile IV—V.

Așa se înfățișau in vara 
anului trecut — cînd lucrările 
erau aproape incheiate in 
castru — concluziile arheolo
gilor care au lucrat aici. Dar 
șantierul de la Hinova nu-și 
epuizase încă zestrea de... 
surprize.

grame pină la unele care au 
o greutate de peste o jumă
tate de kilogram. Este vorba 
despre obiecte de podoabă și 
lingouri folosite ca materie 
primă. în total, tezaurul cin- 
tărește 4.995 kilograme, fiind 
sub acest aspect, unul din 
cele mai mari tezaure des
coperite nu numai in țara 
noastră, ci și peste hotare.

— Cînd a fost lucrat ?
— Tezaurul a fost lucrat în

secolul al XlI-Iea î.e.n., cu 
alte cuvinte la sfîrșitul epocii 
bronzului și începutul epocii 
fierului. Este o perioadă că
reia îi corespunde. în planul 
civilizației materiale, cultura 
numită Ostrovul Banului. 
Ceea ce asigură încadrarea 
certă a tezaurului în această 
epocă sint forma, culoarea și 
ornamentația vasului, identi
că cu a celor din cultura a- 
mintită, precum și ornamen
tația obiectelor de podoabă.

Excepționala valoare 
științifică a marelui tezaur

— Vd rog să explicați ci
titorilor in ce constă valoa
rea științifică a tezaurului?

— Tezaurul de podoabe 
tracice din aur de la Hinova 
se adaugă celor descoperite 
pe întreg teritoriul tării noas
tre, unele chiar în zona du
năreană. Ceea ce însă con
feră o insemnătate științifi
că deosebită acestui tezaur 
este faptul că el aduce do
vezile sigure, peremptorii, în 
sprijinul ipotezei avansate 
de mai mult timp că aceste 
tezaure nu au fost aduse la 
nordul Dunării din alte părți, 
în cadrul unor raporturi co
merciale, ci au fost executa
te aici de către meșterii traci 
nord-dunăreni. Ne întemeiem 
afirmația pe faptul că numai 
o parte din piesele tezauru
lui au o formă finită, cele
lalte fiind în stadii mai 
mult sau mai puțin avansa; 
te de prelucrare. Ba avem 
chiar gheme de șîrmă și bare 
de aur, care reprezentau ma
teria primă pentru meșter. 
Or, aceasta inseamnă că ele 
nu au fost importate sau 
dobîndite din afara zonei, ci 
că au servit unui meșter sau 
poate mai multora pentru e- 
xecutarea podoabelor. Meș
ter pe care o primejdie de 
moarte l-a silit să ascundă 
tezaurul înainte de a-1 de- 
săvirși și pe care nu avea 
să-1 mai dezgroape.

Se redau, astfel, acestui

spațiu nord-dunărean atitea 
și atitea tezaure, remarcabi
le opere de artă, mărturie a 
talentului și dragostei pen
tru frumos a oamenilor din- 
totdeauna ai acestui pămint 
— care erau socotite pină 
mai deunăzi, în cel mai bun 
caz, comenzi ale unor căpe
tenii ale populației nord- 
țiunărene. Căpetenii politice, 
militare, religioase, care fără 
îndoială că au existat și care 
și-au comandat asemenea po
doabe din nevoia de a sub
linia și în acest mod puterea 
lor, diferențierea adinei fată 
de masa populației.

Pe de altă parte, tezaurul 
de Ia Hinova stă mărturie u- 
nor intense legături ale zo
nelor limitrofe Dunării cu 
lumea intracarpatică, de unde, 
mai mult ca probabil, pro
vine aurul. Am putea zice că 
și atunci, ca și mai tîrziu, 
Carpații n-au fost un zăgaz, 
o barieră, ci o punte de le
gătură a oamenilor de pe 
cele două versante ale sale. 
Toate acestea vin să ateste 
faptul că inainte cu mai bine 
de un mileniu de Burebista, 
cu mult înainte de apariția 
romanilor in istoria lumii, 
în spațiul carpato-dunărean 
exista o puternică civilizație 
traco-dacică cu trăsături dis
tinctive, explicind astfel dez
voltarea unor schimburi boga
te cu cealaltă mare civilizație 
a epocii — civilizația greacă.

Piese de colier de forma clopoțeilor. Cele 47 de piese de acest fel au , 
dimensiuni între 2,3 și 5,3 centimetri. Se prindeau pe un fir de sirmă

introdus printr-un orificiu de la capătul subțire al clopoțeilor

Cea mai mare dintre brățările pentru bărbați. Lucrată dintr-o foaie 
lată și masivă de aur. Are greutatea de 580 grame. Cei zece butoni 

sint implintați în placă prin găurire

O impresionantă atestare, 
un sugestiv mesaj 

de acum trei milenii

Comori artistice inestimabile, 
ivite din „mina de aur“ 

a unor iscusiți meșteri

Una din cele două brățări pentru femei. Este confecționată dintr-o 
foaie masivă de aur, lată de 1,5 centimetri. Ornamentul simplu — patru 
linii incizate în lungime, restul suprafeței fiind incizat cu linii diago

nale — dădea brățării un efect deosebit

...30 iulie 1980. Lucrările 
erau practic terminate în cas
tru. Fusese atins peste tot 
„pămintul viu", cum numesc 
specialiștii straturile nede
ranjate de mina omenească. 
Arheologul dr. Miști Davides- 
cu, directorul Muzeului regi
unii Porților de; Fier, condu
cătorul obiectivului arheolo
gic, putea fi mulțumit : șan
tierul de la' Hinova îm
bogățise cu date prețioa
se cunoașterea noastră asu
pra secolelor IV—V. Se 
fac totuși operații de rutină, 
ultimele verificări. „Spacul" 
se înfige în pămint mai mult 
din obișnuință. Deodată, un 
sunet avertizează că a fost 
lovit un vas. Este dezgropat 
cu grijă. Vasul pare În
treg. Este un vas vechi, la 
prima vedere similar cu alte 
41 de urne funerare din e- 
poca bronzului care mai fu
seseră descoperite aici. Nimic 
nu lăsa să se întrevadă sur
priza. Pină cînd, înlăturîn- 
du-se pămintul adunat Ia 
gura lui, în razele soarelui 
de iulie, strălucesc nu doar

resturi de oase incinerate, ci 
obiecte de aur.

Pentru arheologul Mișu Da- 
videscu au urmat apbi luni 
Întregi de măsurători, de 
comparații, de analize, de 
căutări. La numeroase între
bări trebuia găsit răspuns: 
Din ce epocă este tezaurul ? 
Cine l-a lucrat ? Ce valoare 
științifică are ? Și multe, 
multe altele. După ample in
vestigații. realizate pe baza 
și cu instrumentele cercetă
rii științifice moderne, au
torul descoperirii putea oferi 
răspunsurile așteptate istori
cilor. arheologilor întruniți 
la Brașov, la tradiționa
la sesiune anuală privind 
rezultatele cercetărilor ar
heologice din anul 1980 
(26—28 martie a.c.). Iată-le 
așa cum le-am aflat în- 
tr-o convorbire pe care am 
avut-o, nu de mult, cu au
torul descoperirii.

— Mai intii ce confine te
zaurul ?

— Peste o mie de obiecte 
din aur — de la piese ce 
cîntăresc doar cîteva mili-

— Ce valoare artistică au 
podoabele ?

— Fără îndoială că, din 
punct de vedere artistic, cea 
mai bine realizată dintre pie
sele tezaurului este diadema. 
Meșterul trac a lucrat. în a- 
cest scop, o foaie subțire de 
aur. cu o grosime de un mi
limetru. pe care a decorat-o 
cu 14 cercuri, punctate la 
mijloc, simbolizînd soarele. 
Dacă modul de ornamentare 
ca și de prindere al diademei 
este asemănător cu cel al po
doabelor descoperite in mor
mintele princiare de la Mi- 
eene. motivele ornamentale 
își au rădăcini sigure în crea
ția plastică autohtonă a epo
cii anterioare, mai exact în 
decorația eeramicii. Una din
tre brățările bărbătești este 
ornamentată prin șănțulețe 
adinei, delimitate dc nervuri 
puternice. Ea are la cele 
două capete cite 5 butoni ro
tunzi. implintați in placă prin 
găurire. Nervurile și bufonii 
conferă brățării amintite ar
monie și suplețe, echilibrind 
masivitatea ei.

Același simt al proporții
lor. aceeași perfectă stăpini

re a meșteșugului o denotă 
și piesele de colier în for
mă de clopoței sau de cer
cei. mărgelele de colier de 
formă romboidală. Dar mă
iestria meșterului aurar trac 
apare cel mai pregnant în e- 
xecutarea perlelor de forma 
virfului de con de foarte mici 
dimensiuni — formă vizibi
lă numai la examinarea lor 
eu lupa. In orice caz, per
lele și mărgelele tezaurului 
de la Hinova vădesc pu
ternica influentă a cerami
cii autohtone asupra mește
rului orfăurar, multe dintre 
acestea reluind, la alte di
mensiuni, formele ceramicii 
folosite cotidian. Cum spu
neam insă, analogia motive
lor ornamentale ale diade
mei cu cele de pe podoabe
le descoperite în Grecia Iasă 
să se întrevadă strînse con
tacte ale zonelor nord-dună- 
rene cu lumea grecească, e- 
geeană. Relații in cadrul că
rora vedem că lumea nord- 
dunăreană putea propune la 
rîndul ei realizări artistice 
de marcă.

Silviu ACHIM

Cea de-a doua brățară bărbătească cîntărește 469 grame. A fost con
fecționată dintr-o bară masivă de aur, răsucită de 6 ori

Ultima brățară bărbătească este realizată tot prin batere dintr-o foaie 
mai îngustă și mai subțire de aur. Lățimea benzii este de 1.5 centi
metri. Foaia a fost răsucită de patru ori pentru a lua forma dorită.

Cintărește 262 grame

Incepind cu această săptămână, inestimabilul tezaur 
înfățișat parțial in pagina noastră va fi expus la 
Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România.

Mărgele de colier de formă romboidală. 
I Alăturarea lor suecesivă poate fi o „antici- 
I pație11 a Coloanei infinite a Meșterului de 

la Hobița. O tulburătoare „anticipație"!

Un colier reconstituit din cele 45 de piese 
de forma cerceilor. Mărimea lor diferă între 
2,5 și 4 centimetri.

Tezaurul cuprinde 578 de perle de dimen
siuni foarte miei — o adevărată piatră de 
încercare pentru meșter.

Colier reconstituit din piese de forma clo
poțeilor. Dimensiunile diferite ale pieselor 
confereau colierului echilibru și armonie.

Una din cele cinci brățări din dublă sîr- 
mă spiralică. Nu sint ornamentate. Sirma 
lor axe grosimea între 1,5 și 2 milimetri.

Colier reconstituit din 16 piese de formă 
spiralică. Fiecare dintre acestea era lucrat 
dintr-o foaie de aur lată dc 2 milimetri, care 
a fost in prealabil răsucită pe un corp dur.

\
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Tovarășului GILBERTO VIEIRA
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Columbia
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

folosesc plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală.

Exprim convingerea că relațiile dintre partidele noastre se vor dezvolta 
continuu, in spiritul stimei și respectului reciproc, în interesul popoarelor 
român și columbian, al cauzei păcii, destinderii, progresului și colaborării in
ternaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

A apărut volumul :

Din gîndirea social-politică 
a președintelui României, 

Nicolae Ceaușescu
ROLUL ȘI ATRIBUȚIILE . 

SINDICATELOR DIN ROMÂNIA
Editura politică

^COTIDIAN
SOSIREA UNOR DELEGAȚII SINDICALE

DE PESTE HOTARE LA CONGRESUL U.G.S.R.

Manifestări politico-educative
Și cultural-artistice consacrate

aniversării partidului

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

H Pe rîul Tîrgului, de pe raza 
frumoasei comune Lereștj, județul 
Argeș, a început construcția unei 
noi hidrocentrale, care va avea o 
putere instalată de 19,5 megawați. 
Pe același rîu se va mai înălța 
încă o hidrocentrală la Voipești.

■ La Întreprinderea de utilaje 
pentru prelucrarea cauciucului 
Băicoi au fost realizate două noi 
tipuri de mașini de înaltă tehni
citate. Este yorba de mașina de 
confecționat anvelope radiale pen
tru autoturisme și de mașina de 
ambalat anvelope pentru export. 
Prin realizarea celor două tipuri de 
mașini, care nu se vor mai aduce 
din import, se obțin importante 
ș onomii valutare.

■ La scurt timp după livrarea în 
R. A. Egipt a 5 000 de frigidere, 
întreprinderea de profil din Găești 
a fost solicitată de partenerul străin 
să mai trimită încă pe ațîtea. Ce 
e bun se captă.

■ Unele magazine din Rm. Vilcea 
au fosț dotgte cu cîntajp noi, care 
prezintă cumpărătorului atit greu
tatea, cit și prețul. Intre timp, multe 
cintare s-au defectat. întreprinderea 
de specialitate - I.R.U.C. Vîlcea - 
zice că nu are meseriași care să se 
priceapă la acest tip de cintare. 
Cineva trebuie să pună, totuși, în... 
balanță necesitatea pregătirii aces
tora.

HI La Facultatea de hidrotehnică 
a Institutului politehnic din lași au 
fost realizate noi structuri de bara
je filtrante din elemente prefabri
cate din beton, pentru colectarea 
torenților, în vederea combaterii 
eroziunii de adîncime a solului. 
Noile structuri de baraje sînt mai 
ușor de construit și mai ieftine.

■ Deși modernizate de curînd, 
străzile Maior Cocovici și Baghetei 
din București arată ca după... arat.

După terminarea instalării unui 
canal colector - ne scrie cititorul 
Sandu Luca - cei de la I.D.E.B. au 
lăsat străzile respective numai gropi 
și noroaie. Un bun gospodar strînge 
totul în urma lui și face curat. La 
I.D.E.B. se pare că nu există mă
turi.

■ Colectivul întreprinderii de 
piese auto Sibiu a încheiat pregă
tirile de fabricație a nu mai puțin 
de 100 de repere pe care le are 
de realizat pentru autoturismul 
„Oltcit". O realizare deosebită o 
constituie amortizorul telescopic de 
spate, aflat în probe de rodaj. 
Care probe merg ca pe roate.

■ Din autogara Bîrlad, cîteva 
curse de autobuze au fost scurtate 
sau suspendate temporar. Cauza : 
drumgri devenite impracticabile pe 
traseele ce duc la Poiana (județul 
Bacău), Mălușteni, Florești, Che- 
trosu, Cîrlomănești (județul Galați). 
Depinde numai de spiritul gospo
dăresc al edililor și cetățenilor din 
localitățile respective pentru a avea 
din nou autobuze la... scară.

■ Inițiativa ca personalul tehni- 
co-administrativ să lucreze o zi pe 
săptămînă direct în producție, ală
turi de muncitori, a fost extinsă în 
toate unitățile industriale din ju
dețul Bacău. De la începutul anu
lui și pînă acum a fost obținută o 
producție suplimentară în valoare 
de 38 milioane lei. Cifră deloc de 
neglijat, care este în continuă creș
tere.

■ Două autodubițe — 31-CJ-1283 
și 21-CJ-4767 - staționau în fqța 
complexului comercial ,,Hermes" 
din Cluj-Napoca. Amindouă bătu
seră cale de kilometri pentru a 
transporta imensa greutate a unei... 
facturi. Cine „facturează" contra- 
costul unor asemenea curse păgu
bitoare ?

Pînă simbătă seara au sosit in Ca
pitală pentru a participa la lucră
rile Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor, ce se vor desfășura în
tre 6 și 8 aprilie, reprezentantul Fe
derației Sindicale Mondiale — F.S.M., 
delegația Consiliului Central al Sindi
catelor din R.S. Cehoslovacă, delega
ția Federației Sindicatelor din intrea- 
ga Chină, delegația Consiliului Națio
nal al Centralei Oamenilor Muncii din 
Cuba, delegația Federației Sindicate
lor din R.P.D Laos, delegația Con
siliului Central al Sindicatelor din 
R.P. Mongolă, delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P. Un
gară. delegația "Consiliului Central 
al Sindicatelor din U.R.S.S., de
legația Federației Sindicatelor din 
R.S, Vietnam, reprezentanți ai sindi
catelor palestiniene și iordaniene, de
legația Federației Generale a Sindica
telor Muncitorilor din Siria, repre
zentantul Biroului Federației Sindi
catelor funcționarilor și profesiona
lilor din Sudan, reprezentantul Co
misiei Confederate a Confederației 
Sindicale Congoleze, reprezentantul 
Confederației Sindicatelor din întrea
ga Etiopie, reprezentantul Confede
rației Naționale a Oamenilor Mun
cii din Guineea, reprezentantul Fe
derației Sindicatelor Muncitorilor din

Republica Malgașă, reprezentantul 
Comisiei Naționale de constituire a 
Consiliilor de producție — C.N.I.C.P., 
din Mozambic. reprezentantul Sin
dicatului Feroviarilor din Senegal, re
prezentantul Centralei Unitare a Oa
menilor Muncii din Venezuela, re
prezentantul Consiliului Central al 
Sindicatelor din Afganistan, delegația 
Uniunii Sindicatelor docherilor de pe 
coasta de est — I.L.A. din S.U.A., 
reprezentantul Consiliului Executiv 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din Kuweit, reprezentantul Federației i 
Naționale a Muncitorilor și Funcțio- , 
narilor din Liban, reprezentantul Con- I 
greșului Sindicatelor din Africa de ■ 
Sud — S.A.C.T.U.. reprezentantul In- 
tersindicalei Naționale din Portuga
lia. reprezentantul Confederației Sin
dicatelor Comisiilor Muncitorești din 
Spania, reprezentantul Confederației 
Unitare a Oamenilor Muncii din Cos
ta Ricg. reprezentantul Confederației 
Generale a Oamenilor Muncii din 
Peru, delegația Federației Sindicate
lor Egiptene — F.S.E.

La aeroportul internațional Otopeni. 
oaspeții au fost întîmpinați de mem
bri ai Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R.. de acti
viști ai sindicatelor.

(Agerpres)

în întreaga țară continuă să se 
desfășoare ample acțiuni și mani
festări consacrate aniversării a 60 
de ani de la crearea Partidului 
Comunist Româp.

La Lugoj, Comitetul municipal 
de partid a organizat un colocviu- 
dezbatere la care au luat parte 
activiști de partid și de stat, nu
meroși oameni ai muncii, iar Mu
zeul județean de istorie Galați și 
Filiala locală a Arhivelor statului 
au organizat la Șantierul naval din 
localitate o expunere-dezbatere 
insoțită de documente, fotocopii, 
fotografii cu tema „Partidul Co
munist Român, conducătorul luptei 
de eliberare socială și națională a 
poporului român, al operei de edi
ficare a socialismului in România". 
Simpozioane sub genericul „60 de

ani de lupte și victorii ale po
porului nostru sub conducerea 
Partidului Comunist Român*' s-au 
desfășurat in municipiile Bacău 
și Tp. Mureș, Ia Clubul minerilor 
din Anina, Ia Casa tineretului din 
Craiova, Casa de cultură din Fău- 
rei și Căminul cultural din co
muna Galbenu. județul Brăila. 
Conferințe și expuneri consacrate 
activității revoluționare a Parti
dului Comunist Român pentru 
dreptate socială și libertate națio
nală. pentru independenta și suve
ranitatea României, pentru edifi
carea socialismului în patria noas
tră au avut loc la Buziaș, Deta, 
Jimbolia, Sinnicolau Mare, Tulcea, 
Combinatul metalurgic din Cim- 
pig Turzii, in comunele din raza 
consiliului unic agroindustrial 
Traian din județul Brăila.

Aceluiași memorabil eveniment 
i-au fost dedicate un mare număr 
de expoziții. între acestea se re
marcă expozițiile de carte social- 
politică vernisate la biblioteca ju
dețeană Mehedinți și la Casa 
de cultură din orașul Macin, 
expozițiile itinerante de fotografii 
deschise pînă acum la Gura Hu
morului și Horodniceni. care vor 
fi prezentate in toate localitățile

județului Suceava. La casele de 
cultură ale sindicatelor și tinere
tului din Tg. Jiu. la Galeriile 
„Arta" din Piatra Neamț, la Casa 
municipală de cultură Drobeta- 
Turnu Severin și la Bacău au fost 
organizate expoziții de artă plas
tică, iar la Caransebeș, o expoziție 
de artă populară.

Spectacole și programe cultu- 
ral-artistice, în care este omagiat 
gloriosul nostru partid, s-au des
fășurat la Casa armatei si la Casa 
de cultură din Timișoara, la Ca
sa de cultură din Bîrlad. la că
mine culturale sătești din iudetul 
Neamț, la Casa de cultură din 
Babadag. Gale de filme și montaje 
cinematografice, cuprinzind ima
gini semnificative din cele mai 
reprezentative filme care redau 
activitatea partidului nostru de la 
crearea sa și pînă în prezent, pre
cum și aspecte din timpul vizitelor 
de lucru efectuate de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-au desfășurat 
la întreprinderea cinematografică 
județeană din Vaslui, la cluburile 
muncitorești din Moinești, Buhîiși. 
Dărmănești, la căminele cultu
rale din județul Bacău, cineclubul 
„Columna" al Casei municipale de 
cultură din Cluj-Napoca și altele.

tv
PROGRAMUL 1

8.30 Tat înainte !
9,15 Film serial pentru copil
9,35 omul și sănătatea

îo.oo viata sațului
11.40 Bucuriile muzicii
12,30 De strajă patriei
13.00 Telex
13,05 Album duminical
15.25 Șah
J5,W Republica Socialistă Cehoslovacă. 

In preziua deschiderii Congresului 
Partidului Comunist Cehoslovac. 
Reportaj

16.00 Telesport
16,53 Filme inspirate din lupta P.C.R. 

Setea. Scenariul : TItus Popovici.
18.40 Micul ecran pentru cei mici
1° 00 Telejurnal
1 , 0 Cîntarea României

1,00 Film artistic. Cazul Taylor
82.25 Telejurnal

PROGRAMUL 3
11,00 Teleșcoală
13,00 Concert educativ
14,00 Reportaj T
14.15 Intilnire in platou
15.15 File de cronică revoluționară m 

dramaturgia românească
16,40 Desene animate
17.oo Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19,30 Telerama

20,00 Serată muzicală TV (continuare)
21.50 Documentar artistic TV
22.25 Telejurnal

LUNI 6 APRILIE
PROGRAMELE 1 și 2
în jurul orei 9,00 — Transmisiune 
directă de la Sala Palatului Repu
blicii : Ședința de deschidere a 
Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor.

PROGRAMUL 1
16,00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Actualitatea economică
19.45 Orizont tehnicp-științific
20.30 Film serial TV. Anul 1848. Episodul 

I : Pămîntul. O producție a Stu
dioului de film TV în colaborare 
cu Casa de filme 5

21,20 Cadcan mondial
21.45 Laudă muncii 
22,Q5 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.Q0 Program muzical-folcloric 
16,ia Cenacluri ale tineretului
16.45 Dosarele istoriei. Dreptul la viață, 

la pace și existență liberă
17.25 De pretutindeni
17.50 Pagini din istoria teatrului româ

nesc. Reluarea episodului 11*
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Mozaic — selecțiuni
21.15 Antologia artei muzicale românești 
22,05 Telejurnal.

ȘTIRI SPORTIVE
Etapa a 33-a a. Campionatului di

viziei A» la fotbal s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate: F.C. Baia Mare 
— F.C. Argeș Pitești 0—Q; F.C.M. 
Galați — Progresul Vulcan București 
J—2 (1—0): Corvinul Hunedoara — 
F.C.M. Brașov 2—0 (2—0); Universi
tatea Cluj-Napoca — Dinamo Bucu
rești 1—1 (0—0); Sport Club Bacău — 
Chimia Rîmnieu Vilcea 1—0 (0—0) ; 
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș 1—1 
(0—0); F.C. Olt — Jiul Petroșani 1—0 
(1—0); Politehnica Iași — Politehnica 
Timișoara 1—1 (1—P : Sportul stu
dențesc — Universitatea Craiova 2—0 
(1-0).

în clasament continuă să conducă 
Universitatea Craiova — 32 puncte, 
urmată de Dinamo București — 30
puncte. F.C. Argeș Pitești — 27 punc
te, F.C. Brașov — 26 puncte etc.

„Cupa României" la hochei va în
țepe, luni, pe patinoarele artificiale 
din Galați și Miercurea Ciuc. Cele 12 
echipe participante au fost împărțite 
tn două grupe, după cum urmează : 
grupa A : Steaua, Metalul Sf. Gheor- 
ghe, Dunărea Galați, Progresul

Miercurea Ciuc. Agronomia Cluj- 
Napoca și Tirnava Odorhei : grupa 
B : Dinamo București. S.C. Miercurea 
Ciuc, Metalul Rădăuți, Aviptul 
Gheorgheni, Sportul studențesc. 
A.S.E. București și Lyceum Miercu
rea Ciuc. Jocurile din grupa A vor 
avea loc la Galați, iar Cele din gru
pa B la Miercurea Ciuc. Primele două 
echipe clasate din fiecare grupă se 
califică pentru turneul final, care se 
va desfășura la Galați în zilele de 
11, 12 și 13 aprilie.

L» 12 aprilie, pe stadionul din 
Brăila, reprezentativa de rugbi a ță
rii noastre va întîlni echipa Italiei în 
cadrul grupei A a campionatului eu
ropean pentru „Cupa F.I.R.A.". Pînă 
la incheierea acestei ediții a compe
tiției mai sint de jucat următoarele 
partide : Franța — Polonia, la 26 a- 
prilie ; Spania — România, la 26 a- 
prilie : U.R.S.S. — Spania, la 10 mai ; 
U.R.S.S. — România, la 17 mai. și 
Polonia — U.R.S.S., la 24 mai. în cele 
două meciuri disputate pînă în pre
zent, echipa României a obținut două 
victorii : 33—0 cu Polonia și 15—0 cu 
echipa Franței.

teatre

Cronica zilei
Simbătă, a fost semnat la Bucu

rești Protocolul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 1981 din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Soeialistă Cehoslovacă.

Documentul prevede creșterea în 
continuare a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări. România ur
mează să exporte în Cehoslovacia 
mașini-unelte, instalații de foraj, u- 
țilaj mețalurgic, mașini de construc
ții și construcții de drumuri, tehnică 
de calcul, aparataj electric de ingltă 
și joasă tensiune, autoturisme de 
oraș și de teren, diverse produse chi
mice, materiale de construcții, pro
duse agroalimentare și alte bunuri de 
consum. La rindul sau, R.S. Cefto- 
.slovacâ va livra țării noastre ma- 
șini-unelțe. mașini pentru industria 
textilă, a pielăriei și încălțămintei, 
utilaj metalurgic, mașini de construc
ții. tehnică de calcul, aparate de mă
sură Și control, autoremorchere Ta
tra, autoturisme de oraș, cărbuni coc- 
sificabili, cocs metalurgic, produse 
refractare, laminate de oțel, diverse 
produse chimice, produse agroali
mentare și alte bunuri de larg con
sum.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer

țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, și Jân Stracar, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior.

La semnare au participat membri 
ai conducerii Ministerului Comerțu
lui Exterior șj Cooperării Economice 
Internaționale, precum și Vladimir 
Vaclavik, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

♦
Cu prilejul ceței de-g 36-a aniver

sări a eliberării Ungariei de sub do
minația fascistă, ambasadorul acestei 
țări la București, Săndor Rajnai, a 
rostit, simbătă seara, o cuvintăre la 
posturile noastre de radia și televi
ziune.

★
Simbătă. 4 aprilie, a sosit pe ae

roportul internațional Otopeni prima 
cursă a Liniilor aeriene arabe libiene 
care, incepind de la această dată, 
va efectua in fiecare simbătă legă
tura aeriană dintre Tripoli — Beng
hazi — București.

La rindul său, Compania TAROM 
are înscrisă în graficul de circulație 
o cursă săptăminată București — 
Tripoli, îți fiecare miercuri.

(Agerpres)

Premiile Consiliului National al Organizației Pionierilor
Simbătă a avut loc la Casa Cen

trală a pionierilor și șoimilor patriei 
din Capitală festivitatea de acordare 
a premiilor anuale ale Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
pentru cele mai bune lucrări desti
nate copiilor în domeniul literaturii, 
creației muzicale, creației plastice și 
cinematografiei, pentru anul 1980.

Au fost acordate următoarele pre
mii :

ÎN DOMENIUL CREAȚIEI 
LITERARE

Proză — Marta Cozmin — Croito
rul de povești ; Grigore Băjenaru — 
Mărețul rege Burebista : Qvidiu 
Zotța — Jucătorul de rezervă ; Rolf 
Bosșert — Mi si Mo și Balthazar 
(1b. germană).

Poezig — Ana Blandiana — întîm- 
plări din grădina mea; Tudor George
— Dicționar de omonime și familii 
de cuvinte ; Tiberiu Utan — Trei le
gende române ; Laszlăffy Aladâr — 
Joc de rouă (lb. maghiară).

Dramaturgie — Eugenia Zaimu — 
Bagheta fermecată ; Emanuel Enghel
— Cinci băieți toți isteți.

Premiul special pentru literatura 
de informare — Tudor Opriș — 
Uzina Flora.

ÎN DOMENIUL CREAȚIEI 
MUZICALE

Muzică corală — România — muzi
ca : Teodor Caciora. versuri: Dimitrie

Rachici ; Demni de măreția ta — mu
zica : Anțon Dogaru. versuri : Nicu- 
șor Constantinescu ; Cîntec de 
excursie r- mqzieg și versurile : lo- 
van Miclea ; Dulce vatră — muzica : 
Alexandru Velefyorsclu, versuri : Ni
colae Dumbravă.

Muzică ușoară — Ei, copiii —mu
zica : Gelu Solomonescu, versuri : 
Ina Sterescu.

ÎN DOMENIUL CREAȚIEI 
PLASTICE :

Ilustrații de reviste destinate pio
nierilor și șoimilor patriej — Valentin 
Tănase — ilustrație pentru revista 
Cutezătorii ; Livia Rusz — ilustrație 
pentru revista Șoimii patriei și 
Napșugâr.

Grafică (ilustrație de carte) — Val 
Munteanu — Aventurile șahului, de 
Mihail Sadoveanu; Adriana Mihăiles- 
cu — Aleodor împărat, de Petre Is- 
pirescu ; Helga Unipan — Din viața 
unui pierde-vară, de Joseph von Ei- 
chendorff : Toma Ion, Virgil Jansen, 
— Atlas zoologic (carte de informare 
științifică).

ÎN DOMENIUL CREAȚIEI 
CINEMATOGRAFICE

— Călătorie în plantă — scenariu : 
Casandra Căruceru, regia : Liliana 
Petruțiu ; De-aș fi o zînă bună — re
gia : Tereza Bartha ; Copilul meu 
iubește caii — regia : Luiza Ciolac.

vremea
Timpul probabil pentru 6, 7 și 8

aprilie. In țară : Vreme in curs de în
călzire ușoară. Cerul va fi variabil, 
îniiorări mai pronunțate se vor. semnala 
!n vestul țării, unde vor cădea ploi 

| locale. In rest ploi izolate. Vint mode

rat, cu Intensificări In zâna de munte. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 4 
și plps 6 grade, izolat mai coborite in 
depresiuni, iar maximele vor oscila 
între 8 și 18 grade, local mai ridicate. 
Local se va produce brumă și îngheț la 
sol, în primele nopți. In București : 
Vreme In curs de încălzire ușoară, cu 
cerul variabil. Vînț slab. Minimele vor 
fi cuprinse între 2 și 5 grade, iar maxi
mele intre 10 și 15 grade. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

• Teatrul Națitfcial (sala mică) ; 
Hagi Tudose — 10 ; Examenul — 
15 ; Cavoul de familie — 20 ; (sala 
Atelier) : Cartea lui Ioviță — 10,30 ; 
Trei pe o bancă (amînat din 22.ui)
— 15,30 ; Elegie - 19,30 ; (la Casa 
de cultură a M.I.) : Gimnastica 
sentimentală — 19.
• Filarmonica „George Enescu*
(Ateneul Român) : „Haydn —
Mozart". Concert educativ pentru 
elevi. Dirijor : Ludovic Baci — 11. 
« Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — u ; Căsătoria secretă — 19. 
a Teatrul de operetă ; Sițzana — 
10,30 ; Eternele iubiri — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
O scrisoare pierdută — 10 ; Volup
tatea onoarei — 15 ; Menajeria de 
sticlă — 19,30 ; (sala Grădina
Icoanei) ; Anchetă asupra unui 
tînâr caro nu a făcut nimic — 10 ; 
Infidelitate conjugală — 15 ; Ti
neri căsătoriți caută cameră —
19.30.
• Teatrul Mic : Cititorul de contor
— 10 ; Maestrul și Margareta —
18.30.
• Teatrul Foarte Mic : Premiera
— 11 ; Lecția de engleză — 20.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 10,30 ; Turnul de 
fildeș — 19,30.
• Teatrul „Nottara** (sala Ma- 
gheru) : De ce dormi, iubito ? — 
10 ; Mița în sac — 15 ; 19.30 ; (sala 
Studio) : Noaptea umbrelor — 
10,30 ; Scoica de lemn — 15,30 ; 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Totul în grădină — 10 ; Cum s-a 
făcut de-a rămas Catinca fată 
bătriuă — 15 ; Nu ne naștem toți 
la aceeași vîrstă — 19,30 ; (sala 
Giulești) : Cocoșelul neascultător
— 10 ; Opinia publică —- 18,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 11 ; 
Jurnalul unui nebun — 18,30.
• Teatrul satirjc-muzical ,.C. Tă
nase" (sala Savoy) : Boema, slă
biciunea mea ! — 16 ; De la Cără
buș la Savoy — 19,30 ; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 11 ; 19.30.
• Teatrul „Ion vașilescu" : Ucu- 
Uitucul — 10 ; Siciliana — 16.30 ;
19.30.
• Ansamblul „Rapsodia Română : 
„La fîntînâ dorului — 16 ; 19.

• Teatrul „Ion Creangă*4 : Inșîr’te 
mărgărite — 10,30 ; Snoave cu 
măști — 17.
• Teatrul „Țăndărică*4 : Punguța 
cu doi bani —- 10 ; 12.
• Circul București : Mondo circ — 
10 ; 16 ; 19,30.

cinema
• Stele de iarnă : SCALA — 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
CULTURAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
• Star ; SALA MICA A PALATU
LUI — 17 ; 20,15.
• Ultima romanță de dragoste i 
PATRIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15, CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Omul și fiara ; BUCUREȘTI -r
9.15 ; 12,30 ; 15,45 ; 19, LUCEAFĂ
RUL - 8 ; 11 ; 14,15 ; 17,15 ; 20,15, 
MODERN — 9 ; 12,15 ; 16 ; 19,15.
• Contrabandiștii din Rajgrot : 
CENTRAL — 9 ; 10,45 ; 12,30 ; 14,15 ; 
16 ; 18 ; 30.
• Castelul din Carpați : STUDIO
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20, VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 : 20.
® întoarcerea Iui Hordubal s 
TIMPURI NOI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20.
e Confidențe : FAVORIT — 9 ;
11.15 ; 13,30 : 15.45 ; 18 ; 20.15.
• Primăvară pentru o oră — 9,15 ; 
11 ; 12,45 ; 14.30 ; 16,15 ; Moscova nu 
crede în lacrimi — 18 : DOINA.

Comedie mută ’77 : EFORIE — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15,
• Febra aurului: EXCBLSIOR —
9: 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,13,
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Pentru prima oară căsătorită : 
BUZEȘTI - 15,30 : 17,45 ; 20.
• Cactus Jack : FEROVIAR — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, TOMTS
— 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ; 20.15.
• Șantaj : DACIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, ARTA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 î 18 ; 20, MIORI
ȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20.
• Par și impar : GIULEȘTI - 9 ; 
11 ; 13.15 ; 15,30 : 17,45 ; 20, LIRA 
~ 15,30 ; 17,45 ; 20.
• lancu Jianu zapciul, lancu

Jianu haiducul : COTROCENI — 
15,30 ; 19 MUNCA — 15 ; 18,30.
• Am fost șaisprezece : DRUMUL 
SĂRII — 16 ; 18 ; 20.
• Jandarmul și extratereștrii : 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20.
• Lancea de argint : FLOREASCA
— 9 ; 11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, 
FLAMURA — 9 ; 11 ; 13.15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20,
• Poarta de aur a Incașilor : 
FERENTARI — 15,30 ; 17,30 : 19,30.
• Capcana mercenarilor : PACEA
— 14,30 ; 17 ; 19,30.
• Vizită la domiciliu ; Ca atomii 
marcați : FLACARA — 14,30 ; 18.
• S.O.S. Titanic : VOLGA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,15.
• Pruncul, petrolul și ardelenii :
VIITORUL - 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Love story pe ring : POPULAR
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Pirații secolului XX : COSMOS
— 15 ; 17,15 ; 19,30 , PROGRESUL
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. 
Sala Arghezi : Grafică originală 
Ernst Ludwig Kirchner (R.F.G.) j 
Rotonda Ateneului Român : Expo
ziție fotodocupientară B61a Bar- 
tok.
• Muzeul colecțiilor de artă : 
Expoziția artiștilor plastici din 
Republica Socialistă România și 
R. P. Bulgaria.
• Galeriile Căminului artei (par
ter) : Florin Ciubotarii, desen, 
(etaj) : Florfn Maxa, pictură.
• Galeria Simeza : Geta Brătescu, 
grafică.
• Galeriile Orizont : Gheorghe 
Tiutin, ceramică ; (Atelier 35) : 
Manuela Joanid, pictură.
• Galeria Gâlateea : Marinela 
Măntescu, pictură.
• Galeria Eforie : Vașile Rădea- 
nu, ceramică sculpturală.
• Galeria Cenaclu : Gabriela Ca- 
raman Cerut, modă.
• Galeria de artă industrială 
„Artind “ : Anca Simionescy, cera
mică (jecor-știclâ.
• Galeria’ de artă a municipiului 
București : Alexandru Cristea, 
grafică.

„science et vie-; Minele viitorului
La începutul anilor 1960. cărbunele 

era privit ca o sursă de energie de
finitiv condamnată. Vederile s-au 
schimbat radical, odată cu criza pe?, 
trolieră a anilor 1973—pare a 
făcut ca unul din obiectivele priori
tare ale economiei occidentale să fie 
reducerea cu orice preț a dependen
ței față de aurul negru. în aceas
tă lumină trebuie privită și hotă- 
rirea adoptată de principalii șefi de 
stat occidentali. întruniți la Veneția 
în iunie a.c., dp a dubla pînă in 
1990 producția de cărbune. în orice 
paz. in noul pontext. proiectele se 
înmulțesc vertiginos. Observatorii 
optimiști nu ezită să anunțe chiar 
începerea unei adevărate „renașteri" 
a mineritului ele cărbune. Din acest 
punct de vedere, este foarte intere
sant de făcut o vizită la Selby, mică 
localitate situată la 270 km. la nord 
de Londra. în mijlocul preriilor din 
Yorkshire, unde Societatea naționa
lă a zăcămintelor de cărbune brita
nice construiește in prezent pri
ma din marile mine ale viitorului. 
Spre deosebire de vechile mine mo
dernizate in ultimii ani, complexul 
de la Selby a fost in întregime con
ceput în funcție de tehnicile noi. 
Mina va iricepe să producă la sfirși- 
tul lui 1982 și va intra complet in 
exploatare in 1987—1988. Se prevede 
ca ea să producă anual 10 milioane 
de toile timp de. cel puțin 40 de ani, 
ceea ee reprezintă aproape jumătate 
din producția actuală de cărbune a 
Franței. Selby vă fi nu numai cea 
mai mane mină din Europa, ci și una 
dintre primele din lume. în plus, ea 
jși propune să bată recordurile de 
productivitate. Proiectanții speră că 
aici se vor produce zilnic 50 000 de 
tone de cărbune cu numai 4000 de 
muncitori, ceea ce înseamnă 17 tone 
de fiecare muncitor, respectiv de

4—5 ori mai mult decît producția 
medie națională actuală. Si totuși, 
fată de minele-model existente deja, 
mașinile ce urmează să fie folosite 
la Selby nu vor prejenta nici un fel 
de noutate, ele fiind doar adaptate, 
ca dimensiuni, caracteristicilor zăcâ- 
mintului. Dacă materialul de baza e 
clasic, în schimb sistemul de contrpl 
informatizat nu e cituși de puțin. 
Havezele. de pildă, vor fi ghidate de 
către captatori de raze gamma (ce re
perează îp permanență pușitia rqcjlpr 
din jur), astfel incit să nu atace de- 
cit cărbunele. Ceea ce nu inseanină 
că vor dispărea muncitorii din galerii, 
dimpotrivă, ei vor fi prezenți in 
apropierea mașinilor, pentru a inter
veni rapid de fiecare qgtă pînd e ne- 
epsară vreo reglare. Iar rolul siste
mului de control informatizat pre
zent pe toate fronturile de lucru va 
fi tocmai acela d<* a ghida aceste 
intervenții inevitabile. Supraveghe
rea permanentă permitted prevenirea 
panelor, timpul de imobilizare a ma
șinilor se va reduce simțitor, iar 
productivitatea va crește.

Nici in sistemul de circulație sub
terană nu e nimic revoluționar. 
Transportul muncitorilor și al mate
rialelor se va faoe. ca în majoritatea 
minelor, pe calea ferată. în ce pri
vește transportul cărbunelui, el va fi 
asigurat de. o uriașă rețea de benzi 
transportoare, o rețea integrată și 
automatizată care constituie, fără în
doială. principalul punct de atracție 
al complexului.

în timp ce in majoritatea minelor 
evacuarea minereului se bazează pe 
utilizarea mai multor moduri de 
transport succesive, la Seiby toate 
aceste manipulări vor fi suprimate. 
Cărbunele va fi purtat printr-o re-' 
tea de benzi transportoare din oe in 
ce mai late pînă la două principale

— de 4 metri lățime — care urcă 
lin. pînă la ‘suprafață. Cărbunele va 
străbate astfel o distanță ce poate 
ajunge la 24 de kri). după care va fi 
încărcat m trenuri speciale. Trenu
rile vor face fără intrerupere nave
ta intre mină și cele trei centrale 
termice uriașe — situate la o dis- 
țaptă ce nu depășește 15 km — care 
urmează să absoarbă întreaga pro
ducție anuală de 10 milioane de tone. 
Funcționarea ireproșabilă a benzilor 
va fi urtpâiiță m permanentă jrin- 
tr-un circuit de televiziune si un or
dinator. care va regla automat vite
za benzilor, furnizind și indicațiile 
necesare pentru localizarea și diag
nosticarea panelor. Informat asupra 
caracteristicilor minereurilor extrase 
din diferite sectoare, printr-o serie 
de instrumente de măsură, ordina
torul va efectua tpat-g dozările nece
sare obținerii, în final, a unui căr
bune perfect omogen.

în alegerea soluțiilor tehnice, pro
iectanții nu au avut însă in vedere 
numai obținerea unei productivități 
ridicate. Astfel, de pildă, se vor evi
ta surpările de teren. în acest scop, 
proiectanții au hotărit exploatarea 
unor suprafețe dreptunghiulare de 
1 000 m lungime șț 100—250 m lățime, 
lăsind intacte intre ele blocuri de 
cărbune de 30—30 m lățime, ceea ce 
va face ea terenul, gratie elasticită
ții rocilor, să se „lase" mult mai 
puțin și in mod uniform.

Dealtfel, peisajul nu va fi afec
tat practic deloc. Nu vor exista 
obișnuitele halde, iar instalațiile de 
suprafață vor fi ascunse privirilor 
prin adevărate perdele de arbori. 
Mina de la Selby va fi deci puternic 
automatizată si „curată" — două ca
racteristici esențiale pe care le vor 
prezenta, desigur, toate minele viito
rului.

• PARIS-LONDRA, 
CU AVIONUL SOLAR. 
„Solar Challenger", primul avion 
din lume care funcționează cu 
ajutorul bateriilor solare (și care 
a fost experimentat pină acum 
cu succes de citeva ori pe dis
tanțe scurte) urinează să între
prindă la începutul lunii iunie 
un zbor mult mai ambițios, pe 
distanța Paris — Londra. Pilo
tul va fi o tinără din California, 
Janice Brown, care are avanta
jul de a cîntări numai 45 de 
kilograme, inclusiv parașuta. 
Lucru foarte important dacă se 
ține seama de faptul că greuta
tea avionului nu depășește 80 de 
kg. Un singur semn de întrebare 
rămîne, și anume dacă în ziua 
respectivă avionul va dispune

de lumina solară necesară pe 
durata celor cinci ore cit va 
dura zborul.

TIC. „Maglev“-ql, trenul pu „le-
• TRENUL MAGNE

^^PRETUTINDENI
vitație magnetică", care se de
plasează pe deasupra șinelor, 
gratie unor magneți foarte pu
ternici și unui sistem de con
trol pe bază de microprocesoare, 
este considerat a fi vehiculul 
viitorului. într-adevăr. practie 
nu există forță de frecare și nu 
există uzură ă pieselor compo
nente. ceea ce face ca viata unui 
psemenea vehicul să fie aproape 
nelimitată. în diferite țări ale 
lumii — S,U.A., U.R.S.S.. Cana
da, Japonia — există prototipuri 
ale trenului m^gpețic. Printre 
cele mai avansate state In acest 
domeniu se numără Marea Bri- 
tanie, care urmează să pună in 

funcție în 1984 prima linie fero
viară magnetică între aeroportul 
orașului Birmingham și centrul 
orășenesc expozițional. Distanța 
va fi parcursă in mai puțin de 
90 de secunde.

• PETROL SINTETIC 
DIN CĂRBUNE. Marea 
Britanie a anunțat că dispune 
de citeva tehnologii originale 
pentru producerea petrolului sin
tetic dip cărbune.. Astfel, au fost 
puse la punct două instalații 
pentru transformarea cărbunelui 
în hidrocarburi lichide cu o pro
ducție de 25 tone zilnic fie

care. Ele vor fi amplasate in 
1982 în regiunea minieră Point 
of Air. in nordul Țării Galilor. 
Una djntre instalații funcțio
nează pe baza prelucrării căr
bunelui pu un dizolvant lichid. 
Soluția obținută se filtrează, ss 
îndepărtează cenușa și gesturile 
de cărbunp, se tratează cu hi
drogen. Petrollțl sintetic este su
pus distilării obținindu-se din 
el diverse tipuri de combustibil 
pentru mașini și avioane. O in
stalație va prelucra zilnic 24 
tone cărbune, din care se vor 
obține aproximativ 13 tone pe
trol.
• VACCIN ÎMPOTRI

VA LEPREI ? Comisia de ex- 
perți ai Organizației Mondiale -a 
Sănătății a aprobat experimen
tarea pe voluntari a unui vaccin 

împotriva leprei. După cete mai 
riguroase aprecieri. în prezent 
suferă de lepră 15 milioane de 
oameni, majoritatea in Africa. 
Deși pină in momențul cind se 
va putea confirma cu deplină 
certitudine eficiența noului vac
cin va trebui să mai treacă încă 
un intreg deceniu (cit poate dura 
perioada de incubație), savantii 
consideră că au apărut perspec
tive reale de eradicare a cumpli
tei boli. Multă vreme, oamenii 
de știință nu au reușit să obțină 
culturi de laborator ale agentu
lui patogen si să te inoculeze 
animalelor de experiență ; ăupă 
ce această problemă a fosț rezol
vată. gtt trecut glti cinci ani Pină 
cînd au putut fi izolați bacilii le
prei si s-a putut obține o cul
tură utilizabilă în experiențe pe 
oameni.

• BUȘTENI DIN RE
ZIDUURI ORGANICE. 
condițiile in care penuria de 
combustibili devine tot mai 
evidentă in îptregga lume, va
lorificarea reziduurilor organi
ce constituie, o problemă de 
grzătoarp actualitate. Q între
prindere ameririmă a pus, in 
acest scop, la puppt un procedeu 
pe baza căruia șe pot ..fabrica" 
bușteni prin valorificarea celor 
mai diverse reziduuri organice : 
paie, coji de nucă, maculatură 
etc., etc. în acest scop, reziduu
rile sint încălzite la o tempera
tură ridicată, apoi comprimate 
și tratate cu ajutorul unui agent 
chimic special. Prețul „bușteni
lor sintetici'1 este mult mai re
dus decît cel al buștenilor obiș- 
nuiti.



ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ LA BEIJING DEDICATĂ

PREZENTĂRII VOLUMULUI AL DOILEA DIN CICLUL

„CEAUȘESCU-Opere alese
BEIJING 4 (Agerpres). — în cadrul manifestărilor dedicate celei 

de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist Român,, la Ambasada Româ
niei din Beijing a avut loc o întîlnire prietenească dedicată prezentării 
volumului al doilea din ciclul „CEAUȘESCU — OPERE ALESE", apărut 
recent în „Editura poporului", principala editură politică din Republica 
Populară Chineză.

la Fraga, în ajunul Congresului 
al XVI-lea al P. C. din Cehoslovacia

Au luat parte Hu Qiaomu, mem
bru al Secretariatului C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Academiei de 
științe sociale a R. P. Chineze, 
Zhu Muzhi, membru al C.C. al 
P. C. Chinez, adjunct al șefului 
Secției de propagandă a C.C. al 
P. C. Chinez. Liu Xinquan, adjunct 
al șefului Secției pentru relații 
externe a C.C. al P.C. Chinez, 
Bai Zhimin, adjunct al șefului 
Secției organizatorice a C.C. al 
P. C. Chinez, Wang Youping, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Zhou Erfu, vicepreședinte 
al Comisiei pentru relații cultu
rale cu străinătatea. Xie Bangding, 
vicepreședinte al Asociației de 
prietenie a poporului chinez cu 
străinătatea. Xiong Fu. redactorul- 
șef al revistei, teoretice a C.C. al 
P.C.C. „Hongqi", reprezentanți ai 
Cancelariei C.C. al P.C. Chinez. 
Școlii superioare de partid de pe 
lingă C.C. al P.C.C.. Academiei de 
științe sociale, Ministerului Cul
turii, membri ai conducerii redac
țiilor „Ziarului poporului" și altor 
publicații, ..Editurii poporului", 
Agenției „China nouă". Radiotele- 
viziunii. oameni de artă și cul
tură. ziariști.

După cuvintaren rostită de am
basadorul României la Beijing, 
Florea Dumitrescu, a vorbit Wang 
Ziye, director adjunct al Direcției 
tipăriturilor din R. P. Chineză, care 
a spus : „Acum un an am parti

^AGENȚIILE de PRESA
e scurt
• - -......

CEL DE-AL IV-LEA CONGRES AL MIȘCĂRII DEMOCRATICE POR
TUGHEZE s-a deschis simbătă la Lisabona, cu participarea a 700 de 
delegați din toate regiunile țării. Congresul urmează să adopte o rezoluție 
privind strategia politică a partidului și să aleagă noile organe de con
ducere. Un mesaj de salut a fost trimis congresului din partea Consiliului 
Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste din România.

TANZANIA ȘI INDIA URMA- 
RESC CU ÎNGRIJORARE ESCA- 

i LADAREA PREZENȚEI MILI
TARE STRĂINE ÎN OCEANUL 

• INDIAN și, în special, extinderea 
bazei Diego Garcia, relevă comuni
catul comun dat publicității la în- 

I cheierea vizitei de patru zile între
prinse la Delhi de șeful statului 

I tanzanian, Julius Nyerere. Cele 
două țări au reafirmat necesitatea 
intensificării eforturilor pentru apli- 

. carea rapidă a rezoluției O.N.U. 
privind declararea Oceanului Indian 

I ca zonă a păcii.
I CONVORBIRI IUGOSLAVO-AUS-
I TRIECE. La Viena au avut Ioc 

convorbiri între cancelarul fe-
I deral al Austriei, Bruno Kreisky, 

și președintele Consiliului Execu-
1 tiv Federal al R. S. F. Iugoslavia, 
IVeselin Giuranovici. aflat în vizită 

oficială. Cu acest prilej au fost exa
minate probleme ale situației inter
naționale ■ actuale, un loc deosebit 

I revenind aspectelor legate de secu
ritatea șt cooperarea în Europa, in
formează agenția Taniug. Șefii gu- 

Ivemelor Austriei și Iugoslaviei • au 
subliniat că trebuie făcut totul pen
tru asigurarea destinderii, în spi

Reuniunea de la Madrid - sub imperativul 
finalizării lucrărilor

• Proiect de document prezentat de țările neutre și nealiniate • S-a 
convenit întreruperea lucrărilor între 10 aprilie și 5 mai

în cadrul ședinței plenare de vi
neri, reprezentanții celor 35 de sta
te participanta la reuniunea gene- 
ral-europeană din capitala Spaniei 
au adoptat programul de lucru 
pentru săptămina viitoare — cea 
de-a 17-a a dezbaterilor. Va fi ul
tima săptămina de lucru înaintea 
pauzei ce se va lua, potrivit înțe
legerii la care s-a ajuns, între 10 
aprilie și 5 mai.

Si in ultimele săptămini, pârtiei-' 
panțli au continuat să fie angajați 
într-o susținută activitate de con
tacte neoficiale în toate cele cinci 
grupuri de redactare. Diferitele for
mulări sau texte convenite pină 
acum și reținute într-o formă pre
liminară in aceste grupuri pri
vesc, în cele mai multe din cazuri, 
probleme fără o semnificație deo
sebită și nu sint, ca atare, de natu
ră să ofere o perspectivă clară in 
legătură cu evoluția reuniunii. Și 
aceasta deoarece problemele de 
fond care se află în fața sa 6Înt 
încă departe de a-și găsi rezol
varea.

Preocupate de situația existentă, 
de lipsa oricăror progrese reale în 
procesul de redactare a documen
tului final, numeroase țări mici și 
mijlocii și-au intensificat, in ulti
mul timp, eforturile spre scoaterea 
din impas a reuniunii, spre depă
șirea divergențelor existente. în 
acest context, au avut un ecou po
zitiv repetatele apeluri ale Româ
niei, acțiunile constante și perseve
rente ale țării noastre care urmă
resc elaborarea unui document fi
nal menit să corespundă așteptări
lor pe care popoarele și le pun în 
reuniunea de la Madrid.

Pe această linie se înscrie și ini
țiativa grupului țărilor neutre și 
nealiniate care, in cursul acestei 
săptămini, au prezentat un proiect 
neoficial de document final al reu
niunii de la Madrid. Această pri
mă încercare de sintetizare a ceea 
oe trebuie să fie rezultatele finale 

cipat aici la o întîlnire priete
nească pentru a sărbători in comun 
apariția in țara noastră a primului 
volum in limba chineză din ciclul 
operelor alese ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Sintem astăzi deosebit de 
bucuroși să participăm din nou, 
împreună cu tovarășii români, la 
această întîlnire prietenească pen
tru a sărbători apariția celui de-al 
doilea volum din ciclul -xCeaușescu 
— Opere alese»".

Vorbitorul a reliefat importanța 
lucrărilor incluse în volum și a 
subliniat că. aplicînd în mod crea
tor principiile fundamentale ale 
socialismului științific la practica 
concretă a României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamentat 
Programul Partidului Comunist 
Român de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și a stabilit direcțiile juste pentru 
activitatea partidului și statului în 
toate domeniile.

Arătind că poporul chinez urmă
rește îndeaproape progresele Româ
niei în construcția socialistă, el. a 
relevat că rezultatele deosebite 
obținute de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, demonstrează, 
încă o dată, elocvent, superiorita
tea orînduirii socialiste și constituie 

ritul celor convenite la Conferința 
pentru securitate și cooperare de la 
Helsinki.

OPȚIUNI POLITICO-ECONO- 
MICE ALE PARTIDULUI REPU
BLICAN ITALIAN. Partidul Repu
blican Italian (P.R.I.) a cerut pri
mului ministru democrat creștin, 
Arnaldo Forlani, să adopte pe plan 
economic „măsuri urgente și în
drăznețe" — transmite agenția 
E.F.E. Analizînd criza economică cu 
care se confruntă Italia, secretarul 
generai al P.R.I., Giovanni Spado- 
lini. a afirmat că „nu mai este timp 
de pierdut, iar măsurile monetare 
nu sînt suficiente". Totodată, el a 
solicitat, din partea guvernului, „un 
nou tip de relații cu comuniștii", 
recunoscînd astfel că adoptarea 
măsurilor economice de urgență 
este practic imposibilă, atit timp 
cît P. C. Italian se va afla in opo
ziție.

PROTEST ÎMPOTRIVA SPORIRII
federații sindicale din Japonia au publicat o declarație de protest împo
triva sporirii cheltuielilor militare ale țârii. Organizațiile sindicale nipone 
au cerut guvernului să opereze modificări de substanță în bugetul țării, 
în sensul reducerii cheltuielilor militare și al sporirii fondurilor destinate 
nevoilor sociale.

ale reuniunii a fost apreciată pozi
tiv de Cea mai mare parte a dele- 
gaților. Reflectînd poziția de prin
cipiu a statelor coautoare, proiectul 
de document indică soluții in legă
tură cu toate problemele de fond 
care se află pe agenda reuniunii și 
care, pină în prezent, nu și-au gă
sit rezolvare, inglobind în același 
timp toate acele prevederi care au 
fost reținute, intr-o formă prelimi
nară, de către grupurile de redac
tare.

Prezentarea proiectului de docu
ment constituie o expresie a efor
turilor țărilor neutre de a căuta și 
sugera rezolvări de natură să de
pășească abordările de la bloc la 
bloc — care nu duc la apropierea 
pozițiilor ci, dimpotrivă, mențin 
sau chiar accentuează deosebirile 
existente — și de a reține din idei
le avansate pînă acum ceea ce este 
mai oonstructiv. Așa se explică că 
marea majoritate a propunerilor 
tării noastre se regăsesc în proiec
tul de document al țărilor neutre 
și nealiniate, tot așa după cum 
punctele stipulate în acest docu
ment sînt în concordanță cu pozi
țiile promovate de România în ca
drul reuniunii. Este vorba, printre 
altele, de propunerea privind con
vocarea conferinței pentru măsuri 
de incredere și dezarmare în Euro
pa, ca parte integrantă a procesu
lui multilateral, al securității eu
ropene, de inițiativele referitoare 
la intensificarea cooperării între 
statele participante pe plan eco
nomic și tehnico-științific, de ne
cesitatea unor noi reuniuni gene- 
ral-europene etc.

Proiectul de document al țârilor 
neutre și nealiniate își propune, 
practic, să estompeze asperitățile 
existente și să elimine acele aspec
te care, așa cum a reieșit din dez
bateri, nu pot întruni consensul, 
punînd, în schimb, In evidență 
ceea ce este substanțial și servește 
continuării eforturilor îndreptate 

o nouă expresie a puternicei vi
talități a marxismului.

După ce a scos în evidență că 
poporul român acționează pentru 
realizarea obiectivelor fundamen
tale ale planului cincinal 1981—1985, 
spre a întîmpina cu noi realizări 
a 60-a aniversare a făuririi glo
riosului Partid Comunist Român, 
vorbitorul a spus : „Noi, poporul 
chinez, sintem însuflețiți de dez
voltarea ascendentă, neîntreruptă 
și clocotitoare ce caracterizează 
construcția socialistă din România. 
Încercăm un simțământ de deose
bită căldură cind citim, învățind 
cu nesaț, in acest ciclu de opere 
alese, bilanțul sistematic făcut de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu asupra 
experienței istorice a P.C.R.".

„Apariția ediției in limba chineză 
a operelor alese ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — a arătat în 
continuare vorbitorul — este sa
lutată de masele largi de cititori 
chinezi, care doresc cu ardoare să 
poată cunoaște în profunzime și 
învăța din realizările și experiența 
istorică a României in revoluția 
și construcția socialistă. Apariția 
acestui ciclu de opere alese va 
ajuta considerabil la desfășurarea 
activității lor".

în încheiere, vorbitorul a expri
mat dorința ca „prietenia profundă 
dintre popoarele chinez și român 
să se dezvolte întotdeauna, cum 
neîncetat vor curge năvalnic Flu
viul Galben și Dunărea".

Participanții la manifestare au 
vizitat o expoziție de carte conți- 
nînd opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și au vizionat filmul 
documentar românesc „România, 
țara mea".

CONVENȚIA NAȚIONALA A 1 
PARTIDULUI MUNCITORESC 
NORVEGIAN, de guvemămînt, ale 
cărei lucrări se desfășoară in lo- I 
calitatea Hamar, la nord de Oslo, 
a ales, simbătă. în funcția de pre- [ 
ședințe al partidului pe primul mi- | 
nistru, doamna Gro Harlem Brundt- 
land. Ea îi succede în funcție lui | 
Reiulf Steen, care și-a retras can- I 
didatura. Pînă în prezent, Gro 
Harlem Brundtland a fost vicepre- . 
ședințe al acestei formațiuni poli
tice. |

ARESTAREA UNOR POIITI- i 
CIENT EXTREMIȘTI DE DREAP
TA. După cum transmite agenția 
France Presse, 188 militanți de . 
seamă ai Partidului Acțiunea Na
ționalistă, de extremă dreaptă, din I 
Turcia au fost arestați ia Ankara. 
Ei sint acuzați de a fi acordat spri
jin unor organizații teroriste. Con
ducătorul partidului, A. Turkes, 
este arestat de la 12 septembrie anul , 
trecut, după preluarea puterii de 
către forțele armate. 1

SCULPTORI ROMANI PRE- 
MIAȚI LA RAVENNA. In cadrul I 
bienalei internaționale a bronzului 
dantesc, organizată sub patronajul 
Centrului de studii dantești din • 
Ravenna, marele premiu al juriului . 
a fost acordat sculptorului român 
Nicolae Kruch. Printre laureații 
acestui concurs internațional figu- i 
rează și sculptorii : Adorjani Endre, 
Fraticiu Dan și Răcită Leonard.

CHELTUIELILOR MILITARE. Mai multe

spre Întărirea securității șl dezvol
tarea cooperării pe continent. Toc
mai de aceea țările coautoare și-au 
exprimat speranța că proiectul va 
fi primit în mod corespunzător și 
va putea constitui o bună bază 
pentru realizarea unui acord în ve
derea elaborării documentului fi
nal al reuniunii. „Nimeni, declara 
In plenara reuniunii reprezentantul 
uneia din țările coautoare, nu își 
imaginează că proiectul nostru de 
document ar putea fi adoptat in 
forma sa actuală. Important este 
însă ca el să fie abordat intr-un 
spirit constructiv, și nu de confrun
tare. De asemenea, nu trebuie să 
se mai readucă în discuție puncte 
de vedere și poziții care n-au nici 
un fel de perspectivă și care, în loc 
să ușureze. îngreunează și chiar 
fac imposibilă negocierea".

Opinia majorității cercurilor de 
presă și ale observatorilor diplo
matici este că, în prezent, statele 
participante trebuie să se angaje
ze în mod efectiv și deschis in di
recția dezghețării situației, a inten
sificării procesului de redactare a 
documentului final. în acest sens, 
se așteaptă ca apropiata pauză să 
fie folosită tocmai pentru impulsio
narea contactelor dintre guvernele 
statelor participante, în scopul de
pășirii divergențelor, identificării 
punctelor de contact, stimulării vo
inței politice de a se obține re
zultate substanțiale in cadrul reu
niunii.

în acest spirit, activitatea Româ
niei, pozițiile sale constructive, e- 
forturile sale, inclusiv prin inten
sificarea contactelor și discuțiilor 
cu toate statele participante la reu
niune, pentru a se ajunge la un 
document final cît mai consistent, 
corespunzător aspirațiilor și inte
reselor tuturor națiunilor continen
tului, se bucură de aprecieri din 
cele mai pozitive.

Radu ADRIAN
Madrid,

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI 
Al XII-LEA Al P. C. BULGAR 

Tovarășul Todor Jivkov a fost ales 
secretar general al C.C. al P.C.B.

SOFIA 4 (Agerpres). — Sîmbătă 
s-au încheiat, la Sofia, lucrările celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar.

Congresul a adoptat Raportul de 
activitate al Comitetului Central și 
sarcinile partidului în perioada vii
toare, prezentat de tovarășul Todor 
Jivkov.

Au fost, de asemenea, aprobate Te
zele cu privire la activitatea partidu
lui, cu privire la dezvoltarea socială, 
economică și culturală a R.P. Bul
garia în cursul celui de-al VII-lea 
cincinal, precum și sarcinile pentru 
cincinalul al VIII-lea 1981—1985 și 
pînă în 1990. Congresul a însărcinat 
Consiliul de Miniștri ca. după com
pletarea tezelor în baza propunerilor 
avansate cu prilejul dezbaterilor ce 
au precedat congresul, să prezinte 
spre aprobare Adunării Populare pro
iectul de plan pentru actualul cin
cinal.

Congresul a ascultat apoi rapor
tul privind unele schimbări și com
pletări în Statutul partidului. în baza 
acestui raport, congresul a hotărit, 
între altele, reînființarea funcției de 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar.

Au fost aprobate, de asemenea, ra
portul Comisiei Centrale de Control 
și Revizie și alte documente.

Congresul a ales noile organe de 
conducere ale Partidului Comunist 
Bulgar.

După cinci zile de dezbateri, 
congresul comuniștilor bulgari 
și-a încheiat, simbătă, lucrările. 
Constituind un important eveni
ment politic in viata Republicii 
Populare Bulgaria, congresul a 
concentrat atenția comuniștilor, 
a întregului popor bulgar asupra 
principalelor sarcini pe care le au 
de înfăptuit în actualul cincinal 
și pînă la sfîrșitul deceniului 
pentru asigurarea, în continuare, 
a progresului multilateral al socie
tății.

însăși pregătirea congresului a 
determinat o puternică activizare 
a organizațiilor de partid de la 
toate nivelurile, a tuturor colective
lor de oameni ai muncit din in
dustrie, agricultură, din institutele 
științifice și culturale, ceea ce 
și-a. găsit expresie in formularea 
a peste 50 000 de prop.uneri privind 
ridicarea la un nivel superior a an-, 
sdmblului activității sociale. Totoda
tă, atit in perioada premergătoare, 
cit și in zilele desfășurării lucră
rilor- congresului, in întreaga țară 
s-a intensificat întrecerea in ve
derea înfăptuirii in cele mai bune 
condiții a obiectivelor primului an 
al . celui, de-al. VIII-lea cincinal. 
Făcind bilanțul perioadei prece
dente pe planul dezvoltării for
țelor de producție, relevind ne
ajunsurile ce s-au manifestat in 
diferite domenii de activitate, 
Raportul prezentat de tovarășul 
Todor Jivkov, documentele adop
tate de congres jalonează strategia 
și tactica partidului pentru o nouă 
etapă de dezvoltare a țării, în 
care obiectivul principal îl con
stituie ridicarea continuă a nive
lului de trai material și spiritual 
al poporului pe baza dezvoltării și 
modernizării economiei naționale.

Desfășurate în acest spirit, dezba
terile, la care au participat un 
mare număr de activiști de partid 
și de stat, muncitori și ingineri, 
țărani, oameni de știință și cultură, 
au avansat numeroase idei și pro
puneri, au îmbogățit experiența 
colectivă a partidului, tn cadrul 
dezbaterilor s-a insistat asupra ne
cesității folosirii depline a tuturor 
demențelor noului mecanism eco-

Agravarea situației din Liban
BEIRUT 4 (Agerpres). — în ulti

mele zile, situația din Liban s-a de
teriorat, ca urmare a schimburilor de 
focuri de-a lungul liniei de demar
cație ce separă cele două sectoare ale 
capitalei tării — Beirut — și a cioc
nirilor violente de la Zahle — 
capitala provinciei Bekaa. Tiru- 
rile de artilerie și mortiere asupra 
celor două importante orașe libaneze 
s-au soldat cu numeroase victime în 
rindul populației și cu importante pa
gube materiale. După cum informea
ză agențiile internaționale de presă, 
in ultimele două zile, ciocnirile de 
la Beirut și Zahle s-au soldat cu pes
te 100 de morți și aproximativ 300 de 
răniți.

Simbătă, președintele Elias Sarkifl 
a avut o serie de reuniuni cu o serie 
de responsabili libanezi pentru a exa
mina evoluția situației din țară. El 
a conferit cu ministrul apărării, cu 
ministrul de externe, precum și cu

Demonstrație la Bonn împotriva proiectelor N.A.T.O.
BONN 4 (Agerpres). — Aproxima

tiv 25 000 de persoane, din 40 de orașe 
vest-germane și din alte țări membre 
ale N.A.T.O.. au participat, sîmbătă, 
la Bonn, la o demonstrație de pro
test împotriva bombei cu neutroni si 
a planurilor N.A.T.O. de a amplasa 
noi rachete in Europa.

Demonstrația marchează deschi
derea seriei de manifestări, inițiate

LONDRA: Concluzii ale Seminarului internațional
împotriva segregației rasiale în R. S. A.

LONDRA 4 (Agerpres). — „Situa
ția din Republica Sud-Africană și 
din Africa australă, în general, a 
devenit mult mai gravă și explozivă 
în perioada care a trecut de cind 
Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
adoptat Rezoluția 418, la 4 noiem
brie 1977, stipulind embargoul obli
gatoriu asupra exporturilor de arme 
și tehnologii militare în R.S.A.", se 
arată în raportul final adoptat de 
Seminarul international împotriva se
gregației rasiale în R.S.A., organizat 
la Londra de Comitetul special al 
O.N.U. împotriva apartheidului.

,iCa rezultat al continuării spriji

în prima ședință plenară a noului 
Comitet Central. Todor Jivkov a fost 
ales în unanimitate în funcția de 
secretar general al C.C. al P. C. Bul
gar.

în Biroul Politic al Comitetului 
Central al P. C. Bulgar au fost aleși: 
Todor Jivkov. Aleksandăr Lilov. Gri- 
șa Filipov. Dobri Djurov, Liudmila 
Jivkova, Ognian Doinov, Peko Takov, 
Pencio Kubadinski, Petăr Mladenov, 
Stanko Todorov. Todor Bojinov. Tola 
Dragoiceva: ca membri supleanti au 
fost aleși Andrei Lukanov. Gheorghi 
Iordanov, Petăr Diulgherov. Ca secre
tari ai C.C. au fost aleși : Todor Jiv
kov — secretar general al C.C.. Alek
sandăr Lilov. Grișa Filipov. Ognian 
Doinov, Dimităr Stanișev. Gheorghi 
Atanasov. Stoian Mihailov. Milko 
Balev. Mișo Mișev. Vasil Tanov Va
silev. Ciudomir Aleksandrov.

Luînd cuvîntul la închiderea lu
crărilor congresului, tovarășul Todor 
Jivkov a relevat-importanta forumu
lui comuniștilor bulgari și a hotărîri- 
lor adoptate pentru construirea so
cietății socialiste dezvoltate în R. P 
Bulgaria.

La lucrările ■ Congresului al XII-lea 
al P.C. Bulgar a participat o delega
ție a Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

★

nomic, introdus cu doi ani in urmă 
și a cărui esență o constituie auto
finanțarea întreprinderilor, crește
rea cointeresării fiecărui colectiv 
in rezultatele muncii sale, ca una 
din pirghiile fundamentale de spo
rire a eficienței tuturor ramuri
lor economiei. Dealtfel, necesita
tea îmbunătățirii in ansamblu a 
conducerii activității sociale în 
toate compartimentele a fost evi
dențiată ca una din preocupările 
majore ale partidului. Acestei 
preocupări i s-au circumscris și 
orientările privind aprofundarea 
democrației socialiste, prin extin
derea unor forme de conducere 
mixte — de stat . și obștești —, ca 
un cadru de participare mai activă 
a colectivelor de oameni ai muncii 
la elaborarea și înfăptuirea hotă- 
ririlor ce privesc domeniile lor 
de activitate..

Participanții au apreciat că tra
ducerea în viață a ideilor ce s-au 
desprins din documentele și dezba
terile congresului . constituie nu 
numai o sarcină majoră, ci și o 
cerință importantă pentru dez
voltarea în continuare a societății 
socialiste, pentru perfecționarea 
modului de viață socialist. Eviden- 
țiindu-se creșterea rolului condu
cător al partidului in toate sferele 
de activitate, ca o garanție a înfăp
tuirii obiectivelor elaborate in 
cadrul congresului, s-a subliniat 
creșterea exigențelor față de cali
tatea de membru de partid, față de 
activitatea fiecărei organizații de 
bază, care trebuie să reprezinte 
nu numai partidul în rindul colec
tivității, ci și colectivitatea res
pectivă în partid.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin hotărîrile adoptate și obiecti
vele stabilite, cel de-al XII-lea 
Congres al P. C. Bulgar s-a afir
mat, astfel, ca un mijloc puternic 
de mobilizare a energiilor între
gului popor în vederea dezvol
tării în continuare a forțelor de 
producție, ridicării la un nivel su
perior a activității de făurire a 
societății socialiste dezvoltate in 
țara vecină si prietenă.

Al. CAMPEANU
Sofia 

comandantul Forței Arabe de Descu
rajare (F.A.D.).

Pe de altă parte, agențiile de presă 
anunță că forțele secesioniste din 
sudul Libanului, conduse de maiorul 
disident Saad Haddad, și susținute de 
artileria israeliană, au bombardat vi
neri și sîmbătă localitățile Saida și 
Tyr, provocînd însemnate daune ma
teriale și pierderi de vieți omenești,

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a adresat vineri un apel 
către toate părțile aflate in conflict 
in Liban, pentru a înceta ostilitățile 
cît mai repede posibil, relatează a- 
genția France Presse. Secretarul ge
neral, a declarat un purtător de cu- 
vint al O.N.U., este „profund preo
cupat" de incidentele care s-au pro
dus din nou în Liban și deplinge 
pierderile de vieți omenești. Kurt 
Waldheim „speră ca eforturile depu
se în prezent de guvernul libanez să 
ducă la restabilirea păcii în regiune".

ia chemarea Partidului Comunist 
German, a organizațiilor de tineret 
ale partidelor social-democrat si li- 
ber-democrat și a organizațiilor pen
tru apărarea mediului înconjurător, 
care sint programate. In cursul săp- 
tăminii ce urmează, la Bonn, unde va 
avea loc, in zilele de marți si 
miercuri, reuniunea Grupului de Pla
nificare al N.A.T.O.

nului primit din partea unor state 
occidentale, programul R.S.A. de ex
pansiune militară și dezvoltare nu
cleară a avansat și mai mult", relevă 
documentul, potrivit agenției U.P.I. 
Raportul subliniază că embargoul 
militar impus de Rezoluția 418 nu a 
fost respectat și se impune de ur
gență ca el să fie consolidat, inclu
siv prin interzicerea vînzărilor de 
petrol și produse petrolifere către 
R.S.A., pentru a se pune capăt „ac
telor de agresiune, subversiune și te
rorism 'comise de regimul sud-afri- 
can" împotriva țărilor vecine.

Praga a îmbrăcat haine de sărbă
toare : pe marile bulevarde ale ora
șului flutură steaguri roșii si națio
nale, pe uriașe pancarte sint scrise 
lozinci în întimpinarea unui impor
tant eveniment în viața politică a 
țării — Congresul al XVI-lea al 
P.C. din Cehoslovacia, ale cărui lu
crări vor începe iniine în noul Palat 
al Congreselor. Edificiul, adevărat 
simbol al Pragăi socialiste. întru
chipare a capacității creatoare a 
arhitecților și constructorilor ce
hoslovaci, a fost inaugurat la 2 apri
lie, în prezenta conducerii de partid 
și de stat.

Forumul comuniștilor cehoslovaci 
va face bilanțul înfăptuirilor cinci
nalului 1976—1980 și va trasa căile 
dezvoltării țării în perioada urmă
toare. Lunile premergătoare congre
sului au constituit o perioadă de 
muncă intensă pentru realizarea 
sarcinilor atit in domeniul econo
miei, cit și in toate celelalte com
partimente ale vieții sociale, o 
perioadă in care s-a manifestat, din 
plin inițiativa creatoare a maselor, 
in care oamenii muncii au partici
pat activ la dezbaterea programu
lui de dezvoltare viitoare a țării.

Presa cehoslovacă anunță în 
aceste zile din preajma congresu
lui numeroase realizări obținute da 
oamenii muncii. Astfel, 24 de orga
nizații de cercetare și întreprinderi 
reunite in cadrul Centralei de con
strucții industriale Hostivar și-au 
îndeplinit angajamentele luate în 
cinstea congresului, terminind cu o 
lună mai devreme decît termenul 
planificat 49 de obiective. Oamenii 
muncii de la exploatarea carboni
feră Sokolov raportează că in luna 
martie au realizat cea mai mare 
depășire lunară de plan din acest 
an, scoțind la lumină 1 866 000 tone 
de cărbune, din care 30 919 tone 
peste plan. La uzina de reactoare 
nucleare, unde a început anul trecut 
construcția primului reactor, se 
află in curs de realizare alte șase 
reactoare cu o putere de 440 000 kW 
fiecare ; se prevede ca pînă tn anul 
1985 uzina să produci 20 de reac
toare. atit pentru centralele elec

BELGIA

In căutarea unei noi formule guvernamentale
în primele sale declarații făcute 

presei, Mark Eyskens. premierul de
semnat pentru alcătuirea unui nou 
cabinet belgian, după demisia lui 
Wilfried Martens, a precizat că „sar
cina sa primordială este restabilirea 
încrederii". într-adevăr, după cum 
menționează agenția France Presse, 
atit pe plan economic, cit și politic 
s-au înregistrat în ultimii ani feno
mene persistente de instabilitate. în
săși demisia cabinetului de coaliție 
„sancționează eșecul fostului premier 
în eforturile de a redresa situația 
economică a țării" (A.F.P.). Aceste 
dificultăți explică și periodicizarea 
crizelor guvernamentale, cea interve
nită acum fiind a patra în. decurs de 
doi ani.

Coaliția guvernamentală, formată 
din social-creștini și socialiști (va
loni și flamanzi), s-a destrămat din 
cauza neînțelegerilor intervenite în 
cursul elaborării unor măsuri de stă
vilire a agravării situației economice 
și financiare. Este vorba de interven
ția de două ori, în răstimp numai de 
citeva zile, a Băncii Naționale a Bel
giei în apărarea francului belgian pe 
piețele de schimb valutare. De la în
ceputul anului acesta, banca a chel
tuit 96 miliarde de franci belgieni
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Să n-audă Sacramento...
Povestea e cam veche - de citeva miliarde de ani ; a luat forme 

mai acute odată cu primele disecții umane ; a cunoscut, ca și în 
povestea rotirii Pămintului, condamnări, excomunicări, arderi pe rug.

Dar omenirea a progresat vertiginos, știința s-a dovedit atotinvin- 
gătoare - incit la începutul actualului secol omul ajunsese să zboare 
cu aeroplanul, să vorbească la telegraful fără fir și chiar să-și por
nească automobilul învîrtind la manivelă. De aci și stupoarea că in 
condițiile incredibilului progres științific răposatul Charles Darwin a 
pierdut, la Dayton, faimosul „proces al maimuțelor*, fiind șl amendat 
cu 100 de dolari (neavînd cu el carnetul de cecuri, i-a plătit tinărul 
profesor care păcătuise împotriva genezei biblice predînd teoria evo
luționistă). *

Greu de apreciat dacă sentința a fost de ris, adică tragică, sau 
comică, adică de plîns. Cert este că ar fi rămas ca piesă prăfuită în 
muzeul curiozităților lumii dacă nu intervenea recentul proces de la 
Sacramento. Unde Curtea Supremă a trebuit să se pronunțe din nou 
asupra vechil dispute - evoluție naturală sau creație divină ? - în 
urma unei noi confruntări izbucnite in orășelul Livermore.

De data aceasta, Darwin a avut mai multă șansă, aproape că a 
fost pe jumătate iertat : verdictul, generos și magnanim, a permis pre
darea în școli a teoriei evoluționiste, dar cu obligația de a se preciza 
că este doar o simplă ipoteză. La fel ca cealaltă Ipoteză - despre 
facerea lumii în șase zile (fără ore suplimentare și cu asigurarea 
repausului duminical).

E un progres cert față de vechea sentință - se vede că sintem în 
' pragul anului 2000 și că sondele spațiale au trimis din ceruri fotografii 

ale băii de aburi în care se scaldă Venus și ale inelelor pe care le 
poartă în deget Saturn -» in loc să expedieze foto-reportaje din Paradis, 
să vedem și noi cum e viața în rai.

Deși, în particular fie spus - să nu fim auziți la Sacramente - 
ipoteza lui Darwin e destul de șubredă și incompletă. De pildă, bătrinul 
a scris atîtea despre lupta pentru existență și n-a suflat o vorbă despre 
lupta pentru influență — fie eă în zone sferice, dreptunghiulare sau pă
trate. Darwinismul lega dezvoltarea viețuitoarelor de posibilitățile obți
nerii hranei - ori experiența actualității, de la obezii Sahelului pină la 
supraponderalii Asiei de Sud-Est arată cît de puțin contează aceasta. 
Darwinismul a susținut selecția naturală a speciilor, dar a omis rolul 
crematoriilor și al gazării în selecția artificială a raselor.

La fel, criticînd concepțiile fixității speciilor, darwinismul a descris 
dezvoltarea de la amoebă, protozoar, amfibie, reptilă, pînă la maimuță 
și om, ignorînd insă, total, posibilitatea inversă — să-i spunem teoria 
involuționistă : de la om la maimuță și înapoi la amoebă.

Mai ales că mijloacele tehnice necesare există — așa cum de
monstrează cealaltă față a orășelului Livermore. Care, deși mic, este 
unul din marile, unul din principalele centre ale cercetării științifice, 
cu laboratoare gigantice și unde lucrează mii de savanți. Toți — spe
cializați în cercetările militare, în creația celor mai ucigătoare tipuri de 
arme cunoscute. La Livermore lucrează Edward Teller, creatorul bombei 
cu hidrogen, pregătind noi creații superradioactive.

Din fericire, în legătură cu acești creatori n-a avut loc nici un pro
ces - abia s-ar fi văzut confuziile darwinismului, preocupat de evoluția 
speciilor. Cind problema e conservarea speciei.

Dar aceste lacune să rămînă între noi, să nu se audă la Sacra
mente, să-l mai amendeze pe bătrin.

Ar fi păcat acum, în pragul anului 2000.

trice nucleare din Cehoslovacia, cit 
și pentru export.

Succese remarcabile au înregis
trat in cinstea congresului si con
structorii de locuințe din Praga. 
Noile blocuri se înalță îndeosebi in 
așa-numitul „oraș sudic", a cărui 
construcție a început in anul 1971. 
Acest vast cartier ocupă o suprafa
ță de 12 000 hectare, iar in 1985, 
cind va fi complet terminat, va cu
prinde peste 20 000 locuințe. Apari
ția acestuia adaugă o tentă proas
pătă. modernă, in peisajul multi
secularei capitale cehoslovace.

O oglindă fidelă a modului cum 
înțeleg oamenii muncii să întim- 
pine Congresul este reprezentată de 
pagina specială consacrată de zia
rul „Rude Pravo" marelui eveni
ment și intitulată: „Muncă creatoa
re. Chemare pentru al XVI-lea 
Congres al P.C. din Cehoslovacia. 
Experiențe. Propuneri. Dezbateri. 
Critică". Pină acum au fost publi
cate în total 49 de astfel de pagini, 
autorii articolelor, eroi ai muncii 
socialiste. muncitori, țărani, oameni 
de cultură, referindu-se la proble
mele ridicate în cadrul adunărilor 
de dări de seamă si alegeri, al con
ferințelor raionale, orășenești si re
gionale de partid. Participanții la 
aceste adunări si conferințe și-au 
spus, totodată, cuvîntul asupra do
cumentului intitulat „Direcțiile 
principale ale dezvoltării econo
mice și sociale a R.S.S. Cehoslova
ce în anii- 1981—1985", care va fi 
supus dezbaterii și aprobării con
gresului.

La lucrările congresului vor par
ticipa 1425 de delegați, precum -gi 
numeroși oaspeți de peste hota, -

Ti. declarațiile publicate de prs s. 
cehoslovacă în aceste zile, oame' ii 
muncii își exprimă încrederea că 
cel de-al XVI-lea Congres al par
tidului va marca un moment de o 
deosebită importantă pentru pro
gresul continuu al Cehoslovaciei 
prietene pe toate planurile con
strucției socialiste.

S. PODINA
Praga 

pentru a susține moneda națională la 
limita sa superioară în cadrul 
Sistemului monetar vest-european 
(S.M.E.). Dar cele mai mari contro
verse între partenerii de coaliție le-a 
generat programul de austeritate, 
socialiștii refuzind să susțină măsu
rile de grevare și blocare a salariilor, 
reducerea activității unor întreprin
deri. pe fundalul creșterii continue a 
costului vieții.

• Premierul desemnat M. Eyskens, 
social-creștin. ca și predecesorul său, 
urmează să identifice cu liderii celor
lalte formații politice punctele de 
convergență pentru un nou guvern 
de coaliție la care ar putea să parti
cipe. in eventualitatea menținerii di
vergențelor cu socialiștii, și liberalii. 
Presa belgiană consideră că, ținind 
seama de reprezentarea în parla
ment, nici unul din partide nu poate 
asigura formarea unui cabinet mono- 
color. Pe de altă parte, la Bruxelles 
se apreciază că majoritatea partide
lor politice resping eventualitatea 
organizării unor alegeri generale 
anticipate. în această perspectivă, ob
servatorii sint de părere că în fața 
premierului desemnat se află o sar
cină dificilă, inclusiv aceea de a cîș- 
tiga sprijinul propriului său partid — 
Social-Creștin Flamand.
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