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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Comitetului de stat pentru folosirea energiei

atomice al U.R.S.S.

Un obiectiv esențial al cincinalului calității și eficienței:
PROMOVAREA PERMANENlFATciiCERIRILOR 

STIINTEI SI TEHNICII MODERNE
„în cadrul noului plan cincinal punem un accent deosebit pe 

ridicarea nivelului calitativ și tehnic al întregii activități, situînd 
pe primul plan dezvoltarea științei ca factor determinant al reali
zării noii calități, al progresului economico-social".

NICOLAE CEAUȘESCU/
Nu este, se poate afirma cu toa

tă certitudinea, zi in care mijloace
le de informare de masă, respectiv 
presa, radioul, televiziunea, să nu 
consemneze, alături de remarcabile 
realizări obținute în îndeplinirea 
obiectivelor de producție de către 
oamenii muncii din industrie și 
agricultură, succese ale cercetători
lor, care sint tot atitea noi izbinzi 
ale cunoașterii științifice, tot atiția 
pași înainte în domeniile de vîrf 
ale tehnicii și tehnologiei, ale apli
cării noilor cuceriri ale gîndirii și 
activității de investigare in practi
ca productivă.

Lucrurile își au un înțeles și o 
justificare depline. Dacă intr-un 
timp mai îndepărtat statutul știin
ței plutea in vălul unor neclarități 
și ambiguități, astăzi ea se afirmă 
tot mai mult ca o mare resursă in
tensivă a înaintării societății pe 
trepte de progres și civilizație din 
cele mai înalte. O economie moder
nă, precum cea edificată pe baza 
programului stabilit de Congresul 
al XII-lea al partidului, nu poate fi 
concepută fără aportul masiv al ce
lor mai noi cuceriri ale activității 
de cercetare.

In expunerea la cea de-a 60-a 
aniversare a Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a pus în evidență necesitatea de a 
situa pe primul plan dezvoltarea 
științei ca factor determinant al 
progresului continuu și multilateral 
al țării. O concepție superioară asu
pra rolului științei în dezvoltarea 
societății, aceasta presupunind nu 

' numai implicarea științei la tot mai 
mari dimensiuni în procesele de 
producție, ci și dezvoltarea însăși a 
științei, progresul continuu al cu
noașterii, progres ce condiționează 
in cel mai înalt grad perfecționarea 
neîncetată a organizării producției 
și muncii, introducerea pe scară 
largă a mecanizării și automatizării 
proceselor de producție, singura 
cale de a realiza o creștere puter
nică a productivității muncii — 
pîrghie de bază a progresului eco
nomic și social, a mersului mereu 
ascendent al societății noastre.

Este o remarcabilă realitate fap
tul că, pentru a-și îndeplini înalta 
ei vocație de principală forță de 
producție, știința, prin aceasta în- 
țelegînd activitatea de cercetare 
desfășurată in cimpul vast al des
coperirii noului, are create condiții 
dintre cele mai favorabile. In tara 
noastră, activitatea științifică bene
ficiază de o organizare modernă și 
in strinsă concordanță cu cerințele

economiei. A crescut, de la o pe
rioadă la alta, numărul institute
lor și al cadrelor de cercetători, au 
fost abordate și adîncite direcții 
noi și îndrăznețe de cercetare, 
știința sporindu-și într-o măsură 
tot mai însemnată contribuția sa la 
satisfacerea cu soluții originale a 
cerințelor în neîncetată creștere ale 
tuturor ramurilor economiei națio
nale. Aceeași bază însumează con
dițiile pentru ca aportul științei 
românești la îmbogățirea tezauru
lui de valori ale științei mondiale 
să fie tot mai important. în ace
lași timp, au fost intensificate efor
turile de cunoaștere a ceea ce se 
realizează, înaintat și valoros, în 
alte țări, oamenii de știință români 
participind, in cadrul unor presti
gioase reuniuni Internaționale, la 
schimburi de idei și informații.

Este un titlu de mîndrie pentru 
lucrătorii științifici că în cincinalul 
anterior cercetarea științifică na
țională a asigurat peste 90 la sută 
din produsele și tehnologiile noi 
puse în fabricație, că a contribuit 
la asimilarea a peste 10 300 de noi 
tipuri de mașini, utilaje, aparate 
și instalații de tehnicitate și com
plexitate sporită, a peste 5100 de 
noi materiale și bunuri de consum 
și la aplicarea sau extinderea în 
producție a peste 9 000 tehnologii 
noi și modernizate. în condițiile 
creșterii continue a economiei na
ționale, desfășurîndu-și activitatea 
pe baza Programului-directivă de 
cercetare științifică elaborat de 
Congresul al XII-lea al partidului. 
Oamenii de știință din toate dome
niile se află puternic angajați în 
rezolvarea unor și mai mari cerințe, 
la nivelul exigențelor impuse de 
revoluția științifico-tehnică contem
porană, al direcțiilor noi pe care 
pătrunde vertiginos gîndirea scrută
toare. Programul științific în a că
rui realizare se află antrenați cer
cetătorii noștri cuprinde peste 
3 000 de obiective, din care peste 
2 500 sînt teme de investigație ce 
se inscriu in sfera producției ma
teriale. în actualul plan cincinal, 
cercetările cu caracter aplicativ se 
vor concretiza în 1 500 tehnologii 
noi și modernizate și în peste 
1 450 produse noi și perfecționate. 
Se vor elabora peste 100 de siste
me de mecanizate și automatizare. 
De asemenea, în baza Programului- 
directivă de cercetare și dezvolta
re în domeniul energiei, oamenii 
de știință acționează în direcția 
descoperirii de noi surse energeti
ce clasice, pe tărimul elaborării de

soluții avantajoase pentru punerea 
în valoare a surselor neconvențio- 
nale de energie, pentru conceperea 
și introducerea în practică a unor 
utilaje energetice noi și tehnologii 
de mare randament.

Rezultatele dobindite in direcțiile 
multiple de cercetare definite de 
cele două ample programe elabora
te de partid își fac simțită pre
zența, încă în această primă jumă
tate a primului an al cincinalului, 
în asimilarea de către producție a 
unui însemnat număr de soluții 
care contribuie la perfecționarea 
proceselor de fabricație, la reali
zarea a noi produse cu înalt nivel 
tehnic și calitativ, a noi materiale, 
la ridicarea productivității muncii 
și. creșterea eficienței economice. 
Urmărind transferul de valori ale 
științei și tehnicii către sferele acti
vității productive și încorporarea 
lor cu efecte pozitive în activitatea 
practică, apropierea tot mai accen
tuată a cercetării de cerințele pro- 

’ ducției materiale, se poate afirma 
cu deplin temei că cercetarea știin
țifică aplicativă s-a integrat organic 
marelui efort făcut de popor pen
tru edificarea unei economii socia
liste moderne și eficiente. Se cu
vin subliniate, de asemenea, rezul
tatele obținute în direcții funda
mentale ale științei cum sînt ma- 
tematicile, fizica, chimia, biologia, 
în același timp, cercetătorii din 
științele agricole acționează cu ho- 
tărîre în direcțiile impuse cu prio
ritate de noua revoluție agrară.

Avem o economie în plin avînt, 
aptă să încorporeze tot ceea ce 
este nou și revoluționar în știință 
și tehnică, în tehnologie. Cincinalul 
actual, sintetic definit drept cin
cinal al calității și eficienței, des
chide vaste perspective în fața tu
turor lucrătorilor în știință. Toc
mai de aceea se impune căutarea 
unor căi menite să conducă la 
abordarea cu și mai multă stăruin
ță a unor domehii prioritare pen
tru economie, la scurtarea drumu
lui de la realizarea de laborator la 
aplicația ei practică, la conlucrarea 
și mai strinsă dintre cercetătorii 
din institutele de profil și specia
liștii din întreprinderi.

Cerințe de dimensiuni ample, 
cărora lucrătorii din institutele de 
cercetări, din întreprinderi sînt 
chemați să le dea răspunsuri pe ace
eași măsură, constituindu-se în tot 
atîtea majore contribuții la pro
gresul general al societății noastre 
socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general ai Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, simbătă, pe 
tovarășul A. M. Petrosianț, președin
tele Comitetului de stat pentru 
folosirea energiei atomice al U.R.S.S., 
care a efectuat o vizită în țara noas
tră.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Mihulecea. președintele Comi
tetului de stat pentru energia nuclea
ră.

A fost de față V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Cu acest prilej, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost transmise un 
cald salut, și cele mai cordiale urări 
din partea tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Leonid Ilici Brejnev sa
lutul său călduros și cele mai bune 
urări.

Oaspetele a exprimat gratitudinea 
sa pentru întrevederea acordată de 
conducătorul partidului și statului 
nostru, pentru prilejul oferit de a 
vizita România, de a cunoaște nemij
locit din activitatea și realizările unor 
importante unități industriale, de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică din domeniul energeticii din 
țara noastră, de a se întîlni cu re
prezentanți ai guvernului, cu oameni 
de știință Și specialiști români.

în cursul întrevederii a fost rele
vată cu satisfacție' colaborarea rodni
că dintre cele două țări pe plan eco
nomic și tehnico-științific, subliniin- 
du-se că aceasta se înscrie in ansam
blul relațiilor prietenești, multilatera
le dintre România și Uniunea Sovie
tică. care se extind si se întăresc con
tinuu, in spiritul înțelegerilor conve
nite cu ocazia dialogului româno-so- 
vietic la nivel înalt.

S-a aprecia^ că o expresie eloc
ventă a acestei fructuoase colaborări 
o constituie zborul echipajului co
mun româno-sovietic, care și-a 
început cu succes misiunea încredin
țată la bordul complexului orbital

experimental științific „Saliut 6“ — 
„Soiuz T-4“.

în același timp, au fost evidențiate 
rezultatele bune ale conlucrării pe 
tărimul folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice. Totodată, a fost ma
nifestată dorința comună de a se in
tensifica acțiunile de cooperare in 
acest important domeniu al științei 
și tehnicii contemporane, valorificîn- 
du-se cît mai eficient posibilitățile pe 
care le asigură in acest sens poten
țialul economic, tehnologic și de cer
cetare al României și Uniunii Sovie
tice. S-a arătat că dezvoltarea aces
tei conlucrări este de natură să con
tribuie la îmbogățirea surselor de 
energie ale țărilor noastre, la ampli
ficarea și aprofundarea raporturilor 
de colaborare româno-sovietice, la 
progresul celor două state vecine și 
prietene.

A fost reliefată necesitatea ca ener
gia atomică, rezultatele cercetărilor 
din domeniul nuclear să fie puse in 
slujba păcii, a dezvoltării societății 
omenești, a bunăstării și fericirii tu
turor popoarelor.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

Ambasadorul Danemarcei
Președintele Republicii Socialiste 

România, s tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 16 mai, pe

ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești, Axei Serup, în vizită de rămas 
bun, cu ocâzia încheierii misiunii 
sale în țara noastră.

A avut Ioc, cu acest prilej, o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Mașină cu înalte 
performanțe 

destinată mineritului
Mașina de reprofilat galerii 

(din fotografie) este una din 
cele mai moderne creații tehni
ce ale colectivului de proiec- 
tanți și muncitori de la Centrul 
de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică pentru utilaj 
minier Satu Mare, unitate care 
își desfășoară activitatea în strîn- 
sâ conlucrare cu întreprin
derea „Unio". înscrisă în pro- 

•R gramul prioritar pentru dezvol
tarea utilajului minier, această 
mașină de înaltă productivitate 
destinată reprofilării galeriilor 
din abataje, cu acționare electro- 
hidraulică, execută lucrări la sol 
și pe orice porțiune a tavanului 
galeriei, cu ajutorul a 5 ciocane 
percutoare, cu o frecvență de 
lovire de 900 lovituri pe minut. 
Manevrarea ei cu ușurință și în 
orice poziție o fac aptă pentru 
folosirea in diferite tehnolo
gii miniere. în prezent, f colec
tivul de aici a trecut la asimi
larea ultimelor componente, care 
pină acum au fost importate. 
(O. Grumeza).

SLOBOZIA :

Secție modernă, 
cu două luni 
mai devreme

în cadrul instalației de argon 
de pe platforma Combinatului 
de îngrășăminte chimice s-au 
încheiat probele tehnologice de 
la secția de îmbuteliere, care 
a început să producă cu în
treaga capacitate. Noua secție, 
realizată de specialiștii Trustu
lui de montaj utilaj chimic 
București, va asigura argonul 
îmbuteliat necesar economiei 
naționale. Acest obiectiv a fost 
dat în exploatare cu două luni 
înainte de termenul fixat. (Mihai 
Vișoiu).

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Ghana, dr. Hilla Limann, 

va face o vizită oficială in țara noastră
La Invitația tovarășului Nicolae cialiste România, președintele Repu-< fectua o vizită oficială de prietenie în 

Ceaușescu, președintele Republicii So- blicii Ghana, dr. Hilla Limann, va e- România în perioada 22—25 mai 1981.

NICOLAE CEAUȘESCU: 
„România pe drumul 

construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate"'

Volumul 20
0 operă de profundă semnificație în viața ideologică, contribuție de seamă 
la generalizarea teoretică a experienței construcției socialiste în România

Primâvdtă bucureșteană
Foto : Sandu Cristian

ORAȘUL IN LUMINA PRIMĂVERII
Eram tînăr ziarist cînd 

am asistat în cartierul Iris 
la începerea construcției 
primelor locuințe muncito
rești. La 3 aprilie 1948 a 
apărut în ziarele locale și 
apoi în „Scînteia" o infor
mație despre acel început 
modest dar semnificativ. 
Clujul (atunci oraș cu circa 
o sută mii de locuitori, 
acum municipiu de trei ori 
mai mare) era — după 
cum știu — prima locali
tate din țară unde primă
ria a început din propriile 
fonduri să construiască lo
cuințe pentru oamenii 
muncii. „Propriile fon
duri"... Dar de unde ve
neau aceste „fonduri" la 
trei ani după terminarea 
războiului ? Evident, din 
cele lăsate de război : din 
ruine. Majoritatea mate
rialelor erau recuperate, 
scoase de viitorii locatari 
de sub molozul hangarelor 
aeroportului Someșeni, a- 
runcate în aer de fasciștii 
în retragere, iar ce nu 
exista acolo s-a găsit în 
uzinele și satele din preaj
mă ; din comunele Mera și 
Viștea, bunăoară, s-a adus 
cu care trase de bivoli pia
tră de var pentru mortar. 
S-au construit atunci în 
acel nou cartier 80 de lo
cuințe...

Au trecut anii. Clujul a 
beneficiat din plin, îndeo
sebi după Congresul al 
IX-lea, de efectele poziti
ve ale politicii de arhitect 
iscusit a Partidului Comu
nist Român, care a îm
plinit 60 de ani de 
la crearea sa. străbătînd 
un proces de înnoire și de 
dezvoltare economico-so- 
cială ale cărui roade con
crete, chiar și cei mai op
timiști urbaniști le prog- 
nozau pentru sfirșitul de 
mileniu. Datorită dinamicii 
construcției, majoritatea lo

cuitorilor din Cluj-Napoca 
— români, maghiari și de 
alte naționalități — locu
iesc în apartamente noi, 
muncitorii lucrează in Uzi
ne noi, elevii și studenții 
învață în instituții școlare 
noi. Căci în orașul de pe 
Someș, cu centrul său vast, 
frumos, dezvoltat și dens 
locuit, cu școli avînd o 
vîrstă de cîte 3—4 secole, 
cu cartiere muncitorești 
vechi și zone de vile, da
torită marilor fonduri alo
cate de statul socialist, s-a

de HEREDI GUSZTAV

construit mai mult ca în 
timpul veacurilor trecute.

Cluj-Napoca e un oraș 
cu aer' proaspăt și curat. 
Calea ferată s-a construit 
mult în afara orașului ; 
depozitele, magaziile, uzi
nele în marea lor majori
tate s-au înșirat în mod 
firesc tot de-a lungul căii 
ferate. Astfel nu numai 
centrul, ci și multe cartie
re au fost ferite de sursele 
de zgomot și de poluare. 
Cu timpul însă, orașul se 
întindea și unele uzine 
(„Terapia", Abatorul, „Me
najul", Fabrica de tutun 
etc) care pe vremuri se 
aflau la marginea orașului 
au devenit unități indus
triale cu așezare centrală, cu 
toate consecințele acestui 
fapt. Edilii, ținînd cont de 
cerințele ecologice ale ur
banizării moderne, au pro
pus mutarea unor uzine ca 
„Terapia", „Sinterom", „Me
najul", „Electrometal" și a 
altor unități chimice la pe
riferii, mai ales în zona in
dustrială din nord-est. Aici 
au luat ființă și uzinele 
noi, printre care „Carbo-

chim", Fabrica de cazane 
mici, „Sanexul" (fabrica de 
ceramică fină), Fabrica de 
mașini pentru rectificat 
plan, și tot aici se constru
iește uriașul combinat de 
utilaj greu, care parțial a 
și intrat în funcțiune.

Făuritorul clujean de 
viață nouă a ridicat nu nu
mai uzine, școli, instituții 
științifice noi, ci și o sea
mă de noi cartiere pe mă
sura dezvoltării orașului și 
a anilor în care trăim. 
Zonele „între ape" și „Plo
pilor" se situează pe un loc 
ideal între două parcuri, 
două lacuri și Canalul Mo
rii, cartierele „Grigorescu" 
și „Donat" sînt așezate între 
dealul Cetățuia, pădurea 
Hoia și Someș, blocurile 
„Mănășturului" se întind 
pină la pădurea Galcer și 
Făget, zona Gheorgheni 
este înconjurată de livezi 
vechi și plantații noi, de 
piraie, de pășuni și finețe. 
Cu cîțiva ani în urmă a 
apărut și o nouă noțiune 
urbanistică: pădurea-parc.
în multe păduri de la 
marginea orașului duc dru
muri asfaltate, s-au con
struit locuri de parcare 
pentru mașini, terenuri de 
joacă pentru copii, scene 
și platouri de beton pentru 
manifestări culturale și — 
de ce să ne ascundem 
după deget ? — cabane care 
devin uneori extrem de 
gălăgioase.

Este oare o ironie a vie
ții sau o contradicție ine
vitabilă a dezvoltării că 
tocmai din această siste
matizare bună — și putem 
spune umană — au izvorît 
cu timpul probleme greu 
de rezolvat? Căci cu cit 
S-a extins orașul — zona 
industrială spre răsărit și 
nord-est, iar cartierele de
(Continuare in pag. a V-a)

în zilele cînd Întreaga ființă a 
României socialiste trăia cu adîncă 
emoție și bucurie aniversarea a 60 
de primăveri de existență demnă și 
glorioasă a Partidului Comunist Ro
mân a apărut, în Editura politică, 
cel de-al XX-lea volum din seria de 
Opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — „România pe 
drumul construirii societății 
socialiste mifltilateral dez
voltate". Acest important 
eveniment editorial are o 
profundă semnificație in 
viața ideologică a țării, mar- 
cind un moment de referință 
în prodigioasa activitate ști
ințifică desfășurată de secre
tarul general al partidului 
în cei 16 ani de cînd se află, 
prin voința partidului, a po
porului, în fruntea partidului 
și a țării. Apariția volumului 
în ajunul marii aniversări a 
comuniștilor români a con
stituit, totodată, un fierbinte 
omagiu adus comunistului- 
erou care de aproape cinci 
decenii întruchipează mo
delul luptătorului revoluțio
nar, fiu credincios al clasei 
muncitoare, exemplu de 
dăruire patriotică, de dîrze- 
nie și pasiune comunistă, 
de tenacitate, cutezanță Șl 
intransigență revoluționară, 
de atașament nedezmințit 
față de cauza înfloririi și 
progresului României, față 
de înaltele idealuri de drep
tate, libertate și indepen
dență.

Organic înscris pe linia 
continuității lucrărilor pu
blicate anterior, volumul 29 
— cuprinzînd cuvîntările și 
expunerile, mesajele, inter
viurile, cuvintele omagiale, 
scrisorile de felicitare adre
sate unor organizații de 
partid și colective muncito
rești, toasturile rostite la )n- 
tîlnirile cu conducătorii de 
state ce au avut loc in pe
rioada martie-octombrie 1980 — dez
văluie cititorului noi fațete ale 
gîndirii dialectice a secretarului ge
neral al partidului, profund cunoscă
tor al realităților de azi ale țării, cît 
și al mult învolburatei situații inter
naționale.

Se vădesc astfel o dată mai mult 
elementele definitorii ale modului 
său de gindire și acțiune — legătura 
nemijlocită cu viața, cunoașterea te
meinică a realităților prin interme
diul dialogului continuu cu oamenii

muncii din toate domeniile activită
ții economico-sociale, studierea ce
lor mai complexe probleme direct pe 
teren, forța de sintetizare și .genera
lizare teoretică, în spiritul învățătu
rii materialist-dialectice, imbinarea 
spiritului realist cu cutezanța gindi- 
rii novatoare, ca o condiție indispen

sociale, înțelese în evoluția lor com
plexă, uneori contradictorie.

Ideea centrală în jurul căreia se 
structurează diversitatea tematică a 
materialelor cuprinse în volumul de 
față o reprezintă preocuparea sta
tornică, neabătută, pentru îndepli
nirea hotăririlor Congresului al XII- 

lea al partidului, a sarcinilor 
din ultimul an al cincinalului 
1976—1980 și buna pregătire 
a demarajului în cincinalul 
1981—1985. Avînd , în vedere 
noile realități survenite in 
contextul evoluției vieții eco
nomice internaționale, secre
tarul general al partidului 
formulează, în lucrările din 
volumul recenzat, noi teze 
teoretice, face precizări și dă 
indicații practice, care dez
voltă orientările date de 
Congres potrivit noilor ce
rințe, reliefîndu-se astfel 
acea trăsătură definitorie a 
politicii partidului nostru — 
și anume imbinarea fermi
tății principiale cu elastici
tatea și mobilitatea in ac
țiune, cu capacitatea de a 
răspunde operativ și adecvat 
cerințelor vieții in continuă 
evoluție.

în ansamblul volumului, 
o pondere însemnată revine 
problematicii construcției eco
nomice, a dezvoltării și 
perfecționării bazei tehnico- 
materiale — elementul hotă- 
ritor pentru progresul multi
lateral al țării. In răstimpul 
celor opt luni — din martie 
pină în octombrie, cît acoperă 
volumul de față — din ini
țiativa secretarului general 
al partidului au fost organi
zate ample întîlniri — con
sfătuiri, congrese — la care 
au participat cadre cu munci 
de' răspundere în econo
mie și specialiști. Se im
pun atenției în acest sens 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. (apri

lie), Plenara lărgită a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii (iu
nie), Consfătuirea de lucru cu ca
drele din zootehnie (iunie), Consfă
tuirea cu activul și cadrele de bază 
din cooperația de consum, cooperația 
meșteșugărească, cooperația agricolă 
de producție și consiliile populare

Ioan ERHAN

sabilă pentru elaborarea unor solu
ții adecvate particularităților țării, 
corespunzătoare intereselor vitale 
ale poporului român, Cauzei socia
lismului.

Purtînd pecetea acestor calități, 
lucrările inserate în volum, ca dealt
fel întreaga operă teoretică a secre
tarului general al partidului, degajă 
un puternic imbold spre abordarea 
deschisă, eliberată de scheme presta
bilite sau construcții apriorice, a pro
blemelor noi ale vieții economico- (Continuare în pag. a V-a)

r
*
*
*

*

- Patria - mai aproape de soare!
In plasmele visului să adaugi mereu 
o geană de cintec, un nou curcubeu, 
o rază mai pură sub bolți de amiază, 
un glas care crește pretutindeni, vibrează 
încălzit de a inimii noastre ardoare : 

Patria — mai aproape de soare I

Cadență și ritm și zbor și avînt 
in toate ce cresc pe-al nostru pămînt, 
din munții Carpați pină la marea 

cea mare — lumină 
în vorbe și-n fapte, deplină

chemarea Partidului din zare în zare : 
Patria — mai aproape de soare I

Cu mineci sumese să vină cu zorii, 
în freamăt de muncă mereu ziditorii 
acestui timp al țării și să-i auzi chemînd 
puternic glas și mîndru și luminat 

de-un gînd :
Din cincinalul acesta în cele viitoare, 

Patria — mai aproape de soare I

Dumitru BÂLĂEȚ

**

**
**

A
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„Dragostea de muncă înflorește in climatul limpede, 
stimulator a! răspunderii față de muncă“

Inginerul Ion Maxim, 34 de ani, 
director tehnic al Combinatului de 
prelucrare a lemnului din Drobeta- 
Turnu Severin, și-ar mai putea în- ' 
scrie pe cartea sa de vizită — dacă 
asta s-ar obișnui — faptul că nu 
poate fi găsit cu ușurință la biroul 
său pentru că zece ore pe zi (el vine 
cu mult înainte de program și plea
că mult după) se află „pe platfor
mă", adică în fabricile și secțiile 
combinatului, printre maiștri și 
muncitori. De ce ? Pentru că el răs
punde de problemele tehnice ale 
producției, iar „această răspundere 
nu poate fi nicicum separată de cu
noașterea oamenilor, de ceea ce 
gîndesc ei în legătură cu munca lor, 
de gradul în care ei pricep sau nu 
ce și cum trebuie să facă". I-am 
spus titlul rubricii pentru care urma 
să discutăm...

Ion Maxim : Dar de unde știți 
că-mi pun întrebări ? Că pe cele 
mai multe mi le pun în gînd.

Reporterul : Poate că nu e nevoie 
să vă puneți întrebările cu voce 
tare ca să se afle de existența lor. 
Ele se trădează prin răspunsurile 
pe care le dați în activitatea dum
neavoastră practică...

Maxim : Uite, 
chiar și în acest in
terviu am să-mi 
pun singur o în
trebare și anume 
despre ce iubesc și 
ce nu Iubesc. Și-am 
să răspund că nu 
iubesc stările de 
lucruri confuze, ne
claritățile de orice 
fel. Așa că acesta 
este încă unul din 
motivele pentru 
care mă aflu me
reu printre oamenii 
combinatului. Omul 
se angajează la 
treabă cu tot su
fletul atunci cînd 
înțelege rațiunea a 
ceea ce face și ce 
1 se cere. Sigur, 
există sarcina de 
serviciu, care, ori
cum, se îndeplineș
te. Dar altceva 
este cînd i se 
adaugă perfecta cu

• OMUL ȘI CONSTRUCȚIA. 
Pornind de la o veche — și îndelung 
cultivată — pasiune pentru arta fo
tografică, cititorul nostru Ștefan 
Tiță, profesor la Liceul industrial 
din Zimnicea, ne împărtășește 
adinei și frumoase reflecții despre 
raportul dintre om și rodul muncii 
sale, despre mereu reînnoita vocație 
constructivă a oamenilor acestor 
pămînturi. Dar ce legătură are sus- 
amintita pasiune cu aceste reflecții? 
Dorind să surprindă pe peliculă o 
frîntură grăitoare a strădaniilor de
puse de echipele de constructori tri
mise din diferite județe spre a ri
dica — pe locul vechii așezări dis
truse de cutremurul din 1977 — noua 
localitate Zimnicea, tovarășul Tiță 
a trăit un moment de emoție : „Tre
buia să hotărăsc, dintr-o sumedenie 
de variante posibile, cea mai suges
tivă încadrare, aveam, pe scurt, de 
ales între cea care ar fi adus in 
prim-plan chipul constructorului 
sau cea în care ar fi dominat con
strucția. Mă uitam prin ocular și nu 
mă puteam incă decide, cind am 
avut senzația că, fără a se ști privit, 
muncitorul de pe schelă mi-a venit 
el Însuși in ajutor. Cum ? Printr-un 
gest simplu și firesc, dar care expri
ma întreg tîlcul prezenței sale acolo, 
sus : a măsurat din privire construc
ția înălțată, apoi și-a ridicat ochii 
spre înălțimi, parcă măsurînd dis
tanța pe care o mai are de parcurs 
pină la încheierea operei începute. 
Omul și construcția făceau, în acele 

noaștere a rațiunilor ei. Eu cred în 
forța de producție a... convingerii. 
A lămuri totul, cu toți,, iată o sar
cină pe care nu numai eu mi-am 
asumat-o ci toți cei care purtăm 
răspunderile conducerii acestui com
binat.

Convorbiri cu oameni care nu pot trăi 
fără să-și pună întrebări

Rep. : Cum vi se pare această 
sarcină ?

Maxim : Nu se poate fără ea. O 
consider, în primul rînd, ca pe o 
obligație morală. Așa că mergem, 
discutăm, ne consultăm... Acest 
schimb de idei este o formă con
cretă, firească a democrației munci
torești. Venim aici în fiecare dimi
neață cu noaptea în cap. Țrecem pe 
Ia locurile de muncă și vedem cum 
stăm și ce avem de făcut. Apoi ți
nem cu maiștrii, cu toți cei ce poar
tă o cît de mică răspundere, o „ope
rativă" prin interfon, prin difuzoare, 
aud toți, toți pot să intervină. Dis

clipe, corp comun, se contopeau ca 
o efigie a nobilei vocații de a zidi, 
a făuri".
• AVEȚI DREPTATE ! într-ade- 

văr, stimată tovarășă Elena Pătulea, 
din Tîrgoviște, strada Tineretului, 
blocul 48, aveți toată îndreptățirea 
să vă exprimați insatisfacția față de 
faptul că organele locale de resort 
n-au întreprins încă măsuri eficiente 
spre a-1 obliga pe fostul dumnea
voastră soț, Alexandru Radu, din 
comuna Bărbulețu, județul Dîmbo
vița, să-și îndeplinească îndatoririle 
stabilite de tribunal în ce privește 
plata pensiei pentru întreține
rea celor doi copii rezultați din 
căsătorie. Este de neînțeles... în
țelegerea pe care au manifestat-o 
unii tovarăși — însărcinați, prin 
funcțiile ce le exercită, tocmai cu 
aplicarea fără abatere a legii — față 
de cel care se încăpățînează în con
tinuare să sfideze legea (în mod 
concret, e vorba de încălcarea unor 
hotărîri judecătorești învestite cu 
putere de lege). Din păcate, nu este 
singura sesizare de acest gen pe 
care o primim la redacție : se ipai 
întîlnesc și în alte părți indivizi 
care, spre â evita îndeplinirea obli
gațiilor stabilite de tribunale față 
de propriii lor copii, își schimbă des 
locurile de muncă. Chiar dacă, în 
unele cazuri, a.ceștia sînt depistați 
(ca în situația relatată de dumnea
voastră), nu o dată asistăm la o bi
zară „slăbiciune" în aducerea la în-

cutăm totul pe față, limpede, în 
spirit critic și autocritic. Și astfel, 
știind și ințelegînd totul, se simt cu 
toții implicați, nu-și mai ignoră ros
tul și răspunderile. Și îi urmărește 
gîndul firesc că au de dat socoteală 
față de toți. Cei dornici de mistere 

și intrigi, că se mal ivesc și 
dintr-ăștia, din păcate, n-au cum și 
unde să-și profeseze tristele apucă
turi.

Rep. : Pe dumneavoastră, director 
tehnic, observ că vă preocupă și alt
fel de „tehnici", cum ar fi aceea a... 
ingineriei morale, ca s-o numim 
așa... Ce înțeles are acest fapt ?

Maxim : In cei doisprezece ani de 
cînd lucrez aici — director tehnic 
sînt de mult mai puțină vreme — 
am înțeles că problemele tehnice 
ale producției nu pot fi tratate în 
sine, rupte de problemele formării 
omului. Poate, cîndva, cînd se va 
ajunge la o automatizare totală, dar 
nici atunci... Tehnica, oricît de avan
sată, nu este altceva decît o prelun
gire a minții și mîinii omului. Prin 
urmare, el hotărăște dacă tehnica 
asta își va împlini sau nu rosturile. 
De aceea sînt preocupat de ceea ce 
se numește factorul educațional. Pe 
care îl privesc — așa cum o cere se
cretarul general al partidului din 
partea tuturor cadrelor de. condu
cere — ca pe o sarcină de partid.

Rep. : înțeleg că și în legătură cu 
asta vă puneți întrebări... Grele ?

Maxim : Grele în măsura în care 
răspunsul, cel real, în sensul de re
zolvare, nu depinde numai de mine. 
De exemplu, problema educării unor 
tineri în spiritul răspunderilor mun
cii. Mă întreb de ce se întîmplă ca 
unii dintre ei — și, din păcate, nu 
puțini — să vină aici, în producție, 
după absolvirea unei școli profesio
nale sau a unui liceu de specialita
te, insuficient pregătiți pentru ideea 
de a... munci. Ca și cum nu pentru 
asta ar fi făcut atîția ani de școală. 
Uită oare școala, instituție prin ex
celență educativă, tocmai acest 

deplinire a unor hotărîri judecăto
rești ce ar trebui neîntîrziat puse 
în aplicare. N-ar fi oare cazul să se 
procedeze cu mai multă fermitate 
față de cei ce încalcă nu numai le
gea, ci și îndatoriri etice elemen
tare ?
• RESPECTUL FAȚA DE 

VlRSTNICI — primul pas in culti
varea respectului față de sine însuși. 
Sîntem întru totul de acord cu to
varășul Barbu Anghelescu din 
București, strada Covasna 23, atunci 
cînd afirmă că neglijarea de către 
unii părinți a anumitor „amănunte" 
educative (în speță, cultivarea unei 
atitudini respectuoase față de colo
catarii vîrstnici, exprimată mal ales 
prin grija de a nu perturba liniștea 
în blocuri și în spațiile din jurul 
lor) poate avea consecințe nedorite 
și in alte împrejurări șl situații cu 
care îi va confrunta, în viitor, viața. 
„Nu e bine ca, orbiți de prea multă 
«dragoste» paternă ori maternă, să 
nu ne dăm seama că din asemenea 
«detalii», aparent «mărunte», «lip
site de importanță», se încheagă în 
fond, opera educativă a părinților" 
— susține, pe bună dreptate, citito
rul nostru. Și tot el adaugă, la fel 
de îndreptățit : „Să nu uităm că 
educarea respectului față de cei din 
jur, față de vîrstnici în primul rînd, 
este primul pas. întîia treaptă în 
cultivarea respectului față de sine 
însuși".

„amănunt" ? Mă refer, bineînțeles, 
la școlile care ne trimit nouă absol
venți. Nu-și pun oare pedagogii de 
acolo întrebarea dacă nu cumva. în- 
vățîndu-i pe acești tineri o meserie, 
dar uitînd să. le înrădăcineze ideea 
că meseria asta e pentru a trăi din 
ea și a deveni oameni productivi, le 
fac un mare deserviciu ? E ca și 
cum noi, în fabricile noastre de 
mobilă, am produce mese fără 
picioare... Ințelegînd că în educația 
lor există o inexplicabilă lacună, 
ce să facem, oftăm și o luăm 
cu ei de la capăt, făcînd ceea 
ce n-a făcut școala. Adică treaba 
cea mai grea : educația. Desfacem 
și refacem brigăzi, îi „împănăm" 
între oamenii cei mai buni și mai 
serioși, ne ocupăm de ei zilnic pină 
le dispar ifosele și îi deprindem cu 
adevărurile muncii, ale seriozității 
in viață, ale răspunderii.

Rep. : Aveți niște metode anume?
Maxim : Avem, desigur, metodele 

bine cunoscute : a le vorbi, a le ex
plica, a fi înțelegători cu ei sau exi- 
genți, după caz. Rețete fixe nu prea 
există. Ei, ce simplu ar fi ! Niște 
„rame", torni în ele principii și scoți 
în serie oameni educați... Așa incit 
trebuie să găsești pentru fiecare 
drumul către sufletul și înțelegerea 
sa, să-l călăuzești cu atenție. Pentru 
că mie îmi revine, și pe linie de 
partid, sarcina de a mă ocupa de 
tineret, am grijă să trec, dacă pot, 
zilnic pe la băieți. Și nu o dată se 
întîmplă să mă ocup și de.'., educa
torii lor cînd observ că aceștia fie 
că n-au „timp" să se ocupe de tînă- 
rul în cauză, fie că n-au găsit cea 
mai bună cale spre modelarea lui. 
Aș putea să vă dau multe exemple, 
multe cazuri în care am izbutit, 
pentru că am izbutit mai întotdea
una...

Rep. : Tovarășe director tehnic, 
totuși cu problemele tehnice cum 
rămîne ?

Maxim : Sînt multe și ele, șl le 
rezolvăm. De aceea, cum v-am spus, 
mă aflu aici cîte zece ore pe zi și 
umblu și tot umblu, din mașină în 
mașină și din om în om, pină simt, 
uneori, că nu mai am nici picioare 
și nici cuvinte. Dar, ce să-i faci, 
aceasta este marea satisfacție a... 
răspunderilor.

Mihai CARANFIL

„Rolul" unuia cu multe procese pe rol
Ce profesie are? (...dacă se în- 

tîmplă să aibă un loc de muncă, 
undeva!). De regulă, una anonimă. 
Trasă mai pe la margine. Nu se 
face cunoscut prin nimic în rîndul 
oamenilor unde lucrează. Nu ia 
cuvîntul în ședințe, n-are pro
puneri de perfecționare. Inovații 
care să aducă economii, să-l ridice 
în ochii stimei colectivului? Asta-i 
treaba altora! — parează cu a- 
plomb. A acelora care-ti zîmbesc 
din panoul de onoare ori sînt 
lăudați cu diverse prilejuri. Nu-1 
întilnești nici, pe terenul de sport, 
nici în drumețiile colective, nici pe 
scenă, la „Cîntarea României". N-a 
săvirșit în viața lui de muncă un 
lucru care să-l scoată din rutină și 
anonimat, care să determine excla
mația admirativă: „Uite, frate, ce 
treabă teribilă a reușit să facă!..."

Și totuși, o bună parte din exis
tenta personajului în cauză nu se 
deapănă în dosul storurilor anoni
matului perfect. Pentru că în a- 
ceastă parte de existentă omul 
despre care vorbim e „cineva". E 
un legalist, cum îi place să-și 
spună cu mîndrle nedisimulată. Te
ritoriul lui de acțiune — tribunalul. 
Marea lui pasiune — tîrîrea altora 
prin sălile de judecată. Ar fi în 
stare să dezgroape și mortii numai 
pentru a-și satisface viciul acesta. 
Hobby-ul lui — textele și paragra
fele de lege, inventarea de pricini

Tinerețe, elan, dăruire
Priviți aceste chipuri 

proaspete, zîmbetele 
lor deschise, cuceritoa
re ! Exprimă putere. 
Exprimă veselie, în
credere. Exprimă elan 
și dăruire. Dacă ar pu
tea fi lărgit cadrul 
fotografiei, am întilni 
mii și mii de chipuri 
asemănătoare — mun
citori, specialiști, mili
tari, elevi — tineri de 
pe tot cuprinsul pa
triei, brigadieri angre
nați energic in nobila 
acțiune de întrajutora
re muncitorească ini
țiată de secretarul ge
neral al partidului 
pentru ca țara să pri
mească tqt mai mult 
cărbune din bazinul 
minier al Olteniei.

Imaginea de mai sus 
surprinde o parte din 
membrii brigăzii jude

țului Gorj — elevi at 
școlilor profesionale de 
la Motru, Țicleni și 
Tirgu Jiu. „Eu și cole
gii meț de la Motru — 
mărturisește Eugen 
Pampu — ne pregătim 
pentru meseria de me
canici de mașini și uti
laje miniere. Și unde 
putem cunoaște mai 
bine tainele acestor 
mașini decît aici, în 
vatra carierei ?“. „Am 
ridicat steagul în
trecerii socialiste cu 
celelalte brigăzi de la 
Rovinari — spunea, la 
rîndul lui, Dumitru 
Lăzăroiu, din aceeași 
brigadă. Vrem să de
pășim planul cu cel 
puțin 10 la sută !“.

Bazinul Rovinarilor 
trăiește, în aceste zile, 
momentele emoționan
te ale marilor angaja
mente, pe care acești

de judecată, de la cele mai nevino
vate pină la cele mai bizare. 
Doarme cu capul pe Codul penal, 
în colectivul unde lucrează, pe 
strada unde locuiește, la alimenta
ra din colț unde-și face tirguielile 
nu-1 remarcă, nu-1 prea cunoaște 
nimeni. La tribunal însă se răzbună 
cumplit pe această stare de totală 
nebăgare în seamă. Aici e cap de 
afiș. Centrul atenției. Aici își face 
el „numărul". Aici își joacă marele 
rol al vieții!

îl știu dactilografele de la demi
sol,. care-i rostesc numele și-n 
coșmarurile din puterea nopții. De 
cite ori nu i l-au bătut la mașină 
pe foile de chemări în judecată, 
declarații, întîmpinări, citații, sen
tințe, recursuri, pledoarii? Cu a- 
vocații — alături de care trăiește 
creșterea și descreșterea cîte unui 
proces, inaugurarea celor noi și 
stingerea celor îmbătrînite ne rol 
— se bate pe burtă, discută de la 
egal la egal. Dacă nu l-ar acapara 
pină la neființă mania procesoma- 
niei, mai, mai că ar fi în stare să 
și pledeze. O, nu în cauze de du
zină, ci în cele sofisticate, pline de 
tot felul de interpretări și chichițe, 
care să-i ofere posibilitatea să 
stîmească deliciile sălii. Cunoaște 
toate completele de judecată, nu
mele și prenumele grefierilor care-i 
răspund la salut cu o politețe rece, 
dar el nu-i în stare să citească în 

tineri și alți mii și mii 
de tineri ca ei și le 
asumă cu limpezimea 
și puritatea conștiințe
lor dornice să se dă
ruiască cu tot ce au 
mai de preț in fibra 
lor intimă. Așa se 
plămădesc caractere
le puternice, armo
nioase, descifrind in 
rostul muncii cu car
tea și unealta înaltele 
responsabilități pe care 
țara întreagă li le în
credințează.

Chipul unei genera
ții, in întreaga splen
doare a primăverii ei, 
contribuind cu elan 
revoluționar, cu dărui
re patriotică la perma
nenta primăvară crea
toare a țării. (Dumitru 
Prună).
Foto. : Eugen 
Dichiseanu 

privirile acestora întrebarea mută: 
„Omule, cînd ai de gînd să te 
oprești? Și răbdarea omenească are 
o limită!"

Ieri, un vecin de bloc (dat de cinci 
ori în judecată pentru că pisica a- 
cestuia a trecut pe lingă stratul de 
flori de sub geamul procesomanu
lui) i-a legat mița „pricinașă" de 
clanța ușii. Cînd a dat să plece la 
tribunal, mița pîrîtă l-a zgîriat și 
atunci el, a alergat-o — a șasea oară! 
— pe lîngâ stratul de flori a cărui 
schiță (și fotografie!) se află ca 
piesă în dosarele de judecată. Dra
mă mare! Procesomanul nu și-a 
mal făcut numărul în ziua aceea, 
spre „tristetea" sălilor de judecată. 
Nu l-au văzut defilînd pe culoare 
dactilografele, grefierii, avocații, 
judecătorii... Cele trei procese afla
te pe rol, în care urma să se pro
ducă, s-au amînat in corpore. Mo
tiv întemeiat: lipsa reclamantului 
de profesie. Cauza lipsei, invocată 
de avocat pentru obișnuita amînare? 
Reclamantul a început seria de... 
injecții împotriva turbării.

în sfîrșit. un moment de respiro 
pentru grefieri, avocați etc... Se 
speri) ca injecțiile cu pricina să 
aibă și un alt efect : efect antipro- 
cesomanie.

Era și timpul!

Ilie TANASACHE

FIȘIER SOCIAL

A recupera 
un om!

A recupera un om! De atitea 
ori am auzit această formulă... 
Care, pentru alte vremuri 
sau pentru alte meridiane, ar 
părea, desigur, ciudată. A re
cupera un om, adică a-l întoar
ce de pe drumul pierzaniei si a-l 
reda societății cu toate bunele 
sale însușiri șl sentimente (înă
bușite, uitate, in cine știe ce 
nefericite împrejurări). A-l în
toarce la preocupările si rostu
rile sale firești in muncă și in 
viața de fiecare zii A recupera 
un om, oricît de grea ar fi a- 
ceastă operație, chiar și atunci 
cînd ea ar părea imposibilă, 
este ceva ce ne aparține, a- 
parține umanismului profund al 
societății socialiste.

La aceste lucruri meditam nu 
de mult, pe cînd maistrul Marin 
Berbecea, președintele sindicatu
lui de la întreprinderea „Tehno- 
metal" din București, îmi poves
tea : „Nu știu cum și de unde ni
merise la noi, de fapt asta n-are 
mare importanță. Era la noi, era 
al nostru și ne cam necăjea cu 
apucăturile lui. Florin I., așa îl 
chema, nume frumos — dar ce 
păcat !... Ce nu făcea ? ! Fugea 
din secție și hălăduia pe malul 
girlei. Sau nu venea deloc la ser
viciu. Sau venea beat. Sau venea 
treaz, dar nu lucra mai nimic. 
Ca maistru i-am tot zis, l-am 
tot dădăcit, l-am mai și sancțio
nat... Nimic și nimic, Intr-o zi, 
ajuns la capătul răbdării, i-am 
spus șefului de echipă: ■«Gata, 
cu ăsta am terminat, să se ducă 
unde o ști I». S-au adunat toți in 
jurul meu și tăceau ingindurați, 
întristați. Pe urmă s-au împrăș
tiat. Am aflat apoi că șeful echi
pei plecase să-l culeagă pe Flo
rin de pe malul girlei. A venit 
cu el și din nou s-au adunat toți 
in jurul meu. Ba au venit și al
ții de prin alte echipe. -Mește
re, mi-a spus atunci șeful echi
pei, l-am adus, dar nu-l dăm a- 
fară. Lasă-l, să mai încercăm și 
noi, că de data asta, dacă e om 
o să înțeleagă». Din clipa aceea, 
zeci de oameni s-au apucat să-l 
țină pe Florin din scurt. 
«Unde te duci, Florine? Și ce 
faci tu acuma! Și după-amiază 
ce-o să faci?...» Pentru că nu 
știa să-și folosească banii, retri
buția i-o dădeau direct maică- 
si... Nu prea era legal, dar era 
strașnic de sănătos... Pe la el pe 
acasă mergeau zilnic băieți de-ai 
noștri. Nu l-au slăbit deloc, pină 
cind nu s-a «vindecat» băiatul. 
Și abia după asta s-a văzut ce 
fond bun avea Florin al nostru, 
ce miini de auri Noi fabricăm 
aici mașini complicate, cu care 
ne mîndrim. Dar mindria de a 
fi ieșit din mîinile noastre un 
«produs» ca Florin parcă nu se 
poate compara cu nimic...".

A recupera un om! De atitea 
ori am auzit această formulă, și 
mereu cu aceeași emoție.

C. MIHAI

l
Nu, Angelica M. nu este 

fatalistă. Ea luptă și speră 
că va învinge. Dar e dezo
rientată. Nu știe încă exact 
ce trebuie să facă. Cîndva 
găsea răspunsuri la nenu
măratele întrebări ce-i 
bombardau fără încetare 
sistemul de gîndire. între
bări despre viață, despre 
oameni, despre muncă, 
despre prietenie, despre y 
dragoste. Și acum, în acest 
moment de impas, tot felul 
de întrebări îi vin mereu 
în minte. Nu mai găsește 
însă răspunsuri. Pe ecranul 
său sufletesc e un bruiaj 
continuu.

„O cunosc de trei ani. De 
multe ori am participat la 
adunările organizației de 
partid din care făcea parte 
și i-am ascultat cu interes 
cuvintul. Am auzit-o vor
bind și In cîteva adunări 
ale organizației de tiner't 
Am admirat-o pe scenă ; 
era una dintre cele mai ta
lentate componente ale bri
găzii artistice. Era activă, 
era veselă. îmi făcea plă
cere s-o întîlnesc. Acum e 
mereu tristă. De la o vreme 
nimeni nu a mai văzut-o 
rizind. Mă întreb, de cîte 
ori o întîlnesc, de cite ori 
mă gîndesc la ea, dacă nu 
cumva e vinovată de pro- 
pria-i nefericire. Pentru că 
această femeie tînără, inte
ligentă, frumoasă este ne
fericită. Și îmi spun că la 
această întrebare nu se 
poate da un răspuns tran
șant. Desigur, ea este prin
cipala autoare a derivei in 
care se află. Pornise pe un 
drum drept — un drum de 

muncă, de împliniri profe
sionale — și l-a abandonat. 
Avea un țel — să munceas
că, să se afirme prin muncă 
— și a abdicat de la el. Dar 
tinăra femeie are părinți, a 
trecut prin școală, a activat 
intr-o organizație de pio
nieri, apoi intr-o organiza
ție U.T.C. Mai mult, a făcut 
parte dintr-o organizație de 
partid, dintr-un colectiv 
muncitoresc. Nu se poate ca 
pe acest traseu să nu fi in
tervenit anumite fisuri în 
pregătirea ei pentru viață".

Șefa secției organizatorice 
a Comitetului municipal 
Brăila al P.C.R., tovarășa 
Măndica Alexa, nu mai are 
acum prilejul s-o întîlneas- 
că pe Angelica M. nici în 
organizația de partid, nici 
în organizația U.T.C. și nici 
în spectacolele brigăzii ar
tistice. îi telefonează uneori 
acasă și o invită să stea de 
vorbă prietenește, de la 
inimă la inimă. Dialogul se 
leagă însă greu. Tinăra 
femeie s-a obișnuit să-și 
mascheze stările sufletești.

Angelica M. O tînără de 
25 de ani. A absolvit cu 
rezultate excepționale școa
la generală într-un sat din 
Vrancea. Apoi s-a înscris la 
o școală profesională. A fost 
și aici premiantă. A deve
nit muncitoare într-o între
prindere din Brăila. O uni
tate cu specific feminin. 
S-a afirmat repede. Deve
nise o bună specialistă și 
muncea cu tragere de inimă. 
A fost primită în partid 
în anul 1975. Era foarte tî
nără. Uteciștii din secția în 
care lucra au ales-o secre

tara biroului organizației 
de tineret. Se făcuse remar
cată în întreaga întreprin
dere ca un om harnic, 
priceput, activ, dinamic. 
Cuvîntuî ei în adunările 
muncitorești era ascultat 
întotdeauna cu deosebit in
teres. Ceea ce spunea avea 
acoperire în propriile-i 
fapte. Cum s-a produs

BĂTĂLIA... CU OMUL DRAG

ANCHETA SOCIALA
schimbarea ? Ce a interve
nit în viața ei ? Ce a de- 
terminat-o să-și părăsească 
munca, să nu mai participe 
la activitatea organizației 
de partid î în ce împreju
rări peste acest chip tînăr 
și frumos s-a așternut vălul 
tristeții ?

...In sală se făcuse liniște. 
O liniște desăvîrșită. Comu
niștii așteptau cuvîntul 
Angelicăi M. Dezbaterea 
fusese aprinsă. Au vorbit 
mulți dintre cei care o cu
noșteau bine. Au vorbit 
deschis, fără ocolișuri. Au 
spus ceea ce cred ei despre 
adevărata dragoste, despre 
rolul unei femei în socie
tate, în colectivul de muncă, 
în familie. Erau cu toții 
contrariați de ceea ce aceas

tă tînără de 25 de ani 
afirmase la începutul adu
nării de partid : „Am în
drăgit meseria pe care 
mi-am ales-o. Mai mult, 
m-am simțit bine în acest 
colectiv și mi-a plăcut să 
mă avint în munca obșteas
că. Eram fericită. Dar m-am 
oprit aici. Așa este în viață, 
nu poți să ciștigi mereu.

Uneori trebuie să și pierzi. 
Am cunoscut un bărbat la 
care nu mai pot renunța. 
Un bărbat care nu acceptă 
să mă lase nici să muncesc 
intrrO întreprindere și nici 
să particip la viața obșteas
că sau la activitatea cultu- 
ral-artistică. Nu pot să trec 
peste dorința lui. Eu așa 
cred, că atunci cînd ții cu 
adevărat lă cineva trebuie 
să Iaci tot ce-ți cere".

Dezbaterea a încenut cu o 
întrebare în replică la 
această ultimă idee : „Adică 
fără să judeci și ce anume 
iți cere ? Și să-i faci pe 
plac chiar dacă iți cere să 
renunți la munca pentru 
care ai dovedit pasiune și 
dragoste, la șansa împlini
rii personalității ?“.

Da, a cunoscut un bărbat. 
S-a îndrăgostit. Firesc. Dar 
bărbatul respectiv are con
cepții de viață anacronice. 
Locuiesc împreună. Dar se 
vor căsători atunci cînd el 
va hotărî. In general, ea 
trebuie să facă numai 
ceea ce cl hotărăște. I-a 
tăiat legăturile cele mai 
trainice cu viața : cu pă

rinții, cu colectivul de 
muncă, cu profesia pentru 
care s-a pregătit, cu orga
nizația de partid. Dar, de 
fapt, cine este el ? Ai putea 
crede, judecîndu-1 după 
obiceiuri, după mentalități, 
că este un „cavaler tomna
tic", un satrap care, din în- 
tîmplare, a devenit proprie
tarul unei femei tinere și 
frumoase. Dar nu, nu așa 
stau lucrurile. Acest bărbat 
este tînăr. A împlinit nu de 
mult 28 de ani. Și lucrează 
într-o întreprindere brăilea- 
nă, ca muncitor. S-au în- 
tîlnit deci doi tineri și au 
hotărit să pornească îm
preună în viață. El, bărba
tul, crede însă că locul to
varășei lui de viață este 

exclusiv în casă, unde să 
stea închisă între patru 
pereți. Și de unde să iasă 
numai împreună cu el, 
după-amiaza, cînd se duc la 
cinema, ori in zilele de săr
bătoare, cînd ies la iarbă 
verde. „N-o țin cu forța — 
spune el. Este liberă să 
facă ce vrea. Să plece sau 
să rămînă". Dar nu uită să 

adauge : „Dacă rămîne cu 
mine, trebuie să trăiască 
așa cum înțeleg eu viața 
de familie".

I se spuneau, în aduna
rea comuniștilor, adevăruri 
pe care ea le cunoștea bine. 
Fără s-o jignească, ei în
cercau s-o ajute să-și des
copere noua ei imagine, așa 
cum este în realitate, așa 
cum se oglindește în opinia 
celor ce o cunosc bine și o 
îndrăgesc. Dealtfel, au în
trebat-o direct : „Ce vrei să 
taci cu propria ta viață ? Și 
ce fel de mamă vei fi ? 
Mereu timorată, mereu tris
tă ! Fără cuvint in propria 
familie !“. Se făcuse liniște. 
Așteptau cu toții ca Angela 
M. să vorbească. Așteptau 
cu încredere, cu speranță. 

Dar bătălia nu fusese cîști- 
gată. Ea a rostit doar 
cîteva cuvinte cu glasul 
aproape stins : „Nu pot să 
mă întorc in întreprindere. 
Nu vreau să-mi iau nici un 
fel de angajament, fiindcă 
știu că nu l-aș putea în
deplini".

Pe planul conștiinței, bă
tăliile nu se cîștigă numai 

organizînd o dezbatere sau 
o adunare de partid, oricît 
de bine ar fi ele pregătite. 
Lupta pe acest tărim se 
înscrie într-un proces com
plex, de multe ori compli
cat și dificil, în a cărui des
fășurare nu sînt admise 
pauze. Este nevoie ca înseși 
temeliile, personalității u- 
mane să fie supuse unor 
transformări profunde, 
structurale. Acest adevăr 
s-a înțeles bine la Comite
tul municipal Brăila al 
P.C.R. Angelica M. și băr
batul cu concepții atît de 
anacronice au fost invitați 
la o discuție în cadrul unei 
ședințe de secretariat. A 
fost o discuție lungă, cu ar
gumente pro și contra. O 
discuție care a rămas des

chisă. Concluzia a fost 
clară : „Excluderea din 
partid, care se impune 
acum, nu este soluția fina
lă". Tinăra a fost exclusă 
pentru că, după ce s-a re
tras din întreprindere, nu a 
mai participat nici la viața 
de partid. Sînt însă speran
țe că o să revină pe drumul 
ei firesc de muncă, de par
ticipare la viața colectivu
lui. Se dă incă o luptă aici 
și doi activiști cu experien
ță au răspunderea de a 
duce lucrurile la bun sfîrșit. 
Ei și-au luat ca principal 
aliat colectivul de muncă în 
care este încadrat acest 
bărbat.

Povestește Angelica M : 
„Ne-am întîlnit, acasă, 
după adunarea de partid. 
I-am spus că am fost 
exclusă. Și el a tăcut. Au 
trecut de atunci trei luni, 
timp in care noi nu am mai 
reluat acest subiect. Dar a 
rămas o problemă a mea. 
Noaptea îmi vin în minte 
tot felul de întrebări. A- 
dorm greu. Mă gîndesc la 
tot ce s-a întîmplat. Poate 
că într-o zi o să-mi reiau 
munca. Și atunci totul va 
fi ca înainte".

Angelica M. crede, speră 
acum că bărbatul de care 
și-a legat viața va înțelege 
că ea trebuie să muncească, 
că nu poate trăi fără să 
muncească. Speră să cîștige 
bătălia cu el. De fapt, nu 
împotriva lui vrea să lupte 
ea. Nu împotriva omului pe 
care îl iubește, ci împotriva 
concepțiilor Iui despre fami
lie, despre dragoste, despre 
rolul femeii în societate. Ea 

vrea să aibă parte de bucu
rii omenești simple, firești. 
Vrea să muncească, să în
vețe, să fie în rîndul oame
nilor și nu să-și plătească 
fericirea conjugală cu pre
țul izolării de oameni. Vrea 
să-și continue pregătirea, 
să facă lucruri pentru care 
să fie apreciată de oameni, 
să-și valorifice puterea de 
muncă, inteligența, pricepe
rea profesională. Și vrea, 
totodată, să-l facă pe el să 
priceapă • că toate aceste 
aspirații ale ei nu numai 
că nu vin în contradicție cu 
un climat familial sănătos, 
ci sînt în măsură să con
tribuie la adevărata fericire 
a familiei. El cîștigă bine și 
nu-i cere să muncească 
pentru a întregi bugetul 
casei. Dar parcă numai 
despre acest „buget" e 
vorba ? Orbit de prejude
căți, el ignoră că nu va 
putea fi niciodată fericit 
dec;t lîngă un om care este 
el însuși fericit. Prin mun
că, prin participare la viață, 
prin împlinirea aspirațiilor 
— și nu prin izolare de 
restul lumii. O astfel de 
bătălie — a înțelegerii su-, 
perioare a vieții și a ferici
rii — este chemată să ducă 
Angelica M. cu omul pe 
care îl iubește. Cu omul 
lîngă care a hotărît să 
rămînă toată viața.

Mai întîi însă are de dat 
o bătălie cu ea însăși. Cu 
propriile ei concepții despre 
demnitate, dragoste, tinere
țe, familie. Va fi bătălia 
hotărîtoare 1 Va reuși ?

Adrian VASILESCU

I
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PAIELE CONTRA
TRIFOIULUI ?

Creșterea animalelor constituie o îndeletnicire de bază a agricultorilor 
din județul Argeș. In totalul producției agricole globale a județului, pro
ducția zootehnică deține o pondere de peste 48 la sută, cu mult peste me
dia pe țară.

Realizarea producțiilor și a natalității sint nemijlocit condiționate de 
asigurarea furajelor, atît din punct de vedere cantitativ, cit mai ales cali
tativ. Unele măsuri întreprinse in ultimii ani de către organele agricole 
centrale și, în mod deosebit, scăderea accentuată a suprafețelor de teren 
destinate producerii furajelor în ogor propriu au fost primite cu nemul
țumire și criticate de specialiștii din producție.

în legătură cu greutățile ce se intimpină și problemele ce sint de solu
ționat pentru asigurarea unei baze furajere îndestulătoare, îndeosebi pen
tru hrana taurinelor, am solicitat mai multor cadre de conducere din 
agricultura județului și unor specialiști din cercetarea agricolă să-și ex
prime punctele de vedere în cadrul unei mese rotunde organizate de 
redacție.

Red. Propunem să pornim la acest 
schimb de păreri de la o informație 
care pune in lumină o anumită stare 
de lucruri ce ar trebui să dea de 
gindit specialiștilor din Ministerul 
Agriculturii care se ocupă cu asigu
rarea bazei furajere : din cantitatea 
totală de sămînță de trifoi realizată 
anul trecut în toată țara, mai mult 
de o treime s-a produs în județul 
Argeș. Deci intr-un singur județ, 
cind această cultură — cea mai valo
roasă in hrana taurinelor — are con
diții excelente să fie extinsă în toată 
zona colinară a lanțului subcarpatic. 
Să mai adăugăm că in primăvară 
costul unei tone de sămință de trifoi 
s-a ridicat pe piața externă la 6 000 
de dolari și că programul de insămin- 
țare a noi terenuri cu trifoi nu a 
putut fi îndeplinit neexistînd sămința 
necesară. Care sint cauzele acestei 
situații ?

Matei GEORGESCU, directorul ge
neral al direcției agricole : Intr-ade
văr, Argeșul a 
fost dintotdeau- 
na un mare cul
tivator de trifoi. 
Și nu întîmplă- 
tor. în condițiile 
de sol și climă 
ale județului nos
tru, obținerea u- 
nor rezultate bu
ne atît în secto
rul vegetal, cît și 
zootehnic sînt ne
mijlocit legate de 
extinderea acestei culturi care are 
un dublu efect : este cea mai bună 
plantă amelioratoare a solurilor pod- 
zolice și de tip smolniță, preponde
rente la noi, și asigură cantități 
mari din cel mai valoros furaj. Dar 
asupra acestei chestiuni voi mai re
veni pe parcurs.

în perioada de stabulație 1980—1981 
cooperativele agricole au intrat cu 
un deficit de 11 000 tone fînuri și 
34 000 tone suculente, înregistrind in 
schimb un plus de 5 000 tone grosiere 
— paie și coceni. Dincolo de unele 
neajunsuri cum sint nerealizarea 
producțiilor planificate de furaje și 
nerecoltarea lor la timp, această si
tuație este determinată în principal 
de lipsa suprafețelor de teren desti
nate culturii furajelor. An de an 
această suprafață a fost continuu di
minuată. Dacă în 1973 cooperativele 
agricole aveau prin plan 24 000 hec
tare repartizate pentru cultura fura
jelor, în 1980 această suprafață a 
scăzut la 6 580 hectare, pentru ca în 
1981 să crească la 9 000 hectare. în 
acest interval, efectivele de taurine 
au crescut cu 18 400 capete, iar cele 
de ovine cu 62 500, ceea ce a evidențiat 
și mai clar lipsa suprafețelor desti
nate bazei furajere. Mai precis, în
cărcătura pe o U.V.M. (unitate vită 
mare) a scăzut de la 0,51 hectare în 
1973 Ia 0,098 hectare în 1980 și s-a 
ridicat la 0,128 hectare în 1981. Pen
tru oricine este limpede că pe nici 
13 ari, cît avem în acest an pentru 
U.V.M., nu putem asigura o structură 
de plante furajere corespunzătoare, 
care să permită întocmirea unor rații 
echilibrate în hrana animalelor. Mai 
grav este faptul că reducerea supra
fețelor s-a făcut pe seama unor cul
turi valoroase, și in primul rind a 
trifoiului.

Red. Rezultă că problema hotări- 
toare este realizarea unei structuri de 
plante furajere valoroase care să 
satisfacă atît cantitativ, cit și calitativ, 
cerința hrănirii raționale a taurinelor.

Marcel CALANGIU, director cu 
producția zootehnică la direcția agri
colă : Experiența de pînă acum, re
zultatele practice dovedesc că rațiile 
de hrană aid taurinelor, întocmite pe 
baza structurii actuale de plante fu
rajere, în care preponderente sint 
suculentele — silozurile de ierburi și 
porumb — șl grosierele — paie și 
coceni — sînt deficitare sub aspectul 
asigurării proteinei și energiei diges- 
tibile. Adică tocmai elementele care 
dau calitatea furajelor, de care de
pind menținerea potențialului pro
ductiv, a stării fiziologice și realiza
rea unei natalități ridicate. Scăderea 
producției de lapte in anul 1980 cu 
307 litri pe o vacă, față de anul 1979, 
este in primul rind efectul lipsei în
delungate a proteinei digcstibile din 
hrana animalelor, care nu s-a asigu
rat Ia nivelul cerut.

Ion BUDICA, dițectorul Oficiului 
de reproducție și selecție a animale
lor : Aș adăuga că neasigurarea pro
teinei digestibile la întregul necesar 
se resimte și mai acut în activitatea

de reproducție. în cincinalul trecut, 
județul Argeș a avut cea mai bună 
natalitate pe țară la taurine. Totuși, 
aceasta nu a urmat o curbă ascen
dentă, fiind in 1980 cu 3,2 la sută mai 
mică față de 1978, tocmai ca urmare 
a schimbărilor calitative survenite 
în hrana animalelor. „Măriți produc
ția de furaje la hectar”, ni s-a indi
cat nu o dată de la minister, ca o 
soluție pentru rezolvarea acestei si
tuații. Desigur, creșterea producției 
la unitatea de suprafață constituie o 
condiție principală pentru asigurarea 
furajelor din punct de vedere canti
tativ. Dar în structura actuală de 
plante cultivate, cu conținut redus de 
proteină digestibilă, aceasta consti
tuie o falsă rezolvare. Animalele nu 
pot minca de 3—4 ori mai mult pen
tru a-și acoperi necesarul de pro
teină. Problema este ca în structura 
culturilor furajere să avem plante 
cit un conținut ridicat în proteină.

O discuție la masa rotundă cu specialiști 
din județul Argeș despre probleme stringente 
privind asigurarea bazei furajere corespunză

toare pentru dezvoltarea zootehniei

Marcel CALANGIU t Acesta este 
principalul criteriu pe care l-am 
avut în vedere în acest an la stabi
lirea structurii de plante furajere 
cultivate. Anume, să introducem 
acele plante care să permită cuprin
derea în rația animalelor a acelor 
sortimente de furaje care asigură 
proteina digestibilă. în acest scop, la 
indicația comitetului județean de 
partid, a fost întocmit un program 
concret de măsuri. S-a hotărît să se 
cultive trifoi pe 60 Ia sută din cele 
9 000 hectare destinate bazei furajere 
în ogor propriu. Șl aceasta deoarece 
trifoiul are cel mai ridicat conținut 
de proteină digestibilă dintre plan
tele furajere. La o producție de 
80 tone masă verde la hectar, trifoiul 
asigură 2 080 kg de proteină digesti
bilă, pe cind porumbul hibrid asigură 
doar 335 kg Ia o producție de 5 tone 
boabe la hectar, iar sfecla furajeră 
— numai 1 000 kg la o producție de 
100 tone la hectar. Pentru prima 
dată în acest an, pe 20 la sută din 
suprafața afectată bazei furajere au 
fost introduse culturi de mare ran
dament, cum sînt sfecla, guliile și 
dovleceii furajeri, de Ia care se obțin 
producții de la 100 la 200 tone la hec
tar, iar pe restul suprafeței — rapiță 
furajeră, lolium și amestecuri de ier
buri graminee perene, care să asigure 
masa verde din primăvară pină 
toamna.

Matei GEORGESCU : Au mai fost 
luate și alte măsuri, dar, din cauza 
suprafeței reduse de teren afectate 
plantelor de nutreț cultivate, nici în 
acest an nu vom putea asigura ba
lanța furajeră planificată. Numai 
cooperativele agricole mai au nevoie 
de 3 500—4 000 hectare de teren pen
tru a-și produce furaje care să co
respundă atît cantitativ, cît și cali
tativ. Această situație ar putea fi re
zolvată cît se poate de simplu dacă 
am avea posibilitatea să introducem 
in asolamentele de cîmp cultura tri
foiului ca plantă amelioratoare.

Red. Deci, din nou despre trifoi. Ce 
argumente pledează pentru extinde

rea acestei culturi și ce posibilități 
practice există ?

Gheorghe CREMENESCU, directo
rul Stațiunii de cercetări agricole Al- 
bota : Sint foarte multe argumente. 
Este, ca să spun așa, ca și cum ai 
împușca doi iepuri dintr-un foc. însă 
nu la figurat, ci la propriu. Rezulta
tele cercetărilor noastre dovedesc că 
în condițiile de sol din județul nos
tru este obligatorie practicarea unui 
asolament de 6 ani cu solă amelio
ratoare cultivată cu trifoi. Ce se ob
ține ? în primul rînd, am în vedere 
efectul ameliorativ al trifoiului asu
pra solurilor-de tip podzol și srool- 
niță care sint preponderente. Trifoiul 
lasă în sol pînă la 160 kg de azot 
biologic, care asigură sporuri de re
coltă la cereale cuprinse între 800 și
1 500 kg la hectar. Apoi, datorită în
rădăcinării profunde, trifoiul înlo
cuiește afînarea profundă parțială a 
solului, care se face o dată la 6 ani, 
în loc de 3 ani cît prevede tehnolo
gia de luoru a acestor terenuri.

în al doilea rînd, trifoiul este cel 
mai valoros furaj proteic pentru 
hrana animalelor. în condițiile apli
cării unei tehnologii corecte se pot 
obține constant producții de 80 tone 
masă verde de trifoi la hectar sau 
10—12 tone de fîn. De reținut că tri
foiul nu ține terenul ocupat decît un 
singur an — anume anul doi. în pri
mul an el se seamănă în cultură as
cunsă în lanurile de griu. După 
calculele noastre, sola amelioratoare 
cultivată cu trifoi ar trebui să ocupe 
intre 12 și 16 la sută din suprafața 
arabilă a unei unități agricole. 
Aceasta ar însemna ca pe județ să 

se cultive cir
ca 12 000—13 000 
hectare cu trifoi. 
Subliniez însă că 
efectele pozitive 
ale trifoiului a- 
supra solului ar 
asigura sporuri 
de recoltă care 
să compenseze 
din plin reduce
rea corespunză
toare a suprafe
ței la alte cul

turi. Acestea sint afirmații care se 
bazează pe rezultate certe, verificate 
atît în cercetare, cît și în multe uni
tăți agricole din județ.

Gheorghe COSTACHE, director 
general adjunct al direcției agricole : 
Tocmai pe acest fapt ne bazăm ce
rerea de a cultiva trifoi pe suprafața 
impusă de aplicarea tehnologiei de 
lucru specifice solurilor podzolice. 
Anume, reducerea suprafeței la 
unele culturi, îndeosebi Ia cereale, nu 
afectează volumul producției totale 
ce trebuie s-o obținem. Să facem o 
socoteală gospodărească pentru a în
țelege foarte exact situația. Redu- 
cînd cu cîte 6 000 hectare suprafața 
planificată cu grîu și porumb, ar 
urma ca de pe suprafața rămasă in 
cultură să producem mai mult cu 
circa 34 000 tone de cereale. Pe tere
nurile eliberate de trifoi și cultivate 
cu grîu și porumb, în primul an se 
obține un spor de recoltă de circa 
14 000 tone. De reținut că efectele po
zitive ale trifoiului asupra solului se 
resimt 3—4 ani la rînd. Aceasta în
seamnă că In anul doi vom avea 
24 000 hectare, iar în anul trei 36 000 
hectare eliberate de trifoi, de pe 
care se vor obține sporuri mari de 
recoltă. Rezultă că numai după trei 
ani putem realiza și depăși producția 
totală de cereale planificată, culti- 
vînd însă cu 12 000 hectare mai 
puțin.

La aceasta trebuie adăugată însă și 
producția de trifoi masă verde sau 
de fîn, care s-ar ridica anual la circa 
720 000 tone, sau respectiv 120 000 
tone, cantități de furaje care ar re
zolva definitiv problema asigurării 
hranei pentru taurine. Anul trecut 
însă am fost nevoiți să „întoarcem"
2 500 hectare cultivate cu trifoi, de
oarece nu ieșea suprafața planificată 
de minister a se cultiva cu porumb.

Matei GEORGESCU : Aceasta este 
realitatea. Avem nevoie de trifoi ca 
de aer. El ne aduce mai mult grîu, 
porumb, dar și — lucru esențial — 
furaje de cea mai bună calitate.

Aurel PAPAD1UC 
Gheorghe CÎRSTEA

BACĂU :

Instalație modernă 
în funcțiune

La rafinăria Dărmănești, jude
țul Bacău, a fost pusă în func
țiune o instalație modernă de 
absorbție-fracționare a gazelor. 
Concepută și realizată de specia
liști din țara noastră, noua in
stalație valorifică superior ga
zele combustibile de la instala
ția de cocsare a rafinăriei, trans- 
formîndu-le în gaze de chimi
zare, care constituie materie 
primă pentru Uzina de cauciuc 
de la Borzești. In același timp 
realizează mari economii de e- 
nergie și combustibil, ambele 
instalații — atît de cocsare, cît și 
de absorbție-fracționare a gaze
lor — folosind în comun resur
sele energetice existente. (Gh. 
Baltă).

GIURGIU:

Pe șantierele 
de locuințe

Constructorii de locuințe din 
municipiul Giurgiu înscriu in 
cronica întrecerii noi fapte de 
muncă. Printr-o organizare mai 
bună a muncii, întărirea ordinii 
și disciplinei pe toate șantierele, 
ei au reușit ca in acest an 
să-și realizeze și chiar să depă
șească prevederile planului Ia 
construcția de locuințe. O con
tribuție deosebită la obținerea 
acestui succes a adus-o și o 
aduce Fabrica de panouri din 
prefabricate din municipiul 
Giurgiu, care îi aprovizionează 
pe constructori în mod ritmic 
și cu cantitățile de materiale 
necesare. (Petre Cristea).

V

FĂGĂRAȘ :

Rezervoare 
pentru gaze lichefiate

La întreprinderea de utilaj 
chimic din Făgăraș a început 
fabricația, pentru prima dată în 
țară, a unor rezervoare destina
te stocării gazelor lichefiate: o- 
xigen, argon și azot. Pentru a 
rezista la temperaturi foarte 
joase, fiecare vas este compus 
din două mantale: una interioa
ră, din oțeluri înalt aliate, care 
să reziste pînă la minus 196 gra
de Celsius, și alta superioară, 
din oțel carbon, pentru tempe
raturi negative pînă la minus 
30 de grade. Spațiul dintre cele 
două mantale este ocupat de un 
material termoizolant. Pentru 
obținerea acestor parametri, fa
bricația vaselor reclamă o exe
cuție deosebit de pretențioasă, 
îngrijită, sub aspectul fineții și 
preciziei, iar controlul sudurilor 
se execută cu ajutorul razelor X 
și lichidelor penetrante. în 
scopul asigurării operației de 
încercare și control, colectivul 
întreprinderii a construit stan
duri de probă speciale. Rezer
voarele sînt destinate atît nece
sităților interne, cît și exportu
lui. (Nicolae Mocanu).

Cu inițiativă, răspundere 
și încredere în propriile forțe

întreprinderea de ulei din Slobo
zia ocupă un loc deosebit de impor
tant în economia județului Ialomița, 
in ansamblul industriei noastre ali
mentare. Iată, în acest sens, o cifră 
semnificativă : în prezent, aici se fa
brică circa 18 la sută din producția 
de ulei comestibil a țării.

...Ne-am aflat, la începutul aces
tui an, la adunarea generală a re
prezentanților oamenilor muncii din 
această întreprindere. Din problema
tica dezbaterilor am reținut accentul 
pe care participanții l-au pus pe ri
dicarea calitativă și creșterea efici
enței activității productive și, în mod 
deosebit, pe reducerea substanțială a 
cheltuielilor de producție, în primul 
rînd a celor materiale. Mulți dintre 
cei care au luat cuvîntul în adunare 
au analizat cu răspundere și exigen
ță neajunsurile care mai stînjeneau 
bunul mers al activității întreprin
derii, au formulat soluții și propu
neri concrete, menite să ducă la va
lorificarea mai intensă a rezervelor 
interne de creștere a eficienței eco
nomice. Aceste propuneri și soluții 
și-au găsit reflectarea în hotărirea- 
program a adunării generale a oa
menilor muncii. Cum și cu ce rezul
tate se aplică măsurile prevăzute în 
această hotărîre 7

Pentru început, ne-am notat punc
tul de vedere al secretarului comi
tetului de partid și președintele con
siliului oamenilor muncii din între
prindere, Dumitra Dobrinescu :

— Acționînd consecvent pentru a- 
firmarea în practică a principiilor 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii, organele și organizațiile de 
partid, consiliul oamenilor muncii 
din întreprindere urmăresc perma
nent ea orice hotărîre să fie efectiv 
rodul gindirii comune, ca fiecare 
problemă, mică sau mare, de care 
depinde ridicarea calitativă a activi
tății productive, să-și găsească o so
luție ce sintetizează experiența și în
țelepciunea colectivă. In acest spi
rit, imediat după dezbateri s-a sta
bilit un program riguros de lucru, 
astfel incit tot ce s-a dovedit a fi o 
inițiativă valoroasă, o idee tehnică 
sau organizatorică eficientă, formu
lată in adunarea generală, să capete 
neintîrziat girul practicii, să se sol
deze cu rezultate cît mai bune.

într-adevăr, oprindu-ne în secțiile 
de fabricație, discutînd cu muncitori, 
tehnicieni și maiștri, constatăm că 
pentru materializarea soluțiilor și 
propunerilor formulate în adunarea 
generală au fost stabilite termene și 
responsabilități precise, urmărindu-se 
permanent stadiul înfăptuirii lor. 
Dealtfel, multe dintre ele au și fost 
aplicate în producție. O remarcă se 
cuvine în mod deosebit : toate pro
punerile de ordin tehnic sau orga
nizatoric formulate în adunarea ge
nerală au fost soluționate sau ur
mează să li se găsească o rezolvare 
prin forțele proprii ale colectivului.

— Este ușor să sesizezi un nea
juns sau o stare de lucruri negativă 
— ne spune maistrul Nicolae Ambro
zie. Autoconducerea muncitorească și 
autogestiunea ridică în fața noastră 
exigențe mai mari, adică o partici
pare directă a fiecăruia dintre noi la 
rezolvarea problemelor producției. 
Așa gîndim, așa procedăm 1 Orice 
propunere este bună dacă dovedim 
răspundere pentru aplicarea ei.

Așa se procedează de fapt în în
treprindere. Să concretizăm. Una din 
măsurile înscrise în hotărîrea-pro- 
gram, izvorîtă dintr-o propunere fă
cută în adunarea generală, stabileș
te : adunarea generală cere consi
liului oamenilor muncii să asigure o 
bună pregătire tehnică și organiza
torică a reparațiilor generale in ve
derea scurtării duratei acestora, rea-

La întreprinderea 
de ulei din Slobozia

lizării unor lucrări de bună calitate. 
Propunerea a venit din partea sec
ției presă-descojitorie. Imediat după 
adunarea generală, un colectiv de 
muncitori, format din operatorii Chi- 
riac Corbu și Radu Silvestru, lăcă
tușul Emilian Tîrșă și alții, a stu
diat căile și mijloacele concrete de 
înfăptuire a acestui obiectiv. Rezul
tatele : pînă acum au fost efectuate 
lucrările pregătitoare la zece desco- 
jitoare și trei valțuri. Efectele 7 Prin 
aceste lucrări se asigură reducerea 
duratei de reparații cu cinci zile. 
Cinci zile cîștigate pentru producție !

Alte propuneri formulate în adu
narea generală, înscrise în hotărî- 
rea-program, se referă la asigurarea 
unor cantități suficiente de piese de 
schimb și subansamble necesare pen
tru buna funcționare a mijloacelor 
tehnice din dotare. Și în acest caz 
s-a acționat operativ, echipele condu
se de maiștrii Marin Voicu și Gheor
ghe Ațef identificind resurse pentru 
a realiza suplimentar, In primele pa
tru luni ale acestui an, piese de 
schimb în valoare de aproape 250 000 
lei. Concomitent, în întreprindere au 
fost executate, cu piese fabricate in 
unitate sau prin cooperare, o serie 
de transportoare, reductoare și un 
valț riflat, eliminlndu-se în propor
ție de peste 90 la sută importul ne
cesar pentru achiziționarea acestor 
mijloace tehnice.

Evident, putem da numeroase ase
menea exemple. Ne-am referit doar 
la cîteva dintre ele, suficiepte totuși 
pentru a ilustra atenția care se a- 
cordă In întreprindere propunerilor 
oamenilor muncii din adunarea ge

nerală. De fapt, tocmai această re
ceptivitate față de ideile și soluțiile 
venite din partea celor aflați per
manent în miezul fierbinte al pro
ducției a dus în întreprindere la crea
rea unei atmosfere de încredere în 
forțele colectivului, stimulează pu
ternic interesul, răspunderea și spi
ritul de inițiativă ale oamenilor mun
cii. Iată de ce hotărîrea-program a- 
doptată de adunarea generală nu este 
considerată aici ca ceva imuabil ; 
dimpotrivă, oamenii întreprinderii, 
văzînd că propunerile lor sint apli
cate, participă activ, zi de zi, la 
efortul colectiv pentru buna organi
zare și gospodărire a unității. Așa 
prind viață noi soluții tehnice și gos
podărești eficiente. Așa s-a născut 
ideea proiectării, realizării și mon
tării, cu forțe proprii, a unei bucle 
de reglare automată la prăjitoare, 
care duce la economisirea anuală a 
200 tone combustibil convențipnal ; 
sau aceea a recondiționării în acest 
an a 200 ventile, fapt care va spori 
economiile cu încă 250 000 lei ; ori 
a executării în întreprindere a unui 
reactor de scindare, care, împreună 
cu unele îmbunătățiri tehnologice, 
asigură în acest an economisirea a 
70 tone benzină tehnologică, 50 tone 
acid sulfuric, precum și a unor im
portante cantități de materiale de
ficitare, de energie electrică și com
bustibil.

— Eficiența aplicării măsurilor în
scrise în hotărîrea-program, a iniția
tivelor muncitorești este evidentă de 
pe acum — precizează ing. Gheor
ghe Bălan, directorul întreprinderii. 
Mai exact, in patru luni din acest 
an, sarcinile de plan Ia producția- 
marfă au fost depășite cu 14,7 la su
tă, realizîndu-se suplimentar 770 to
ne ulei comestibil, 1 150 tone ulei 
brut și 3 550 tone șrot. Rezultate 
bune au fost obținute și în îndepli
nirea indicatorilor calitativi ; preve
derile de plan au fost depășite în 
această perioadă cu 4,1 la sută la 
producția netă și productivitatea 
muncii, cu 3,8 milioane lei la bene
ficii, iar cheltuielile la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost reduse, in plus 
față de plan, cu aproape 6 lei.

Așadar, este pe deplin posibil ca 
sarcinile de plan ce revin efectivu
lui întreprinderii în acest an să fie 
îndeplinite și chiar depășite. O ates
tă înseși rezultatele din primele luni 
ale anului, rezultate care pun in evi
dență o concluzie ce se cuvine sub
liniată în mod deosebit : grija cu 
care sînt aplicate sugestiile și pro
punerile formulate în adunarea gene
rală stimulează permanent inițiativa 
și răspunderea muncitorească pentru 
buna organizare și gospodărire a în
treprinderii.

Mihal VIȘOIU 
Iile ȘTEFAN

Hotdritoare pentru recolta acestui an:
LUCRĂRILE DE INTREȚIM’RE A CULTURILOR

Valoarea statorniciei
Trustului de izolații 

pentru lucrări indus
triale din București 
i-a fost conferit re
cent „Ordinul Muncii" 
clasa a IlI-a pentru 
rezultatele obținute în 
întrecerea socialistă pe 
anul 1980. O distincție 
primită pentru a pa
tra oară consecutiv, 
care confirmă faptul 
că în unitățile trustu
lui bucureștean se 
muncește cu răspunde
re și dăruire. Că există 
o tradiție a lucrului 
bine făcut.

Fără îndoială, expli
cațiile acestui succes 
sînt numeroase. Dar,

dincolo de măsurile 
tehnice si organizato
rice aplicate cu per
severență pe fiecare 
șantier, mai este un 
lucru ce merită reți
nut. L-am putea numi 
statornicia oamenilor ; 
sau faptul că se simt 
puternic legați sufle
tește între ei si la bine 
si la greu, că formea
ză — altfel spus — o 
mare familie. Argu
mentele 7 Foarte mul
te. Maiștrii Ion Ciugu
lea și Nicolae Tita lu
crează în această uni
tate de peste 30 de 
ani. îi urmează înde
aproape. în acest cla

sament sui-generis, 
inginerul Rudolf 
Schnell, considerat 
printre cei mai buni 
„șamotisti" din tară ; 
si cu o vechime neîn
treruptă în trust de 
peste 27 de ani. Adică, 
exact din clipa în 
care a părăsit băncile 
facultății.

Si enumerarea noas
tră ar putea continua. 
Ii punem însă punct, 
consemnînd că în a- 
cest trust statornicia 
oamenilor a devenit 
un fapt obișnuit. Cu o 
valoare' inestimabilă. 
(Cristian Antonescu).

„Muntele” buclucaș

— Furaje ? Vezi că sînt 
după ușă I...

Desen de Șt. COCIOABA

Lucrările agricole de primăvară, între care 
întreținerea culturilor ocupă un loc important, 
se execută în condiții deosebite, mult diferite 
față de alți ani. Ploile abundente, însoțite de 
temperaturi scăzute au împiedicat dezvoltarea 
normală a culturilor. Dar acum timpul s-a îm
bunătățit în întreaga țară și, după cum apre
ciază meteorologii, vom intra într-o perioadă cu 
temperaturi mai ridicate. Cum trebuie să acțio
neze agricultorii pentru ca și în condițiile cli
matice din acest an să se obțină recolte mari 7 
Am solicitat opiniile unor specialiști :

Tovarășul Octavian Berbecel, șeful la
boratorului de agrometeorologie de la Institutul 
de meteorologie și hidrologie, ne-a făcut unele 
precizări în legătură cu dezvoltarea culturilor în 
condițiile acestei primăveri. în luna mai — ne-a 
spus interlocutorul nostru — au căzut precipi
tații mari care depășesc mult limitele pentru 
această perioadă. Ca urmare, în Muntenia, Mol
dova, în estul Transilvaniei, Maramureș și de
presiunea Făgărașului, ploile au determinat o 
puternică îmbibare a solului cu apă. Cu toate, 
acestea, în multe zone — sudul Olteniei, Dobro- 
gea, partea centrală și vestică a Banatului și cea' 
mai .mare parte a Crișanei — solul permite să fie 
lucrat chiar acum. Din primele zile ale săptă- 
minii viitoare, cu excepția luncilor și a terenu
rilor slab drenate, se va putea lucra în cea mai 
mare parte a țării. Doar pe terenurile joase din 
centrul și nordul Moldovei solul se va zvînta în 
a doua jumătate a săptămînii viitoare.

Luna mai a avut, pînă în prezent, un deficit 
de 60—70 de grade efective. Ca urmare, la cul
turile termofile, cum sînt porumbul, soia și alte 
specii iubitoare de căldură, s-a produs o întîr- 
ziere a vegetației de 7—10 zile. La culturile mai 
puțin pretențioase la căldură, cum ar fi griul 
de toamnă, întîrzierea e mai mică, doar de 3—4 
zile. în schimb, vegetația buruienilor este în 
avans.

în toate zonele țării, dar cu deosebire pe cer
noziom, se pune problema valorificării eficiente 
a rezervei mari de apă cu care solul intră in 
perioada caldă. De aceea, vor trebui asigurate 
densitățile prevăzute. în afara golurilor și neuni- 
formităților din semănături, sînt lanuri unde

plantele, deși au răsărit, nu au vigurozitatea 
care să le permită valorificarea rezervei mari 
de apă din sol. în anumite situații, verificate Ia 
fața locului de către specialiști, ele trebuie reîn- 
sămînțate. Pînă la recoltare, semănăturile de 
toamnă nu mai au nevoie de apă. Recolta este 
asigurată. Doar existența unor temperaturi mai 
ridicate, de 32—33 grade, însoțite de un aer us
cat, ar putea forța culturile să ducă, local, Ia 
șiștăvirea boabelor. Iată de ce apreciem că apro
vizionarea solului cu apă este îndestulătoare 
pentru aceste culturi, fără a mai vorbi de ploile 
efemere care vor fi pînă la recoltare. Prin ur
mare, nu se pune problema irigării culturilor de

Ce recomandă specialiștii

toamnă. Semănăturile de primăvară trebuie în
grijite exemplar, pentru a valorifica cît mai 
bine rezerva de apă din sol și condițiile favo
rabile, nou create, ca urmare a îmbunătățirii 
timpului și creșterii temperaturii.

în legătură cu executarea lucrărilor de între
ținere a culturilor, tovarășul ing. Ion Picu, șef 
de laborator la Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice Fundulea, județul Călă
rași, ne-a spus : Mai mult decît in alți ani, în 
condițiile aeestei primăveri, la executarea lucră
rilor de întreținere a culturilor trebuie să se 
țină seama de cei doi factori climatici : excesul 
de umiditate și temperaturile scăzute. Primul se 
manifestă prin băltirea apei la suprafața solului, 
saturarea lui la capacitatea maximă și persis
tența apei din cauza drenajului defectuos și a 
consumului redus. La culturile nerăsărite, exce
sul de umiditate împiedică germinația semințe
lor, reduce densitatea plantelor și favorizează 
formarea crustei. La cele răsărite, băltirea apei 
la suprafața solului provoacă asfixierea plante
lor, încetinește ritmul de creștere, spală și duce 
în profunzime elementele nutritive. Iată de ce 
se impun măsuri imediate pentru înlăturarea

excesului de umiditate și executarea prașilelor, 
combaterea buruienilor și fertilizarea cu azot.

în ce privește efectul temperaturilor scăzute, 
trebuie avut în vedere nivelul acestora. în zo
nele în care temperatura s-a menținut peste 
zero grade, ceea ce reprezintă cea mai mare 
parte din suprafața agricolă a țării, plantele au 
răsărit, excepție fac parcelele unde au fost fo
losite semințe cu deficiențe privind germinația 
și energia germinativă. Cele mai sensibile cul
turi sînt fasolea, porumbul (loturile de hibri
dare) și mai puțin soia și floarea-soarelui. Reîn- 
sămînțarea este recomandată numai dacă, în 
decurs de cîteva zile de la încălzirea vremii, se 
constată că nu s-a realizat densitatea minimă 
de plante necesară. Se va analiza, de asemenea, 
posibilitatea completării golurilor din culturi în 
locul reînsămînțării întregii suprafețe. în nordul 
țării, unde au căzut brume, culturile nerăsărite 
sînt mai puțin afectate, întrucît, la adîncimea de 
însămînțare, temperatura este cu cîteva grade 
mai ridicată decît cea din aer. Efectele înghețu
lui pot fi constatate în cîteva zile de la produ
cerea lui. Trebuie determinată densitatea plan
telor după această etapă, sfabilindu-se dacă 
este oportună reînsămînțarea. Specialiștii au da
toria să compare eventualele pierderi de recolță 
provocate de diminuarea densității datorită tem
peraturilor scăzute sau excesului de umiditate 
cu cea provocată de decalarea semănatului prin 
reinsămînțare. în funcție de aceasta se va sta
bili soluția optimă.

Acum, odată cu încălzirea timpului, trebuie să ' 
se treacă la executarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor. Efectele acestor lucrări sînt cunos
cute. Este necesar insă ca, peste tot, să se ur
mărească ca densitatea plantelor să nu se di
minueze în nici un feL Aceasta presupune ca 
utilajele să fie bine reglate, iar mecanizatorii 
să lucreze atent, responsabil. în cazul prașilelor 
manuale, să nu se taie cu sapa nici un fir de po
rumb sau floarea-soarelui. De modul în care 
specialiștii, oamenii muncii din agricultură vor 
aplica lucrările agricole de sezon depinde în 
mare măsură nivelul recoltelor din acest an, în
deosebi la culturile însămînțate în primăvară.

loan HERȚEG

„Ne sufocă «munții» 
de reziduuri, stocul a 
ajuns la 5 000—6 000 
de tone. Ia care se a- 
daugă zilnic alte cîte
va zeci... Teren o- 
cupat. căi de acces 
blocate ; au devenit O 
problemă". După în
cheierea convorbirii 
interurbane purtate de 
directorul întreprin
derii chimice Mără- 
șești. la care am asis
tat si din care am 
reprodus fragmentul 
de mai sus. a urmat 
întrebarea noastră :

„De ■ unde provin 
acești «munți» 7 Pot fi 
ei de folos la ceva ?“. 
„Este vorba de șrotul 
de oase, un reziduu - 
tehnologic cu conținut 
bogat în fosfor și 
calciu. Noi credem —

ne spunea directorul 
întreprinderii — că 
poate fi utilizat în a- 
gricultură. ca îngrășă- 
mînt și ca amenda
ment pentru solurile 
acide. Prin compoziția 
sa concurează super- 
fosfatul. Pînă acum ni 
s-au solicitat circa 
800—900 tone. Ar mai 
fi necesară o instala
ție de măcinare. în 
rest, cereri să avem".

De ce nu se folo
sește acest îngrășă- 
mînt ? La Direcția a- 
gricolă a județului 
Vrancea problema este 
cunoscută. De mai 
mult timp s-a solici
tat întreprinderii chi
mice Mărăsesti un do
cument scris prin care 
să se ateste calități
le produsului, rezulta
tul probelor si testă-

rilor făcute. Dar aces
ta întîrzie să sosească. 
Pe bună dreptate ni 
s-a spus că numai în 
urma unei riguroase 
verificări se poate 
trece la folosirea sro- 
tului. Oricum, munții 
amintiți, credem, me
rită mai multă-aten
ție. iar inițiativa ar 
trebui să pornească 
chiar de la unitatea 
producătoare. care 
poate să-și creeze din 
valorificarea acestor 
reziduuri o sursă su
plimentară de veni
turi. Dacă recoman
dările vor fi riguros 
fundamentate si con
cludente pentru folo
sirea acestor reziduuri, 
beneficiari se vor găsi. 
Altfel, muntele Creste. 
Pînă cînd 2 (Dan Dră- 
gulescu).

Pare absurd, dar a- 
nual sînt plimbate pe 
calea ferată... 300 000 
tone de apă! Nu-i nici 
apă grea pentru cine 
știe ce reactoare nu
cleare și nici măcar 
apă minerală. Nu-i 
bună nici de băut. De 
fapt nu-i bună de ni
mic, pentru că nu-i de- 
cit apă... cu nisip. Util 
e doar nisipul. Cam 
două milioane de tone, 
care vine umed tocmai 
de la Aghireș, de lingă 
Huedin, pentru toate 
turnătoriile țării. Dar 
pentru a fi folosit el 
trebuie să fie uscat. 
Calculele arată că pen
tru a evapora sutele 
de mii de tone de apă 
cu instalații improvi-

chioară la plimbare
zate, de mic randa
ment, la beneficiari se 
consumă o cantitate 
de energie echivalentă 
cu peste 240 milioane 
kWh sau 300 000 tone 
lignit din cel mai bun. 
Cel puțin, pentru că 
socoteala este făcută 
cu indulgență luînd în 
considerare o umidita
te a nisipului de nu
mai 8 la sută. în rea
litate, el este livrat 
mult mai ud și trans
portat în vagoane des
chise se „îmbogățește" 
din ploi și din ninsori 
cu o cantitate apre
ciabilă de apă, pînă la 
10—15 la sută. Ce-ăr 
fi să se procedeze lo
gic? Adică, în primul 
rînd, uscarea nisipului 
să se facă într-un

singur loc, centralizat, 
și anume la producă
tor, în instalații cu 
randamentul cel mai 
ridicat, utilizîndu-se, 
de ce nu, surse necon
venționale de energie. 
De pildă, în noua ex
ploatare de nisip cuar- 
țos ce urmează a se 
deschide la Caraorman, 
în Dobrogea, soarele 
și vîntul și-ar putea 
uni forțele pentru a 
usca nisipul. în al doi- 
lei rînd, nisipul tre
buie transportat uscat, 
în vagoane închise. Ia 
fel ca cimentul și, 
bineînțeles, depozitat 
la utilizator în spații 
acoperite. Pe scurt, 
este nevoie de o... pi
cătură de spirit gospo
dăresc. (Vlaicu Radu).
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l faptul; 
DIVERS

Matematiciană 
premiantă

I
I

----------------- Omagiul artelor la gloriosul jubileu------------------

I
I

I
Se numește Cristian Marcelina 

și este elevă in clasa a XI-a la 
Liceul de matematlcă-fizică 
„George Bacovia" din Bacău. 
Sub îndrumarea profesorului 
Ștefan Antohe, Marcelina a de
venit una din cele mai bune ma- 
tematiciene la virsta ei. Parti- 
cipind la finalele concursului na
țional de matematică, ea a fost 
răsplătită cu Premiul C.C. al 
U.T.C. și mențiune pentru cea 
mai frumoasă rezolvare a unei 
probleme (Pitești 1979), premiul 
Societății de științe matematice 
și medalia „Gheorghe Lazăr" 
(București 1980). In acest an, la 
Craiova, unde s-a desfășurat 
faza republicană, a obținut, pe 
lingă un premiu special al uni
versității din localitate, Pre
miul I al Ministerului Educației 
și tnvățămintului — cea mai 
înaltă distincție a concursului.

Marcelina a fost selecționată 
în lotul care se pregătește in 
vederea olimpiadei de matema
tică ce se va desfășura in acest 
an la New York.

Succes, Marcelina !

Grădiniță... 
medicală

Intr-o clădire de pe strada 
Stinișoarei din Oradea ființează 
o instituție didactico-medicală 
unică in felul ei. Este o grădi
niță care reunește copii care su
feră de strabism. Ea s-a înfiin
țat la inițiativa doctorului Nor
bert Segal, oftalmolog-șef la spi
talul județean.

La organizarea originalei in
stituții preșcolare s-a pornit de 
la ideea că, in condițiile specia
le din acest așezămint, preșcola
rii pacienți, purtînd cu toții 
ochelari, sint scutiți de comple
xele pe care le-ar putea resimți 
in colectivități de copii complet 
apți senzorial. Ei se bucură, 
astfel, de un cadru organizat 
propice pentru buna desfășura
re a procesului educativ, conco
mitent cu preocuparea specialiș
tilor, care-i tratează pentru nor
malizarea cit mai grabnică a ve
derii.

Din nou acasă

I
I
I
I

In freamătul de gind și sentiment 
cu care fiecare cetățean al patriei 
a însoțit in aceste zilei rodul bogat 
al celor 60 de ani de existență și 
luptă revoluționară a Partidului 
Comunist Român, omagiul cel mai 
de preț pe care il poate aduce arta 
nu poate fi decît acela al calității.

Calitatea, care, pe toate planurile 
vieții noastre economice, prin mi
siunea și efectele ei, se dovedește 
o componentă esențială a întregii 
activități social-politice, este și pe 
planul artei o importantă modali
tate de afirmare a progresului ge
neral, progres al istoriei și al so
cietății, al cunoașterii și exprimă
rii sensibile, capabil să revoluțio
neze imaginea pe care o avem des
pre lucruri, fenomene, oameni.

Realizată în climatul de reală 
efervescență creatoare întreținut 
de întreaga noastră politică cultu
rală, fiecare reușită a angajării, a 
responsabilității, a maturității crea
toare nu face decît să sublinieze 
un adevăr bine cunoscut. Acela că 
esteticul și politicul își află unul 
în substanța celuilalt mai multă 
forță și originalitate. Este un ade
văr demonstrat și de expoziția des
chisă în aceste zile în sălile Dalles 
sub semnul festiv al glorioasei 
aniversări.

Expoziția a fost concepută ca o 
amplă și cuprinzătoare retrospecti
vă a celor mai valoroase creații 
românești, a acelor lucrări de pic
tură, sculptură, grafică sau arte 
decorative care au fixat evenimen
te încărcate de sens ale istoriei 
noastre, Evenimente la a căror des
fășurare și-a adus o contribuție 
însemnată activitatea Partidului 
Comunist Român.

Expoziția atrage o dată mai mult 
atenția asupra faptului că actul des 
creație artistică implică cunoaște
rea aprofundată și participarea 
activă la construirea noii socie
tăți ; că o lucrare marcînd variate 
puncte de impact cu realitatea in 
autentica ei complexitate, afirmând 
de fiecare dată indicele particular, 
original al creației, poate și trebuie 
să răspundă implicit unor necesi
tăți majore, unei finalități sociale.

Iar dacă lucrările semnate de ar
tiști aparținînd tuturor generațiilor, 
de artiști care-și desfășoară acti
vitatea pe tot cuprinsul țării sint 
greu de înscris din punct de ve
dere stilistic în programul unor 
căutări comune, unanimă ne apare 
în prezenta expoziție aspirația 
creatorilor de a sublinia în com
poziții complexe, în portrete. în 
peisaje inspirate de noile realități 
ale țării sensul generos al luptei 
revoluționare duse de Partidul Co
munist Român, strălucitele rezul
tate ale politicii partidului în toate 
domeniile vieții noastre economice, 
sociale și culturale.

Realitatea celor mal de preț iz- 
bînzi ale epocii noastre a asigurat 
substanța generatoare a lucrărilor 
prezentate acum în expoziție. Ar
tiștii au știut să descopere această 
realitate sub aparența cea mai

obișnuită (de pildă, a unui peisaj 
cu blocuri noi) ; au știut să afle 
unghiuri noi de situare într-o lume 
a construcției. Faptul în sine indi
că nu doar preocupări legate de 
abordarea unor teme de larg in
teres uman și social, ci și interesul 
pentru lucrul sincer și autentic, 
pentru frumusețea și eleganța lu’. 
O atestă deopotrivă cadențele am

ple ale unor compoziții monumen
tale care fac apel la momente sem
nificative ale trecutului nostru is
toric într-o împletire organică cu 
reprezentarea victoriilor socialis
mului.

Cu conștiința mai vie ca oricind 
că, alături de toți cetățenii patriei, 
fiecare artist pășește cu întreaga-i 
putere creatoare pe o nouă treaptă

din istoria patriei, cu conștiința că 
în fruntea ei se află cel mai dăruit 
călăuzitor al unui glorios destin, 
numeroși creatori au conturat în 
lucrările lor chipul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. înconjurat de 
pionieri, în mijlocul oamenilor, pe 
marile șantiere ale construcției so
cialiste, chipul conducătorului iubit 
al partidului și statului nostru

sintetizează prinosul de recunoș
tință adresat de artiștii întregii 
țări, prin lucrări de reală ținută 
artistică, prin lucrări care să răs
pundă momentului de înălțare spi
rituală pe care îl trăiește România, 
luptei neabătute a Partidului Co
munist Român, întregii politici 
afirmate și susținute cu fermitate 
revoluționară pentru ridicarea pa

triei pe noi trepte de progres șl 
civilizație.

Este omagiul pe care cu mijloa
cele artei lor creatorii întregii țări 
îl aduc unei generoase politici, 
unei glorioase istorii de peste șase 
decenii.

Marina PREUTU

Ziua internațională a muzeelor
5

Prevenirea bolilor inimii
An de an, la 18 mai, se sărbăto

rește pretutindeni in lume Ziua 
internațională a muzeelor. Este re
cunoscută in acest fel contribuția 
deosebită pe care muzeele, aceste 
adevărate depozitare ale memoriei 
omenirii, ale bunurilor celor mai 
de preț din creația materială și 
spirituală multimilenară a popoare
lor, au adus-o și o aduc la mode
larea civică, spirituală a omului, ia 
cunoașterea reciprocă dintre na
țiuni și civilizații.

La noi, in România, unde fiin
țează mai bine de 380 de instituții 
de acest profil, muzeele sint anga
jate pe un drum care se dovedește 
deosebit de rodnic. Și anume acela 
al afirmării lor ca organisme știin
țifice și foruri instructiv-educative, 
cu funcțiuni complexe, cu o sferă 
de activitate cuprinzătoare, cu ca
pacitate de manifestare largă și 
eficientă. Răspunzînd acestei duble 
solicitări, muzeele românești au de
pășit stadiul unor instituții ce-și 
mărginesc preocupările doar la ac
țiunea strictă de conservare a unor 
valori inestimabile aparținînd na
țiunii ; ele sint astăzi centre în 
care patrimoniul pe care-1 dețin 
este valorificat sub semnul unei 
finalități instructiv-educative pre
cise : aceea a inrîuririi puternice, a 
conștiințelor, a edificării unui om 
nou, constructor conștient și devo
tat al societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

In această viziune, parte compo
nentă a concepției partidului nos
tru privind rolul conștiinței socia
liste, al culturii in opera de edi
ficare a noii orînduiri, muzeele 
țării au devenit tot mai mult ini
țiatoarele unui amplu dialog cu 
publicul, au ieșit tot mai des în 
intimpinarea cerințelor acestuia, au 
întins statornice punți de legătură 
mai ales către generațiile tinere: 
Și trebuie de îndată adăugat ca

înseși perfecționările, nu o dată de 
anvergură, în felul cum muzeele 
evocă azi dezvoltarea societății 
omenești pe teritoriul patriei, evo
luția artei și culturii naționale 
le-au conferit noi posibilități de 
acțiune eficientă în direcția for
mării și consolidării concepției 
științifice despre lume și viață, cit 
și a cultivării sentimentelor patrio
tice, a unor convingeri revoluțio
nare profunde.

Ne aflăm la puține zile de mo
mentul în care țara întreagă a 
omagiat jubileul celor șase decenii 
de existență și luptă revoluționară 
ale Partidului Comunist Român. 
Evocind, în ampla și strălucita ex
punere prezentată la marea adu
nare jubiliară, istoria partidului 
strins îngemănată cu istoria patriei, 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cerut frontului istoriografie să-și 
intensifice eforturile in vederea 
adîncirii cunoașterii trecutului, a 
marilor permanențe ale istoriei 
noastre, a marcantelor contribuții 
pe care poporul român le-a adus 
patrimoniului creației materiale și 
spirituale a umanității. Ne simțim 
datori și noi, miile de muzeografi 
ai țării, să răspundem acestor 
nobile chemări, acestor vibrante 
îndemnuri, făcînd din fiecare con
tact al publicului cu muzeul un act 
care se intipărește adine în inimi 
și conștiințe, o întîlnire din care 
sutele de mii de vizitatori anuali, 
participanții la acțiunile noastre să 
iasă mai bogați sufletește, mai le
gați de trecutul pămîntului natal, 
mai conștienți de responsabilitățile 
ce le au pentru prezentul și viito
rul socialist al patriei.

Prof. univ. dr. Florian
GEORGESCU
directorul Muzeului de istorie 
ol Republicii Socialiste România

— Stimate tovarășe profesor, în 
calitatea dumneavoastră de chirurg 
specialist in afecțiuni cardiovasculare, 
ați avut prilejul, in timpul actului 
operator, de a vedea ceea ce nu poate 
vedea, direct, nici un alt medic — fie 
și cardiolog-internist — și anume 
urmările unei alimentații necorespun
zătoare, ale lipsei de mișcare, de 
sport.

— Intr-adevăr, avem posibilitatea 
de a vedea mai exact ce se petrece 
in interiorul aparatului cardiovascu
lar. în timpul operațiilor constatăm, 
de pildă, în interiorul inimii sau 
vaselor, efectul unor boli ale căror 
cauze sînt fie de natură infecțioasă, 
fie degenerativ-metabolice. Aș dori 
să mă rezum la acestea din urmă.

în afara aprecierilor clinice, care 
adesea sînt revelatoare și decisive, 
dispunem de metode prin care se pot 
evidenția unele modificări patologice 
ale interiorului vaselor sau ale pere
ților arteriali. Unele din leziunile cele 
mai răspîndite ale peretelui arterial 
sint cele aterosclerotice. In esență, 
în peretele arterial se depun lipopro- 
teine (grăsimi alimentare), care se 
află în singe. în unele zone depune
rile sînt mai bogate și vor apărea 
conglomerate grăsoase sub formă de 
plăci sau noduli gălbui — moi la 
început (ateromul), care apoi, prin 
impregnare cu calciu, se întăresc și 
se cimentează, strîmtorînd artera. A- 
ceste ateromuri (pe care noi le vedem 
cînd operăm), prin așezarea lor pe 
traiectul unor artere care irigă orga
ne vitale, dau tulburări grave cardio
vasculare. Ele se localizează cu pre-, 
dilecție pe arterele coronare care 
hrănesc mușchiul inimii, pe vasele 
cerebrale care hrănesc creierul, pe 
cele renale, intestinale sau ale mem
brelor.

— Ce consecințe are îngustarea va
selor prin ateroscleroză ?

— In această situație, organul, țe
sutul, celula sînt lipsite de oxigen și 
de elementele nutritive necesare și 
nu mai pot elimina produși! celulari 
rezultați din arderile metabolice. 
Celulele, țesuturile, organele respec
tive își încetinesc funcțiile, degene
rează, putînd evolua pînă ia modifi
carea parțială și locală — In cazul 
infarctului — sau o degenerare to
tală și extinsă, In cazul gangrenei.

în prezent se știe că o leziune la 
nivelul peretelui arterial, sub formă 
de aterom, strîmtează diametrul inte

— V-ați referit la grăsimile ali
mentare, deci există o legătură intre 
ateroscleroză și alimentație 7

— O relație directă, care a fost de
monstrată și experimental. De pildă, 
s-au putut produce faze incipiente 
ale aterosclerozei prin administra
rea (în experiențe pe animale) a 
unor alimente bogate în calorii (gră
simi, dulciuri), pentru ca ulterior, 
printr-un regim alimentar normal, 
sau hipocaloric, timp de 6—12 luni, 
să se obțină ameliorări spectaculoa
se. Există numeroase date experimen

Convorbire cu prof, dn docent loan Pop D. POPA, 
șeful clinicii de chirurgie cardiovasculară. Spitalul Fundenl

rior al vasului, redueîndu-i debitul 
sanguin pînă la suprimare, urmată de 
tromboză. Cînd fluxul scade foarte 
mult apare durerea, care este semnul 
„foamei" de oxigen și de acumulare 
de catabolițl (produși ce trebuie eli
minați), ce se manifestă în organul 
afectat, semn ce îmbracă diverse for
me : durere anginoasă — coronariană 
în cazul inimii; durere la mers — la 
arterele membrelor inferioare; tulbu
rări nervoase — de la scăderea gin- 
dirii, memoriei, amețeli, sincope, 
pînă la accidente grave motorii (pa
ralizii) în cazul arterelor cerebrale ; 
hipertensiune cu afectarea arterelor 
renale ș.a.m.d.

Ateroscleroză este o boală genera
lă a întregului organism, însă cu po
sibilitate de localizare și manifestare 
mai accentuată la unui din organe 
(inimă, rinichi, creier, membre in
ferioare). în general, arterele îmbă- 
trînesc precoce. Acest lucru ne de
termină să acceptăm afirmația că 
„omul are vîrsta arterelor sale".

tale că și la om este posibilă regresia 
leziunilor de ateroscleroză prin re
ducerea diferitelor cauze (factori de 
risc), în special a celor legate de ali
mentație, stres, hipertensiune, fumat 
etc. Una din verigile cele mai im
portante rămîne alimentația. Un ex
periment de masă efectuat la clinica 
de boli de nutriție și metabolism din 
București, pe o perioadă de 10 ani, 
prin modificarea alimentației, a 
demonstrat că infarctul miocardic 
a scăzut de 4 ori (față de cei care nu 
au luat măsuri) și cu peste 35 la sută 
s-au redus cazurile noi de îmbolnă
viri de inimă. Este unul din rezulta
tele cele mai elocvente care demon
strează relația directă existentă între 
alimentația nerațională și bolile car
diovasculare.

— Dacă ateroscleroză nu mai poate 
fi considerată o boală a vîrstelor îna
intate, în mod logic măsurile de pre
venire trebuie luate devreme, dar 
cînd 7

— Se știe acum că leziunile iniția
le ale aterosclerozei pot apărea Încă 
din copilărie, iar accentuarea lor se 
produce în perioada adolescenței, de
venind maxime în jurul vîrstei de 
40—50 de ani. De asemenea, este de 
reținut că, în epoca contemporană, 
infarctul miocardic instalat sub virsta 
de 40 ani este de 3 ori mai frec
vent decît în urmă cu trei decenii, 
iar hemoragia cerebrală sub virsta de 
50—55 de ani este de aproape 4 ori 
mai frecventă. De aici, concluzia : 
dacă vrem să avem o bătrînețe fru
moasă, in deplinătatea puterilor fi
zice și intelectuale, trebuie să ducem 
o viață echilibrată încă din copilărie, 
cu o alimentație rațională, bazată pe 
cunoștințe științifice, și totodată eli- 
minînd încordarea nervoasă, alcoolul, 
fumatul, sedentarismul.

Pentru cei care vor să evite un 
dezechilibru în ce privește aportul 
de grăsimi sau consumul lor exage
rat eșțe bine să se știe că 100 gr car
ne au o valoare nutritivă egală cu 
100 gr pește sau două ouă și jumătate 
— ceea ce ar reprezenta 15—20 gra
me proteine animale. Deci consumînd 
aceste produse avem proteinele nece
sare, minus grăsimea existentă în 
carne. Legumele, salatele crude, fruc
tele sînt o sursă bogată de vitamine, 
pe care nu le găsim în alte alimente, 
de aceea este bine să obișnuim copiii, 
tinerii să le prefere în interesul pro
priei lor sănătăți. Alimentația sănă
toasă trebuie corelată însă și cu exer
cițiul fizic și intelectual pentru dez
voltarea armonioasă a organismului 
în tinerețe și pentru pregătirea unei 
vîrste cit mai înaintate în deplinăta
tea funcțiilor fizice și psihice. Să nu 
uităm că bătrînețea este o oglindă a 
modului în care am știut să ne trăim 
anii tinereții.

Elena MANTU

Sub acest titlu scriam în ru
brica noastră din 15 aprilie des
pre reintîlnirea emoționantă a 
părinților cu micuțul Gabriel, 
care plecase de acasă și se rătă
cise, fiind luat în grija Casei de 
copii din Vaslui. Reintilnire 
pentru care fuseseră necesare 
ample investigații din partea 
autorităților. încheiam relatarea 
cu întrebarea: pe cînd o aseme
nea reintilnire și pentru mi
cuțul Eduard Oprea, de patru 
ani și jumătate, rătăcit și el de 
mămica și de tăticu ?

Iată că, aflind din rubrica 
noastră unde i se află copilul, 
despre care nu mai știa nimic 
din vara anului trecut, mama 
sa, Nina Oprea din Focșani, s-a 
suit degrabă in tren șl' a mers 
la Casa de copii din Vaslui. 
Imaginea il prezintă pe micuțul 
Eduard din nou împreună cu 
mama lui. Din nou acasă...

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii"

Autorizație cu 
ochii închiși ?

în ziua de 25 martie anul trecut au cres
cut brusc (dacă ar fi să ne luăm după acte,1 
cerințele locuitorilor din comuna Dăeni, ju
dețul Tulcea, pentru ochelari de soare, 
lănțișoare, cercei, brățări și inele din sirmă, 
portmonee și alte asemenea mărunțișuri. 
Judecind după autorizația nr. 1, eliberată in 
acea zi de consiliul popular comunal unui 
bucureștean get-beget, s-ar zice că localni
cii nu-și mai puteau concepe viața fără ta
raba respectivului în preajma lor. Date 
fiind cifrele „de afaceri" cu care era obiș
nuit întreprinzătorul personaj, se contura 
un adevărat boom 1 G.Z. (nu redăm numele 
complet, deoarece anumite aspecte ale fap
telor se mai află pe rolul instanțelor jude
cătorești), deci titularul autorizației, abia 
fusese condamnat la 4 ani și 6 luni închi
soare pentru fapte contrare legii, insuflate 
tot de spiritul lui prea întreprinzător. Iată 
cite ceva din ceea ce se găsise, atunci, la 
domiciliul lui : 380 kg material plastic, 
2 800 mărțișoare, 7 000 sticluțe cu ojă, 8 000 
de inele din sirmă" cu piatră de sticlă, 
100 000 de lei pitiți in pod, 33 000 de lei in 
buzunarul șorțului de bucătărie, peste 4 000 
de dolari, 20 000 lire italiene, mărci R.F.G.... 
Stocul de materie primă și obiecte kitch 
găsite la acea percheziție a fost evaluat de 
organele de miliție la peste 3 milioane de 
lei. Te și miri cum se descurca G.Z. (patru 
clase și liceul ne-nceput) fără serviciu per

sonal de contabilitate la un asemenea vo
lum și o asemenea diversitate a afacerilor. 
Iată că se descurca 1 • Nu-i trebuise, nici 
atunci, decît o autorizație. (Bineînțeles că, 
odată cu condamnarea, i-a fost retrasă).

Dar nici confiscarea, nici sancțiunea nu 
l-au descurajat pe respectivul G.Z. In locul 
autorizației anulate, a obținut autorizație 
la Dăeni. Iată ce sursă abundentă de a- 
grafe, piepteni și alte obiecte din plastic 
roz bombon ori sirmă lucitoare fusese pusă 
deci la dispoziția locuitorilor comunei 1

Nu s-a mai stabilit cită nevoie aveau ei 
de obiecte de prost-gust, dar s-a stabilit 
cită nevoie avea G.Z. de autorizație. La 
adăpostul actului devenit- și de această dată 

o simplă țidulă de acoperire, ambulantul 
și-a continuat activitatea infracțională. S-a 
constituit ca beneficiar al unei bande care 
prelucra clandestin metale scoase din uni
tăți industriale, transformîndu-le în podoabe 
ștanțate cu denumirea unor „locuri sfinte". 
Activitatea mistico-bișnițărească a fost însă 
întreruptă printr-o percheziție cu prilejul 
căreia s-au găsit : 23 kg sirmă fină de 
cupru, 67 kg de tablă și fîșii de aluminiu, 
5 kg sirmă de aluminiu, 10 000 de cruciulițe 
finisate și 30 kg de „semifabricate" etc 
Din nou deci o autorizație emisă cu ochii 
închiși a folosit ca perdea pentru o activi
tate mai mult decît dubioasă.

Desigur, semnatarii se pot scuza în fel 
și chip. Pot pretinde că dînșii i-au condi
ționat titularului să-și exercite activitatea 
numai în raza comunei, că n-aveau cum ști 
ce va învîrti el în furnicarul Capitalei. Nu 
aceasta e problema. Actul trebuie să sus
cite circumspecție din momentul solicitării^ 
lui. Fără a pleda pentru obstrucții birocra
tice, susținem că funcționarul căruia i s-a

încredințat o ștampilă e dator să-și pună, 
în mod responsabil, anumite întrebări. Ce 
nevoie resimțea comuna față de obiecte ca 
acelea enumerate ? Fuseseră rezolvare toate 
problemele gospodărești ? Nu mai puteau 
merge copiii la școală fără ochelari de 
soare și nu se mai putea ieși la cîmp fără 
blindaje de brățări ? Și cine este, ce ante
cedente are respectivul solicitant î

Sînt întrebări pe care emitenții actului 
puteau să și le pună, dar nu și le-au pus. 
Le-a fost mai ușor să trîntească o ștam
pilă sub un antet. Cum spune expresia — 
o ștampilă „de milioane"...

Prea mult dor 
și... nici un tata

„Daci timpul care trece / Mi te face a 
mă uita / Scoate atunci fotografia / Și te 
uită încet la ea I Gheorghiță". Intr-adevăr 
destinatara acestor stihuri a scos fotogra
fia la lumină. S-a uitat la ea și n-a... uitat 
să o depună Ia judecătorie. Avea să figu
reze ca piesă intr-un dosar consacrat con
secințelor romantismului excesiv.

Dosarul (nr. 5649/79 al Judecătoriei sec
torului 2) cuprinde și alte amintiri, de la 
alți expeditori. Ele alcătuiesc chiar o suită 
de tmagini sugestive pentru diversitatea de 
temperamente cu care se confrunta recla
manta. Iată, bunăoară, rinduri din... scri
soarea primită de aceasta din partea unui 
alt bărbat — de data asta un om ferm, si
gur pe el, autoritar, învățat să comande,

opusul nostalgicului din poză : „Numai eu 
dau răspunsul la corespondența familiei ce 
poartă numele de U. Eu exprim «clanul» 
familiei. Dacă nu te-ai convins cind ai fost 
la noi, te vei convinge cind vei veni" (...) 
Părerea despre neamuri trebuie să fie și 
este părerea mea. Este clar ? M-ar bucura 
mult să primesc de la tine și o fotografie, 
dacă se poate în costumul de baie. DA 7“ 
Mai puțin pretențioasă, dar mai înflăcărată 
este epistola adresată aceleiași reclamante 
de către „Costel .din Ploiești" : „Dacă ai 
uitat numele meu, eu ți-1 amintesc. Sint 
B. C. zis «Nebunul». Tu ce mai faci, care 
mai este raza ta de acțiune ( 1) filmul, 
teatrul sau muzica 7“ Alt Costel, să-l nu
mim Costel II, îi scrie cu durerea deza
măgitului : „în tot acest interval de timp, 
de cînd te-ai îndepărtat de mine, nu am 
putut să înțeleg un singur lucru și anume : 
ce te-a determinat să mă lași ca pe un om 
la o răscruce de drumuri 7 Poate țl-ai zis 
că dacă sînt mai mic de vîrstă ca tine nu 
poți avea încredere în mine (...)“.

...Epistole și decepții, decepții și epistole. 
Dar... din decepție în decepție și din epis
tolă în epistolă s-a născut un copil. De pa
tru ani se caută cine-i e tatăl. E rostul do
sarului citat. Dosar în care apare și bizara 
colecție a fostelor amintiri, rămășițe din 
naufragiile sentimental-morale. Bineînțe
les, colecția n-a fost alcătuită exclusiv din 
„donațiile" reclamantei. Dimpotrivă. Fără 
să se ofere prea multe explicații, se pare 
că unele scrisorele i-au fost pur și simplu 
sustrase acesteia, ca să fie făcute publice, 
piese de dosar care să probeze viața cam 
mult prea... romantică a reclamantei.

Prea bogatele surse de suveniruri fosili
zate încețoșează cerința stabilirii unei fili

ații clare. E o perspectivă la care unele ti
nere ar trebui să reflecteze mai mult. So
cietatea noastră nu poate admite imora
litatea, libertinismul, viața superficială și 
iresponsabilă. Adevărata tinerețe și adevă
ratul romantism presupun curățenie morală 
și nicidecum frivolitate. Și mai resupun 
continua . perspectivă a răspunderilor.

Din caietul 
grefierului

„Astfel fiind la un pas de lumea cea
laltă, am fost nevoit să-mi părăsesc pentru 
o lună de zile domiciliul".

(Din dosarul 1628/81 al Tribunalului 
municipiului București).

Din declarația unui martor :
„Cind reclamanta l-a cunoscut pe pîrit 

nu știa și n-avea de unde să știe că piri- 
tul este măgar".

(„Perle" culese de tovarășul judecător 
Constantin Ivancea de la Judecătoria 
Onești, județul Bacău).

— Recunoști că ai fracturat mina per
soanei vătămate 7

— Recunosc, dar nu sînt vinovat. Chiar 
el a ridicat mina...

— Și dumneata ce făceai 7
— Eu nu voiam să-i rup mina, voiam 

să-l lovesc in cap.
(Din interogatoriul unui inculpat).

Serqiu ANDON
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NJCOLAE CEAUȘESCU :
„România pe drumul

construirii societății socialiste
multilateral dezvoltate"

Volumul 20

Primire la primul ministru al guvernului

(Urmare din pag. I)
(iunie), Congresul al II-lea al consi
liilor populare (septembrie).

Cuvintările secretarului general 
rostite cu aceste prilejuri sint străbă
tute de ideea intensificării eforturi
lor clasei muncitoare, țărănimii și 
intelectualității pentru realizarea 
unei calități noi, superioare, pentru 
creșterea eficienței intregii activități 
economice. Aceasta este cerința fun
damentală pusă de secretarul gene
ral al partidului in fața comuniști
lor, a întregului nostru popor, este 
imperativul etapei în care se află în 
prezent construcția socialismului în 
țara noastră.

Ani în șir s-au desfășurat imense 
eforturi pentru edificarea unei eco
nomii moderne ; în anii care au tre
cut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, pe întreg cuprinsul țării 
au avut loc prefaceri fundamentale 
în munca și viața oamenilor, ani în 
^“'"e patria noastră a cunoscut o în
tărire fără precedent. S-au construit 
în această perioadă mii și mii de noi 
capacități de producție, s-au dezvol
tat puternic ramurile moderne ale 
industriei, s-au calificat milioane de 
oameni ai muncii. A sosit timpul — 
cum subliniază în materialele cu
prinse în volum tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ca acest uriaș efort 
constructiv să genereze pretutindeni 
și permanent rezultate economice 
superioare ; este timpul ca prin va
lorificarea întregii capacități creatoa
re a muncitorilor șl specialiștilor 
noștri să fie înfăptuită, la nivelul 
exigențelor afirmate de conducerea 
partidului, noua calitate în economie 
și în întreaga noastră viață socială. 
Este timpul ca baza tehnică moder
nă de care dispunem, resursele ma
teriale și umane ale țării să fie gos
podărite cu înaltă eficiență, în orice 
loc și în orice moment, să fie valo
rificate la nivelul maxim al posibili
tăților pe care le avem, în strinsă 
legătură cu nevoile reale ale dezvol
tării societății. Tocmai cunoașterea 
temeinică a acestor necesități strin
gente l-a determinat pe secretarul 
general al partidului să sublinieze la 
Congresul al II-lea al consiliilor 
populare că trebuie „să acționăm 
pentru consolidarea cuceririlor și 
victoriilor realizate".

Pornind de la rațiunile economice 
majore ale prezentului și viitorului, 
secretarul general al partidului a 
stabilit — ca o sarcină de prim or
din — concentrarea forțelor materia
le, tehnice și umane asupra obiecti
velor de investiții productive prin
cipale, de mare importanță pentru 
economia națională, care să fie date 
în funcțiune cit mai repede posibil, 
concomitent cu restrîngereă frontului 
de investiții din unele sectoare, în 
special investiții neproductive, mici 
sau insuficient pregătite, care au dus 
la o mare dispersare a forțelor, a câ- 
pacității de execuție.

Măsurile preconizate pentru utili
zarea mai eficientă a fondurilor de 
investiții se împletesc cu cele de 
restructurare a economiei, în sensul 
dezvoltării preponderente a ramuri
lor mici consumatoare de energie și 
ce îbustibili, ce asigură valorificarea 
s perioară a resurselor țării. In acest 
context se cuvine remarcată însem
nătatea cuvîntării rostite la cel de-al 
II-lea Congres al consiliilor popu
lare, în cadrul căreia a fost subli
niată necesitatea aplicării neîntîrzia- 
te a unui larg complex de măsuri 
vizînd valorificarea noilor resurse 
de materii prime și de energie, creș
terea simțitoare a rolului industriei 
mici, în cadrul căreia cooperației i 
se conferă un rol esențial, extinde
rea automatizării și mecanizării, re
ducerea personalului neproductiv și 
creșterea personalului direct produc
tiv, afirmarea unei optici cu adevă
rat revoluționare in ceea ce priveș
te exportul și importul.

Pirghia puternică de acțiune pre
conizată de secretarul general al 
partidului o reprezintă noul meca
nism economic. Explicînd largile po
sibilități pe care acesta le creează 
pentru -evoluția tuturor unităților

Orașul în lumina primăverii
(Urmare din pag. I)

locuit spre sud și apus — 
s-a creat o situație în care 
locurile de muncă s-au în
depărtat la 8—10—12 km de 
locuințe. In orele de vîrf, 
zeci de mii de oameni 
călătoresc de la un capăt 
la altul al orașului, străbă- 
tînd anevoios cu mijloa
cele de transport în comun 
centrul istoric cu străzi 
vechi și înguste.

Se conturează însă solu
ții. Prima : se construiește 
o autostradă circulară care, 
delimitînd orașul, este me
nită să asigure evitarea 
supraaglomerației din cen
tru, lucrările de la intrări
le de vest, sud și est ale 

productive spre o eficiență econo
mică superioară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază necesitatea a- 
plicării exemplare a noului meca
nism economico-financiar bazat pe 
autoconducere și autogospodărire, 
atrage atenția că, in nici un caz, nu 
trebuie să prevaleze înclinațiâ spre 
a cheltui cit mai mult, fără a da so
coteală de aceste cheltuieli, ci grija 
deosebită pentru folosul cu care este 
utilizat fiecare gram de material, fie
care ban. Ca idee de frontispiciu se 
desprinde din volum aprecierea că 
realizarea sarcinilor de plan la toți 
indicatorii, in mod ritmic și la un 
înalt nivel calitativ și dt eficiență, 
reprezintă principalul criteriu de a- 
preciere a modului in care a fost în
țeleasă de către fiecare colectiv de 
muncă aplicarea noului mecanism 
economico-financiar.

în contextul dezbaterii problema
ticii construcției economice, o im
portanță deosebită este acordată a- 
griculturii, pentru realizarea unui 
echilibru optim între toate sectoa
rele de activitate, înfăptuirii unei 
autentice revoluții agrare, ceea ce 
implică dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a acestei ramuri de bază a 
economiei, o revoluție în cercetarea 
științifică, în organizarea și condu
cerea agriculturii, în modul de lucru 
și în conștiința tuturor oamenilor 
muncii de la sate.

Reține atenția în parcurgerea vo
lumului faptul că dezbaterea proble
maticii economice în largi forumuri 
s-a împletit strîns cu analiza con
cretă efectuată „pe teren" de secre
tarul general al partidului, cu prile
jul vizitelor de lucru efectuate în mai 
multe județe din țară : Constanța, 
Galați, Brăila, Gorj, Iași, Bacău, Pia
tra Neamț. Recomandările și indica
țiile formulate cu aceste prilejuri se 
adresează nu numai colectivelor de 
muncă din unitățile vizitate ; prin 
forța lor de generalizare, ele consti
tuie prețioase repere în efortul tutu
ror colectivelor îndreptat spre atin
gerea unei înalte eficiente.

Volumul de față ne convinge o 
dată mai mult de faptul că exigența 
manifestată de partidul nostru pen
tru munca eficientă, de bună calitate, 
se îmbină cu stimularea morală a e- 
forturilor statornicite menite să asi
gure înfăptuirea exemplară a progra
mului de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei. Elocvente sint în acest 
sens scrisorile de felicitare adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu or
ganizațiilor de partid, tuturor oame
nilor muncii din municipiul Bucu
rești și județul Cluj în legătură' cu 
îndeplinirea, înainte de termen, a 
prevederilor planului cincinal la pro
ducția industrială, cit și celor 7 000 
de muncitori și specialiști, precum și 
militari care au participat la acțiu
nea de sporire a producției cărbune
lui în bazinul minier al Motrului.

în concepția secretarului general, 
edificarea noii societăți înseamnă și 
edificarea unei noi conștiințe. Ideea 
capătă un contur ferm în volumul de 
față prin cuvîntarea rostită la înmî- 
narea noilor carnete de partid mem
brilor Comitetului Politic Executiv. 
Este semnificativ faptul că însuși a- 
cest moment solemn a dobîndit. prin 
conținutul de idei al cuvîntării, un 
pronunțat caracter de lucru, potrivit 
stilului atît de caracteristic activită
ții secretarului general al partidului.

O deosebită preocupare a manifes
tat întotdeauna secretarul general al 
partidului pentru educarea tineretu
lui — preocupare evidențiată în lu
crarea de față prin cuvîntarea rostită 
la Forumul tinerei generații — reu
nind Congresul al XI-lea al U.T.C., 
Conferința a Xll-a a U.A.S.C.R. și a 
IV-a Conferință Națională a Organi
zației Pionierilor. Cuvîntarea relie
fează, o dată mai mult, atenția și în
crederea deosebită pe care partidul, 
secretarul său general le acordă tine
retului, grija pentru formarea’ mili
oanelor de tineri și copii în spiritul 
patriotismului, al celor mai înalte 
idealuri de muncă și de viață ale so
cialismului șl comunismului. Firul 
conducător al acestor eforturi trebuie 
să-1 constituie — în concepția secre
tarului general al partidului — dez
voltarea atitudinii responsabile a ti

orașului fiind destul de 
avansate. A doua : zona 
Mărăști este situată în 
partea de răsărit a muni
cipiului, în vecinătatea 
unor mari fabrici și depo
zite. Muncitorii care , locu
iesc aici fac o plimbare de 
5—10 minute și ajung la 
locurile lor de muncă. 
Tocmai de aceea, lucrătorii 
uzinelor „Sanex", de cazane 
mici și ai altor fabrici din 
apropiere au primit aici 
apartamente cu prioritate.

O experiență și mai in
teresantă prezintă cartie
rul „Zorilor". Dincolo de 
Grădina botanică, de cli
nici și de „orașul studen
țesc", pe un podiș cu o 
priveliște frumoasă, de

unde se văd Munții Apu
seni, în vecinătatea unei 
păduri de brazi se mun
cește cu rîvnă și s-au dat 
deja în folosință 900 de lo
cuințe. De cițiva ani func
ționează în apropiere un 
spital uriaș de recuperare, 
tot aici se află institutul 
de calcul, centrul terito
rial de calcul și se con
struiește (a și intrat par
țial în funcțiune) o fabrică 
electronică, unitate indus
trială ultramodernă, care 
va produce aparate și in
stalații fine cu micropro
cesoare, cu circuite inte
grate. Aici va primi lăcaș 
— cu săli de curs, labora
toare și ateliere — și fa
cultatea Institutului poli
tehnic care pregătește spe

neretului față de muncă, față de in
teresele generale ale societății, culti
varea spiritului militant, întreținerea 
mereu vie a flăcării romantismului 
revoluționar, care, departe de a-și fi 
epuizat valențele în epocile trecute, 
găsește în societatea noastră liberă 
cîmpul cel mai larg, condițiile opti
me de manifestare.

în planul formării conștiinței so* 
cialiste a maselor se înscriu și ideile 
cuprinse în cuvîntul rostit de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la întîlnirea 
cu reprezentanți ai oamenilor de 
știință din domeniul istoriei, cit și in 
Mesajul adresat participanților la cel 
de al XV-lea Congres internațional 
de științe istorice de la București.

Ca și în volumele anterioare, un 
spațiu larg ocupă în lucrarea de față 
problemele vieții internaționale, pu- 
nînd în evidență contribuția deter
minantă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia elaborarea politicii ex
terne a partidului și statului, neobo
sita sa activitate pe plan internațio
nal, desfășurată potrivit intereselor 
vitale ale poporului român, cauzei 
generale a socialismului, păcii și 
prieteniei între popoare.

Deosebit de expresiv s-a eviden
țiat rolul secretarului general al par
tidului ca neclintit luptător pentru 
pace cu prilejul Ședinței comune a 
Biroului Marii Adunări Naționale, 
Consiliului de Stat și Biroului Exe
cutiv al Guvernului Republicii Socia
liste România consacrată aniversării 
a cinci ani de la semnarea Actului 
final de la Helsinki. Cuvîntarea sa în 
cadrul acestei ședințe se înscrie ca o 
nouă expresie a înaltei responsabili
tăți față de interesele vitale ale tu
turor popoarelor continentului, ale 
întregii umanități, ca o pregnantă 
ilustrare a voinței neclintite de pace 
și colaborare a poporului român, vo
ință care își are în secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, un strălucit promotor.

Deși cuprinde doar cîteva luni din 
laborioasa activitate a secretarului 
general, lucrarea de față este con
cludentă pentru larga deschidere a 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru. în această perioadă, în 
spiritul caracterului profund științific 
al politicii externe a României, pre
ședintele țării noastre a subliniat cu 
pregnanță necesitatea respectării ne
condiționate și promovării consec
vente a acelor principii de care de
pind înfăptuirea cerințelor indepen
denței și suveranității fiecărui popor 
și, totodată, asigurarea unei baze so
lide coexistenței pașnice, colaborării 
rodnice între națiuni, stimulării des
tinderii, securității și păcii. Acestui 
scop îi sint subordonate eforturile 
permanente ale României pentru de
mocratizarea vieții internaționale, în 
sensul realizării unei cotituri radi
cale în conținutul relațiilor dintre 
state, astfel incit fiecare națiune, 
mare sau mică, să-și poată hotărî 
singură soarta, fără nici un amestec 
din afară, să se afirme ca o pre
zență dinamică în concertul popoa
relor lumii. Deosebit de pregnantă 
apare, în expunerile, interviurile și 
în celelalte materiale cuprinse în vo
lum privitoare la politica externă, 
ideea dezarmării, concepție caracte
rizată prin profund realism în ce pri
vește căile de realizare a unor pro
grese reale în acest domeniu.

Gîndirea profundă, realistă și cu
tezătoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dinamismul și energia cu 
care îndrumă și însuflețește efortu
rile creatoare ale oamenilor muncii 
se află la izvoarele succeselor obți
nute de poporul nostru, ale profun
delor transformări înnoitoare reali
zate în cei 16 ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului. 
Pentru comuniști, pentru toți oame
nii muncii, operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reprezintă o înaltă 
școală de gîndire revoluționară, con
tribuind la înarmarea partidului, a 
întregului popor cu orientări clare, 
de largă perspectivă în soluționarea 
problemelor complexe ce survin în 
etapa actuală de dezvoltare a țării, 
în înaintarea spre societatea socialis
tă multilateral dezvoltată.

cialiști pentru această ra
mură industrială. Cartierul 
„Zorilor" va fi deci zona 
„industriei albe" — cum 
spune tovarășul Gh. Elcan, 
arhitect-șef al județului, 
preluînd expresia care ca
racterizează cea mai nouă 
ramură a industriei cluje
ne, unde lucrătorii mun
cesc in halate albe.

Primăvara îndeosebi, clu
jeanul este obișnuit să-și 
privească din cînd în cînd 
orașul de pe Cetățuie, cel 
mai înalt punct al așezării. 
Panorama sa este astăzi 
nouă, o splendidă mărturie 
a puternicului avint al 
construcției socialiste din 
patria noastră, o imagine 
tonică a primăverii noastre 
frumoase și înnoitoare.

Primul ministru al . Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Ilie Verdeț, a primit, sîmbătă 
pe tovarășul A. G. Petrișcev, minis
tru pentru producția îngrășămintelor 
minerale din U.R.S.S., care efectu
ează o vizită în țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte ale colaborării și coope
rării economice româno-sovietice, 
subliniindu-se evoluția ascendentă a 
raporturilor pe multiple planuri din
tre cele două țări, potrivit înțelege
rilor convenite cu prilejul întilnirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Leonid Ilici Brejnev. 
S-a apreciat, totodată, că dezvoltarea 
dinamică și multilaterală a celor

Sosirea in'Capitali a tovarășului Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comunist din Spania
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, sîmbătă 
seara a sosit în Capitală tovarășul ' 
Santiago Carrillo, secretâr general al 
Partidului Comunist din Spania.

Plecarea tovarășului
președintele Partidului

Sîmbătă dimineața a părăsit Capi
tala tovarășul Leetoraj Chundramun, 
președintele Partidului Comunist din 
Mauritius, care la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român a făcut o vizită în țara 
noastră.

Vizita delegației Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze
Tovarășul Cornel Burtică, membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a avut sîmbătă dimineața 
o întrevedere cu delegația Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze, condusă de to
varășul Yang Shangkun, membru al 
C.C. al Partidului Comunist Chinez, 
vicepreședinte și secretar general al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale.

Cu acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra relațiilor e- 
conomice bilaterale, relevîndu-se lar
gile posibilități pentru extinderea și 
diversificarea cooperării în diverse

Cronica
Sîmbătă a avut loc, la Liceul in

dustrial din Oradea, inaugurarea 
ciclului de acțiuni politico-educative 
înscrise pe agenda primei ediții a 
„Zilelor școlii bihorene", 16—23 mai, 
manifestare organizată de Inspectora
tul școlar al județului Bihor.

Au luat parte Aneta Spornic, 
ministrul educației și învățămintului, 
Gheorghe Blaj, prim-secretar al Co
mitetului județean Bihor al P.C.R. 
Au participat reprezentanți ai mi
nisterului de resort, cadre didactice 
universitare din București, Cluj- 
Napoca, Timișoara și Oradea, repre
zentanți ai inspectoratelor școlare 
Arad, Ialomița, Maramureș, Satu 
Mare și Galați, alți invitați.

Cu acest prilej a fost deschisă 
expoziția de mijloace didactice exe
cutate de elevii și cadrele didactice

tv
-------------------- --------------------------------- 

PROGRAMUL 1
8,30 Tot înainte !
9,15 Film serial pentru copil : „Peri

peții de vacanță". Premieră TV. 
Film realizat în studiourile Cen
trului de producție cinematogra
fică „București", în colaborare cu 
Tehnlcolor-Paris șl Tele-Mtinchen. 
Ecranizare a romanului „Doi ani 
de vacanță" de Jules Verne

9,40 Omul și sănătatea. Mișcare, aer, 
sănătate

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15.10 Ecranizări după opere literare ro

mânești. „Moara cu noroc" — după 
nuvela cu același titlu de loan 
Slavici. Ultima parte

16,00 Telesport • Rugby : U.R.S.S. — 
România — din Campionatul euro
pean • Fotbal : A.S.A. Tg. Mureș 
— F.C. Olt — din Campionatul na
țional. Transmisiuni alternative de 
la Moscova și Tg. Mureș

17,50 Bergen — Chemarea mării
18.10 Călătorii spre viitor
19,00 Telejurnal
19,25 Cîntarea României
21,00 Film artistic : „Medicul de la asi

gurări". premieră TV. Producție a 
studiourilor italiene

22,35 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2

11,00—13 00 Teleșcoală 
13,00 Concert educativ
14,00 Reportaj „T“. Olimpicii. Dialog cu 

elevi cîștlgătorl ai olimpiadelor 
școlare

14,15 Din muzica și dansurile popoarelor

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 mal. In țară : Vreme în curs de 
Încălzire. Cerul va fi variabil. Vor că
dea ploi locale ta Vestul țării și Izolat 

două țări asigură largi posibilități 
pentru adîncirea și amplificarea în 
continuare a conlucrării pe plan eco
nomic, tehnico-șttințific și în alte 
domenii de interes comun. Convor
birea a pus in evidență, în același 
timp, noi căi și modalități concrete 
de dezvoltare a cooperării economice 
și a schimburilor de produse dintre 
România și Uniunea Sovietică.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a par
ticipat tovarășul Gheorghe Caranfil, 
ministrul industriei chimice.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

Pe aeroportul Otopeni, secretarul 
general al P.C. din Spania a fost în- 
timpinat de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

leetoraj Chundramun,
Comunist din Mauritius

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Ilie Rădules- 
cu, secretar al C.C. al P.C.R., și Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

domenii, pentru intensificarea schim
burilor comerciale, pe baza acordu
rilor și înțelegerilor convenite la 
nivel înalt. S-a evidențiat, de aseme
nea, dorința comună de a se identi
fica noi acțiuni de conlucrare pe baza 
principiului egalității și avantajului 
reciproc, în. contextul general al re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și co
operării economice internaționale, 
precum și Chen Shuliang, ambasado
rul R. P. Chineze la București.

(Agerpres)

zilei
bihorene, în cadrul activității de cer
cetare și creație tehnico-științifică.

★
Sîmbătă s-au încheiat la Galați lu

crările celei de-a treia Conferințe din 
domeniul construcțiilor navale — ma
nifestare științifică organizată sub 
egida Ministerului Educației și Invă- 
țămîntului, Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini și Universi
tății Galați, la care au participat cadre 
universitare și specialiști din 25 de 
unități de profil din Galați, Constan
ța, București, Timișoara, Brăila, 
Drobeta-Turnu Severin.

Manifestarea coincide, totodată, cu 
împlinirea a 30 de ani de existență a 
învățămintului superior naval din 
țara noastră, perioadă în care numai 
Galațiul a format pentru economia 
națională peste 1 500 de specialiști in 
domeniul construcțiilor de nave. 

(Agerpres)

14.50 Desene animate
15.15 Premiere muzicale TV
16,00 Teatru TV : „Neîncredere ta foi

șor" de Nelu Ionescu
17.45 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19,25 Telerama
19.55 Serată muzicală TV (continuare)
21,00 Documentar artistic. Aventuri sub 

pămînt — producție a studiourilor 
franceze

21.55 Refrene de neuitat
22.35 Telejurnal • Sport

LUNI 18 MAI
PROGRAMUL 1

15,40 Emisiune ta limba maghiară
18.30 Imagini din Chehoslovacia. Film 

documentar
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19.45 Documentar științific. „O șoaptă 

din spațiu"
20.35 Roman foileton : „KarI Marx — 

anii tinereții". Coproducție a stu
diourilor de televiziune sovietice șl 
din R. D. Germană. Episodul 1

21.45 Cadran mondial
22,10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16,00 Cîntarea Românie!
16.30 Călătorie prin țara mea
16.50 Muzică ușoară
17,05 Dantele în smalț. Documentar — 

producție a studioului „Sahia-film"
17.15 Film artistic : Medicul de la asi

gurări" (reluare)
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Mozaic — selecțiun!
20.55 Pagini de muzică românească de 

cameră
21.30 Ora tineretului (reluare).
22,10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

în rest. Vînt slab, ptaă la moderat din 
sectorul sudic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
cele maxime între 18 și 28 de grade, ta 
București : Vreme în curs de încălzire. 
Cerul va fi variabil. Vînt în general 
slab. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 7 și 10 grade, iar maximele 
între 23 și 26 de grade. Tendință de 
ploaie slabă. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

SĂRBĂTOAREA naționala a norvegiei

Maiestății Sale
Regelui OLAV AL V-LEA AL NORVEGIEI

Ziua națională a Norvegiei fmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa 
cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate pentru poporul norvegian prieten.

Evocind cu plăcere vizita pe care am efectuat-o în Norvegia, in 1980, 
și convorbirile avute cu acea ocazie, îmi exprim convingerea că relațiile bune 
de prietenie și colaborare existente între România și Norvegia, întemeiate 
pe stimă și respect reciproc, vor înregistra o dezvoltare continuă, în folosul 
ambelor popoare, al cauzei generale a destinderii, securității, independenței 
naționale și păcii în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 

nistru al guvernului, a trimis o tele
gramă primului ministru al Norve
giei, Gro Harlem Brundtland, cu o-

Admirînd frumuse
țea deosebită a natu
rii acestei țări nordi
ce, cu fiordurile sale 
adinei, cu cascadele 
sale învolburate, cu 
relieful său contorsio
nat, vizitatorul nu 
poate decît să prețu- 
iască și mai mult lo
cuitorii acestor me
leaguri, care au depus 
ațîtea eforturi pentru 
al croi drumuri prin 
munți, a îndulci po- 
vîrnișurile abrupte, a 
sili cascadele să ro
tească paletele centra
lelor electrice ! încă 
de acum un mileniu, 
norvegienii erau ves
tiți ca navigatori iscu
siți, pescari și vi- 
nători de balene în
cercați. Tenacitatea și 
curajul au constituit 
trăsături caracteristi
ce ale acestor oameni, 
obișnuiți să înfrun
te pieptiș asprimile. 
Munca lor dîrză a a- 
sigurat Norvegiei o 
temeinică dezvoltare 
economică, iar contri
buția acestui popor la 
îmbogățirea patrimo
niului de valori ma
teriale și spirituale al 
omenirii este remar
cabilă.

Dacă stai de vorbă 
cu norvegienii ai pri
lejul să auzi aseme
nea afirmații care re
flectă tot atîtea reali
tăți : „Avem pe lo
cuitor cea mai ridica-
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tă producție de ener
gie electrică din 
lume...". „Dispunem de 
o industrie electrdnică, 
electrometalurgică și 
electrochimică dezvol
tată...". „în ce pri
vește tonajul flotei co
merciale ocupăm un 
loc de frunte pe plan 
mondial...". Dar pen
tru Norvegia de azi 
progresul rapid este 
strîns legat de petrol. 
„Aurul negru", extras 
din zonele marine, a 
dat un nou impuls în
tregii vieți economice 
a țării.

Cu aceeași pasiune 
cu care înfățișează 
realizările dobîndite, 
norvegienii vorbesc 
despre trecutul lor de 
luptă pentru dobîn- 
direa și apărarea in
dependenței naționale, 
în 1814, în mica loca
litate Eidsvool, de lin
gă Oslo, s-au adunat 
primii deputați aleși 
de popor și au adop
tat Constituția Norve
giei independente. în 
fiecare an, la 17 mai, 
populația țării cin
stește Ziua Proclamă
rii- Constituției — 
sărbătoarea națională 
a Norvegiei.

Dornice de a trăi 
într-un climat de pace 
și colaborare, Româ
nia și Norvegia — țări 
situate geografic in 
zone diferite ale Eu
ropei, dar vital inte

„Viața românească" - ’75
Uniunea scriitorilor din Republica 

Socialistă România organizează în 
ziua de luni, 18 mai 1981, ora 18, în 
Sala mică a Palatului Republicii, 
adunarea festivă dedicată sărbători
rii celei de a 75-a aniversări a re
vistei „VIAȚA ROMÂNEASCA".

Vor lua cuvîntul: George Maco- 
vescu, președintele Uniunii scriito
rilor, Ioanichie Olteanu, redactor-șef 
al revistei „Viața românească", acad.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Strălucit succes al sportivilor români 
la campionatele europene de judo

• Constantin Nicolae — medalia de aur și titlul continen
tal la categoria semiușoară • Simion Toplicean — medalia 

de bronz la categoria ușoară
La campionatele europene de judo 

de la Debrecen culorile sportive ro
mânești au repurtat o strălucită vic
torie prin talentatul nostru judokan 
Constantin Nicolae, care a cucerit 
medalia de aur și titlul continental la 
categoria semiușoară, în finală, Con
stantin, Nicolae l-a învins spectaculos 
prin ippon pe francezul Thierry Rey, 
unul dintre cei mai valoroși judoka 
din lume, campion olimpic la J.O. de 
la Moscova și campion mondial la 
Paris, in 1980. De remarcat că spor
tivul român a întrecut alți renumiți

Spre reabilitarea unui sport...
Fascinați, mulți am urmărit emi

siunile televizate realizate la dife
rite întreceri hipice internaționale, 
de trap, galop, sărituri, dresaj, ca și 
captivantele comentarii care le înso
țeau. Firesc ne întrebam: de ce prin
tre protagoniștii turfului nu se află 
și călăreți români ? Nu sint puțini 
cei care-și amintesc că ne aflam 
cindva, și nu chiar într-un trecut 
prea îndepărtat, printre țările frun
tașe în sporturile hipice. Dealtfel, 
sportul hipic se mindrește la noi cu 
două medalii olimpice : argint la 
Berlin 1936 (a doua medalie olimpică 
în istoria sportului românesc) și 
bronz la Moscova 1980. Evocăm toate 
acestea acum, pentru că recent, 
datorită unei mîini de entuziaști de 
la „Uzinexportimport", Editura teh
nică, Sectorul agricol Ilfov, alte uni
tăți din Capitală și unor specialiști 
în domeniul creșterii cabalinelor, 
alți pasionați ai sporturilor hipo, 
am participat la o manifestare al 
cărei scop era tocmai relansarea 
acestui frumos sport, transformarea 
într-un sport de masă, prin atrage
rea tineretului, impunînd din nou în 
competițiile naționale și chiar inter
naționale caii de rasă proveniți din 
crescătoriile noastre. Pentru aceasta, 
s-a constituit de curînd Asociația 
sportivă „Cal Clubul Român". Aso
ciația își propune să dezvolte dra

cazia zilei naționale, prin care adre
sează sincere felicitări și bune urări 
de sănătate și fericire personală.

resate în edificarea 
unui sistem de secu
ritate și încredere pe 
continent — dezvoltă 
raporturi de prietenie, 
bazate pe egalitate in 
drepturi și respect re
ciproc. Constituie, de
sigur, un motiv de sa
tisfacție faptul că în 
ultimii ani între 
România și Norvegia 
s-au extins legăturile 
de colaborare eco
nomică. Au fost iniția
te și s-au dezvoltat 
acțiuni de cooperare 
industrială, s-au mul
tiplicat contactele șl 
vizitele reciproce.

In acest cadru, de 
cea mai mare însem
nătate a fost vizita e- 
fectuată anul trecut 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Norve
gia — prima vizită a 
unui șef de stat al 
României în „țara 
fiordurilor". Rezulta
tele bogate ale dialo
gului la nivel înalt ro- 
mâno-norvegian, în
țelegerile convenite au 
deschis noi șl ample 
perspective conlucră
rii în diverse dome
nii de activitate, ceea 
ce corespunde pe de
plin intereselor po
poarelor noastre, țelu
rilor promovării secu
rității pe continent, 
ale cooperării și înțe
legerii internaționale.

Iorgu Iordan, acad. Șerban Clocules- 
cu, acad. Alexandru Bălăci, precum 
și scriitorii : D. I. Suchianu, Radu 
Boureanu, Al. Piru, Ov. S. Croh- 
mălniceanu, Mircea Săndulescu, 
Mircea Radu Iacoban.

Adunarea festivă se va încheia cu 
un recital poetic din operele unor 
scriitori care au publicat în paginile 
revistei „Viața românească". Vor 
prezenta actori’ de frunte al tea
trelor bucureștene.

judoka din U.R.S.S., Ungaria, Dane
marca, Austria. La ediția trecută a 
„europenelor". C. Nicolae obținuse 
medalia de bronz.

In vîrstă de 26 de ani, component 
al clubului Dinamo București; Con
stantin Nicolae este al doilea cam
pion european al judo-ului românesc, 
după regretatul Nicolae Vlad.

La categoria ușoară, o compor
tare meritorie a avut debutantul Si
mion Toplicean, care a reușit să in
tre în posesia medaliei de bronz.

gostea pentru sportul, agrementul 
și turismul hipic, să impulsioneze 
producția economică legată de ex
ploatarea cabalinelor. în acest scop, 
asociația va organiza șl desfășura 
activități de însușire și perfecționare 
a conducerii cabalinelor, de asistență 
tehnică, de schimburi de experiență, 
va institui concursuri și va organiza 
întreceri sportive, impulsionînd tot
odată orice activități menite să ducă 
la dezvoltarea și perfecționarea acti
vității turismului și sportului hipic, 
la ameliorarea și perfecționarea ra
selor de cai de sport și agrement.

Avînd în vedere scopurile ei, s-a 
statuat că poate deveni membru al 
acestei asociații orice cetățean al 
țării, care se înscrie în asociație, 
consimte să respecte prevederile sta
tutului, să achite cotizația de membru 
(calitate care, printre altele, îi asi
gură și dreptul de intrare gratuită 
la toate manifestările asociației). 
Poate deveni, de asemenea, membru 
afiliat al A.S.C.C.R. orice organizație 
socialistă care, prin obiectul activi
tății sale, este interesată în promo
varea sportului hipic și a turismului 
cu calul. Celor doritori să devină 
membri ai acestei asociații le aducem 
la cunoștință că sediul ei este in 
București, bd. Dimitrov nr. 101.

Al. PLAIEȘU

ARGE$ • în Poiana Narcise
lor din comuna Negrași a fost 
organizată din nou tradiționala 
sărbătoare a florilor alb-galbe- 
ne. Au prezentat spectacole for
mațiile artistice locale, cit și cele 
din comunele vecine : Mozăceni, 
Teiu și Ștefan cel Mare. (Gh. 
Cirstea).

ALBA • In orașul Sebeș, ju
dețul Alba, pe raza căruia se 
află localitatea Lancrăm, satul 
natal al poetului Lucian Blaga, 
se desfășoară prima ediție a 
Festivalului de creație literară 
și interpretare a poeziei care 
poartă numele poetului Lucian 
Blaga. Festivalul are în program 
un concurs de interpretare a 
poeziei lui Lucian Blaga, la care

au fost invitați recitatori din 
toate județele țării, o sesiune de 
comunicări dedicată operei sale, 
o evocare literară în satul Lan
crăm, un concert de lieduri și 
alte manifestări. (Ștefan Dinică).

BRAȘOV • La școala genera
lă din orașul Victoria s-a desfă
șurat un schimb de experiență 
pe tema : „Modalități de asimi
lare a rezultatelor cercetării 
științifice pedagogice în scopul 
optimizării și sporirii eficienței 
procesului instructiv-educativ". 
Participă directorii școlilor gim
naziale din mediul urban, in
spectori școlari, precum și nu
meroși oameni de știință, cadre 
din învățămîntul superior de la 
mai multe universități din țară

și din Ministerul Educației și 
învățămintului. (Nicolae Moca- 
nu).

BOTOȘANI • în perioada 
15—30 mai, sub egida Universi
tății cultural-științifice, se des
fășoară in întreprinderile indus
triale, de construcții și transpor
turi cea de a doua ediție a „Zi
lelor consultațiilor tehnico-știin- 
țifice". Scopul principal al celor 
aproape 30 de manifestări îl re
prezintă promovarea noului în 
producție. (Silvestri Ailenei).

GALAȚI • Ultima premieră 
a Teatrului dramatic din locali
tate este „Arvinte și Pepelea" 
după vodevilul lui Vasile Alec- 
sandri. Regia și rolul titular a- 
parțin lui Lucian Temelie. în

celelalte roluri : Florin Dumbra
vă și Leni Ștefănescu. în pre
gătire la aceiași teatru — „An
chetă asupra unui tînăr care nu 
a făcut nimic" de Adrian Do- 
hotaru, în regia lui Petre Popes
cu. (Dan Plăeșu).

VASLUI • Teatrul muncito
resc „Ștefan Ciubotărașu" al Ca
sei de cultură a sindicatelor 
Vaslui și-a inaugurat prima sta
giune permanentă cu piesa lui 
Marin Sorescu „A treia țeapă". 
Colectivul artistic, alcătuit din 
muncitori, ingineri, maiștri, teh
nicieni, cadre didactice, alți oa

meni ai muncii din întreprin
deri de pe platforme industriale 
ale orașului, a fost sprijinit în 
realizarea acestui debut promiță
tor de actorul regizor Constan
tin Fugașin și scenograful Vasi
le Buz de la Teatrul Național 
din Craiova. (Crăciun Lăluci).

CONSTANȚA • A început cea 
de a 10-a ediție a competiției 
„Ancora de aur", în cadrul 
căreia își dau concursul 30 de 
formații artistice de amatori ale 
studenților, cluburilor muncito
rești și elevilor din Constanța. 
Concursul se desfășoară in ca

drul a 5 spectacole cu public șl 
va fi dotat cu numeroase premii 
• în cadrul clinicii „Grand" din 
Eforie Nord a început un nou 
curs de specializare în medicină 
fizică, balneologie și recuperare 
medicală, la care participă 
medici din toată țara. (G. 
Mihăescu).

DOLJ • Lă Teatrul liric din 
Craiova a avut loc premiera 
absolută a spectacolului cu co
media muzicală „Omul cu două 
umbre". Libretul este semnat de 
Anghel Popescu, iar muzica 
aparține lui Eugen Tunaru • în 
localitățile doljene Predești și 
Breasta, precum și la Universita
tea din Craiova, timp de trei zile

au avut loc șezători literar-artis- 
tice și colocvii pe teme ale litera
turii actuale, organizate de Aso
ciația scriitorilor din Craîova, in 
colaborare cu revistele „Ramuri" 
și „România literară". (Nicolae 
Petolescu).

MUREȘ • La sediul librăriei 
„Mihai Eminescu" din Tg. Mureș 
a avut loc, în fața unui numeros 
public, precum și a unor studenți 
și cadre didactice de la Institu
tul medico-farmaceutic, prima zi 
de difuzare a volumului „Elec
trocardiografie teoretică și prac
tică", semnat de prof. univ. dr. 
Corneliu Dudea, șeful Clinicii 
medicale nr. 1 din localitate. Lu

crarea, apărută la Editura me
dicală, a fost prezentată publi
cului de prof. univ. dr. Olosz 
Egon și de dr. Constantin Lozan, 
redactor-șef al Editurii medicale. 
(Gheorghe Giurgiu).

SUCEAVA • La Institutul de 
învățămînt superior din Sucea
va a avut loc faza finală a con
cursului „La trecutu-ți mare, 
mare viitor !“, care a contribuit 
la mai buna cunoaștere de că
tre studenți a principalelor mo
mente din istoria P.C.R., a pro
fundelor transformări înnoitoa
re din anii socialismului și a 
perspectivelor de dezvoltare a 
țării și județului Suceava. (Sa
tul Bejinariu)



Vizita in S. U.A. a ministrului 
afacerilor externe al României

Primire la președintele Statelor unite ale Americii

Reprezentantul P.C.R., primit de președintele
P. S. U. din Berlinul occidental

f WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
La 15 mai 1981, președintele Statelor 
Unite ale Americii, Ronald Reagan, 
l-a primit la Casa Albă pe ministrul 
afacerilor externe al României, 
Ștefan Andrei, care se află în vizită 
oficială la Washington, la invitația 
secretarului de stat al S.U.A., Ale
xander Haig.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost înmînat 
președintelui S.U.A. un mesaj de 
prietenie și s-au transmis cele mai 

( bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și progres po
porului american. Totodată, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu a 
fost adresată președintelui Ronald 
Reagan și doamnei Nancy Reagan 
invitația de a efectua o vizită ofi
cială în România.

Mulțumind pentru mesaj și invi
tație, președintele Ronald Reagan a 
arătat că îi va face o deosebită plă

Convorbiri la Departamentul de Stat
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

La 15 mai au avut loc la Departa
mentul de Stat convorbiri între mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Ștefan Andrei, și secretarul de 
Stat al S.U.A., Alexander Haig.

în cadrul convorbirilor au fost 
examinate principalele aspecte actua
le și de perspectivă ale relațiilor 
româno-americane, precum și o serie 
de probleme internaționale de interes 
comun.

Cei doi miniștri și-au exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea pe mul
tiple planuri a raporturilor de coo
perare dintre România și S.U.A. și 
au reafirmat hotărîrea guvernelor lor 
de a amplifica și de a diversifica 
aceste raporturi, ceea ce corespunde 
intereselor fundamentale ale po
poarelor român și american.

Au fost evidențiate în special pro
gresele realizate in domeniul schim
burilor comerciale și cooperării eco
nomice și au fosl discutate o seric de 
căi și mijloace de natură a asigura 
stabilitatea și continua amplificare pe 
baze reciproc avantajoase a relații
lor economice dintre România și Sta
tele Unite. în acest context, a fost 
recunoscută însemnătatea clauzei na
țiunii celei mai favorizate și necesi
tatea de a se acționa pentru consoli
darea ei în schimburile comerciale 
româno-americane.

în cadrul schimbului de vederi 
referitor la situația internațională 
actuală, a fost evidențiată, în primui 
rînd, necesitatea de a se acționa pen
tru stingerea focarelor de conflict 
care amenință azi pacea și securitatea 
generală, pentru reglementarea poli
tică a diferendelor dintre state, pen
tru reducerea încordării în relațiile 
dintre acestea.

Exprimîndu-și îngrijorarea pentru 
evoluția evenimentelor din Liban, cei 
doi miniștri au convenit asupra răs
punderii care incumbă azi tuturor 
statelor, și în primul rînd celor direct 
interesate, de a acționa pentru a pre
veni agravarea situației, pentru a se 
ajunge la o soluție politică de depă
șire a actualei încordări, pentru asi
gurarea unității, integrității teritoria
le și independenței Libanului, pen
tru crearea condițiilor care să des
chidă calea păcii și stabilității in 
Orientul Mijlociu.

A avut loc un schimb de păreri cu 
privire la problemele dezarmării și a 
fost exprimată de ambele părți hotă
rîrea de a se acționa in vederea creă
rii cît mai rapid posibil a unor con
diții favorabile pentru realizarea u- 
nor măsuri de reducere efectivă a 
armamentelor, de dezarmare auten
tică.

A fost acordată o atenție deosebită 
problematicii cooperării șl secu
rității în Europa, desfășurării reu
niunii general-europene de la Madrid. 
Cei doi miniștri au fost de acord

CONFERIREA TITIMDI ONORIFIC DE PREȘEDINTE
DE ONOARE Al R. P. CHINEZE TOVARĂȘEI SOONG CHING UNG

BEIJING 16 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă informează că cea de-a 
18-a sesiune a Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R. P. Chineze, 
care a avut loc la 16 mai, a adoptat 
în unanimitate o hotărîre privind 
conferirea titlului onorific de pre
ședinte de onoare al R. P. Chineze 
tovarășei Soong Ching Ling. în hotă
rîre se arată că tovarășa Soong Ching 
Ling a luptat din tinerețe pentru 
cauza revoluției chineze, alături de

Bulgaria și Austria se pronunță 
pentru menținerea și dezvoltarea procesului 

de destindere
SOFIA 16 (Agerpres). — Comuni

catul comun dat publicității la în
cheierea vizitei în R. P. Bulgaria a 
cancelarului Austriei, Bruno Kreisky, 
relevă că în cursul convorbirilor între 
cele două părți s-a exprimat dorința 
promovării în continuare a relațiilor 
economice bilaterale, prin dezvolta
rea unor noi forme de cooperare, — 
transmite agenția B.T.A.

în domeniul politicii externe, Bul
garia și Austria apreciază că este ne
cesar ca toate statele să depună 
eforturi pentru a se pune capăt agra
vării situației internaționale, pentru 
consolidarea securității pe plan mon
dial, menținerea și dezvoltarea in 
continuare a procesului de destinde
re, pentru lichidarea focarelor de în
cordare din lume. Cele două părți au

I AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT :~j

, ASOCIAȚIE DE LUPTA ÎMPO
TRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR.

| în Japonia a fost creată Asociația 
pentru dezarmare a deputaților

I parlamentului, din care fac parte 
104 membri ai celor două camere 
ale forului legislativ suprem al ță-

• rii. în programul de acțiune al aso
ciației pentru viitorii ani figurează,

I ca principale obiective, lupta îm
potriva cursei înarmărilor, pentru

| pace în lumea întreagă.

NOUL PREȘEDINTE AL FRAN- 
I ȚEI, Franțois Mitterrand, va pre

cere să poată da curs invitației pri
mite. Totodată, el a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, precum și urări de 
pace și prosperitate poporului român.

în cadrul intîlnirii au fost expri
mate satisfacția pentru evoluția as
cendentă —. pe bază de egalitate și 
respect reciproc — a relațiilor de 
cooperare dintre România și Statele 
Unite, precum și hotărîrea celor 
două guverne de a acționa pentru 
amplificarea și accelerarea acestei 
evoluții, pentru întărirea și adîncirea 
conlucrării dintre ele pe plan inter
național, pentru promovarea cauzei 
păcii, a independenței naționale, coo
perării și înțelegerii între toate na
țiunile.

întrevederea, la care au participat 
secretarul de stat al S.U.A., Ale
xander Haig, și ambasadorul Româ
niei la Washington, Nicolae Ionescu, 
a decurs într-o atmosferă cordială, 
de stimă și înțelegere reciprocă.

asupra însemnătății pozitive pe care 
o are pentru pacea și cooperarea pe 
continentul european și în întreaga 
lume procesul inițiat de Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa și asupra necesității asigurării 
continuității acestui proces, a înfăp
tuirii Actului final al conferinței, ca 
un tot unitar. în acest spirit, ei au 
reafirmat hotărîrea guvernelor lor de 
a acționa pentru ca reuniunea de la 
Madrid să se încheie cu rezultate 
pozitive.

Relevînd atmosfera de cordialitate, 
sinceritate și înțelegere reciprocă în 
care au decurs convorbirile, utilita
tea schimbului de păreri efectuat, 
care se înscrie în practica pozitivă 
statornicită în ultimii ani in rapor
turile dintre România și S.U.A., cei 
doi miniștri au convenit să intensi
fice contactele și consultările româ
no-americane la toate nivelurile, 
pentru o conlucrare cît mai bună în
tre cele două țări, în interesul unei 
soluționări constructive a probleme
lor actuale ale vieții internaționale.

Secretarul de stat Alexander Haig 
a acceptat cu plăcere invitația gu
vernului român de a face o vizită 
oficială in România.

★
în aceeași zi, ministrul român â 

avut întrevederi cu senatorul Charles 
Percy, președintele Comitetului pen
tru relații externe al Senatului, cu 
deputatul Clement Zablocki, pre
ședintele Comitetului pentru relații 
internaționale al Camerei Reprezen
tanților, și cu Sam Gibbons, președin
tele subcomitetului pentru comerț in
ternațional din cadrul Comitetului 
pentru căi și mijloace al Camerei Re
prezentanților.

în cadrul acestor întrevederi, la care 
au participat și alți membri ai comi
tetelor respective, au fost discutate în 
special căile de dezvoltare a bunelor 
relații dintre România și S.U.A., mai 
ales în domeniul economic, și a avut 
loc un schimb de păreri cu privire la 
unele probleme internaționale actuale.

★
Secretarul de stat Alexander Haig a 

oferit un dejun în cinstea ministrului 
afacerilor externe român. în cursul 
dejunului, cei doi miniștri au toastat 
pentru președinții celor două state, 
pentru prosperitatea popoarelor ro
mân și american, pentru relațiile 
de colaborare prietenească dintre 
România și S.U.A.

Ministrul afacerilor externe român 
a avut, de asemenea, o întîlnire cu 
Helmuth Sonnenfeldt, fost consilier al 
Departamentului de Stat, și a parti
cipat la un dineu oferit în onoarea sa 
de Jack Spitzer, președintele organi
zației B’nai B’rith.

La convorbiri și întîlniri a parti
cipat ambasadorul României la 
Washington, Nicolae Ionescu.

marele revoluționar de frunte dr. 
Sun Yat Sen, s-a situat ferm alături 
de Partidul Comunist Chinez și de 
poporul chinez în timpul revoluției 
democrate populare, al revoluției so
cialiste și al construcției socialiste in 
China.

Agenția citată menționează că Bi
roul Politic al C.C. al P.C. Chinez a 
hotărît. la 15 mai ca Soong Ching 
Ling să fie primită, la cererea ei, în 
Partidul Comunist Chinez.

acordat o însemnătate deosebită în
cetării cursei înarmărilor, îndeosebi 
în domehiul producției armelor de 
exterminare în masă, pronunțîndu-se 
pentru adoptarea de măsuri concrete 
în vederea realizării acestor scopuri, 
în favoarea continuării dialogului Est- 
Vest și convenirii de măsuri eficiente 
în direcția asigurării încrederii. Păr
țile au exprimat speranța ca reuniu
nea de la Madrid să se finalizeze cu- 
rînd și cu rezultate pozitive. Se subli
niază, de asemenea, importanța pe 
care ele o acordă convorbirilor de la 
Viena în legătură cu reducerea reci
procă a trupelor și a armamentelor 
și măsuri adiacente în centrul Euro
pei, adoptării de măsuri concrete Ia 
aceste convorbiri.

lua prerogativele de la predeceso
rul său, Valery Giscard d’Estaing, 
la 21 mai, ora 9,30 ora locală, ur- 
mînd ca apoi să se desfășoare ce
remoniile oficiale de instalare a 
președintelui — s-a anunțat la 
Paris într-un comunicat oficial.

UN TRIBUNAL DIN BRU
XELLES a interzis activitățile gru
pului de extremă dreapta „Front 
de la Jeunesse" și a condam
nat 14 membri ai săi la pedepse 
cu închisoarea și amenzi.

BERLINUL OCCIDENTAL ' 16 
(Agerpres). — Tovarășul Iosif Uglar, 
membru al C.C. al P.C.R., care re
prezintă Partidul Comunist Român 
la cel de-al VI-lea Congres al Parti
dului Socialist Unit din Berlinul oc
cidental, a fost primit de tovarășul 
Horst Schmitt, președintele partidu
lui.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, au fost transmise un salut 
cordial și cele mai bune urări tova
rășului Horst Schmitt, precum și 
urări de succes lucrărilor congresu
lui partidului.

Mulțumind, tovarășul Horst Schmitt 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai călduroa
se salutări, urări de noi succese în 
activitatea P.C.R. în opera de edifi
care a socialismului. Președintele 
P.S.U. din Berlinul occidental a evi
dențiat faptul că comuniștii vest- 
berlinezi se bucură sincer de succe
sele obținute de poporul român, sub 
conducerea P.C.R., în făurirea noii 
societăți, dînd o înaltă apreciere ro

Vizita delegației parlamentare române în India
DELHI 16 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a trans
mis primului ministru al Republicii 
India, Indira Gandhi, un călduros 
mesaj de salut și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului in
dian prieten. De asemenea, tovarășa 
Elena Ceaușescu a transmis primu
lui ministru indian cordiale urări de 
sănătate și fericire.

Exprimînd mulțumiri pentru me
sajele transmise, primul ministru in
dian a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai alese urări de 
sănătate și fericire personală, de 
viață lungă și putere de muncă, pre
cum și urări de pace și bunăstare 
pentru poporul român. Totodată, 
primul ministru a transmis cordiale 
urări de sănătate și fericire tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către primul ministru

U R s. S.: Întîlnire a delegației române, 
condusă de ministrul apărării naționale

MOSCOVA 16 (Agerpres). — De
legația română, condusă de tovarășul 
Constantin Olteanu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
părării naționale, care s-a aflat în 
U.R.S.S.. cu ocazia lansării in Cos
mos a echipajului comun româno-so
vietic, s-a intîlnit cu mareșalul 
Uniunii Sovietice, D. F. Ustinov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul apărării al 
U.R.S.S.

La întîlnire au participat mareșa
lul Uniunii Sovietice, N. V. Ogarkov,

Ședința Prezidiului R. S. F. Iugoslavia
Tovarășul Serghei Kraigher a fost proclamat în funcția 

de președinte al Prezidiului R.S.F.I.
BELGRAD 16 (Agerpres). — Sub 

președinția lui Țvietin Miatovici, la 
Belgrad s-a desfășurat, simbătă, șe
dința Prezidiului R. S. F. Iugoslavia 
— transmite agenția Taniug.

Potrivit Constituției R.S.F.I. și Re
gulamentului de funcționare a Pre
zidiului R.S.F.I. ca organ colectiv, 
Prezidiul R.S.F.I. l-a proclamat pe 
Serghei Kraigher, membru al Prezi
diului R.S.F.I. din partea Sloveniei,

PRAGA: Chipurile și priveliștile 
„orașului celor o sută de turnuri

Multi călători pe care împrejurări
le vieții i-au adus la Praga de-a 
lungul secolelor au căutat să o cu
prindă în cite o expresie inspirată. 
Unul i-a spus „Praga de aur", altul 
— „Orașul celor o sută de turnuri“. 
Goethe a-definit-o drept „cea mai 
frumoasă nestemată din coroana de 
piatră a lumii". Fiecare din aceste 
expresii surprind, fără îndoială, cîte 
ceva din chipul metropolei din inima 
Europei, dar trăsăturile acestui 
„chip" sînt mult mai bogate și greu 
de cuprins într-o singură expresie.

în urmă cu zece ani Praga și-a 
sărbătorit unsprezece veacuri de 
existență. Orașul este o impresionan
tă paradă de stiluri arhitectonice. 
Dacă în alte capitale europene poți 
admira unele monumente ale stilu
lui gotic, baroc, clasic, ale renașterii, 
aici dai peste întregi complexe re
prezentînd toate aceste stiluri și care 
au străbătut veacurile rămînînd a- 
proape intacte pînă în zilele noastre. 
Orice străin aflat la Praga se va opri 
în piața „Stare Mesto", în fața tur
nului Primăriei, a cărui construcție 
a început în anul 1338, și va aștepta 
ca orologiul, instalat în turn în veacul 
al XV-lea, să vestească o nouă oră, 
să se deschidă ferestruicile în care 
își fac apariția cei 12 apostoli. Cîțiva 
pași mai încolo li va apărea în față 
„Turnul pulberăriei", pe sub porțile 
căruia se scurgeau procesiunile înco
ronărilor de regi. El a fost înălțat 
tot în veacul al XV-lea. înfățișarea 
neogotică de azi i-a fost dată în anii 
1876—1886. în imediata apropiere îl 
va întîmpina celebrul „Pod Carol", 
cel mai vechi dintre podurile ce 
unesc malurile Vltavei, construit de 
regele Carol al IV-lea, în veacul al 
XIV-lea, în stil gotic. în anii 
1683—1714 podul a fost împodobit cu 
30 de sculpturi și grupuri statuare, 
printre care se numără opere ale 
celor mai buni maeștri cehi.

Dincolo de pod, străduța îngustă 
urcă spre Hrad, mărturie peste 
veacuri, în piatră, a capacității crea
toare a nenumărate generații de 
meșteri cioplitori, de arhitecți și ar
tiști. Fiecare rege, fiecare dinastie 
au ținut să adauge noi monumente 

lului determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în întreaga acti
vitate social-economică și politică 
din România, contribuției sale re
marcabile la soluționarea probleme
lor internaționale complexe, la pro
movarea unei politici de pace, des
tindere, securitate și cooperare in
ternațională.

Evidențiindu-se bunele relații din
tre P.C.R. și P.S.U. din Berlinul oc
cidental, s-a exprimat dorința co
mună de a le dezvolta și în viitor, 
spre binele celor două partide, al 
cauzei păcii, democrației, progresu
lui și colaborării internaționale.

, ★In cea de-a doua zi a lucrărilor 
congresului, din partea Partidului 
Comunist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reprezentantul P.C.R. a adresat 
membrilor și militanților Partidului 
Socialist Unit din Berlinul occidental 
un cald salut de prietenie și solida
ritate și urări de succes deplin în 
desfășurarea congresului și în activi
tatea viitoare de traducere în viață 
a hotărîrilor ce vor fi adoptate.

Indian a delegației parlamentare ro
mâne, condusă de Iosif Sțăsz, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, aflată în vizită în această țară.

Apreciind deosebit de pozitiv evo
luția relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre România și India, primul 
ministru al Indiei a relevat importan
ța întîlnirilor româno-indiene la nivel 
înalt, care au deschis perspective 
rodnice conlucrării bilaterale.

Au fost relevate contribuția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, Iniția
tivele României îndreptate spre pro
movarea politicii de independență și 
suveranitate națională, pentru rezol
varea, cu participarea .și în interesul 
tuturor națiunilor, a problemelor ma
jore ale vieții contemporane, reafir- 
mîndu-se hotărîrea celor două țări de 
a acționa, alături de alte state, pentru 
înfăptuirea idealurilor’ de pace, pro
gres și prosperitate ale națiunilor.

La primire a participat Dumitru Ni- 
culescu, ambasadorul României în 
India.

șeful Marelui Stat Major al Forțe
lor armate ale U.R.S.S., prim-locții- 
tor al ministrului apărării, mareșa
lul Uniunii Sovietice, V. G. Kulikov, 
comandant-șef al Forțelor armate 
unite ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, general de ar
mată, A. A. Epișev, șeful Direcției 
superioare politice a armatei și flo
tei maritime militare sovietice, loc
țiitor al ministrului apărării, alți ge
nerali.

A fost prezent Traian Dudaș, am
basadorul României în U.R.S.S.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

in funcția de președinte al Prezidiu
lui Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, pentru o perioadă de un 
an, în locul lui Țvietin Miatovici. 
Mandatul noului președinte a intrat 
în vigoare la 16 mai.

în funcția de vicepreședinte al 
Prezidiului R.S.F.I. a fost proclamat 
Petar Stambolici, membru al Prezi
diului R.S.F.I. din partea Serbiei.

la cele făurite de înaintași. Astfel, 
cneazul Borjivol I din dinastia Prje- 
mîslovicilor a pus piatra de temelie 
a celei mai vechi biserici de aici, 
înălțate în veacul al IX-lea. Un rol 
de mare importanță l-a jucat Hrad-ul 
în veacul al XIV-lea, sub domnia lui 
Carol al IV-lea, care a făcut din 
Praga centrul unui imperiu, iar din 
Hrad — reședința sa imperială. El a 
început construcția catedralei „Sfintul 
Vit“, splendidă capodoperă a goticu
lui, în anul 1344. Lucrările au con
tinuat și după moartea lui, prelun- 
gindu-se timp de 600 de ani. Cine a 
avut șansa să vadă cupolele și ar
cadele, dar mai ales vitraliile acestui 
impresionant monument într-o zi se
nină, cînd razele soarelui bat in miile 
de bucățele de sticlă colorată făcîn- 
du-le să scînteieze, nu le va uita 
niciodată. în vechiul palat regal se 
află o altă remarcabilă operă a go
ticului tîrziu — sala Vladislav, con
struită sub domnia lui Vladislav 
Iagelon (1487—1500), sala tronului re
gilor cehi, lungă de 62 metri. Nu se 
cuvin omise dintr-o prezentare oricît 
de sumară a monumentelor istorice 
și de arhitectură ale capitalei ceho
slovace : catedrala sfîntului Mikulaș, 
in stil baroc, înălțată tn anii 
1732—1735 ; sinagoga datînd din anul 
1270, cea mai veche din Europa ; 
Universitatea „Carolinum", fondată în 
1348 de regele Carol al IV-lea, pri
ma din Europa ; „Clementinum", 
fost colegiu iezuit Intre 1650—1750, 
în prezent sediu al bibliotecilor na
țională, universitară, slavă și teh
nică ; Teatrul Național, una dintre 
cele mai reprezentative opere ale ar
hitecturii cehe din secolul trecut ; 
Muzeul național, în stilul renașterii 
tîrzii, construit între anii 1885—1890, 
care domină Piața Vaclav, piața cen
trală a orașului. (

Avînd în vedere că în zona cen
trală nu există posibilitatea de a se 
construi la scară largă, în această 
zonă construcțiile noi sînt rare și ele 
se proiectează astfel incît să nu se 
afle într-un contrast accentuat cu 
clădirile vechi. Exemple de integrare 
armonioasă în ambianța tradițională 
a orașului a arhitecturii moderne

LA BORDUL COMPLEXULUI ORBITAL „SALIUT 6" - „SOIUZ T-4“ - „SOIUZ 40“

Prima zi de lucru 
a cosmonauților Prunariu și Popov
MOSCOVA 16 — Trimisul Ager

pres, I. Dumitrașcu, transmite : La 
bordul complexului orbital „Saliut 
6“ — „Soiuz T-4“ — „Soiuz 40“, cei 
patru cosmonauți — Prunariu, 
Popov, Kovalionok șl Savinîh — au 
trecut la realizarea programului de 
cercetări științifice și experimente 
tehnologice. Legătura radio permite 
celor patru temerari zburători 
cosmici să informeze exact, la Cen
trul de dirijare a zborurilor cosmice, 
despre efectuarea activităților pre
văzute pentru acest zbor româno- 
sovietic. Ei au informat că se simt 
bine și că la bord totul decurge 
normal.

Cosmonauții au adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii So
vietice, o telegramă cu următorul 
conținut :

Stimate tovarâșe 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
Stimate tovarășe 
LEONID ILICI BREJNEV,

Vă mulțumim din Inimă pentru 
salutul cordial, sincerele felicitări și 
urările de bine pe care ni le-ați 
adresat. Asigurăm conducerile de 
partid și de stat din țările noastre, 
pe _ dumneavoastră personal, că 
echipajul comun româno-sovietic al 
complexului orbital experimental-ști- 
ințific va îndreptăți inalta încredere 
acordată și va face totul pentru 
îndeplinirea cu succes a misiunii de 
răspundere ce ne-a fost încredin
țată, pentru progresul științei româ
nești și sovietice, spre gloria socia
lismului, pentru cauza păcii și 
progresului întregii omeniri.

Trăiască prietenia frățească ro- 
mâno-sovietică I

D. PRUNARIU, L. POPOV, 
V. KOVALIONOK, V. SAVINÎH 
membrii echipajului „Saliut 6“ — 

„Soiuz T-4" — „Soiuz-40“

Prima legătură realizată de tele
viziune la Centrul de dirijare a zbo
rurilor cosmice din capitala Uniunii 
Sovietice ti găsește pe cosmonauți 
în plină pregătire pentru realizarea 
programului științific și de cerceta
re tn compartimentul de lucru al 
complexului orbital. Activitățile, bo
gate și diversificate, ti vor solicita 
din plin în următoarele zile pe cos
monauți. în afara experimentelor și 
cercetărilor științifice, ei vor trebui 
să asigure observarea diferitelor 
zone ale Terrei și ale oceanelor și 
să furnizeze oamenilor de știință 
noi date necesare dezvoltării știin
ței în scopuri pașnice.

La elaborarea temelor de cerce
tare și a experimentelor tehnologice 
au colaborat strîns specialiști și oa
meni de știință din România și 
Uniunea Sovietică, într-un efort 
comun, în cadrul bunelor relații 
existente între partidele, țările și 
popoarele noastre.

Potrivit programului primei zile 
de lucru a locuitorilor stației orbi
tale, s-a trecut la realizarea expe-

sînt : edificiul Adunării Federale a 
Cehoslovaciei, hotelurile „Interconti
nental", „Ialta", magazinele „Drujba" 
și „Mai", cel mai mare magazin uni
versal „Kotva".

Cartierele de blocuri noi înconjoară 
Praga ca o salbă. în anii din urmă, 
construcția de locuințe a căpătat o 
amploare deosebită în zona sudică a 
orașului unde primele blocuri au ră
sărit în anul 1971. De atunci cartierul 
a crescut mereu, an de an, ajungind 
să ocupe în prezent o suprafață de 
12 000 hectare. El va prinde contururi 
definitive în 1985 cînd va avea peste 
20 000 apartamente. Praghezii îi spun 
„orașul sudic" și îl consideră, pe drept 
cuvînt, reprezentativ pentru vîrsta 
cea mai tînără a străvechiului oraș. 
Numai în ultimii cinci ani s-au mu
tat în case noi la Praga 300 000 de 
oameni.

Cea mai reprezentativă dintre noi
le construcții ale capitalei cehoslovace 
este Palatul culturii, în a cărei mare 
sală a congreselor și-a ținut lucră
rile recent Congresul al XVI-lea al 
P.C. din Cehoslovacia. La realizarea 
acestui edificiu impunător, ultramo
dern, din beton, marmură și sticlă, 
și-au adus contribuția nu numai pra
ghezii, ci și colectivele a numeroase 
întreprinderi din țară.

Pentru ameliorarea fluxului circu
lației au fost construite, în anii din 
urmă, numeroase poduri și estacade, 
care leagă între ele diferitele car
tiere ale metropolei de pe Vltava. 
Praghezii se mîndresc, pe bună drep
tate, cu metroul. Se află in funcțiu
ne două linii cu o lungime totală de 
20 km care au și preluat 22 la sută 
din transportul în comun urban, ceea 
ce înseamnă trei milioane de călători 
zilnic. Continuă activitatea de con
struire a unei a treia linii. O aten
ție deosebită o acordă edilii capitalei 
și aspectului stațiilor, la finisarea că
rora se utilizează, alături de granit 
și marmură, plăci ceramice și sticlă.

Praga se numără printre marile 
centre industriale ale Cehoslovaciei, 
întreprinderile ei constructoare de 
mașini, de exemplu, asigură 16 la 
sută din totalul pe țară al acestei
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rimentului „Guler", orientat spre 
studierea influenței factorilor zbo
rului cosmic asupra interacțiunii a- 
nalizorilor și legităților evoluției bo
lii de mișcare în zborul cosmic, în 
condițiile imponderabilității. Specia
liștii subliniază că din practica zbo
rurilor pilotate rezultă că în im
ponderabilitate, în primele zile ale 
zborului orbital, la mulți cosmonauți 
se dezvoltă complexul de simptome 
ale unei asemenea boli.

A fost instalată aparatura nece
sară efectuării experimentelor 
„Astro" și „Nanobalanța", transpor
tată la bordul complexului orbital 
tn subansamble. Primul dintre aces
te experimente își propune să stu
dieze și să identifice noi forme de 
existență a materiei nucleare, ca, 
de exemplu, atomi Incomplet ioni
zați de radiația cosmică sau nuclee 
cu număr mare de neutroni. Infor
mațiile furnizate prezintă Interes 
deosebit pentru astrofizica energi
ilor înalte, fizica nucleară și fizica 
ionilor grei.

Experimentul Include aparatul 
„Astro 1", montat în exteriorul sta
ției „Saliut 6", pentru înregistrarea 
integrală a radiațiilor cosmice, fără 
influența pereților stației, aflată, de 
aproape 4 ani, în Cosmos. „Astro 2“ 
este plasat In interiorul navei, cu 
patru blocuri de detectori plastici, 
care permit localizarea latitudinii la 
care s-a aflat stația în timpul în
registrării fiecărei particule.

Sistemul electromecanic, care 
comandă detectorul mobil, a fost 
construit la Institutul central de 
fizică din București, reprezentînd 
o realizare de vîrf în domeniul teh
nologic, avînd în vedere gradul de 
miniaturizare a componentelor, 
fiabilitatea mare și consumul redus 
de energie.

De fapt, soluțiile tehnice adop
tate sugerează căi și mijloace de 
realizare de aparatură cu destinație 
terestră, cu caracteristici superioare 
de fiabilitate, gabarite mici și, 
respectiv, consumuri reduse de 
energie.

„Nanobalanța" își propune să 
răspundă la o serie de întrebări 
care-i frămîntă pe specialiști și 

ramuri. Cea mai mare uzină cu acest 
profil, binecunoscută și peste hotare
le țării, este CKD. Aici se produc 
compresoare, utilaje pentru industria 
chimică, motoare electrice asincrone 
de mare putere, locomotive diesel, 
tramvaie. Alte fabrici produc mașini 
de rectificat, calculatoare electronice, 
autovehicule, drăgi refulante, anve
lope pentru autocamioane grele și de 
capacitate mijlocie. Există, desigur, 
numeroase întreprinderi ale indus
triei alimentare, printre care up com
binat de mezeluri și o mare fabrică 
de bere. în ultimii cinci ani pro
ducția industrială globală a capita
lei cehoslovace a crescut cu 27 la 
sută, în principal pe seama sporirii 
productivității muncii. Ponderea Pra- 
găi în ansamblul industriei țării este 
de 8 la sută.

în centrul atenției Primăriei se 
află, după cum a ținut să precizeze 
într-o convorbire Zdenek Zuska, pri
marul Pragăi, transpunerea în viață 
a prevederilor planului general de 
dezvoltare a orașului. în cursul ac
tualului cincinal (1981—1985) se vor 
construi alte 50 000 de apartamente, 
în general în cartiere noi. Planurile 
prevăd dotarea viitoarelor blocuri cu 
instalații moderne de alimentare cu 
căldură, energie electrică, gaze, apă. 
O problemă importantă pentru gos
podarii orașului este trecerea la sis
temul de încălzire pe bază de ter- 
moficare a marelui număr de locuin- 

pe oamenii de știință privind st: 
bilitatea straturilor protectoare 
subțiri de bioxid de siliciu depuse 
pe suprafața unor elemente optic 
active, aflate Ia exteriorul labora
toarelor spațiale, cum ar fi celulele 
solare.

Complexul de cercetări al expe
rimentului medico-biologic „Pneu
matic" prezintă interes în vederea 
obținerii de date legate de reacția 
organismului cosmonautului în pe
rioada de adaptare acută la Impon
derabilitate.

Cercetările slnt orientate, In prin
cipal, spre perfecționarea controlu
lui medical operativ al stării sănă
tății cosmonauților, obținerea de 
date mai complete cu privire la 
starea funcțională a sistemului 
cardiovascular.

în cea de-a doua parte a primei 
lor zile de lucru la bordul stației 
orbitale, cosmonauții Prunariu, Po
pov, Kovalionok și Savinîh au în
ceput pregătirile și în vederea 
realizării experimentului „Capi
lar 1“ pentru determinarea posibi
lităților de obținere, în spațiul 
cosmic, de monocristale cu profil 
nedeterminat prin folosirea efectu
lui de capilaritate. Este vorba de o 
premieră absolută în istoria expe
rimentelor cosmice, care urmărește, 
de asemenea, studierea pătrunderii 
Impurităților în substanță.

La fel ca și la prima legătură 
prin televiziune, în cea de-a doua, 
de seară, imaginea este clară, iar 
glasul cosmonauților se aude de 
parcă s-ar afla undeva, nu departe; 
și nicidecum la sute de mii de kilo
metri departe de Terra.

La Centrul de dirijare a zboruri
lor, de unde transmit, specialiștii 
români și sovietici urmăresc cu 
interes și atenție evoluția în spa
țiul extraterestru a complexului 
orbital „Saliut 6“ — „Soiuz T-4" — 
„Soiuz 40“ primind și transmițirid 
informații și date necesare desfă
șurării în bune condiții a activității 
celor patru cosmonauți, între care 
se află și compatriotul nosțj' 
Dumitru Prunariu.

țe încălzite în prezent cu sobe cu 
cărbuni. A și fost pusă în funcțiune 
în acest scop centrala de la Melnik, 
care furnizează căldură cartierelor 
din nord-vestul orașului. Urmează să 
fie construite alte asemenea centra
le, după cum va fi dată în exploa
tare și o stație centrală de purificare 
a apei, care va îmbunătăți sensibil 
alimentarea capitalei cu apă potabilă.

O sarcină actuală pentru Primă
rie este îmbunătățirea transportului 

, urban, legarea noilor cartiere cu cen
trul și cu locurile de muncă ale pra- 
ghezilor. Pe măsura dezvoltării con
strucției de locuințe in noile cartie
re, locatarii din casele-monumente 
istorice vor fi mutați in noile apar
tamente. Planul general de dezvolta
re și modernizare a orașului își pro
pune și îmbunătățirea structurii pro
ducției industriale a capitalei, urmă
rind să concentreze aici întreprinderi 
din ramuri de vîrf, care presupun o 
înaltă calificare și un consum redus 
de materii prime.

Locuitorii Pragăi se bucură de con
diții de muncă și de viață tot mai 
bune, au la îndemînă școli, magazi
ne, stadioane, parcuri tot mai nume
roase, prevăzute cu toate cele nece
sare. în toate acestea este întrupată, 
in bună măsură, și munca lor. „Că
runta" metropolă din inima Europei 
întinerește și se modernizează an 
de an.

S. PODINĂ
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