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pentru împlinirea 
vitale, care a fost

Chinez, Li Zewang, 
P. Chineze Ia Bucu-

nostru 
pentru 
primul 
subli-

Nicolae Ceaușescu a 
cald salut conducerii

ce se 
capi- 
senti-

(Relatări ale presei 
chineze)

ascendentă64

aceeași atmosferă de caldă prietenie, de stimă și înțelegere reciprocă

în acest sens, s-a 
să se depună toate 
solutionarea pașni- 
din Orientul Mijlo- 
determina retrage-

„Buneie rapor

română — tovarășii 
membru al Comitetului 

Executiv, secretar al C.C. al 
Ion Dincă, membru al Comi- 
Politic Executiv al C.C. al 
prim viceprim-ministru al 

membru

implificarea legăturilor prie- 
dintre țările și popoarele 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 

voința 
și mai 
al sti-

Jiwei. membru 'supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, Qiao 
Shi, membru supleant al Secretaria
tului C.C. al P. C. Chinez, șeful Sec
ției relații externe a C.C. al P. C. 
Chinez, Yang Dezhong, membru al 
C.C. al P. C. Chinez, prim-adjunct 
al șefului Cancelariei C.C. al P. C. 
Chinez, Li Shuzhieng, membru su
pleant al C.C. al P. C. Chinez, ad
junct al șefului Secției relații ex
terne a C.C. al P. C. Chinez, Qian 
Qichen, membru supleant al C.C. al 
P. C. Chinez, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Chen Daosheng, 
șef de sector la Secția relații externe 
a C.C. al P. C. " ' ' ' ~
ambasadorul R.
rești.

în cadrul noii
a continuat informarea reciprocă cu 
privire la preocupările Partidului 
Comunist Român și Partidului Co
munist Chinez, la realizările obținu
te de cele două țări’, și popoare in 
construcția -socialistă. în același timp 
au fost abordate în continuare pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză, precum și 
aspecte ale actualității politice inter-

La Palatul Consiliului de Stat .au 
continuat, vineri, 6 mai, convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Hu Yaobang, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez.

La convorbiri au participat :
Din partea 

Emil Bobu, 
Politic 
P.C.R., 
tetului 
P.C.R;, 
guvernului, Miu Dobrescu, 
supleant ai Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Silviu Curticeanu, membru al C.C. 
al P.C.R., șeful secției Cancelarie a 
C.C. al P.C.R., Florea Dumitrescu, 
membru al C.C. al P.C.R., consilier 
al președintelui Republicii, ministru 
secretar de stat, Olimpia Solo- 
monescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Angelo Miculescu, membru al 
C.C. al,- P.C.R., ambasadorul țării 
noastre la Beijing.

Din partea chineză — tovarășii Qin

naționale, ale mișcării'comunisie 'șf 
muncitorești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a în
fățișat activitatea însuflețită pe care 
o desfășoară poporul nostru, struts 
unit in jurul partidului, pentru în
deplinirea integrală a prevederilor 
planului cincinal, pentru realizarea 
unei noi calități a muncii și a vie
ții în toate domeniile, pentru înfăp
tuirea exemplară a hotăririldr Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R., pentru edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

La rindul său, tovarășul Hu Yaobang 
a prezentat munca entuziastă pe 
care o depune poporul chinez, sub 
conducerea partidului, pentru înfăp
tuirea politicii trasate de Congresul 
al XII-lea al P. C. Chinez, pentru 
realizarea obiectivului propus — de 
a transforma țara intr-un puternic 
stat socialist, cu o agricultură, indus
trie și știință moderne, cu un nivel 
de trai tot mal ridicat.

Secretarul general ăl P.C.R. și se
cretarul general al C.C. al P. C. Chi
nez au subliniat că dezvoltarea eco- 
nomico-socială a celor două țări, suc
cesele obținute in construcția socia
listă reprezintă o contribuție de sea
mă la cauza generală a socialismu-

lupte 
muncitori- 
" române 

ianuarie- 
1933,

Tui, '.progresului '(săSaT'șt "p%ciî în 
.lume.

Examinînd evoluția raporturilor 
bilaterale, cei doi. conducători de 
partid au dat o deosebită apreciere 
relațiilor româno-chineze, care s-au 
extins și îmbogățit necontenit in ul
timii ani, in spiritul ideilor și prin
cipiilor socialismului . științific, pe 
baza deplinei egalități în drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc și întrajutorării tovărășești.

S-a considerat că un rol determi
nant în dezvoltarea cu succes a re
lațiilor româno-chineze. în aprofun
darea lor continuă, l-au avut con
tactele la nivel înalt, orientările și 
înțelegerile stabilite cu aceste în
semnate prilejuri.

A fost evidențiată, totodată, marea 
importanță pe care o are întărirea 
conlucrării dintre Partidul Comunist 
Român și jTartidul Comunist Chinez 
pentru, ai 
tenești 
noastre. ’ 
și Hu Yaobang au reafirmat 
ambelor părți de a adinei 
mult — în spiritul încrederii

După încheierea celei de-a doua 
runde de convorbiri româno-chineze 
la nivel înalt, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Hu Yaobang, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, au făcut o 
vizită Ia întreprinderea de mașini 
grele din București, una dintre cele 
mai mari și mai reprezentative uni
tăți ale industriei noastre construc
toare de mașini.

în această vizită, cei doi conducă
tori de partid au fost însoțiți de to
varășii Ion Dincă, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
PiC.R., prim viceprim-ministru ’ al 
guvernului. Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-seefetar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capitalei.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale chineze ce-1 însoțesc 
pe secretarul generai al C.C. al P.C. 
Chinez in vizita în țara noastră.

Au fost prezenți Angelo Miculescu, 
ambasadorul României la Beijing, și 
Li Zewang, ambasadorul R.P. Chi
neze la București. Vizita la cunoscu
ta Întreprindere bucureșteană a ofe
rit înaltului sol al poporului chinez 
prilejul de a cunoaște în mod direct 
nivelul tehnic atins de industria ro
mânească constructoare de mașini, 
ce realizează în prezent produse de 
mare complexitate pentru toate ra
murile economiei naționale, ce s-au 
dovedit, prin performanțele și calită
țile lor, competitive pe plan inter
national.

Pe traseul parcurs pină la platfor
ma industrială, situată în zona sudi
că a orașului, de-a lungul bulevar
delor, bucureștenii au salutat cu căl
dură pe cei doi conducători de par
tid. exprimîndu-și satisfacția pentru 
rodnicul dialog româno-chinez 
desfășoară, in aceste zile, in 
tala tării noastre, orecum si

lui Hu Yaobang 
primul ministru

tu- 
săi. 

care con- 
tradiț.iile 
glorioa- 

primului 
politic, 
al cla

sei muncitoare 
din România — 
P.S.D.M.R. — 
de la a cărui 
înființare am 
sărbătorit, tot in 
această primă
vară. 90 de ani. 
Partid care și-a 
înscris in pro
gramul său de 
luptă telul slu
jirii devotate a 
intereselor 
porului, 
movarea 
lor 
luri 
te.

De 62 de ani. în fiecare primă
vară, poporul român aniversează 
o zi memorabilă a istoriei sale — 
ziua de 8 Mai, ziua în care, în 
anul 1921, istoricul congres întîi, 
exprimînd voința fermă și caldele 
speranțe ale clasei noastre munci
toare, ale tuturor oamenilor mun
cii, hotăra făurirea Partidului Co
munist Român.

Partid care și-a înscris de la în
ceput pe roșiile sale flamuri înlă
turarea orinduirii întemeiate pe 
inegalitate și asuprire, edificarea 
unei Românii socialiste, tară a 
muncii și dreptății, a egalității și 
demnității 
turor fiilor 
Partid 
tinuă 
eroice, 
se ale 
partid 
marxist,

partidul a slujit cu neabătută con
secvență sacrul ideal al indepen
denței patriei.

într-adevăr, într-o vreme în care 
nori amenințători de primejdie'în
tunecau cerul patriei, cînd torțe 
ostile independenței popoarelor și 
păcii puneau în pericol istorice 
cuceriri ale națiunii noastre — 
existenta .liberă a țării, unitatea și 
integritatea sa teritorială — parti
dul comunist. , conștiință vie din 
marea conștiință a neamului, a fost 
forța politică cea mai hotărîtă a 
luptei împotriva 
zionismului și a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,. se
cretar general a! Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întilnit, vineri 
după-amiază, cu Max Van Den Berg, 
președintele Partidului Muncii din 
Olanda, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită in țara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Iosif Banc, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretarial C.C. 
al P.C.R.

A fost prezent Wim ' Van Velzen, 
secretar- al Comitetului Central al 
P. M. din Olanda.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost transmise, cu acest prilej, din 
partea, conducerii Partidului Muncii 
din Olanda, un cald salut, împreună 
cu cele mai bune urări de succes în 
activitatea de mare răspundere pe 
care o desfășoară în fruntea parti
dului și statului nostru. Totodată, 
oaspetele și-a exprimat deosebita sa
tisfacție de a se intilni și a avea con
vorbiri cu secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
cum și pentru posibilitatea de a vi
zita țara noastră, de a cunoaște reali
zările obținute de poporul român pe 
calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate:

Tovâțășul 
adresat un 
Partidului Muncii din Olanda, subli
niind că această vizită reflectă bu
nele raporturi existente între cele 
două partide, între România și 
Olanda.

po- 
pro- 

mari- 
idea- 

e unita- 
indepen- 

dență și suvera
nitate. Partid 
care și-a asu
mat de ia în
ceput eroica 
misiune de a sta 
in fruntea luptei 
acestor aspirații 
mereu prezent în viitoarea eveni
mentelor. care a purtat aprige 
bătălii pentru împlinirea progra
mului său politic. Un document de 
partid din primii ani ai existentei 
sale- scria in acest sens : „Partidul 
nostru n-arc o singură zi lipsită 
de zbucium. Arestările, schingiui
rile, perchezițiile, confiscările for
mează un lanț neîntrerupt în viața 
sa. Dar întocmai stejarului care 
stă neîncovoiat in mijlocul furtu
nii, așa și partidul nostru rămîne 
neîncovoiat in lupta pe care i-o 
impune capitalismul. El își trage 
puterea vitală din aspirațiile mun
citorimii și nici o prigoană n-ar 
putea să-l răpună". Un adevărat 
legămînt făcut in fața istoriei, un 
legămînt urmat cu nestrămutată 
consecvență.

O coincidentă face ca pe filele 
calendarului ziua de 8 Mai, ziua in 
care cu 62 de ani în urmă s-au 
deschis lucrările marelui congres 
comunist, să se afle in vecinătatea 
altei zile istorice — ziua de 9 Mai, 
ziua cînd, în 1877. România și-a 
proclamat independența de stat, 
în perspectiva timpului, apropierea 
celor două sărbători ne apare sim
bolică, semnificativă, pentru că 
prin întreaga sa activitate și luptă

S-a exprimat dorința adîncirii șl 
diversificării pe mai departe a rela
țiilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncii din Olanda, 
dintre popoarele român și olandez, 
atit pe plan bilateral, cit și in sfera 
vieții internaționale, spre binele re
ciproc, precum și al cauzei păcii. în
țelegerii și colaborării pe plan mon
dial.

întrevederea a prilejuit un apro
fundat schimb de vederi asupra si
tuației actuale din lume, relevîn- 
du-se, de ambele părți. îngrijorarea 
față de agravarea climatului politic 
internațional, marcat, din ce în ce 
mai puternic, de existenta unor 
stări conflictuale ce pun serios în 
pericol pacea și independența popoa
relor, însăși existența acestora. S-a 
relevat că, în aceste condiții, se 
impune întărirea solidarității între 
partidele comuniste, socialiste, so- 
cial-democrate. mișcările de elibe
rare națională, între toate forțele 
progresiste de pretutindeni în lupta 
pentru asigurarea și consolidarea 
păcii, pentru dezvoltarea liberă, in
dependentă și suverană a popoare
lor, pentru ca întreaga dezvoltare 
social-politică contemporană să se 
bazeze pe respectarea cu strictețe a 
principiilor de drept international. 
Arătîndu-se că gravele conflicte 
existente astăzi în lume reprezintă 
o serioasă amenințare la adresa păcii 
și securității popoarelor, s-a subli
niat că singura modalitate de solu
ționare a acestora o constituie ca
lea tratativelor, renunțarea cu desă- 
vîrșire la forță sau la amenințarea

’ Depunerea unei 
coroane de fiori

mili tanti 
implicați 
deceniul 
care au 

__  — judecată 
adevărate tribune de luptă, de 

la înălțimea cărora au răsunat che
mările partidului comunist la ac
țiune unită a tuturor forțelor să
nătoase ale neamului, a fost dez
văluită adevărata față a fascismu
lui, ca focar de încordare inter
națională, de război. Așa cum s-a 
întîmplat la procesul de la Brașov, 
din mai-iunie 1936, cînd un grup 
de tineri comuniști și antifasciști, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. au făcut să răsune cu 
vigoare îndemnurile comuniste la 
vigilență, la participare activă Ia 
lupta antifascistă, la stringerea 
rindurilor tuturor celor cărora le 
era scumpă neatîrnarea și unitatea 
României.

Stau mărturie uriașele demon
strații de stradă în cursul cărora 
zeci de mii de oameni ai muncii 
s-au revărsat • pe străzile orașelor 
într-o impresionantă unanimitate

fascismului, revi- 
răz boiului. Parti

dul a fost: ini
țiatorul și or
ganizatorul unor 
acțiuni de larg 
răsunet națio
nal și interna
țional. prin care 
poporul român 
a., dat glas cu 
putere senti
mentelor ce-i 
încălzeau inima, 
voinței sale de a 
se opune ori
cărei agresiuni. 

Stau mărturie 
acestui fapt e- 
roicele 
ale 
mii 
din 
februarie

. în cursul cărora 
zeci și zeci de 
mii de oameni 
ai muncii au 
făcut să se audă 
cu putere do
rința lor de via
ță mai bună și, 
deopotrivă, ho- 
tărîrea lor de a 
apăra indepen- 
națională, de a 

face zid de netrecut în calea fas
cismului. Stau mărturie atitudinea, 
conduita eroică a atitor 
comuniști și antifasciști, 
in procese politice în 
patru al veacului nostru, 
transformat instanțele de 
în

cu forța, care nu fac decît să com
plice și mai mult situația interna
țională actuală, 
arătat că trebuie 
eforturile pentru 
că a conflictului 
ciu, pentru a se 
rea trupelor străine din Liban, pen
tru rezolvarea pe cale politică a pro
blemei palestiniene.

O importantă deosebită a fost 
acordată. în timpul convorbirii, 
securității și cooperării europene. 
S-a relevat că este necesar să se 
acționeze pentru oprirea amplasării 
de noi rachete pe continentul 
și distrugerea celor existente, 
înfăptuirea dezarmării, și' în 
rind a dezarmării nucleare, 
niindu-se că stă in puterea popoare
lor Europei să oprească acest curs 
periculos spre confruntare și război. 
S-a arătat că o deosebită însemnă
tate o are. în acest sens. încheierea 
cit mai grabnică, cu rezultate bune, 
a reuniunii de la Madrid, care tre
buie să asigure continuitatea pro
cesului început în capitală Finlan
dei, să ducă la convocai'ea unei 
conferințe consacrate dezarmării și 
încrederii în Europa.

în timpul întrevederii s-a subli
niat. de asemenea, importanta pe 
care o reprezintă edificarea unei noi 
ordini economice internaționale, li
chidarea subdezvoltării, a decalaje
lor dintre țările sărace și cele bo
gate, în interesul păcii și colaborării 
internaționale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

iuri de prietenie 
româno-chineze -
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OBIECTIVE SI SARCINI PRIORITARE ÎN ECONOMIE

teleorman q cerință actuală: mai sibiu Cu răspundere pentru

mulți oameni la lucru in timp!
în unitățile agricole din județul 

Teleorman importante forțe meca
nice și umane sînt concentrate la 
întreținerea culturilor. Pe an
samblul județului, pînă pe data de 
6 mai, prima prașilă manuală la 
sfecla de zahăr s-a încheiat, iar la 
floarea-soarelui și porumb s-a exe
cutat pe 44 220 hectare și. respec
tiv, pe 28 800 hectare. în plină des
fășurare se află și prășitul mecanic 
al florii-soarelui și porumbului. 
Dar, oricît de mari ar fi efectele 
mecanizării și chimizării, oricîte 
Îmbunătățiri s-ar aduce tehnologiilor 
din agricultură, prezența omului pe 
ogoare, munca lui nemijlocită și 
bine organizată este de neînlocuit 
la întreținerea culturilor pentru 
combaterea buruienilor. Tocmai de 
aceea, în această perioadă, toți lo
cuitorii satelor sînt chemați să 
participe pe un front larg la între
ținerea culturilor.

Cu aceste gînduri ne-am îndrep
tat spre comuna Brinceni. încă de 
la intrarea în localitate atrage 
atenția terenurile din curți bine 
îngrijite, cu straturi de legume, 
viță de vie și pomi, care scot în 
evidență hărnicia și priceperea gos
podarilor comunei. în ce măsură 
spiritul gospodăresc al sătenilor se 
regăsește și pe cele 2 700 hectare 
care formează avuția cooperativei 
agricole din localitate ?

Pe o solă cultivată cu porumb 
găsim la prășit pe cei 100 de coope
ratori, cît formează întreg efectivul 
celor două ferme de cîmp ale 
cooperativei. Munceau conștiincios, 
dar cu toată hărnicia lor. după cum 
avea să ne confirme unul dintre 
șefii de fermă. Mitică Catană, 
practic este imposibil ca cei 100 de 
oameni să acopere întregul volum 
de lucrări. „Fiecărui cooperator îi 
revine în medie aproape 12 hec
tare cu plante prășitoare — ne 
spune șeful fermei. Conform teh
nologiilor, trebuie să executăm cel 
puțin 3 prașile manuale pe cele 
peste 1 500 hectare de culturi pră
șitoare. Cum un om nu poate prăși 
mai mult de 25—30 ari pe zi. iar 
perioada dintre două 
trebuie 
vă dați 
trebuie 
scurt".

prașile nu 
să depășească 3 săptămîni, 
seama ce volum de muncă 

efectuat într-un timp 
Din cauza lipsei forței de

muncă, anul trecut, pe majorita
tea suprafețelor s-a făcut doar o 
prașilă și ceva, ceea ce explică de 
ce producțiile planificate au fost 
realizate în proporție de 65 la sută 
la porumb, 35 la sută la sfecla de 
zahăr, 60 Ia sută la floarea-soare- 
lui, 10 la sută la fasole și 20 la 
sută la soia.

Reținem deci că șf anul acesta 
numai 100 de cooperatori participă 
la muncă la fermele de cîmp. Și 
aceasta într-o comună ce are peste 
3 600 de locuitori ! La consiliul 
popular comunal, primarul. Veroni- 

Drăgan, ne spune că altă forță 
muncă disponibilă nu mai exis- 
Restul oamenilor ar fi ocupați 

... totalitate, în alte sectoare din 
localitate sau din afara ei. Și totuși, 
parcurgînd ulițele comunei am vă
zut la fiecare gospodărie 1—2 oa
meni trebăluind pe lîngă casă sau 
stînd pur și simplu la taifas. Desi
gur, este de notat că organele lo
cale au stabilit ca unele suprafețe 
de culturi prăsitoare, ce nu pot 
fi lucrate cu membrii cooperatori, 
să fie repartizate altor unități eco
nomice din comună. Dar ne între
băm, oare ceilalți locuitori ai co
munei nu ar putea da o mină de 
ajutor la executarea lucrărilor din 
cîmp ? La Brinceni există peste 
1 000 de oameni care lucrează în 
unități economice din afara comu
nei, făcînd zilnic naveta. Problema 
este de a se găsi o formă organiza
torică pentru atragerea lor la exe
cutarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Pentru că, practic, nici 
unul dintre aceștia nu a angajat să 
lucreze în acord global suprafețe 
de teren cu plante prășitoare.

Toate acestea sînt argumente 
pentru întreprinderea unei analize 
serioase la nivelul comunei, pentru 
aplicarea întocmai a prevederilor 
legii organizării producției și a 
muncii in agricultură, astfel ca cei 
ce pun in valoare fiecare palmă 
de pămînt din bătătura propriei 
case să manifeste același spirit 
gospodăresc și pentru a spori rod
nicia- pămîntului cooperativei agri
cole din localitate.

că 
de 
tă. 
în

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii

Recoltarea furajelor constituie o 
lucrare la ordinea zilei de cea 
mai mare importanță pentru dez
voltarea zootehniei și creșterea 
producției animaliere. Este vorba 
de strîngerea culturilor duble de 
toamnă pentru masă verde : lo
lium, secară, orz pentru masă 
verde, borceag și altele. Suprafața 
totală cu aceste culturi duble de 
toamnă depășește 345 000 hectare. 
Esențial este ca întreaga cantitate 
de masă verde de pe aceste tere
nuri să fie folosită cu maximă 
eficientă pentru creșterea produc
ției zootehnice. Iar cea mai efi
cientă modalitate de utilizare a 
masei verzi, fără nici un fel de 
cheltuieli de transport și consum 
de combustibil, se realizează prin 
pășunatul cu bovinele și ovinele. 
De aceea, este necesară delimita
rea precisă a suprafețelor destinate 
pășunatului față de cele ce urmea
ză să fie recoltate și însilozate. 
Așa se procedează în județele Că
lărași, Constanța, Bacău. Dolj, 
Dîmbovița și altele, unde se des
fășoară' concomitent pășunatul și 
recoltarea masei verzi timpurii.

Pentru a putea economisi cît 
mai multe furaje pentru masă ver
de în vederea depozitării lor pen
tru iarnă, este nevoie ca specialiștii 
și cadrele de conducere din uni
tățile agricole să ' identifice toate 
resursele ce pot asigura masa ver-

de tn hrana animalelor. Or. una 
din aceste resurse o constituie fo
losirea deplină a pădurilor pășu- 
nabile. In acest an au fost repar
tizate pentru pășunat trei milioane 
hectare de păduri. Pînă acum însă 
nu au fost contractate cu organele 
silvice decît două milioane de hec-

viitoarea recoltă de cartofi
în județul Sibiu, măsurile între

prinse de comandamentul județean 
pentru agricultură vizează intensi
ficarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor de primăvară. Prima pra
șilă manuală la sfecla de zahăr a 
fost executată în proporție de 57 
la sută din suprafață, iar la râdă- 
cinoase furajere pe 58 la sută. Pen
tru cooperatorii și mecanizatorii si- 
bieni, o preocupare la fel de impor
tantă o constituie și încheierea 
grabnică a primei prașile mecanice 
la cartofii de toamnă, lucrare efec
tuată pe 1 610 ha din cele 3 700 cul
tivate. Ne-am convins de acest lu
cru vizitînd unitățile mari culti
vatoare de cartofi de pe Valea Ol
tului. La C.A.P. Cîrța, cea mai 
mare unitate cultivatoare de car
tofi din județ, se lucra din plin la 
rebilonatul mecanic al cartofilor. 
Prezent în cîmp, inginerul-șef al 
cooperativei, Szegedy Martin, ne 
spune : „Acționăm cu hotărîre 
pentru a obține în acest an o pro
ducție record de cartofi de toam
nă. Am organizat lucrul în schim
buri prelungite, iar întreținerea uti
lajelor se face prin rotație, in două 
schimburi. Sînt măsuri care ne asi
gură un ritm bun de lucru la rebi- 
lonat cartofii, lucrarea efectuîn- 
du-se pe 130 hectare din 168 cul
tivate. în 2—3 zile vom încheia lu
crarea pe întreaga suprafață".

Cu maximă răspundere se
crează și pe terenurile cooperativei 
agricole Porumbacu de Jos. „Fiind
că plantarea cartofilor de toamnă 
s-a făcut cu întîrziere. toate forțele

sînt concentrate acum pentru recu
perarea rămînerilor în urmă, la re- 
bilonări — ne spune loan Nistor, 
președintele cooperativei agricole. 
Acolo unde plantele n-au răsărit 

■ încă, se procedează zilnic la iden
tificarea chiar și a celor mai mici 
parcele unde se poate intra la re- 
bilonat". Prin această măsură și în 
această unitate agricolă lucrarea va 
fi terminată în cel mult 5—6 zile. 
Despre alte măsuri tehnico-orga- 
nizatorice care sporesc viteza de 
lucru și asigură calitatea bună la 
rebilonarea cartofilor ne-a vorbit 
și șeful secției de mecanizare din 
Porumbacu de Jos, Ion Lăzăroiu : 
„Lucrăm cu utilajele în agregate 
complexe — ne-a spus acesta. Ast
fel, odată cu rebilonatul se face și 
fertilizarea suplimentară cu îngră
șăminte chimice. Prin unele adap
tări făcute mașinii, ca și prin or
ganizarea lucrului în schimburi 
prelungite, viteza zilnică la rebilo- 
nare a crescut de la 12 la 
tare".

Lucrările de întreținere 
depinde viitoarea recoltă 
tofi trebuie intensificate

15 hec-

lu-

care 
car- 

_____  _________  _  toate 
unitățile agricole. în condițiile în 
care ploile au devenit frecvente, 
mecanizatorii și cooperatorii tre
buie să extindă lucrările de rebilo- 
nare cu atelajele, așa cum se pro
cedează în unitățile agricole 
fruntașe.

de 
de 
în

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

Pe ogoarele C.A.P. Hemeiuș, județul Bacău, se lucrează intens la prășitul 
mecanic al sfeclei de zahăr

Foto : C. BursucI

lor și, totodată, reducerea pierde
rilor de substanțe nutritive impune 
conservarea furajelor sub formă 
de semisiloz sau siloz. Specialiștii 
recomandă însilozarea masei verzi 
în amestec cu paie și alte nutre
țuri grosiere, în proporții care să 
asigure umiditatea optimă, de 55

Sezon optim pentru 
însilozarea nutrețurilor

tare de păduri pășunabile. Este 
necesar ca această acțiune să fie 
grabnic încheiată, astfel îneît un 
număr cît mai mare de ovine și 
bovine să pășuneze în perimetrele 
silvice.

în județele cu suprafețe mari’de 
culturi de toamnă pentru masă 
verde — Constanta — 31000 hec
tare, Timiș — 27 850 hectare. Dolj 
— 21 340 hectare și altele, recol
tarea și eliberarea 
buie efectuată 
scurt pentru a 
țațe culturile 
cate. Eliberarea

terenului tre- 
în timp cît mai 

putea fi însămîn- 
principale planifl- 
rapidă a terenuri-

la sută, necesară fermentației lac- 
tice normale. Totodată. presarea 
puternică a nutrețului pentru eli
minarea golurilor de aer, cu aju
torul tractoarelor pe șenile, este o 
cerință obligatorie de care depinde, 
în ultimă instanță, calitatea fura
jelor însilozate.

Intrucît. în anii trecuți, calitatea 
furajelor depozitate a variat mult 
în raport cu metoda de conservare 
aleasă, am solicitat tovarășului 
dr. ing. Iuliu Moga, șeful progra
mului plante de nutreț de la 
I.C.C.P.T. Fundulea. să se refere 
la această problemă :

— Plantele de nutreț graminee 
de primă apariție, și în primul 
rînd loliumul, pierd mult din va
loarea nutritivă dacă sînt lăsate 
să se usuce în brazde. Aspectul de 
paie pe care îl are finul de lolium 
se datorează tocmai greșelii celor 
ce ignoră specificul acestor plante 
suculente pretabile pentru consum 
ca masă verde sau ca siloz. Res
pectarea normelor de recoltare și 
conservare specifice acestor plante 
furajere asigură un spor de sub
stanțe nutritive utile de 20—25 la 
sută.

Pentru ca recoltarea furajelor să 
se facă în timp scurt* este necesară 
folosirea la întreaga capacitate a 
combinelor autopropulsate de mare 
randament. Este necesar ca aceste 
mijloace să fie repartizate în ra
port cu suprafețele ce urmează să 
fie recoltate în fiecare unitate agri
colă. Pentru obținerea unor randa
mente superioare de lucru, așa 
cum s-a procedat și în ceilalți ani, 
în fiecare unitate agricolă trebuie 
să se organizeze formații speciali
zate de mecanizatori, care să lu
creze în flux continuu, de la re
coltare la însilozarea și depozita
rea furajelor. pînă Ia pregătirea 
terenului și însămînțarea culturi
lor principale planificate pe tere
nurile respective.

C. BORDEIANU

Rețeaua comercială de legume și fructe din întreaga țară — maga
zinele I.L.F., Gostat, standurile cooperativelor agricole de producție — 
înregistrează în aceste zile vîrfuri de desfacere. Ca urmare a măsurilor 
luate in ultima perioadă pentru valorificarea integrală a recoltei legumi
cole de primăvară, cantitățile puse în vînzare au crescut vizibil de Ia o 
zi la alta. De pildă, în Capitală vînzările se mențin Ia un nivel cores- 
punzătqr. în ziua de 5 mai, la spanac, ceapă verde și salată livrările au 
însumat 140 tone, la roșii — 84 tone, iar Ia castraveți de seră — 172 tone. 
Unitățile oferă, de asemenea, cantități importante de usturoi, lobodă, alte 
verdețuri. Este, desigur, un lucru bun, apreciat de cumpărători, care dove
dește eficienta măsurilor organizatorice luate de primăria Capitalei, de 
organele comerciale pentru a scurta drumul legumelor din grădini spre 
piețe, pentru a mări capacitatea de desfacere a legumelor perisabile 
de sezon.

Așadar, piața este într-un proces vizibil de îmbunătățire. Totuși, oferta 
grădinilor de legume este departe de a fi epuizată. Sînt încă importante 
cantități de legume pe cîmp, care își așteaptă valorificarea : în piețe, în 
restaurante, în cantine, în fabricile de conserve. Ce se poate face în acest 
sens — iată subiectul unui raid-anchetă întreprins în aceste zile.

Piețele pot pune în vînza
re mult mai multe produse, 
într-un scurt raid prin piețe din Ca
pitală am desprins concluzia că re
zervele de creștere a desfacerilor sint 
încă departe de a fi epuizate. Se pot 
pune la dispoziția cumpărătorilor 
cantități mult mal mari 
de sezon. Și iată faptele :

...Piața Ilie Pintilie. în 
turile magazinelor și pe
pieței — abundență de produse agro- 
alimentare. I.L.F.-ul e prezent aici 
cu șapte unități și cinci puncte vo
lante de desfacere. Zilnic, vînzările 
de spanac, salată, roșii, castraveți, 
lobodă, ceapă, usturoi, ridichi, cu tot

V____________________

de legume

toate raf- 
platourile

prețul scăzut al acestor produse, se 
ridică la peste 130 000 Iei. Se sim
te însă nevoia urgentă de vînzători. 
Din nouă vînzători, cîți sînt prevă- 
zuți să desfacă marfă la Gostat, sînt 
prezenți fizic și scriptic doar... pa
tru. Aceeași situație și la Obor : din 
16 oameni care vind efectiv legume, 
doar doi sînt vînzători calificați. Cei
lalți sînt manipulanți de marfă, care 
nu se prea descurcă la cîntar. Și ase
menea anomalii se mai întîlnesc și 
în alte piețe. Din această cauză, și 
punctele volante sînt insuficiente. în 
plus, cele existente oferă, în general, 
nu zarzavaturi, ci... mere, cartofi și 
alte asemenea produse mai greu pe
risabile, pe care omul 
zilnic.

nu le cumpără

Județul Bacău dispune de o rețea 
hidrografică deosebit de bogată. 
Poate că așa se explică faptul că de 
aici, cu ani în urmă, a pornit prima 
mare acțiune de amenajare în com
plex a Bistriței, urmată de zăgăzuirea 
văii Uzului și acum de înălțare a pri
melor hidrocentrale de pe Șiret. Dar, 
paralel cu punerea în 
apelor mari, gospodarii 
și-au îndreptat atenția și 
sirea în condiții tehnice și 
eficiente a ape
lor mici, înde- ---------
osebi a celor din 
zona de munte.

în ultimii ani 
au fost efectuate 
studii amănunțite 
la care au parti
cipat specialiști în

cu o bogată expe- O acțiune in plina desfășurare in. județul Bacau 
riență în acest do
meniu. O contri- -----------!------------
buție importantă 
și-au adus o seamă de instituții spe
cializate in astfel de lucrări, printre 
care Institutul de studii și proiectări 
hidrotehnice, Centrala industrială 
pentru producerea energiei electrice 
și termice, întreprinderea de rețele 
electrice Bacău și altele. Studiile 
efectuate, ideile și observațiile unor 
localnici consultați au stat la baza 
întocmirii unui amplu program de 
valorificare energetică a apelor mici 
din tot cuprinsul județului. în esen
ță, acest program prevede ca în 
următorii zece ani să fie amenajate 
pe Văile Trotușului, Tazlăului, Cași
nului, Oituzului și ale celorlalte ape 
de munte aproape o sută de mini- 
hidrocentrale cu o putere instalată 
de 86 675 kW.

Tovarășul vicepreședinte al co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean spunea că pen
tru a fi tradus în fapt, 
program a fost eșalonat pe ani și pe 
unități beneficiare. Peste 50 de ase
menea uzine, cu o producție energe
tică anuală de 108 130 MWh, vor fi

valoare a 
județului 

spre folo- 
economice

construite încă în cursul actualului 
cincinal. De aceea, unitățile benefi
ciare, care nu sînt altele decît unele 
întreprinderi industriale și instituții 
din județ : I.R.E., I.F.E.T., Rafinăria 
Dărmănești, C.P.L. Comănești, O.J.T., 
Inspectoratul silvic, se îngrijesc in 
prezent de asigurarea documentați
ilor, a materialelor și utilajelor 
necesare.

Acțiunea a fost declanșată și multe 
dintre aceste obiective se află în

Salbă de microhidrocentrale 
pe apele de munte

acest

construcție. în bazinul hidrografic al 
Trotușului, de exemplu, unde vor fi 
amenajate nu mai puțin de 35 de 
asemenea microhidrocentrale, pri
mele au și început să producă. La 
Scutaru, în munții Oituzului, bună
oară, muncitorii forestieri au realizat 
cu forțe proprii o microhidrocentrală 
care le asigură întreaga cantitate de 
energie electrică necesară atît pen
tru iluminat, cît și pentru producție. 
Inginerul Constantin Călin, directo
rul Oficiului județean de gospodă
rire a apelor, ne spunea că dealtfel 
amenajările pentru microhidrocen
trale sînt realizate în mare parte din 
materiale locale. Așa au fost con
struite și uzinele de la Mănăstirea 
Cașin, Făget. Asău, Agăș, Comănești, 
iar în prezent se realizează alte șap
te, la Dofteana, Bogdănești, Orășa, 
Andrieșești etc. Ca urmare, energia 
electrică produsă de ele se realizează 
cu costuri foarte reduse. La Scutaru, 
de pildă, kilowatul costă doar șase 
bani față de 30 de bani cît costa cînd 
era produs de un grup electrogen. în

PRODUCTIViTĂȚII MUNCII

felul 'acesta, forestierii economisesc 
cel puțin o sută de mii de lei pe an. 
Plus circa 60 tone 
lichid. Peste puțină 
puse în funcțiune și 
tralele de la Belci, 
zești și încă alte cinci cu o putere 
instalată de peste 2 200 kW. Folosind 
forța apei, microhidrocentrala de la 
Dofteana, de exemplu, va asigura 
energia electrică necesară pentru 
funcționarea fabricii de lăzi și pro

duse din lemn, 
fapt care va per
mite să se renun
țe complet la cei 
aproape 200 000 
kWh pe care uni
tatea îi consumă 
acum di.n siste
mul energetic na
țional.

în vreme ce ne 
aflam în docu
mentare, Ia Fe
răstrău. pe apa 

Oituzului, a început construcția unei 
noi microhidrocentrale cu o putere 
instalată de 560 kW. Aflat la fața lo
cului pentru a da îndrumările de spe
cialitate necesare, inginerul Vasile 
Dumitraș, șef-adjunct la secția tehni- 
că-investiții a consiliului popular ju
dețean. care răspunde direct de în
făptuirea acestor obiective, ne spu
nea că la realizarea uzinei de la Fe
răstrău se aplică o soluție tehnică în 
premieră : este vorba de construirea 
conductei de aducțiune din tuburi de 
beton „Sentab" în- diametru de doi 
metri.

Activitate intensă, în același timp, 
și pe Văile Tazlăului. Cașinului, Slă- 
nicului, Păltinișului. Oameni gospo
dari, ajutați de specialiști, se stră
duiesc să reînvie o tradiție valoroasă, 
zăgăzuind apele repezi de munte și 
punîndu-le lă muncă pentru a pro
duce energia electrică atît de ne
cesară producției și populației.

de combustibil 
vreme vor fi 

microhidrocen- 
Dofteana, Bor-

Gheorțjhe BALTA
corespondentul „Scînteii"
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în „Scînteia" nr. 12565, din 16 ia
nuarie a.c.. criticam întreprinderea 
„Electrocontact" din Botoșani pentru 
faptul că nu și-a realizat planul pro
ductivității muncii pe anul 1982 de
cît în proporție de 94,3 la sută.

Ce s-a întîmplat în cele aproape 
patru luni de Ia semnalul publicat în 
ziarul nostru ? Consemnăm, mai în- 
tîi. rezultatul ca atare : sarcina sta
bilită pe patru luni Ia productivita
tea muncii a fost depășită cu aproape 
2 la sută, înregistrîndu-se ritmuri de 
creștere față de aceeași perioadă a 
anului trecut de circa 19 Ia sută. Un 
salt apreciabil, de la nerealizări la 
depășirea planului la un indicator 
esențial al activi
tății economice. •-------------- —-----
Programul pe 
baza căruia s-a 
obținut acest re
viriment prevede 
dublarea. în tri
mestrul IV a.c., a 
procentului ac
tual de depășire.

— Faptul că în 
anul trecut n-am 
îndeplinit sarci
nile la producti
vitate — preciza inginerul Mihal Emil 
Alexa, directorul întreprinderii — 
s-a datorat nu atît lipsei unui pro
gram întocmit în acest scop ori al
tor cauze „obiective", cum se mai 
spune. Ci. în primul rînd, modului 
greșit în care noi înșine întocmeam 
acest program : aproape în exclusi
vitate în birouri. E adevărat, urmau 
largi dezbateri pe seama celor stabi
lite. Cu ce folos însă, de vreme ce 
discuțiile se purtau pe seama unor 
generalități ! în ultima parte a anu
lui trecut am procedat altfel : s-au 
depistat, pentru început, rezervele 
de creștere a productivității la fie
care loc de muncă. Pe urmă, la ni
velul atelierelor și secțiilor de pro
ducție. După 
fundamentat 
prindere. Un 
programele 
muncă. Din acesta a reieșit un spor 
mediu anual de 27,1 la sută — în loc 
de 19,3 la sută cît era planificat ini
țial. deci cu aproape 8 la 
mult — fără a impune 
măcar a unui leu pentru

Iată doar cîteva aspecte 
tele pe care le-am reținut 
investigațiilor prin cîteva 
.„locurile fierbinți" ale producției. La 
început unul de ansamblu : în toate 

^itelierele ori secțiile de producție a
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fost introdusă, în primul trimestru 
al anului, cel puțin o noutate tehni
că ce influențează direct creșterea 
productivității pentru întregul per
sonal muncitor. La turnătorie s-a 
pus în funcțiune o linie semiautoma
tă de transport între cuptorul cu in
ducție și cele pentru menținerea 
temperaturii, înlocuind o operație ce 
se efectua manual. Tot aici s-a în
locuit turnarea „la sol" a peste 20 
tipuri de piese cu turnarea sub pre
siune. Maistrul Zamfir Oghinciuc ne 
informa că pe seama celor două pro
cedee, productivitatea atelierului a 
crescut cu 15,8 la sută. Nu sînt însă 
singurele exemple, colectivul atelie-

Sînt doar cîteva exemple care do
vedesc ce rezultate concrete se pot 
obține cînd se apelează la spiritul de 
inițiativă al colectivului. La rândul 
său, inginerul Constantin Huțu, șe
ful atelierului de proiectare tehnolo
gică, ne-a înfățișat o serie dintre 
tehnologiile și procedeele aflate 
acum în experimentare : combinarea 
unor operații ce se executau separat 
(decupări, îndoiri etc.) prin proiecta
rea și includerea în producție a unor 
scule cu un grad complex de utili
zare (în secția prese mecanice există 
deja utilaje ce execută trei și chiar 
patru operații similare) ; introduce
rea procedeului de turnare in vid. 

ceea ce va 
reduce operațiile 
de curățire a pro
duselor turnate ; 
raționalizarea și 
optimizarea trans
portului interuzi- 
nal etc.

în afara pre
ocupărilor susți
nute în 
promovării 
greșului

. , , , , — care deține ocuiul fiind preocupat de introduce- pondere decisivă în creșterea produc-
„h------- «« tivității muncii — numeroase altele

• au în vedere organizarea mai
bună a producției, perfecționarea
continuă a muncii. în acest sens, 

: inginerul Cornel Rujinschi ne-a
vorbit despre acțiunile ce au în 

i vedere revizuirea și reașezarea nor
melor de producție, generalizarea, 
în unele secții, a lucrului la mai 

: multe mașini, despre un studiu ce-și 
propune să raționalizeze activitatea 
de conducere, iar economistul loan 
Cardaș, despre faptul că în prezent

1 Psste 700 lucrători ai unității urmea- 
! ză diferite cursuri de perfecționare 
l profesională.

Ce implicații va avea depășirea cu 
' circa 7—8 la sută a productivității 

planificate pe anul curent ? Tovară-
■ șui Dumitru Prodan, președintele 
! consiliului oamenilor muncii, aprecia

obținerea pe această cale a unui spor
■ de beneficii în valoare de 3,5—4 mi

lioane lei, o parte însemnată din
’ sumă urmînd a fi distribuită supli

mentar personalului muncitor. Mult 
mai important decît acest fapt ni se 
pare a fi însă formarea unei opinii 
sănătoase asupra necesității creșterii 

: continue a productivității muncii.

La întreprinderea „Electrocontâct" Botoșani

Programe concrete, acțiuni hotărite 
pentru buna organizare a producției scopul 

pro- 
tehnic

care, s-a analizat și 
programul pe între- 

program ce însumează 
tuturor locurilor de

ȘS

sută mai 
cheltuirea 
investiții, 
din mul- 
în timpul 

dintre

rea altor noutăți tehnice.
La vopsitorie. utilizarea mai rațio

nală a spatiilor a favorizat instala
rea cîtorva cuptoare pentru pregăti
rea, vopsirea și uiscarea cutiilor mari 
în care se montează mijloacele pen
tru automatizări. „într-un schimb de 
lucru vopsim 16 cutii, față de numai 
9 sau 10 cît realizam în luna decem
brie a anului trecut" — aflăm de la 
subinginera Maria Marina, care evi
denția și calitatea superioară a exe
cuțiilor.

Adăugăm acestor exemple și un 
procedeu generalizat în secția de 
prelucrări mase plastice : în anul 
trecut, surplusurile rezultate la tur
narea pieselor din bachelită se înde
părtau (debavurau) într-un 
destinat exclusiv acestui 
prezent 
aceiași muncitori care toarnă piese
le. în timpul polimerizării bachelitei. 
„Lucrind operativ — ne spunea mun
citoarea Violeta Bordiciuc — reușesc 
să debavurez toate "piesele turnate la 
mașina la care îmi desfășar activita
tea". Intervenția a fost completată 
de inginera Gina Bulgariu, șeful sec
ției : „Prin acest procedeu, doi mun
citori de Ia mașinile de polimerizare 
realizează acum munca unui mun
citor din fostul atelier de debavu- 
rare".

atelier 
scop. în 

lucrarea se execută de

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteu*^

GRĂDINILE OFERĂ DIN BELȘUG LEGUME

DE SEZON. CUM SlNT VALORIFICATE? •

Iei — adică cu tot atît cît în întreg 
trimestrul trecut ! „Fără nici o în
doială — conchide administratorul — 
în ciuda faptului că pregătirea mîn- 
cărurilor din legume cere muncă mai 
multă, că înseși preparatele sînt ief-

tine, ea se înscrie ca o activitate 
rentabilă".

Și, totodată, utilă pe plan social- 
medical — am adăuga noi. Așa cum 
avea să ne demonstreze și un medic 
specialist în materie.

Este necesară și o readap
tare a programului de lucru 
al piețelor. acest sens, Ziarul 
nostru a mai sesizat că timpul cît 
stau deschise acum magazinele de 
legume-fructe. inclusiv cele din in
cinta halelor și piețelor, nu cores
punde întru totul nici cerințelor cum
părătorilor, nici volumului mărfuri
lor de sezon ce trebuie desfăcute. Pe 
baza discuțiilor cu înseși cadre din 
comerț, propuneam, într-o anchetă 
anterioară, ca între orele 10,30 și 15. 
ore de pauză, să se facă o „punte", 
incit să fie preîntîmpinată deprecie
rea produselor foarte perisabile, iar 
cumpărătorii să aibă toată ziua posi
bilitatea de a se aproviziona. Deși a 
trecut mai mult de o săptămînă de 
la formularea propunerii respective, 
organizatorii comerțului n-au luat 
încă nici o măsură în această direc
ție.

Experiența unei cantine în 
care legumele sînt la mare 
căutare.-întreprinderea de confec* 
ții și tricotaje București. începem 
discuția cu bucătarul-șef Victor Ca- 
tană despre mîncărurile posibil de 
preparat din legumele de sezon. Ne-a 
evocat o listă bogată și... apetisantă, 
cu mențiunea că respectivele sorti
mente se regăsesc în această perioa
dă (desigur, nu toate deodată !) în 
meniurile oferite abonaților, ca și pe 
linia cu autoservire, unde iau masa 
zilnic peste 
consumatorii 
ciază mult 
dintre care 
de salată cu zdrențe de ou, cu costi
ță sau cu smîntină ; supă-cremă de 
spanac ; supă-cremă de salată verde 
cu găluște de griș ; ciorbă de lobo
dă ; chifteluțe sau gogoși de spanac ; 
pilaf cu spanac și sos tomat ; chifte- 
luțe de cartofi cu pireu de spanac ; 
ochiuri pe pireu de spanac ; budincă

5 000 de persoane. Iar 
sînt mulțumiți, apre- 
aceste preparate — 

menționăm : ciorbă

de paste cu spanac ; sarmale de orez 
în frunze de spanac ; sufleu, sau plă
cintă, sau clătite, sau ruladă de spa
nac ; musaca de spanac cu orez ; sa
lată orientală cu ceapă, ridichi și sa
lată verde ; stufat ; musaca de spa
nac cu carne ; carne (de porc, pasă
re, berbec) cu spanac etc.

Recunoaștem, simpla 
acestor preparate ne-a 
apă. Cu atît mai mult, 
văzut servite la masă, 
zentate și cu arome

înșiruire a 
lăsat... gura 
cînd le-am 
frumos pre- 

îmbietoare. 
După cum rezultă din actele prezen
tate de administratorul cantinei. Flo
rin Vișan, preparatele din legume de 
sezon sînt oferite —* și solicitate — 
nu numai la masă, ci și Ia raionul 
„Gospodina", alimentat de bucătăria 
cantinei și cu o clientelă constantă. 

Dovada cea mai concretă o repre
zintă cifrele : în trimestrul I, cînd 
planul cantinei a fost de 2 450 000 lei, 
s-a vîndut mîncare de 2 583 000 lei, 
iar în luna aprilie — cind au predo
minat preparatele din legume de se
zon — planul a fost depășit cu 86 000

Conțînutul în elemente minerale și vitamine al unor legume verzi 
— în miligrame, la 100 grame de produs —

Salată Ceapă Ridichi
verde verde de lună

fier 3 1 1 1calciu 81 25 135 40fosfor 83 30 24 27
vitamina A 3,2 1,5 6 0,02vitamina B-l 0,11 0,04 _ 0,03
vitamina B-2 0,6 0,08 _ 0,02
vitamina C 73 14 65 25

După cum ne-a relatat tovarășul 
dr. Victor Daghie, de la laboratorul 
de igienă a alimentației din Institutul 
bucureștean de igienă și sănătate pu
blică — care ne-a pus la dispoziție 
datele de mai sus — folosirea zilni
că, în consum, a numai cite 100 gra
me din fiecare legumă de sezon : 
spanac, salată, ceapă verde și ridichi 
de lună asigură organismului, în 24 
de ore. întreg necesarul de fier, fos
for și acid folie (substanță care, ală
turi de fier și vitamina Bn, contri
buie la sinteza hemoglobinei în cor
pul uman), mai mult de jumătate din 
necesarul de calciu, precum și caro
tenul, și vitaminele A, C, B-l, B-2, 
P și K.

De asemenea, aceste legume ajută 
la menținerea echilibrului acidobazic 
și fiind bogate în fibre favorizează 
digestia, normalizînd tranzitul intesti
nal ; de asemenea, prin conținutul ri
dicat de potasiu, au efecte diuretice 
cu bune rezultate pentru sănătatea 
rinichilor. Consumate. în această pe
rioadă. în cantități corespunzătoare, 
ele completează deficitele cu care or
ganismul a ieșit din iarnă și „încar
că bateriile'* acestuia, readucîndu-1 la 
optimul normal.

Maria BABOIAN 
Gh. GRAURE 
Mihai IONESCU
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI HU YAOBANG

Continuarea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I) 
mei și respectului reciproc — cola
borarea dintre cele două partide, de 
a spori contactele și consultările. în 
probleme de interes comun, de a in
tensifica schimburile de experiență 
în construcția socialistă, avînd pro
funda convingere că aceasta va im
pulsiona dezvoltarea, în general, a 
relațiilor româno-chineze, va conso
lida și mai puternic prietenia dintre 
popoarele noastre.

Secretarul general al P.C.R. și se
cretarul general al C.C. al P.C. Chi
nez au exprimat hotărîrea celor două 
partide de a acționa pentru amplifi
carea și aprofundarea continuă a re
lațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză, pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și în alte do
menii de activitate. S-a apreciat că 
progresele importante înregistrate în 
promovarea colaborării bilaterale, 
precum și creșterea potențialului 
economic al țărilor noastre creează 
premise favorabile pentru extinde
rea și mai largă a rodnicei conlu
crări româno-chineze. A fost reliefa
tă necesitatea valorificării cit mai 
eficiente ' a posibilităților existente, 
în vederea intensificării cooperării 
în producție, creșterii și diversifică
rii schimburilor comerciale, in folo
sul și spre binele popoarelor noas
tre, al progresului și prosperității 
lor. al edificării noii orînduiri in 
cele două țări.

Tovarășii Nicolăe Ceaușescu și Hu 
Yaobang au subliniat că Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Chinez, preocunîndu-se de construi- 

. rea cu succes a socialismului în ță
rile lor, acordă, in același timp, o 
atenție deosebită evoluției eveni
mentelor internaționale. participă

Dejun în onoarea tovarășului Hu Yaobang oferit 
de primul ministru al guvernului, Constantin Dăscălescu
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, a oferit, vineri, la Palatul 
din Piața Victoriei, un dejun în 
onoarea tovarășului Hu Yaobang, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez.

Au participat tovarășii .Ion Dincă. 
Gheorghe 'Oprea, Ioan Totu, Ion M.

Convorbiri
Vineri după-amiază. la Palatul din 

Piața Victoriei, din Capitală, au 
avut loc convorbiri intre tovarășul 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Hu Yaobang. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez.

In timpul convorbirilor au fost 
examinate stadiul actual al relațiilor 
economice dintre Republica Socialis
tă România si Republica Populară 
Chineză, precum și perspectivele 
dezvoltării acestor raporturi, in spi
ritul înțelegerilor la cel mai înalt 
nivel româno-chineze. al prevederilor 
Acordului de colaborare economică 
și tehnică pe termen lung, precum 
si ale celorlalte documente existente 
intre cele două țări. S-a evidențiat 
necesitatea folosirii in mai mare mă
sură a potențialului de care dispun 
economiile celor două țări pentru 
amplificarea și adincirea pe mai de- 

activ la eforturile pentru soluționa
rea constructivă a problemelor com
plexe ce confruntă omenirea con
temporană.

A fost relevată îngrijorarea parti
delor și țărilor noastre față de agra
varea situației internaționale, ca ur
mare a manifestării politicii impe
rialiste de forță și dictat, de ames
tec în treburile interne și încălcare 
a independenței altor state, de re
împărțire a sferelor de influență, 
menținerii și accentuării climatului 
de tensiune și a stărilor conflictua- 
le în diferite zone ale lumii, inten
sificării cursei înarmărilor, adincirii 
crizei economice și' a decalajelor din
tre state. S-a considerat. că. în ac
tualele împrejurări, se impune, mai 
mult ca oricînd, ca popoarele, for
țele înaintate de pretutindeni să ac
ționeze, strîns unite, pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor 
spre confruntare și război, pentru 
afirmarea fermă în viața internațio
nală a unei politici noi, de colaborare 
și respect al independenței naționa
le, de destindere și pace.

în timpul convorbirilor s-a relevat 
însemnătatea opririi cursei înarmă
rilor. trecerii la măsuri concrete, e- 
fective. de dezarmare. în primul rînd 
de dezarmare nucleară, sub un con
trol internațional corespunzător, 
pentru a se asigura dreptul suprem 
al fiecărei națiuni la viață, la liber
tate și pace.

Totodată, a fost evidențiată ne
cesitatea încetării conflictelor mi
litare. a reglementării tuturor 
diferendelor dintre state numai 
și numai pe cale pașnică, prin tra
tative, pe baza respectării indepen
denței și suveranității naționale, a 
integrității teritoriale, a dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta așa

Nicolae, viceprim-ministru al guver
nului miniștri, alte persoane ,oficiale.

Au luat parte Qin Jiwei, Qiao Shi, 
Yang Dezhong, Li Shuzhieng, Qian 
Qichen, celelalte persoane oficiale 
care il însoțesc pe secretarul general 
al C.C. al P.C. Chinez în vizita sa in 
țara noastră.

Au participat, de asemenea, amba
sadorul României la Beijing, Angelo 
Miculescu, și ambasadorul R. P. Chi
neze la București, Li Zewang.

la Consiliul
parte a cooperării in producție, a co
laborării tehnico-științifice. a schim
burilor comerciale bilaterale, in fo
losul și spre binele ambelor popoa
re. a! progresului și prosperității lor. 
în acest cadru, au fost stabilite 
unele direcții ale dezvoltării colabo
rării economice și tehnico-științifice. 
ale cooperării și specializării în pro
ducție. în domenii importante ale 
economiilor naționale ale României 
și Chinei.

A fost exprimată de asemenea, 
dorința extinderii relațiilor bilatera
le în sfera științei și culturii, invă- 
tămintului. sănătății, sportului și 
turismului și in alte sectoare de ac
tivitate. in vederea unei mai bune 
cunoașteri reciproce și a întăririi 
prieteniei dintre cele două popoare.

La convorbiri au participat tova
rășii Ion Dincă. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții româ
ne în Comisia guvernamentală ro- 

cum o dorește, fără nici un amestec 
din afară.

Subliniindu-se efectele profund ne
gative ale crizei economice, ale a- 
dîncirii decalajelor dintre țările bo
gate și țările sărace, asupra nivelu
lui de viață al popoarelor, îndeosebi 
al celor din statele în curs de dez
voltare, a fost relevată importanța 
lichidării subdezvoltării și instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale. întemeiată pe egalitate și 
echitate, care să asigure progresul 
tuturor națiunilor, stabilitatea poli
tică și economică mondială.

S-a apreciat că, în actualele con
diții internaționale, este, imperios 
necesar să se acționeze pentru de
mocratizarea vieții internaționale, 
reliefindu-se rolul crescînd ce revine 
țărilor în curs de dezvoltare, țărilor 
din mișcarea de nealiniere, care pot 
și trebuie să-și aducă o contribuție 
dintre cele mai însemnate la lupta 
pentru pace și independență, pentru 
statornicirea unor raporturi echitabi
le intre state.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hu 
Yaobang au reafirmat hotărîrea 
Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist Chinez de a milita 
activ pentru întărirea conlucrării 
dintre partidele comuniste și mun
citorești, pentru realizarea unei uni
tăți noi între ele, pe baza deplinei 
egalități, a dreptului fiecărui partid 
de a-și stabili de sine stătător linia 
politică, corespunzător condițiilor 
concrete din țara în care își des
fășoară activitatea, apreciind că a- 
ceasta este o condiție esențială pen
tru afirmarea socialismului în lume.

Convorbirile au loc într-o atmosfe
ră de caldă prietenie, de stimă și în
țelegere reciprocă.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prietenească, 
tovarășii Constantin Dăscălescu și Hu 
Yaobang au toastat în sănătatea 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea 
prieteniei și dezvoltarea colaborării 
rodnice dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

de Miniștri
mâno-chineză de colaborare econo
mică și tehnică. loan Florea. minis
trul industrializării lemnului și mate
rialelor de construcții. Lucian Dră
guț, secretarul Consiliului de Miniș
tri, Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale. Angelo Miculescu. 
ambasadorul României la Beijing.

Din partea chineză au luat parte 
tovarășii Qiao Shi. membru supleant 
al Secretariatului C.C. al. P.C. Chi
nez. șeful secției relații externe a 
C.C. al P.C. Chinez, Qian Qichen, 
membru supleant al C.C. al P.C. Chi
nez, adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Li Zewang, ambasado
rul R.P. Chineze la București, Wang 
Yonghui. consilier cu probleme co
merciale, și He Cheng, consilier cu 
probleme economice ai Ambasadei
R.P. Chineze la București.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească, de lucru.

Tovarășii Nicoiae Ceausescu si Hu Yaotag inilmpinati cu deosebită căldurâ 
la lutreorinderea ăe masioi grele Oii Capitală

(Urmare din pag. I)

mentele de prietenie și profundă sti
mă față de poporul chinez.

Cu aceleași simțăminte i-au intim- 
pinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășul Hu Yaobang munci
torii de la marea întreprindere bucu- 
reșteană. Cei prezenți purtau por
trete ale tovarășilor Nicolae 
Ceaușesțu și Hu Yaobang, precum și 
pancarte cu urări la adresa priete
niei și colaborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

La sosirea în uzină, cei doi condu
cători de partid au fost salutați de 
tovarășii loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Frusina Tașmău, prim-secretar al 
Comitetului de partid al sectorului 4 
al Capitalei, Emanoil Babici, directo
rul general al Centralei industriale 
de resort. Dumitru Constantin, di
rectorul uzinei, care le-au urat un 
călduros bun venit.

Tineri și tinere le-au oferit bu
chete de flori.

Vizita a început la secția de forje 
grea 2, unde. în fața unor machete 
și grafice, a fost relevată evoluția de 
pină acum a întreprinderii, care a 
luat ființă după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, fiind eviden
țiate, în același timp, perspectivele 
sale de dezvoltare în anii următori. 
Gazdele au subliniat sprijinul per
manent acordat acestui colectiv de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care a vizitat în repetate rinduri 
uzina, dind indicații de deosebită 
însemnătate practică, ce au stat la 
baza sporirii și modernizării conti
nue a producției.

în momentul de față, la I.M.G.B. 
se realizează utilaje, echipamente și 
instalații de mare complexitate, pen
tru dotarea unor ramuri importante: 
metalurgie, energetică, chimie, ma
teriale de construcții. Printre pro
dusele de performanță ridicată rea
lizate aici se numără turboagrega- 
tele de 150 și de 330 MW, presele 
hidraulice de forjare de 630, 1 000, 
1 600. 2 500 și 12 000 tone forță, cup
toarele electrice de 100 tone, con- 
vertizoarele de 160 tone, cajele pen
tru laminoare, coloane de sinteză, 
reactoare de uree, linii de ciment de 
3 000 tone, prăjini pentru forajul de 
mare adîncime. arbori cotiți pentru 
motoare navale. în ultimii ani. uzina 
hucureșteană a primit sarcina de 
mare răspundere de a executa echi
pamente pentru viitoarele centrale 
atnmoelectrice românești.

Dotarea tehnică de vîrf și buna 
pregătire profesională au permis 
colectivului de la I.M.G.B. să depă
șească an de an indicatorii econo
mici. să diversifice continuu gama 
produselor, oferind la export utilaje 
și echipamente deosebit de apreciate 
nentru caracteristicile, și calitatea 
lor.

în prima secție vizitată, reține 
atenția tehnologia de foriare a unor 
piese de mare gabarit, din lingouri 
de pînă Ia 400 tone, din oteluri 
aliate, si de puritate ridicată. Oas
peții urmăresc "cit ihteres modul cum 
lucrează gigantica presă de 12 000 
tone forță, utilaj de mare complexi
tate. realizat în proporție de peste

Depunerea
unei coroane de flori

Tovarășul Hu Yaobang, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, a de
pus, vineri dimineața, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei pentru socialism.

împreună cu distinsul oaspete, au 
venit să aducă un omagiu celor care 
au luptat și s-au jertfit pentru împli
nirea nobilelor) idealuri ale poporu
lui român,- tovarășii Qin Jiwei, Qiao 
Shi, Yang Dezhong, Li Shuzhieng, 
Qian Qichen. alte persoane oficiale.

La solemnitate au luat parte to
varășii Miu Dobrescu. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., Con
stantin Radu, membru supleant al 

• Comitetului Central al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al mu
nicipiului București, general-colonel 
Vasile Milea, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, generali și ofi
țeri ai forțelor noastre armate.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Beijing, Angelo Micu
lescu, și ambasadorul R.P. Chineze 
la București, Li Zewang, precum și 
membri ai ambasadei.

O gardă militară, aliniată pe pla
toul din fata monumentului, a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Chineze.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recule
gere.

Ceremonia .s-a încheiat cu vizitarea 
rotondei monumentului.

90 la sută de oamenii muncii din 
întreprinderea de mașini grele bucu- 
resteană.

Secretarul general al C.C. al P.C. 
Chinez a avut cuvinte de caldă apre
ciere la adresa realizărilor colecti
vului. înaltului nivel de dotare teh
nică a întreprinderii și calității pro
duselor.

Vizita la secția mecanică 1 a evi
dența de asemenea, modul in care 
tehnolu ile moderne asigură execu
tarea uuor. utilaje cu gabarit mare, 
dar . cu precizie deosebită de prelu
crare. Se remarcă prăjinile de foraj, 
cilindrii pentru laminoare, utilajele 
refractare, precum și primele piese 
pentru centralele atomoelectrice.

Aceleași aprecieri călduroase sînt 
făcute și în secția mecanică 3. unde 
a reținut în special atenția tehnolo
gia de fabricare a arborilor co
tiți pentru motoarele navale de 
27 000 CP.

în continuare, s-a vizitat fabrica 
de echipamente nucleare, unde au 
început să se producă instalațiile 
prevăzute în programul energetic 
nuclear al țării, menit să asigure, 
împreună cu celelalte programe de 
valorificare a cărbunilor, potenția
lului hidrografic și a altor resurse, 
independenta energetică a României. 
Echipamentele ce se realizează aici 
în premieră națidnală se caracteri
zează prin performante tehnice și 
funcționale ridicate, necesitînd pro
cese tehnologice de vîrf. Se remar
că. totodată. modernele sisteme 
electronice de control al calității

„Bunele raporturi de prietenie româno-chineze
pe o linie constant ascendentă'1

tovarășului Nicolae 
secretar general al

Republicii 
Hu

Socialiste 
Yaobang, 
al Parti- 

o efectu- 
de

BEIJING 6. — Trimisul Ager- 
pres, Neagu Udroiu, transmite : 
Cu mult înainte de începerea vizi
tei oficiale de prietenie pe care, 
la invitația 
Ceaușescu,
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
România, tovarășul 
secretar general al C.C, 
dului Comunist Chinez, 
ează in România, mijloacele 
informare în masă din Republica 
Populară Chineză s-au referit pe 
larg la acest important eveniment, 
au înfățișat aspecte semnificative 
ale prezentului nostru socialist, au 
relatat despre succesele poporului 
român, sub conducerea partidului, 
în toate domeniile de activitate, 
despre dezvoltarea continuă, a le
găturilor tradiționale dintre cele 
două partide, țări și popoare.

Astfel, cu valoare de exemplu, 
amintim că „ZIARUL POPORU
LUI". organul C.C. al P.C. Chinez, 
în două numere consecutive, a pu
blicat la pagina de actualitate 
internațională ample articole. în
soțite de fotografii, intitulate : 
„Revoluția agrară în România" și 
„Bucureștiul astăzi".

De asemenea, intr-un program 
special al TELEVIZIUNII, au fost 
înfățișate date despre tradiția re
voluționară a capitalei noastre, 
locul său de importantă istorică pe 

operațiilor efectuate, care asigură 
gradul de precizie necesar acestor 
echipamente complexe, de mari di
mensiuni. dar care necesită prelu
crări de o finețe comparabilă cu a 
celor specifice opticii.

Examinind programul de realizare 
a utilajelor pentru energetica nu
cleară. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se accelereze ritmul asi
milării în fabricație a materialelor 
specifice, a echipamentelor și repe
relor necesare construirii primei 
centrale atomoelectrice din țara 
noastră.

Cu un deosebit interes a fost vi
zitată secția turbine cu abur, unde 
a fost prezentată gama variată a 
acestor produse, realizate aici pentru 
numeroasele termocentrale construi
te în țara noastră, precum și pentru 
export. Este vorba despre turbinele 
de mașini cuprinse intre 12 și 330 
MW, acestea din urmă echipînd cele 
mai puternice termocentrale din 
țară. Gazdele au înfățișat programul 
de fabricație a grupurilor termo- 
energetice de 700 MW, produse de 
înalt nivel tehnic, ce nu se reali
zează decît în puține țări din lume. 
Prelucrarea componentelor de mari 
dimensiuni ale acestor instalații se 
face cu ajutorul unor mașini-unelte 
perfecționate, cum este strungul ca
rusel de 16 m. realizare de prestigiu 
a constructorilor români de mașini- 
unelte, despre care înaltul oaspete 
chinez a avut cuvinte de laudă.

în încheierea vizitei la marea și re
prezentativa uzină constructoare de 

harta patriei. Prezentînd imagini 
ale Bucureștiului de astăzi, comen
tatorul a evidențiat dezvoltarea 
orașului in ultimii ani. realizările 
remarcabile in sectorul construcției 
de locuințe și dezvoltare urbană.

Interviul acordat de conducătorul 
partidului și statului nostru cores- 
pondentului-șef al agenției „China 
Nouă" la București, publicat la 

al 
de

vi- 
ra-

to-

începutul săptămî.nii de „Ziarul 
poporului" și transmis la radio și 
televiziune, a constituit in repetate 
rinduri subiectul de referință 
sublinierilor și comentariilor 
presă din această perioadă.

Acum, in timpul desfășurării 
zitei, întreaga presă centrală, 
dioul și televiziunea chineză acor
dă un loc prioritar acestui eveni
ment, se referă pe spații largi la 
primirea călduroasă făcută înaltu
lui oaspete de populația Capitalei, 
la întilnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
varășul Hu Yaobang.

„Ziarul poporului" de vineri 
publicat pe prima pagină, la 
central,- reportajul trimișilor 

a
loc 
săi

mașini, secretarul general al C.C. al 
P.C. Chinez a mulțumit pentru pri
mirea călduroasă și a semnat in 
Cartea de onoare, exprimînd înalte 
aprecieri la adresa realizărilor co
lectivului bucureștean și a transmis 
un salut călduros clasei muncitoare 
din România.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang 
au fost salutați cu aceeași căldură și 
stimă de miile de oameni ai muncii 
de la această puternică unitate in
dustrială a Capitalei. Cei prezenți au 
ovaționat pentru întărirea solidarită
ții și colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Chineză, dintre popoarele român și 
chinez.

*
Tovarășul Hu Yaobang șl persoa

nele oficiale care-1 însoțesc au vizi
tat, în continuare, cartierele Berceni, 
Titan, Pantelimon și Dorobanți, pri
lej cu care au luat cunoștință de rea
lizările în domeniul construcției de 
locuințe și modernizării urbanistice.

Secretarul general al C.C. al P. C. 
Chinez a fost informat despre amplul 
program edilitar al Capitalei, în ca- 
drul căruia au fost ridicate în ulti
mii ani zeci- de mii de apartamente, 
s-au construit Numeroase școli, gră
dinițe, așezăminte culturale, maga
zine, care' au făcut ca Bucuteștiul' să 
arate ca un oraș modern, în continuă 
dezvoltare, din zi in zi mai înflo
ritor.

speciali în România, bogat ilustrat 
cu imagini, privind sosirea in ca
pitala României socialiste a secre
tarului general al C.C. al P.C. Chi
nez. Arătind că înaltului oaspete 
i-a fost rezervată o primire deose
bit de călduroasă, entuziastă pe 
aeroportul Otopeni, ziarul scoate in 
evidență faptul că cei doi condu
cători se reîntîlnesc la București 
după convorbirile purtate cu un an 
in urmă la Beijing. Ziarul relatează 
în același timp despre desfășurarea 
ceremoniei oficiale rezervate con
ducătorului chinez, despre ambian
ța sărbătorească, de caldă priete
nie, în care a început vizita to
varășului Hu Yaobang în România.

în corespondențe speciale din 
capitala României, agenția „CHINA 
NOUA" prezintă în flux desfășu
rarea programului vizitei oficiale 
de prietenie a tovarășului Hu 
Yaobang in țara noastră. Astfel, 
sub titlul „Hu Yaobang a sosit la 
București", agenția informează des
pre întîmpinarea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a înaltului 
oaspete pe aeroportul Otopeni, des
pre atmosfera prietenească in care 
s-a desfășurat ceremonia sosirii.

în relatări este subliniată at
mosfera de caldă prietenie, stimă 
și înțelegere reciprocă in care au 
început și se desfășoară convorbi
rile oficiale dintre cei 
cători.

Agenția prezintă, de 
conținutul toasturilor 
cursul dineului oficial oferit de to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
onoarea tovarășului Hu Yaobang.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE CHINEZE au înfățișat 
în detaliu momentele principale de 
pină acum ale vizitei. După ce pro
gramele de actualități de joi seara 
prezentaseră sosirea la București, 
reintîlnirea deosebit de călduroasă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
tovarășul Hu Yaobang. 
entuziastă făcută de

doi condu-

asemenea, 
rostite în

primirea 
locuitorii 

Bucureștiului înaltului oaspete, vi
neri televiziunea a oferit pe larg 
aspecte de la prima rundă a con
vorbirilor oficiale dintre cei doi 
conducători de partid. Totodată, 
posturile de radio și televiziune au 
relatat despre ideile cuprinse în 
toasturile rostite de cei doi condu
cători de partid la dineul ofi
cial oferit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în onoarea tovarășului 
Hu Yaobang. Au fost puse în evi
dență referirile celor doi conducă
tori de partid la rriarile succese ob
ținute de România și China in con
strucția socialismului, la relațiile 
de adincă prietenie și stimă dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre. convingerea fermă că actuala 
vizită oficială de prietenie va con
tribui la ridicarea pe o nouă treap
tă a acestor raporturi, in interesul 
reciproc, al păcii și colaborării in
ternaționale.
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(COMUNIȘTII - PROMOTORII SPIRITULUI REVOLUȚIONAR ] 
în formarea schimbului de mîine al clasei muncitoare

Dialoguri despre orizontul profesional și valorile moralei comuniste 
transmise în procesul de pregătire prin muncă și pentru muncă

Mâ las purtat de forfota străzii. Trec grăbiți muncitorii spre 
întreprinderea de mecanică fină, aleargă, hîrjonindu-se, elevii 
din clasele mai mici ale liceului industrial din apropiere. E 
atmosfera specifică a minutelor de dinaintea începerii lucrului... 
îmi imaginez cum vor porni strungurile, frezele, zumzetul con
tinuu de motoare al uzinei; alături, pe culoarele liceului vor 
zbirnii soneriile, anunțînd începerea cursurilor — matematica, 
geografia, istoria, fizica — vor foșni febril filele cărților, va că
dea un creion pe podea, spărgind liniștea clasei... „Bună di
mineața, copii I". Urarea profesorilor este cu zîmbet, cu căl
dură. Sînt, totuși, copii, chiar dacă unora le mijește mustața — 
celor din a X-a sau a Xl-a - chiar dacă unele fete au încer
cat astăzi, pentru întîia oară, pantofi cu toc mai înalt, chiar 
dacă...

îmi închipui toate acestea dus de valul elevilor spre poarta 
mare a liceului. Pentru o clipă, prin simpatie, am senzația că 
port sub braț vechiul ghiozdan... Dar nu, asta a fost de mult, 
foarte de mult, cînd, tot așa, în dimineți de primăvară intram 
pe poarta școlii îngrijorat că o teoremă se încăpățîna să nu 
se fixeze bine în hățișurile memoriei, că anul de domnie a 
lui loan Vodă cel Cumplit îmi scăpa, lovindu-se de zidul timpu
lui...

Soneriile și-au făcut auzit glasul pe culoare. Ultimii pași ră
sună grăbiți pe caldarîmul din curtea liceului. Profesorii au in
trat la ore, s-au deschis cataloagele.

E liniște. Mă întreb, privind roată, care vor fi fiind ferestrele 
claselor unde, în acest moment, elevii de-a X-a și de-a Xll-a, 
aplecați asupra filelor de caiet, meditează la întrebările unui 
test alcătuit cu bunăvoința și participarea dascălilor de aici. 
Oare vechea întrebare a generațiilor mai vîrstnice, de dinainte 
de război sau din perioada războiului, privind viitorul incert să 
fi urcat din subconștient atunci cînd am trecut-o in fruntea în
trebărilor testului, sub o altă formă, desigur, lipsită de neliniște, 
in trei trepte succesive : „Ce proiecte de viitor aveți ? Cum so
cotiți că se pot ele realiza ? Care este drumul de urmat Cu 
siguranță - nu I Nu s-au petrecut așa lucrurile. întrebarea a 
venit firesc din partea comuniștilor care transmit schimbului' de 
mîine al clasei muncitoare spiritul revoluționar, răspunderea față 
de viitoarea profesie. întrebarea a venit firesc, din partea unei 
generații preocupate profund de drumul generației care o ur
mează, care o continuă și în mîinile căreia depune tot ce a pu
tut ea realiza, cu sudoare, cu sacrificii imense - libertatea cu
cerită prin luptă, drum nou de viață nouă, idealul socialismu
lui înfăptuit pe pămîntul românesc.

- Sînt copii buni - îmi spunea cineva cu care discutasem 
toate aceste lucruri. O generație limpezită asupra viitorului ei. 
Și cu personalitate. Ancorată în realitate, preocupată de esența 
lucrurilor...

Oare cum vor răspunde Ia test ?... Deocamdată - ochi al
baștri, ochi căprui, ochi negri aplecați asupra foilor de caiet 
școlăresc încearcă să pătrundă în lungul drumului care începe 
dincolo de pragul școlii. Să-i lăsăm să mediteze în liniște și 
să urcăm la primul etaj al corpului de ateliere al școlii.

„Cu o astfel de problemă te vel intilnl, mîine, cu siguranță, și în producție - îi spune învățăcelului maistruî-instructor 
Petre Păun. Stăruie și o vei rezolva I"

In pauza dintre două ore de curs, prof. ing. Constantin lonescu și elevii săi, într-o 
discuție despre proiectele lor de viitor

„Bateți la ușă si intrați, 
pe răspunderea mea!"

Clasa de lăcătușerie. Maistrul- 
tnstrector Nicolae Căluș își 
ține careul obișnuit, înainte de 
a începe munca. Zeci de ochi ti
neri îl urmăresc atenți. serioși.* 
cu curiozitate. Elevi de-a IX-a. 
Unul își trage mai bine mînecile 
bluzei de salopetă (i-a rămas 
cam mică I), altul își aranjează 
discret . simulacrul de freză. 
Maistruî-instructor vede tot 
chiar dacă tu crezi că nu vede, 
își retine zîmbetul și trece mai 
departe. O observație — unuia 
că nu și-a lustruit pantofii, al
tuia că salopeta ar cere repede 
apă și săpun, unuia să nu-și 
mai ascundă mîinile la spate, ci 
să-și taie unghiile, altuia ii 
aranjează el nodul cravatei por
nit rebel, excentric, cum spune 
maistrul, folosind un termen 
tehnic potrivit acum și la vesti
mentație.

„Proză de fiecare zi !“ — ci
tesc în ochii sclipind de inteli
gentă ai unui elev, amintindu-mi 
de expresia colegului lui care 
mă luase în primire, de dimi
neață, la poartă. îi înlocuia pe 
nea Mărin, portarul (oare așa îl 
cheamă sau e numai o poreclă?) 
„pentru două minute — îmi ex
plicase el. Dar. dumneavoastră, 
ce doriți ?“. I-am lămurit pe 
scurt intențiile mele. „Intrați, 
pe răspunderea mea 1“ — m-a 
invitat. M-a însoțit pe drumul 
spre cancelarie, după ce lăsase 
înlocuitor Ia poartă. S-a simțit 
dator să mă informeze : „In 
față este teoria — adică sînt cla
sele în care, știți, intrăm în ale 
științelor ; în dreapta avem ate
lierele — trei etaje cu.strunguri, 
freze, bancuri cu menghine și 
altele. Peste citeva minute, de 
la etajul întii, după ce maistrul- 
lnstructor își va ține proza de 
fiecare zi. va răzbate drumul 
pilei !“ „Cum, adică, drumul pi
lei ?“ — am întrebat surprins, 
uitînd să cer explicații și cu pri
vire la „proza de fiecare zi". „E 
vorba maistrului Nicolae Căluș, 
de la lăcătușerie. Așa spune el 
cînd primește o nouă serie de-a 
IX-a<: veți învăța, mai întîi, 
drumul pilei — adică să ții 
direcția pilei cum trebuie și 
să-ți iasă treaba bine". „Cum 
vă impăcați cu maistrul-instruc- 
to.r ?“ „E un om și jumătate J 
Cam aspru, cam al... dar, știți, îi 
tremură inima pentru fiecare. 
Aici e cancelaria. Bateți la ușă 
și intrați, pe răspunderea mea !“ 

îi dezvălui tovarășului Nico
lae Căluș cum e apreciat careul 
lui din fiecare dimineață — 
„proză de fiecare zi".

„Să adaugi mereu ceva nou 
la o teoremă veche"

îmi place grozav (iertați-mi 
expresia) acest maistru-inst.ruc- 
tor Petre Păun, care se ocupă de 
clasa a X-a, la atelierul de 
strungărie. Are un neastimpăr

— E necesară — spune cl, 
imbrățișîndu-i cu privirea pa 
tinerii care și-au început lucrul, 
îmi amintesc de maistrul care 
m-a învățat meseria, nea Ma
tei. N-am să-l uit niciodată. Ne 
alinia pe un rînd și ne cerceta. 
Bombănea : „Coase-ți nasturele, 
șpală-te pe mîini. calcă-ți haina, 
cămașa să-ți fie fulg I Veți fi 
meseriași, oameni ai ordinii, ai 
disciplinei. După cum îți aran
jezi sculele știu ce-ți poate pie
lea, după cit de murdar de ulei 
ești pe mîini și pe obraz știu că 
incă nu ți-e la îndemînă mese
ria, n-o cunoști îndeajuns, după 
cum arată dulapul cu lucrurile 
personale știu cum îți reglezi 
mașina. Nu ești ordonat în cele 
mărunte — nu vei fi ordonat 
nici în cele mari I"

— Și chiar știa ?
— Știa totul I De la el am în

vățat că grija față de ținuta ta 
caracterizează atitudinea ta fată 
de viață, față de muncă. Era as
pru, rareori dur. nu-ți cerea 
să-i dai scula, aflai din privirile 
lui ce îi trebuia și din faza in 
care era piesa pe care o lucra : 
ciocanul, pila, cheia de 13... Tre
buia să fii ca un asistent care 
dă chirurgului bisturiul cu 
minerul înainte, nu invers, pen
tru ca el să taie precis. în clipa 
decisivă.

— Clipa unică.
— Așa e. Și în meseria noas

tră totul începe cu A, de la 
„proză", cum îi zic băieții ăștia, 
de la lucrurile socotite mărun
te, de disciplină elementară, 
care îți intră în sînge și te fac 
să nu dai bisturiul decât cu mi
nerul înainte. Unii nu cunosc 
treaba asta de acasă și trebuie 
să o facem noi. continuând cu 
drumul pilei, care-ți sapă în re
flex linia dreaptă pe suprafața 
de prelucrat. Pentru că, să știți, 
adolescența este vârsta cind to
tul se ia în serios și rămîne im
primat pînă la maturitate.

Băieții lucrează concentrat. 
Unii au siguranță în mînuirea 
pilei, altora scula le alunecă pe 
■alături. îi vezi că se încruntă, 
se concentrează și Ie înflorește 
apoi zîmbetul cînd lucrul o ia 
ușor din loc. La careu, maistrul 
le-a anunțat că vor prelucra 
astăzi carcase pentru presostate 
(aparate de verificat presiunea 
uleiului pentru navele mariti
me). „Partida" este luată din 
planul uzinei.

Mîini fragede, mîini tinere, 
încălzind carcasele de aluminiu, 
trecînd în fibra metalului scân
teia răspunderii concrete.

al minții care te surprinde, 
câre-ți transmite direct, fără 
șovăială, că „totul e posibil, de
pinde numai de tine", și ți-o și 
dovedește pe loc.

— Le-am dat plăcuța asta și 
le-am spus : faceți un lăcaș, de 
atât pe atît. Aici se cuibărește 
un mecanism de o finețe deose
bită. Citeam în ochii lor: un 
fleac ! Și au zbughit-o cu toții 
la freze. Frezele erau ocupate. 
Meștere — zic ei — mai întâr
ziem, nu avem loc la freze ! 
Făceți-le la strung 1 — le spun. 
Asta și voiam eu, să-i văd la 
strung. Se căznesc ei de-i trec 
sudorile. Nu merge la strung !
— hotărăsc ei. Ia te uită, 
dom’le, nu merge la strung ? !
— mă mir eu. Dar cind termini 
liceul și te repartizează la
S.M.A.-Dîlga, în plin Bărăgan 
(că la Mecanica fină locurile 
sînt limitate) și te întreabă in- 
ginerul-șef : cu cine ai învățat 
meseria la Mecanica fină, marcă 
de prestigiu, de nu-mi poți re
para pompa asta de injecție ? — 
ai să-i spui că ai făcut cu Petre 
Păun. Și eu am să mă perpe
lesc acasă ca pe jar că nu ai 
fost curios să știi că strungul 
are niște anexe, că astea folo
sesc și ele la ceva, dacă ai fan
tezie și cap tehnic și teorie ma
tematică și mecanică în el. Și 
le mai spun : meșterul meu 
avea un strung cît o valiză și 
cînd i-am spus că nu la strung, 
ci la freză pot să-i fac piesa 
cerută, el mi-a croit una, pentru 
că nu avea freză și a inters 
strungul cu fundul în sus, fir-ar 
să fie, și l-a fixat, și a dat dru
mul la o drăcie pe care o văzu
sem și-mi fusese lene să întreb 
la ce folosește, și a făcut piesa 
cît ai clipi, și a zis : mă. istoria 
aici a ajuns, mîine va fi altceva, 
o nouă istorie, cu alte scule, o 
să le inventezi tu, dar să-ți 
umble mintea acum.

— Meștere, m-ai zăpăcit ! — 
exclam, întrerupîndu-il. Și ce-ai 
făcut ?

— I-am lăsat să fiarbă două 
zile, i-am ambiționat. Dădeau 
tîrcoale strungului, nu se mai 
uitau la freze, cu toate că erau 
libere. Și, pe rind, nu dintr-o 
dată, le-am explicat anexele, lă- 
sîndu-i să creadă că le desco
peră singuri. Duduia sîngele in 
ei. a fiind, calculînd. îi simțeam 
cum își iubesc meseria. Orice 
meserie e grea — le spun eu — 
chiar și aia de ospătar, la care 
unii din voi se gîndesc. socotind 
că umblă cîinii cu covrigi în 
coadă, dar și aia e grea, că, fra; 
ților, cu noul acord global, dacă 
nu-ți iubești meseria și nu o 
faci cum trebuie iei nimic, cuc 
și altă pasăre !

— Meștere, nu-i lași mai ușor, 
că au mult de învățat la orele 
de clasă, „la teorie", cum se 
zice ? — insinuez eu.

— Cum să-i las 1 Niciodată 
nu-i prea mult de Învățat, ci 
prea puțin. Mintea omului e 
uriașă, niciodată nu-i ocupată 
îndeajuns. Știu după mine, cre- 
deți-mă I De asta ține seama în- 
vățămintul nostru, așezat pe te
melii noi, legat de practică, de 
producție, potrivit drumului 
nostru socialist. Altfel nu prinzi 
viitorul, rămîi în trecut, cum 
spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la o adunare.

Uimitor cum se potrivea pă
rerea meșterului cu părerea di
rectorului liceului, inginerul 
Constantin lonescu. Acestuia ii 
pusesem întrebarea dacă nu 
cumva elevii- sînt prea „încăp
eați" la unele materii. „Știu — 
îmi spusese el — mulți părinți 
se plîng de supraîncărcare, ba, 
mai mult, unii minimalizează 
partea practică a învățămintului 
și recurg la tot felul de tertipuri 
să-i ferească pe tineri de con
tactul cu strungul sau pila. O 
mentalitate profund greșită ! 
Uită că perspectiva acestor ti
neri este alta decît a fost a lor. 
Supraîncărcare ? Fals I După 
mine, sintem încă la limita in
ferioară a capacității biologice 
de învățare. Legînd învățămin- 
tul de practică, deschidem mult 
mai multe canale de receptare. 
Munca intelectuală nu mai este 
posibilă fără cea practică — 
munca practică nu mai este po
sibilă fără cea intelectuală. A- 
cesta va fi munci toiul viitoru
lui pe care-1 formează școala 
românească !“.

Reiau discuția cu meșterul, 
după ce a făcut o tură prin 
atelier, observînd ce și cum lu
crează fiecare :

— Meștere : spuneai că nici
odată nu-i prea mult de învă
țat. ci prea puțin. Cum să în
țeleg treaba asta ?

— E al naibii de simplu ! Să 
fii mereu în priză, asta e ! Să-ți 
meargă mintea, dincolo de ma
nual, care oferă cunoștințele 
obținute de alții pînă la un mo
ment dat. Nu poți trăi în pre
zent și în viitor numai cu ce-ți 
dă manualul, vei fi rupt de 
practică, pentru că viața o ia 
mereu înainte, civilizația viito
rului nu se lasă prinsă in ma
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Clipa in care elevul vrea să dezlege o nouă taină a 
meseriei... e cea mai plăcută pentru maistruî-instructor ț

Nicolae Căluș
Foto : Eugen DICHISEANU

nuale. Trebuie să faci repede 
și bine, tot mai bine, cu cit mai 
puțin material. Și ce bucurie 
cind vezi că tînărul înțelege 
mai profund și mai exact lu
crul acesta decît părinții lui I 
Iată. îi dau unui elev cîțeva 
cuțite de strung și-i dau și ala
ma necesară sau un alt mate
rial și-i dau și schița și-i spun: 
fă-mi duzele astea I 11 fur cu 
coada ochiului și-1 văd că-și 
alege cuțitele, nu se grăbește 
și eu mă neliniștesc — ce face 
ăla. că era băiat buri ?! — dar 
el alege și alege și se hotărăște 
cu greu. într-un tîrziu, iar eu

Captivantul drum spre tainele 
cunoașterii științifice

Există și un noroc al repor
terului, gindesc. aflînd că as
tăzi este și zi de comunicări 
științifice. Părăsesc atelierele 
cu zgomotul lor specific da 
microuzină și aștept în curte, 
în plin soare, ora de începere 
a acestor manifestări inexis
tente în școala de pe vremea 
mea. Sînt curios să-i urmăresc 
și în această ipostază pe tinerii 
elevi, muncitorii de mîine ai 
uzinei de mecanică fină, tineri 
despre care îmi vorbise cu min- 
drie maistrul Stelian Chiru, se
cretarul comitetului de partid 
al întreprinderii. „Uzina și 
școala sint un singur organism 
— imi spusese el. Liceul nostru 
industrial este. într-un fel. cel 
mai fin sector al nostru, cel mai 
complex, cel care creează, in
struiește, formează schimbul 
nostru de mîine. Tot acolo se 
perfecționează, completîndu-și 
studiile, mulți dintre munci
torii noștri. Tată și fiu se re
găsesc de multe ori în aceeași 
bancă, în timpuri diferite ale 
zilei. Eu îl numesc cel mai pro
ductiv sector al nostru, cu bă
taie lungă în viitor. Acolo 
crește schimbul nostru de mîi
ne. calitativ superior, pentru că 
vor fi. tinerii aceștia, fiii și 
fiicele noastre, intelectuali- 
muncitori, pe măsura orizontu
lui lor calitativ superior orizon
tului nostru."

Urmărit de aceste gînduri 
era să întîrzii la sesiunea de 
comunicări. Am preferat sec
țiunea matematică — își anun
țase participarea academicianul 
Caius Iacob, 

mă supăr, în sine-mî, că pierde 
timpul. A luat, in sfirșit, un 
cuțit de 1,50, nu unul de 2, cu 
care i-ar fi fost mai ușor. De 
ce. băiete — îl întreb — iei 
unul de 1,50 ? Tovarășe maistru 
— zice — dacă greșesc și fac 
rebut, trebuie să-mi rămînă 
material. Uite, la fiecare tură 
imi rămîn 2 milimetri. Dacă nu 
greșesc — și eu asta vreau —

facem economie și ies duze in 
plus I Ia te uită, dom’le I — fac 
eu pe miratul, dar plesnesc de 
bucurie că el gîndește economic, 
singur, fără să-1 împing de la 
spate. Așa va gîndi și cînd va 
fi .în producție. Și observ că și 
mișcările lui sînt mai puține, 
că și sculele stau la îndemînă 
și nu pierde timp. Și aș aprinde 
o țigară, dar m-am lăsat de 
fumat. Ăsta — îmi spun — nici 
în fața vestitului matematician 
Țițeica nu se va intimida și va 
merge pe drumul lui, adăugind, 
tot timpul, ceva nou la o teo
remă veche I

Dumitru Bogdan, clasa a 
Xll-a. Mărunțel, negricios, si
gur pe el. a urcat pe podiumul 
catedrei. Tema comunicării — 
de geometrie — abstractă pen
tru unul ca mine : „Transfor
mări prin inversiune." Și-mi 
devine și mai abstractă cînd 
maistruî-instructor Enache 
Toma, secretarul organizației 
de partid a școlii. îmi șoptește: 
„E o problemă de logică mate
matică 1“ Cer scuze deci dacă 
relatarea mea va fi susceptibilă 
de serioase corecturi, dar ga
rantez pentru sensul afectiv, 
uman, al momentului. Bogdan 
face un cerc pe tablă, un cerc 
intersectat de citeva drepte, 
numite A.B.C. și... așa mai de
parte. Se adîncește in studiul 
unghiurilor, le compară, le 
transformă în formule, le re- 
proiectează în afara cercului.

— Bine, Bogdane — intervine 
după un sfert de oră de demon
strație conducătoarea sesiunii, 
profesoara Eugenia Roșea. De
monstrația a fost frumoasă, ai 
și elemente de priginalitate...

— Lăsați-mă că nu am ispră
vit, acum vine partea capti
vantă I

Nu, glasul lui nu exprimă 
rugăminte, ci invitație la răb
dare. Și academicianul Caius 
Iacob dă din cap. aprobă : 
„Zi-i înainte, băiete I" Tabla e 
ștearsă de trei ori la rînd. apar 
alte formule, alt joc al unghiu
rilor din a căror alcătuire cer
cul de pe tablă se reproiectea- 
ză lateral, strîns în chingile 
unei logici care mie îmi scapă, 
arătîndu-se ochilor noștri sub 

forma unei linii drepte. Bogdan 
lasă creta și scoate de sub ca
tedră un aparat meșterit de el : 
un fundal cu o coală de bloc, 
prinsă intr-o ramă, pe care un 
dispozitiv format din pîrghii 
(liniile drepte de pe tablă, cu 
toate unghiurile lor) trasează 
cercul. reflectindu-1 imediat, 
lateral, ca linie dreaptă. Poate 
că așa acționează un obturator 
de aparat fotografic sau alt 
dispozitiv complicat. Nimic din 
abstracta demonstrație de la 
început nu mai stăruie, topită 
in realizarea practică, meca
nică.

Academicianul urcă sprinten 
la catedră.

— Mai vezi și alte consecințe 
ale demonstrației tale. Bog
dane ?

— Nu cred I — răspunde calm 
tînărul după o pauză de gîndî- 
re. timp în care îmbrățișase cu 
privirea cercul de pe tablă. 
Le-am epuizat pe toate.

— Niciodată să nu te gră
bești să spui așa ceva. Meca-

Opțiunea tinereții: aspirații 
înalte, muncă stăruitoare

Gînduri, proiecte, mărturi
siri... Sînt toate strînse aici, pe 
162 foi de caiet școlăresc și-mi 
vorbesc de aproape, fără sfială, 
cu sinceritate. Poate printre 
aceste file se află și cea scrisă 
de elevul despre care mi s-a 
povestit că — socotit recalci
trant — a dispărut de la școală 
și de acasă. încordare, dispera
rea părinților, grija școlii, re- 
mușcări sau învinuiri, recu
noașteri tirzii de metodă greși
tă— toate nu fac nimic cînd un 
om parcă e înghițit în necu
noscut Un om e un om. nu 
dispare ca acul într-un cai* cu 
fin I Pînă la urmă. „recalci
trantul" este găsit în compania 
unor căldărari. Oamenii aceia 
se lasă însă greu convinși să-i 
dea drumul, pentru că el mun
cește cît zece — „are mînă !“ 
— carevasăzică . au descoperit 
niște căldărari ce trebuia de 
mult descoperit de alții, la 
timp. E adus, cu chiu cu vai, 
acasă, mama se roagă să fie 
reprimit la școală. De ce să se 
roage ? E reprimit cu brațele 
deschise — i se cunoaște acum 
călcîiul lui Ahile — și „recalci
trantul" descîlcește formule ma
tematice cu ușurință, le aplică, 
supunând . gîndului lui metalul. 
Un caz real — petrecut la 
școala aceasta sau la o altă 
școală, nu are importanță 
acum — demonstrând cît de 
delicată și dificilă e munca de 
descoperire a vocațiilor, de mo
delare a caracterelor. Imi place 
să cred că și gindul acelui elev, 
gindul lui de viitor a fost aș
ternut pe una din aceste foi.

Și mai sînt și alte cazuri, 
care sînt încă ale noastre, ale 
tuturor, atît timp cît unii ti
neri mai fug de muncă, bat stră
zile fără rost sau, in cel mai 
bun caz, fac act de prezență 
zilnică la o oră sau două de 
practică sau de clasă. „Nu se 
poate, toți au un «călcîi al lui 
Ahile»-, care, odată descoperit, 
cu răbdare și omenie, cu tact și 
știința vieții, îi determină să 
lupte penti-u propria demnitate, 
pentru propria lor formare — 
îmi spunea unul dintre profeso
rii liceului. Dar acestea sînt ca- 
zurile-limită, cele puține, și sar 
in ochi, pentru că sin.t «eveni
mente»". „Cu atit mai mult" — 
spun. „Da. cu atît mai mult 
avem datoria să le scădem nu
mărul pînă la dispariție" — con
chide interlocutorul.

Mă aplec cu emoție asupra ce
lor 162 de răspunsuri la cele 
citeva întrebări pe care le-am 
propus, printre care trei funda
mentale : „Ce proiecte de vii
tor aveți „Cum socotiți că 
se pot ele realiza „Care este 
drumul de urmat Nu ne cu
noaștem, nu am cerut nimănui 
să semneze (unii au semnat din 
proprie inițiativă). Iată dialogul 
câtorva tineri de clasa a X-a și 
a Xll-a cu ei înșiși.

— Vreau să ajung un munci
tor bine pregătit. De preferin
ță, la întreprinderea de meca
nică fină. Drumul este cel al 

nica este știința generală a 
mișcării, stă la baza tuturor 
științelor. Iată...

Și de la figura cercului por
nește o altă demonstrație, du- 
cînd mai departe calculul lui 
Bogdan, trecîndu-1 prlntr-un 
ansamblu de alte formule și 
imagini, care ne introduc în do
meniul aerodinamicii. Și Bog
dan și ceilalți elevi privesc, as
cultă, notează grăbiți, calcu
lează, trasează unghiuri și 
cercuri și toate (îmi dau seama 
privindu-i și ascultîndu-le 
șoapta : „așa s-ar putea calcula 
o aripă de avion") se ancorează 
într-o realitate bine definită, 
care se lasă cucerită, pas cu 
pas. de mințile sprintene. Aca
demician și elevi sînt una in 
marea aventură a matematicii 
care-i transportă mai adine în 
natura lucrurilor concrete. E 
liniște, doar creta scîrțîie pe 
tablă. Răzbate pînă la noi mur
murul neîntrerupt al uzinei din 
apropiere. Iar murmurul acesta 
îl traduc ca pe o chemare plină 
de limpezi semnificații.

muncii perseverente, 11 știu, da. 
Nu întotdeauna calc bine pe el, 
și de aceea uneori mă tem.

— Da, eu discut cu părinții 
proiectele mele de viitor. Adi
că, ei discută cu mine. Ei îl văd 
într-un fel, eu în altul. Ne în
țelegem greu.

— Noi. eu cu părinții, ne în
țelegem perfect, sintem de 
acord că trebuie să muncesc și 
să învăț mult. Ei vor să devin 
medic. Mie îmi plac mai mult 
orele de practică decit cele de 
teorie. Dar iau în piept și teo
ria, că ce m-aș face la practică 
fără ea ? De aceea...

— Proiectele mele de viitor 
le-am legat de modelul pe care 
mi l-am ales și-l iubesc : tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Vreau 
să fiu drept, să lupt pentru nou. 
Voi fi inginer mecanic. Sînt 
multe de descoperit și de pus 
în practică în acest domeniu.

— Viitorul mi-1 clădesc cu 
ajutorul părinților ; ei știu mai 
bine ce mi se potrivește.

— Vreau să devin cosmeti- 
ciană, nimic altceva. Dar nu 
una de duzină. (Oare de ce ai 
venit la mecanică fină ? — nu 
mă pot opri să nu-i pun, men
tal, întrebarea. Dar rășpuns nu 
găsesc, restul paginii e alb).

— Cred despre mine că am 
idei tehnice noi și in așa fel 
este alcătuită viața noastră In
cit, dacă se vor dovedi idei bune, 
se vor realiza neapărat. Vom 
vedea cum va fi. Întîi să tbec 
treapta a Il-a.

— Voi fi întîi muncitor, apoi 
maistre și în final inginer. Mi-e 
clar acest lucru, da I Orele de 
practică sînt orele mele de me
ditație solitară la strung sau la 
freză. Așa le numesc eu cînd 
stau de vorbă cu lucrurile și ele 
îmi răspund, în felul lor, dîn- 
du-se după mine. Părinții mă 
Iasă în pace, mi-au spus câ vii
torul mi-1 fac singurț nu se a- 
mestecă. (Norocoși oameni ! — 
nu mă pot opri să nu remarc).

...Ne oprim aici. Nu ne propunem să tragem concluzii gră
bite pe marginea testului sau a faptelor și opiniilor înregistrate 
pe parcursul investigației noastre. Drumul de urmat este clar 
definit in cadrul procesului nostru de învățămînt : o cît mai 
strînsă și fertilă legătură dintre teorie și practică, dintre școală 
și producție, slujind la modelarea omului nou, la înflorirea mul
tilaterală a personalității umane. Invităm, în acest sens, la me
ditație atît pe tineri, cît și pe părinții și dascălii lor, pornind 
de la constatarea că schimbul nostru de mîine își descifrează 
de pe acum orizontul nou al preocupărilor, integrarea în mun
ca productivă. Un orizont sensibil îmbogățit, la nivelul stadiu
lui superior de dezvoltare a societății noastre, care impune exi
gențe sporite în ce privește formarea schimbului de mîine al 
clasei muncitoare, chemat să transforme în realitate mărețele 
obiective economice și sociale cuprinse în Programul partidului, 
înaltele idealuri de viitor ale comuniștilor.

Dionisie ȘINCAN

— .Voi fi ingineră, știu asta. 
Dar pe ce drum voi merge nu 
știu încă, depinde de bacalau
reat, de examenul de admitere 
la un institut. Poate prin inter
mediul uzinei, dacă nu voi tre
ce, dintr-un pas, cele două exa
mene. Sint liniștită insă pentru 
că lucrul în atelier imi este Ia 
fel de plăcut ca și studiul teo
retic, îmi dă satisfacție, mă 
obișnuiește cu trăirile uzinei.

Dialogul poate continua, este 
captivant, uneori fermecător, 
alteori grav, prin accentele de 
îndoială care și ea — surprin
zător — e creatoare, generatoa
re de noi alternative, de noi 
hotăriri : „Poate nu voi izbuti, 
am multe lacune, dar voi munci 
și, in uzină, le voi lichida și 
voi reveni la atac, cucerind ce 
mi-am pus in gînd : să devin 
un inginer valoros al țării". 
Iar din toate aceste mărturisiri, 
mal naive sau mai mature, se 
desprinde siguranța tinerilor că 
în societatea noastră viitorul le 
este asigurat, că pot accede la 
orice meserie, dacă învăța con
știincios. dacă își fac datoria ;j 
de aici și dorința tuturor de a 
nu urma un drum bătătorit de 
alții, ci drumul lor, ales de ei 
(doar unul sau doi acceptă dru
mul ales de părinți, restul și| 
l-au ales de acord cu părinții1 
sau împotriva propunerilor lor). 
Pentru covârșitoarea lor majo
ritate rampa da lansare este 
uzina, cu atmosfera ei de răs
pundere muncitorească, de dis
ciplină, de muncă bărbătească, 
îndrăzneață, capabilă să le as-! 
cută inteligența, să le ofere sa
tisfacția Împlinirii — și chiar 
dacă unii vor să devină medici 
sau profesori sau constructori 
de avioane sau juriști — ei nu! 
exclud nici posibilele eșecuri, 
evaluîndu-și lucid forțele și! 
gindindu-se, într-o asemenea 
eventualitate, cu liniște și dra
goste la uzină ca la un „port al 
speranței", de unde pot reîn
cepe marile căutări ale vieții, cu 
ajutorul muncii productive.

Din cele 162 de răspunsuri am 
desprins că :
1. 123 de tineri vor să dea exa

men de admitere în învăță- 
mintul superior. Dar :
a) 61 dintre ei se vor duce 
întîi in producție, propuni'n- 
du-și să-și fortifice cunoștin
țele și să urmeze apoi cursu
rile la seral ;
b) 62 vor da direct la dife
rite facultăți („am libertatea 
să încerc !“ — mărturisește
unul dintre ei. Desigur — îi 

răspund — toți avem liber
tatea aceasta și sintem în
demnați cu căldură să o fo
losim).

2. 162 de tineri — deci toți par
ticipants la test — iși văd 
realizarea numai prin muncă, 
în care se îmbină studiul teo
retic cu lucrul practic ; de
sigur, proporțiile sînt de di
ferite mărimi, reflectind va
rietatea bogată de concepții 
și opțiuni. Firesc — îmi 
spun — avem de-a face cu 
un proces sensibil. în plină 
plămădire și clarificare, în 
care unele mentalități vetus
te, simpliste se confruntă cu 
valorile noi, superioare pro
movate de școală și socie
tate.

EXIGENTELE CODULUI ETIC
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Președintele Statului Israel
Excelenței Sale Domnului CHAIM HERZOG CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE A CEHOSLOVACIEI r ____

a»

Cu ocazia învestirii dumneavoastră în funcția de președinte al Statului 
Israel, vă transmit calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
fericire personală, de pace și prosperitate poporului israelian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Și

La sala „Arghezi" din Capitală s-a 
deschis, vineri, o expoziție cu lucrări 
de pictură, acuarelă și pictură pe 
sticlă realizate de Vera Marina So- 
mogyi (Austria).

Semnificația organizării acestei 
manifestări expoziționale. aportul ar
tei Ia dezvoltarea relațiilor de pri
etenie dintre țări și popoare, la mai 
buna lor cunoaștere și apropiere au 
fost relevate în alocuțiunile rostite 
de prof. Nicolae Iorga, directorul 
Școlii populare de artă din Bucu-

pești, șl Andreas Somogyi, amba
sadorul Austriei la București.

La vernisaj au participat Ladislau 
Hegeduș, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, oa
meni de artă și cultură, numeroși iu
bitori ai artelor plastice.

Au fost prezenți șefi 
diplomatice acreditați în 
tră, membri ai corpului

de misiuni 
tara noas- 
diplomatic.

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Din marea carte a patriei — Sub 
steagul glorios al partidului 
Film artistic : „27 de ore" 
Ora de muzică
La sfîrșit de săptămlnă O Telex 
Băicoi 7 000 — reportaj 
Săptămîna politică
1001 de seri

11,20
112,10
13,00
18,15
18.30
18,45
10,00 Telejurnal
19.30 Teleenclclopedia © Arta româ

nească ® Grafica militantă O Mo
numente arhitectonice — Teatrul 
din Brăila ® Natura șl viața

30,00 Film artistic : „Străzile au amin-

tirl". Producție a Studioului cine
matografic „București". Scenariul : 
Ioan Grlgorescu. Regla : Manole 
Marcus

21,25 Cîntecul șl poezia care ne-au în
soțit istoria

21,55 Telejurnal
22,10 Inșir-te varietăți — spectacol mu- 

zical-umoristic-coregrafic

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.30 Invitați în studioul nostru — so

prana Marina Mlrea și baritonul 
Nicolae Herlea

20,05 Ritmuri .tinerești — muzică ușoară 
20,45 La hanul melodiilor
21.30 Muzică de jaz
21,55 Telejurnal
22,10 Portret componistic

Berger

Cu prilejul Zilei naționale a Ceho
slovaciei, ambasadorul acestei țări la 
București, Josef Simon, a oferit, vi
neri, o recepție.

Au participat tovarășii Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, Virgil Teodorescu, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale. Iosif 
Uglar, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, Gheorghe 
Chivulescu, ministrul justiției, 
Constantin Oancea. adjunct al minis
trului afacerilor externe. Nicolae 
Andrei, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, general-loco- 
tenent Gheorghe Gomoiu. adjunct al 
ministrului apărării naționale. Marin 
Nicolae, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării. Ion 
Găieteanu, secretar de stat la Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
membri ai conducerii altor minis
tere și instituții centrale, reprezen
tanți ai unor organizații de masă și 
obștești, generali și ofițeri, oameni 
de știință și cultură.

Au luat parte, de asemenea, șefi

de misiuni diplomatice acreditat! la 
București, membri ai corpului diplo
matic. /

★

Cu ocazia celei de-a 38-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă, ambasadorul 
R.S. Cehoslovace la București. Josef 
Simon, a depus, vineri dimineața, o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

■Ar
Vineri dimineața, la Consulatul ge

neral al R.S. Cehoslovace din Con
stanța a avut loc o întîlnire priete
nească cu ocazia celei de-a 38-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub dominația fascistă.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă șl obștești, 
ziariști.

Erau, de asemenea, prezenti mem
bri ai celorlalte consulate din Con
stanța.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Oldrich Sigut, 
consulul general al R.S. Cehoslovace 
la Constanța.

(Agerpres)

Locuri pe litoral la tarife reduse în această perioadă 
prin I.T.H.R. București

Wilhelm

întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante București asigură 
in luna mai și in prima jumătate 
a lunii iunie locuri în stațiunile de 
pe litoral la tarife reduse. Astfel, 
în luna mai, costul pe zi de o per
soană cu pensiune completă (ca
zare și masă) este de 71 lei. iar în 
prima jumătate a lunii iunie este 
de 79 lei. Se pot obține bilete pe 
orice durată solicitată. Plecările

din București au loc In fiecare zi. 
înscrieri și informații la agențiile 

de turism ale I.T.H.R. București 
din : str. Luterană nr. 4 — tel. 
14 21 77/2958 ; Bd. Republicii nr. 68
— tel. 14 08 00 ; Calea Moșilor, bloc 
55 bis — tel. 11 08 48 ; Bd. 1848 nr. 4
— tel. 14 98 81 ; Bd. N. Bălcescu 
nr. 35 — tel. 15 74 11 ; Calea Grivi- 
ței nr. 139 ; str. N. Tonitza nr. 13 ; 
str. Mendeleev nr. 14 — tel. 59 37 60.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 7 

mai, ora 21 — 10 mai, ora 21. In tară : 
Vreme schimbătoare, cu cer temporar 
noros? nr cădea ploi locale, care vor 
avea Ui ,£ iracter de averse în jumătatea 
de nord a țării, în rest averse izolate. 
Vînt moderat, predominînd din sectorul

nord-vestlc. Temperatura aerului va 
marca o creștere ușoară: minimele vor 
fi cuprinse între 3 și 13 grade. Izolat 
mai coborîte în depresiuni, iar valo
rile maxime vor oscila între 15 șl 25 de 
grade, local mai ridicate. In București 
Vreme schimbătoare, cu cer temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vint moderat. Temperatura minimă va 
oscila între 7 și 10 grade, iar maxima 
între 22 și 25 de grade. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

TÎRGOVIȘTE : Consfătuire pe tema educației patriotice, 
revoluționare a oamenilor muncii

în cadrul acțiunilor organizate de 
Comitetul județean de partid Dîm
bovița pentru transpunerea în via
tă a orientărilor și indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceausescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1982

Pe stindardul de luptă al partidului
mărețele idealuri ale poporului

(Urmare din pag. I)

de simțire și voință. legați Prin 
același fierbinte gînd : de a apăra 
libertatea și integritatea tării. Așa 
s-a întîmplat la 1 Mai 1939, cînd 
in inima tării, la București, pesta 
20 000 de muncitori — comuniști, 
socialiști, social-democrati — au 
străbătut în rinduri strânse străzile, 
purtînd pancarte și scandînd ceea 
ce era înscris adine în inima între
gului popor — „Vrem România 
liberă !“, „Jos fascismul, jos războ
iul !“. Se ilustra cu forță deosebită, 
cum s-a remarcat chiar în epocă 
în largi cercuri ale opiniei publica 
internaționale, că poporul român 
respinge cu hotărâre fascismul, 
fiind gata să apere hotarele patriei 
în fața oricărui agresor, să apere 
fiecare palmă din pămîntul patriei. 
La reușita marii demonstrații anti
fasciste și antirăzboinice de acum 
44 de ani. la imprimarea spiritului 
său combativ o contribuție hotări- 
toare a adus comisia însărcinată 
de partid cu pregătirea și organi
zarea manifestației, comisie în ca
drul căreia o rodnică și energică 
activitate a desfășurat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Stau mărturie sutele de publi
cații legale și ilegale editate. în
drumate sau orientate de partid, 
artjcolele semnate de militantii 
s.V i manifestele și broșurile tipă
rite de partid, prin care se demas- 
cau țelurile cotropitoare ale fas
cismului, grava amenințare pe 
care acesta o reprezenta pentru 
existenta liberă a României, che- 
mînd la strângerea intr-un unic 
șuvoi, intr-un larg front antifas
cist a tuturor forțelor democratice 
și patriotice, ca singura cale de 
zăgăzuire a ascensiunii organiza
țiilor de extremă dreaptă spre 
cîrma tării.

„Ne cheamă la luptă sîngele Iui

Doja, Horia și Tudor Vladimirescu. 
Ne cheamă la luptă dragostea de 
această țară pe care nu vrem s-o 
vedem sl'îșiată și cotropită, dragos
tea de acest popor pe care nu-1 
vrem îngenunchiat șl robit" — 
glăsuia un manifest comunist din 
anul 1938.

In numele acestor idealuri, comu
niștii au arătat că sînt cei dinții 
care vor pune mina pe armă în 
lupta cu agresorul fascist, pentru a 
împiedica sfîrtecarea trupului tării. 
Iar atunci cînd, prin cîrdășia state
lor fasciste, amenințarea ce plana 
asupra țării a devenit realitate prin 
odiosul Dictat de la Viena, parti
dul comunist a fost sufletul marii 
împotriviri a poporului fată do 
dominația nazistă, pentru restau
rarea României democratice șl 
libere. Partidul a pregătit și orga
nizat mărețul act de demnitate na
țională din august 1944, coalizînd 
toate forțele sănătoase ale națiunii, 
asigurând prin aceasta izbînda stră
lucită a istoricei zile de 23 
1944 — moment de crucială 
nătate în destinele patriei, 
această zi ziua de început 
drum nou în istoria românească, 
drum pe care poporul, condus de 
partid, a pășit cu hotărâre și spe
ranță. In anii care au trecut de 
atunci, partidul nostru comunist a 
convins prin fapte 
independenței pentru care 
jertfit atîtea generații de înaintași 
se poate consolida necontenit prin 
făurirea unei economii puternice, 
armonioase, prin realizarea unității 
de gîndire, simțire și acțiune a în
tregului popor, prin participarea sa 
activă, conștientă la conducerea 
treburilor țării. Acesta a fost sensul 
înalt al întregii politici a partidu
lui nostru — înălțarea tării și a oa
menilor ei în demnitate. în liber
tate, în unitate.

Acesta a fost cu deosebire sensul 
înalt al politicii partidului in pe-

August 
însem- 
A fost 
a unui

că idealul 
s-au

rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului. O epocă în 
care vibranta cinstire a trecutului, 
cu marile sale lecții de atașament 
și dăruire în lupta pentru liberta
tea. patriei, este dublată, în numele 
intăririi independentei naționale, 
de un efort constructiv fără prece
dent, de o amplă punere în va
loare a energiilor creatoare ale na
țiunii noastre. O epocă în care am 
înregistrat cu constanță ritmuri 
înalte de dezvoltare economică, ce 
au asigurat creșterea avuției na
ționale — trainică temelie a inde
pendenței tării. O epocă în care 
s-a sudat puternic unitatea moral- 
politică a tuturor fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, pe 
postamentul solid al- înfăptuirii 
egalității depline a tuturor cetățe
nilor patriei, al dezvoltării armo
nioase a tuturor zonelor sale. O 
epocă in care s-a realizat un vast 
și unitar ansamblu de măsuri me
nite să creeze cadrul propice afir
mării plenare a personalității uma
ne, participării tuturor oamenilor 
muncii la solutionarea problemelor 
obștești, la conducerea vieții so- 
cial-politice.

O epocă asupra căreia și-a așezat 
puternic și inconfundabil pecetea 
gîndirea clarvăzătoare. cuteză
toare, activitatea neobosită a to
varășului Nicolae Ceaușescu. alesul 
fiu al națiunii române, 
viu al unității noastre, 
noastre de a trăi liberi 
liberă, socialistă, Uniți 
gur om, ca o singură și 
mă în jurul partidului, 
rului său general,
Nicolae Ceaușescu, oamenii mun
cii, toți fiii patriei dau strălucire 
nouă tradițiilor de luptă ale parti
dului, ale poporului, prin muncă 
harnică, plină de răspundere, impli- 
nind urarea de . inimă a poetului : 
țării, la trecutu-i mare, mare 
viitor !

cu privire la perfecționarea activi
tății de propagandă, politice si edu
cative. la Tîrgoviște a avut loc o 
consfătuire de lucru cu tema : „Edu
cația patriotică, revoluționară a oa
menilor muncii. Folosirea elemente
lor de istorie locală, în contextul is
toriei naționale. în manifestările cul
tural-educative de masă".

In deschiderea consfătuirii, tova
rășul Florea Ristache, prim-secretar 
al Comitetului județean Dîmbovița 
al P.C.R., a prezentat expunerea : 
„Prezent, trecut și viitor în dezvolta
rea economioo-socială a județului 
Dîmbovița". In încheiere a luat cu- 
vintul tovarășa Suzana Gâdea, pre
ședintele Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste.

La consfătuire, au participat acti
viști de partid, ai organizațiilor de 
masă și obștești, cadre din instituții
le de cultură șl invățămînt, propa
gandiști din județ. (Gheorghe Manea, 
corespondentul „Scînteii").

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. D. GERMANĂ

oraș al florilor,
oraș al

dominatDupă peisajul din Nord, 
de cimpii întinse, ușor vălurite, ți
nuturile din sudul Republicii De
mocrate Germane oferă călătoru
lui un peisaj în continuă schim
bare : munți cu spinări domoale, 
văi străbătute de ape curgătoare, 
pajiști cu flori multicolore, nesfîr- 
șite păduri... Aici, în această parte 
a țării, se află vestita pădure a 
Thuringiei — implantată în trei re
giuni — Suhl, Erfurt și Gera — 
una din zonele cele mai pitorești 
ale republicii, cu numeroase ame
najări turistice.

Orașul Erfurt, capitala regiunii 
cu același nume, este el însuși 
străjuit de munți păduroși. Cu o 
istorie de peste 1 200 de ani, această 
frumoasă așezare reunește, într-o 
armonie fericită, monumentele is
torice medievale cu însemnele dis
tincte ale prezentului. Pe înălțimea 
din centrul orașului, ansamblul de 
edificii dominat de Dom, con
struite în secolele XII—XIV in stil 
gotic, a rămas peste veacuri ca o 
emblemă a localității, pe care o 
poți identifica din depărtare. „Kră- 
merbriicke" (Podul băcanului) da
tează din 1325, unind cele două ma
luri ale riului Gera, unde s-au păs
trat case în cunoscutul stil „Fach- 
werk“. Sînt clădiri specifice regiu
nilor centrale ale Europei (Germa
nia, Franța, Elveția, Olanda, Bel
gia), ridicate pe un cadru de 
grinzi, care, după completarea zi
durilor, rămîn vizibile, vopsite ■ în 
culori închise și uneori frumos 
sculptate.

Muzeele orașului oferă vizitato
rului interesante mărturii despre 
evoluția istorică a meșteșugurilor 
în regiune, expun obiecte de artă 
din evul mediu, înfățișează flora și 
fauna, ca și geologia acestui ținut.

Ca și în restul țării, în anii so
cialismului s-a înregistrat aici un 
adevărat salt în istorie. Erfurtul a 
devenit o regiune industrial-agrară, 
cu ramuri importante pentru eco
nomia țării în ansamblu, cum sînt 
electronica, • electrotehnica, instala
ții de prelucrare a datelor, aparataj 
pentru telecomunicații. In orașul 
Eisennach s-a dezvoltat producția 
de automobile „Wartburg", după 
numele castelului din localitate ; la 
Weimar, combinatul de » mașini 
agricole ține pasul cu cerințele tot 
mai mari ale agriculturii socialiste.

Și in acest sector, regiunea se 
situează la loc de cinste în reali
zarea hotăririlor Partidului Socia-

hărniciei
list Unit din Germania, a sarcini
lor prevăzute în planul de dezvol
tare economică pentru 1983. In con
formitate cu aceste orientări, lu
crătorii din cooperativele agricole 
de producție și fermele de stat sînt 
chemați să sporească producția de 
cereale și furaje pe baza folosirii 
intensive a fiecărui metru pătrat 
de suprafață utilizabilă. Se preco
nizează, totodată, eliminarea siste
matică a disparităților care sub
zistă în ceea ce privește nivelurile 
randamentelor pe raioane, coopera
tive și ferme de stat, care își des
fășoară activitatea de producție in 
condiții identice sau similare.

Ce urmăresc să realizeze anul 
acesta gospodarii ogoarelor din re
giunea Erfurt ? Ei s-au angajat să 
producă 145 000 tone legume și 
67 500 tone fructe de bună calitate 
pentru aprovizionarea populației, să 
sporească rezultatele obținute în 
creșterea animalelor și în alte sec
toare agrare. în atingerea acestor 
obiective, se urmărește extinderea 
experienței înaintate și populariza
rea progreselor tehnico-știintifice 
de specialitate, astfel incit ele să 
devină pe înțelesul și la indemîna 
tuturor muncitorilor din unitățile 
agricole. Sprijinind această acțiu
ne, organizațiile de partid pun un 
accent deosebit pe intensificarea 
propagandei economice, astfel ca în 
toate formele de școlarizare lucră
torii ogoarelor să dobîndească de
prinderea zilnică de ,„a socoti, a 
măsura și a cîntări", în sensul apre
cierii operative a eficienței muncii 
și a mijloacelor materiale angajate 
în procesul specific al producției 
din agricultură.

Și în tradiționala ocupație de 
cultivatori ai florilor, locuitorii 
Erfurtului au depășit, în, anii socia
lismului, toate recordurile din tre
cut. în răstimp de două decenii, 
întreprinderile de stat din Erfurt, 
specializate în cultivarea florilor, 
și-au sporit livrările de cîteva zeci 
de ori, o realizare deosebită fiind 
crizantemele care încep să Înflo
rească chiar la temperaturi de 13 
grade Celsius ; prin asemenea ca
lități creșterea lor in aer liber poa
te începe de timpuriu, ceea ce con
tribuie la economisirea de combus
tibil în sere. încă un exemplu care 
vine să pună în evidență hărnicia 
și ingeniozitatea locuitorilor Erfur
tului, oraș care, în anii socialismu
lui, cunoaște o continuă înflorire.

Petre STANCESCU

O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

simbolul 
al hotărîrii 
într-o tară 
ca un sin- 
uriașă ini- 
al secreta- 

tovarășul

Sportivi români la campionatele europene
Astăzi, la Giiteborg, vor ' Începe 

campionatele europene de gimnasti
că, la care vor lua parte și sporti
vele noastre Ecaterina Szabo (cam
pioană absolută la ultimele două 
ediții ale campionatelor continentu
lui la junioare), Lavinia Agache și 
Mihaela Stănuiet. în grupa I, după- 
amiază, vor concura Agache și Stă
nuiet iar, în grupa a II-a, seara, 
Ecaterina Szabo. La încheierea în
trecerilor din grupa a II-a 
cunoscute 
vidual compus 
Miine se vor 
aparate.

vor fi 
noua campioană Ia indi- 

și celelalte medaliate, 
desfășura finalele pe

titlului continental si 
ale

Deținătoarea 
una dintre principalele favorite 
campionatelor europene de gimnasti
că — Maxi Gnauck (R. D. Germană) 
— s-a accidentat serios în 
unui antrenament desfășurat 
ce va găzdui întrecerile și nu 
tea fi prezentă în concurs. 
Gnauck a suferit o fractură a 
in timp ce executa un exercițiu la 
paralele.

timpul 
in sala 
va pu-

Maxi 
cotului

★

Tot azi. la Varna, vor avea loc pri
mele două reuniuni ale campionate-
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lor europene de box la care sînt În
scriși aproximativ 170 sportivi din 20 
de țări, printre ei aflîndu-se nume
roși laureați ai turneelor mondiale 
și olimpice.

Reamintim pe boxerii români și 
categoriile _ în_ limitele 
concura 
(57 kg), 
kg), M. 
(71 kg), 
nici (81 
81 kg).

cărora vor 
: C. Tițoi (51 kg), T. Cercel 
I. Stan (60 kg), D. Ilie (63,5 
Ciubotaru (67 kg), G. Simion 
D. Maricescu (75 kg), G. Do- 
kg) și P. Golumbeanu (plus

Campionatele mondiale 
de tenis de masă

0 Mult mal de preț e Iubirea : SCA
LA (11 03 72) — 9,30; 11,30; 13,30; 16: 
18; 20, CULTURAL (83 50 13) — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20. 
© Viraj periculos : FAVORIT (45 31 70) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, PATRIA (11 86 25) — 9; 11115; 
13,30: 15.45: 18: 20,15.
® Drumul spre victorie : SALA 
MARE A PALATULUI — 17: 20.
0 Probleme personale : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. 
© Ultimul cartuș : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13.15; 15,30: 17,45: 20. 
0 Buletin de București : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20, VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15;
13.30; 15.45: 18: 20.
0 Ultima stație („Zilele filmului ceho
slovac") : STUDIO (59 53 15) — 16;
18; 20. ’■
0 Clinele : STUDIO — 9,45; 11,45: 14, 
GRADINA FESTIVAL — 20.30.
® Pruncul, petrolul sl ardelenii: FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20.
0 Profetul, aurul și ardelenii: ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
O Haiducii : TOMIS (21 49 46) — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15.

© întunericul alb: FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30, PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19.30.
© Drumul spre Rio : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 20,30. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
© Un comando pentru apa grea ; 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 8,45; 
11,30; 14,15; 17; 19,45, MELODIA
(12 06 88) — 9; 12; 16; 19.
© Călăuza : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
12,30; 16: 19.
© Vraciul : FLAMURA (85 77 12) — 9; 
12; 16; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 12: 16; 19.
© Prăpastia de aur : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. 
© Ulzana, căpetenia apașilor/: MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30,' VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Casa visurilor : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17,30; 19,30.
® Ceață pe muntele zînelor : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Tess : COTROCENI (49 48 48) — 
13,30; 16,30; 19,30.
O New York-New York ; FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 18,30.
© Roberto Carlos și diamantul roz : 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Marea evadare : COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 12,30; 16; 19.

0 Micul lord : DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, LIRA (317171)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Ultimul vals " ..............
9: . .
© Desene animate 
Ciinele electronic 
DOINA (16 35 38).
0 Domnul miliard : POPULAR
(35 15 17) — 11: 15; 17,15: 19,30.
© Cafe Express : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Imperiul contraatacă: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 19.
© Oglinda spartă : GRĂDINA ARTA
— 20,30.
0 Deznodămtnt la graniță : GRĂDI
NA MODERN — 20.30.
@ Apașii : GRĂDINA TOMIS — 20,30.

UNION (13 49 04) — 
11,15: 13,30: 15,45; 18: 20,15.

11; 12,45; 14: 16;
9; 17,45: 19,45 :

teatre
9 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Cavoul de familie — 14,38:
Zbor deasupra unui cuib de cuci — 
20; (sala Atelier) : Gimnastici senti- 

(sala mică a Palatu- 
Ion Anapoda 
între patru

mentală — 15; 
lui) : Idolul și 
(sala Batiștei) :
— 19.
© Filarmonica
(Ateneul Român) : Concert
Dirijor : Aurel Niculescu.
Cristina Anghelescu, Viniciu Moroianu
— 18.

19: 
ochi (B)

„George Enescu" 
simfonic.

Soliști :

• Opera Română (ÎS 16 57) : Travlata 
— 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Vă
duva veselă — ÎS.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Rezervația de pelicani — 15; Amintiri
— 19; (sala Grădina Icoanei. 12 44 16): 
Cabala bigoților — 15; Poezia muzicii 
finprp —* 1Q
0 Teatrul ' Mic (14 70 81) : 
fl'uturi — 19,30.
® Teatrul ~ 
Mîrîiala — 
0 Teatrul 
țltoarea — 
0 Teatrul 
Magheru) : Calandria — 19,30: 
Studio) : Zig-zag — 19,
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iul Tă
nase — 19,30: (sala Victoria, 50 58 65) : 
Funcționarul de la Domenii — 19,30. 
0 Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : La Izvor de dor
— 18,30.
0 Teatrul „Ion Vasllescu" 
Piatră la rinichi — 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat 
Efros saga — 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" 
Trei grăsani — 17.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : în
cotro, căl'uțule 7 — 17.
0 Circul București (lă 01 20) : Incre
dibil, dar... adevărat — 16; 19,30.

Fluturi,

Foarta Mlo (14 09 05) : 
20.
de comedie (16 64 60) : Pe- 
19,30.
„Nottara" (59 31 03, sala 

(sala

română" 
șl cîntec

(12 27 45) :

(20 39 70) :

(50 26.55) :

TOKIO 6 (Agerpres). — Concursu
rile individuale din cadrul campio
natelor mondiale de tenis de masă, 
găzduite de „Yoyogi stadium" din 
Tokio, au continuat vineri, cînd au 
fost programate meciurile de califi
care în probele de dublu, precum și 
întîlnirile primului tur în toate pro
bele.

La dublu fete, cuplul Maria Alboiu 
(România), Shelley Palmer (Noua 
Zeelandă) a dispus cu scorul de 
21—17, 21—19, 21—12 de perechea ita
liană Paola Bevilacqua, Marina Cer- 
gol. In schimb Olga Nemeș'și Liana 
Urzică au pierdut in fata perechii cap 
de serie numărul 3 Tong Ling, Pu 
Qijuan (R. P. Chineză). Jucătoarele 
chineze au cîștigat cu scorul de 21—18, 
21—11, 22—20.

In proba individuală feminină, fa
voritele — între care și Olga Nemeș
— intră în concurs abia sîmbătă. ieri
desfășurindu-se meciuri între jucă
toarele mai slab cotate. Iată cîteva 
rezultate înregistrate vineri : Mika 
Hoshino (Japonia) — Liana Urzică 
(România) 21—19, 18—21. 21—18,
21—19 ; Sonja Grefberg (Finlanda) — 
Elisabeth Maier (Austria) 21—19, 
21—14, 24—22 ; Kim Gyong Sun
(R. P. D. Coreeană) — Nadine Da- 
viaud (Franța) 21—11, 18—21, 21—15, 
21—9:

Rezultate înregistrate în proba in
dividuală masculină : Patrick ' Bi- 
rocheau (Franța) — Josef Dvoracek 
(Cehoslovacia) 13—21, 24—22, 21—10, 
21—7 ; Jan-Ove Waldner (Suedia) — 
Alaa Meshref 
21—14 ; Norio
— Jose Maria 
21—15, 21—11.

CICLISM Mîine, start în 
„Cursa Păcii"

în capitala Poloniei, se va da mîine 
startul celei de-a 36-a ediții a com
petiției cicliste internaționale „Cursa 
Păcii", ce se va desfășura pe traseul 
Varșovia — Berlin — Praga, în 12 
etape, insumînd peste 1900 km. Cea 
mai importantă cursă a sportului cu 
pedale pentru amatori va reuni 114 
alergători din 19 țări : Anglia, Belgia, 
Bulgaria, Cuba. Egipt, Finlanda, 
Franța, Iugoslavia, R.P. Mongolă, 
Olanda, Portugalia. România, S.U.A., 
Turcia, Ungaria, U.R.S.S., Cehoslo
vacia, R.D. Germană și Polonia.

Duminică, 8 mai. după festivitatea 
de deschidere, va avea loc etapa 
„prolog" — 7 km contracronometru 
pe străzile Varșoviei. La 9 mai se va 
disputa etapa I, cea mai lungă a 
cursei Varșovia — Olsztyn — 203 km.

în cîteva rîn-duri
9 între 13 și 15 mai se vor desfă

șura la Nanjing (R. P. Chineză) în
trecerile unui important concurs in
ternațional de atletism, la care și-au 
anunțat participarea circa 400 de 
sportivi și sportive din Australia, 
R. F. Germania, India, Italia, Japo
nia, Olanda. Pakistan. Polonia, 
România, Suedia, Thailanda, Ungaria 
și R. P. Chineză.

9 Finala Cupei Suediei la fotbal se 
va disputa intre echipele I.F.K. 
Goteborg și Hammarby.

9 Tînărul tenisman francez Henri 
Leconte a furnizat o mare surpriză 
în turul trei al turneului internațional 
de la Forest Hills (New York), în- 
vingînd cu 6—2, 6—3 pe cehoslovacul 
Ivan Lendl. Alte rezultate : Vilas — 
Dickson 7—6, 6—3 ; McEnroe — 
Gunnarson 6—1, 6—2 ; Gilbert — 
Ourren 6—4, 6—4.

9 Cu prilejul concursului atletic 
desfășurat la Berlin, Ilona Slupianek 
(R.D.G.) a realizat la proba de arun
carea greutății performanța de 
21,72 m, avînd o 6erie de 6 aruncări 
peste 21 m.

LOTO
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(Egipt) 21—14. 21—10, 
Takashima (Japonia)
Pales (Spania) 21—8,

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA DIN 6 MAI 1983
EXTRAGEREA I : 30 73 83. 49 45 

43 24 67 19
EXTRAGEREA a II-a : 56 22 25 82 

15 9 3 54 14
Fond total de cîștiguri : 1 136 966 lei 

din care 337 196 lei report la cate
goria I.

I
I
I

© „PROIECTIL" PEN
TRU CURĂTAT CON
DUCTE. Specialiștii trustului 
„Mosvodoprovod" au aplicat o 
nouă metodă de curățare a con
ductelor de apă ale Moscovei 
cu ajutorul unui proiectil spe
cial. După un număr de ani. 

î pe pereții conductelor apar de
puneri. Din cauza lor. uneori 
diametrul țevilor devine de 
două ori mai mic. iar presiunea 
apei scade sensibil. Proiectilul 
special are nevoie de mai puțin 
de patru minute pentru a stră
bate prin conducta subterană o 
distanță de 200 de metri. Inte
resant de menționat este și fap
tul că agregatul nu este acțio
nat de un motor, ci de ...apă. 
iar depunerile răzuite de pe pe

reții țevilor sint evacuate tot 
de apă. Uneori de pe un km de 
conductă de apă 
6—8 metri cubi 
care, dealtfel, 
bun îngrășămînt 
cultură.

se răzuiesc 
de depuneri 

constituie un 
pentru agri-

© ANTICIPAȚII ME
TEOROLOGICE. Agenția 
americană pentru protecția me
diului ambiant a publicat un 
studiu potrivit căruia, in pre
zent, se înregistrează o tendin
ță de încălzire a climei plane
tei noastre. în următoarele de
cenii, subliniază' raportul, a- 
ceasta poate determina o creș
tere considerabilă a nivelului 
mărilor și oceanelor, ca urmare 
a topirii ghețarilor. în cazul 
cînd ipoteza se va confirma,

zone însemnate de pe litoralul 
Golfului Mexic și din Peninsula 
Florida vor fi inundate. Specia
liștii americani explică fenome
nul de încălzire a climei prin 
creșterea continuă a cantității 
de diferiți carburanți folosiți în 
industrie, arătînd că prin dega
jarea bioxidului de carbon se 
creează o centură termică în ju
rul Pămintului. După părerea 
lor, în următorul secol, tempe
ratura medie va crește pe Terra 
în medie cu cîteva grade.

© METANOL IN LOC 
DE BENZINĂ. în primele 
trei luni ale anului în curs, 
consumul de metanol a crescut 
in Brazilia cu 62,8 la 
comparație cu aceeași 
a anului trecut. O

sută în 
perioadă 

asemenea

DE PRETUTINDENI
creștere se explică prin faptul 
că în Brazilia numărul automo
bilelor care consumă acest car
burant a sporit, în primul tri
mestru al anului, cu 135 000. 
Prin alimentarea automobilelor 
cu 3 618 000 de barili de meta
nol, in perioada respectivă s-a 
redus corespunzător cantitatea 
de benzină 
Brazilia o 
însemnate.

consumată, pe care 
importă în cantități

© UN MUZEU AL. 
MACAROANELOR a fost 
deschis recent în
Iile lui sînt expuse numeroase

>■■■

Italia. în să-

sortimente de spaghetti, precum 
și rețete pentru pregătirea aces
tui fel de mîncare atît de popu
lar în această țară. Unul dintre 

■ cele mai interesante exponate 
ale muzeului este un document 
care certifică că macaroanele 
au început să fie pregătite pen
tru prima oară pe actualul te
ritoriu al Italiei în anul 1363.

© „STIMULATOR" 
PENTRU BACTERIILE 
CONSUMATOARE DE 
PETROL. Un asemenea pro
dus a fost realizat in Franța. 
Denumit „Inipol". el conține 
azot, fosfor și carbon și are 
proprietatea de a accelera rapid 
înmulțirea microorganismelor 
care „digeră" petrolul brut și

care se găsesc In toate mările 
și lacurile. Fără acest „stimu
lator", bacteriile și levurile 
produc biodegradarea țițeiului 
în 6—8 luni. „Inipolul" accele
rează simțitor acest ritm, astfel 
că 65—80 procente din pînza de 
petrol de la suprafața apei este 
„consumată" în numai cîteva 
zile, fără a provoca nici o con
secință nedorită. întrucît acțiu
nea microorganismelor produce 
gaz carbonic și proteine care 
sint o sursă de hrană pentru 
fauna marină. Spre deosebire 
de produsele similare realizate 
pînă acum și care, fiind solu
bile în apă, aveau o eficacitate 
scăzută, „Inipolul" nu este so
lubil în apă.

velului apelor râurilor, în urma 
puternicelor ploi care au căzut 
asupra provinciei ecuadoriene 
Manabi, au provocat distrugerea 
a peste 100 de case", determinînd 
evacuarea a circa 6 000 de per
soane. Numărul total al sinistra- 
ților se ridică la 30 000.

I
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© INUNDAȚII. Inunda-
țiile provocate de creșterea ni-

• PEPITE URIAȘE. La 
începutul lunii martie, brazilia
nul Josă Ribamar de Oliveira a 
descoperit în junglele Amazo
nului două pepite de aur : una 
cu o greutate de 32,9 kg. cea
laltă — de 25,9 kg. Guvernul 
brazilian i-a plătit norocosului 
pentru ele suma de un milion 
de dolari. Este una dintre cele 
mai mari descoperiri de acest 
gen din secolul XX.

I

I

Frumos, sănătos
Există pe strada Republicii 

din Galați un părculeț, o mică 
oază de liniște și reconfortară. 
„De la un timp însă — ne scrie 
Vasile Dumitru, de pe aceeași 
stradă — părculețul nu mai era 
ceea ce ar fi trebuit să fie. 
Pentru a-i reda menirea, fami
lia lui Mihai Măcrescu l-a luat 
în primire și— îngrijire și a 
început să sape, să ude, să 
planteze flori. Acum arată mai 
frumos ca niciodată.

Personal m-am bucurat nes
pus de inițiativa acestei fami
lii, și ce mi-am zis : Fiind pen
sionar și avînd mai mult timp 
liber, ce-ar fi să-i urmez și eu 
exemplul lui Măcrescu ? Am 
luat și eu în grijă părculețul 
din fața blocului în care lo
cuiesc și acum îmi e mai mare 
dragul cind îl văd cum arată Șl 
tare mă bucur cînd simt că toți 
se bucură de el".

Prezență de spirit
Sandei Păldău din 

Galați ne relatează 
unui șofer de pe un

Poiana— 
pățania 
autobuz 

care circula pe ruta Adjud-Te- 
cuci. Rulînd prin localitate cu 
viteză redusă și foarte atent, 
șoferul autobuzului nici nu bă
nuia ce avea să i se întîmple 
peste cîteva clipe. După 
cerea unui camion, i-a 
drept în fața autobuzului 
tiță de opt ani.

Cu o prezență de spirit 
traordinară și printr-o manevră 
rapidă, șoferul a frinat brusc Și 
a ocolit fetița milimetric, o- 
prindu-se intr-un șanț.

Omul de la volan, lac de su
doare. îngălbenise. Și-a revenit 
numai cînd cei din jur l-au asi
gurat că fetița nu pățise nimic. 
Ii salvase viața.

tre- 
țîșnit 
o fe-

ex~

Pilule cu 
alcool ?

Un caz mai puțin obișnuit ne 
semnalează G. Tăsică : „împre
jurările m-au făcut să fac 
cîteva vizite la sanatoriul din 
Moroieni (Dîmbovița), situat 
intr-un minunat cadru natural, 
bine dotat și încadrat cu per
sonal medical de înaltă califi
care. Ceea ce m-a contrariat 
de fiecare dată a fost nota dis
cordantă dintre eforturile ce se 
fac pentru îngrijirea sănătății 
oamenilor și prezența nocivă, 
la unii pacienți, a sticlelor cu 
băuturi absolut contraindicate. 
In ciuda avertismentelor repe
tate și a măsurilor luate* de 
conducerea sanatoriului, băutu
rile continuă să pătrundă pe căi 
ocolite, ascunse, încă nedepis
tate. Pînă una, alta, mi-aș per
mite să fac observația că in 
imediata apropiere a sanatoriu
lui se află un magazin alimen
tar și in magazin se vind și 
băuturi alcoolice. Cum in jurul 
magazinului nu se mai află Și 
alți beneficiari decit sanato
riul, oare nu cumva tocmai aici 
se află sursa „aprovizionării" 
cu băuturi alcoolice ? Primul 
lucru care se cere făcut e să se 
renunțe la vinzarea de băuturi 
prin acest magazin și la întări
rea controlului la intrarea 
sanatoriu. Eu cred că ar fi 
din soluții".

Și noi la fel.

• • •

in 
una
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Nu s-a ținut 
de cuvin!

scrie Gheorghe Motiș 
„tn vara

dinNe
Poeni-Cluj : „tn vara anului 
trecut, un fost coleg de muncă, 
pe nume Ilie Hoieleu din Hue
din a venit la mine cu lacrimi 
în ochi să-l ajut că e la mare 
necaz. „Cu ce să te-ajut ? — 
l-am întrebat. „Cu o simplă 
semnătură" — a răspuns el. 
„Cum adică?" — am zis eu. 
„Adică să semnezi și să girezi 
pentru mine că sint om se
rios și o să achit împrumutul 
in bani pe care vreau să-l iau, 
că am mare nevoie, de la coo
perativa de credit din Poeni, 
județul Cluj". Crezînd că fac Și 
eu o faptă bună, am semnat Șt 
am girat, împreună cu un alt 
consătean, Gheorghe Pașcalău. 
Cu semnăturile noastre, Hoie
leu s-a dus și a împrumutat o 
mare sumă de bani, după care 
a dat bir cu fuglții, iar acum 
sintem puși noi, giranții, să 
plătim in locul lui. Rugămin
tea noastră e să-l dați la ziar, 
că poate știe cineva pe unde 
se află, pentru că nu-i drept să 
plătim în locul lui, că noi ne 
cîștlgăm banii prin muncă. 
Dacă știam ce are de gînd să 
ne facă..."

Lipsă la cintar
Muncitorul Valentin lonescu 

din Ploiești a venit la cores
pondentul nostru pentru jude
țul Prahova, Constantin Că- 
praru, pentru a-i sesiza faptul 

alimentar 
lipsă la 
marfă în 
vînzătoa- 
păcălise,

că la magazinul 
„Mercur" se vinde cu 
cintar. Concret : la o 
valoare de 42,80 lei, 
rea Ana Meghiu îl . 
dintr-un condei cu 6,20 lei.

A fost sesizată Inspecția co
mercială județeană și aceasta 
a dovedit culpa vinzătoarei. 
Care vinzătoare a fost sancțio
nată cu o amendă de 1 000 lei 
și mutată disciplinar intr-un 
alt loc de muncă.

Modul in care s-a acționat In 
acest caz este firesc. Dar con
ducerea magazinului — așa 
cum se arăta în articolul „tn ce 
calitate cereți jurnalul cumpă
rătorului ?", publicat în ziarul 
nostru din 13 aprilie — a mai 
fost surprinsă și in alte cazuri 
inchizind ochii cind i se sem
nalau lipsuri la cintar. Cine H 
„cintărește" și ei... lipsa de 
preocupare pentru întronarea 
cinstei și corectitudinii ?

Rubrică realizată de 
Petre POPA
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România se pronunță pentru încheierea 
grabnică a reuniunii de la Madrid 

cu un document substanțial și echilibrat
Intervenția șefului delegației române

MADRID 6 (Agerpres). — Vineri 
a avut loc o ședință plenară a reu
niunii general-europene de la Ma
drid, care, prin conținutul său, 
marchează unele evoluții noi în 
cursul lucrărilor.

Luînd cuvîntul în acest cadru, 
șeful delegației române, ambasado
rul Vasile Șandru, a înfățișat poziția 
țării noastre față de proiectul revi
zuit de document final prezentat de 
statele neutre și nealiniate. în acest 
sens, el a subliniat că România nu a 
însetat să se pronunțe în mod con
secvent pentru desfășurarea normală, 
într-un spirit constructiv, a lucrări
lor reuniunii de Ia Madrid, pentru 
încheierea grabnică a acesteia cu un 
document substanțial și echilibrat 
care să constituie un moment nou în 
procesul edificării securității și dez
voltării cooperării pe continentul 
european.

In actualele împrejurări — a arătat 
șeful delegației române — dacă vor 
continua discuțiile cu privire la pro
iectul de document final, prezentat 
la 15 martie de opt țări neutre . și 
nealiniate, și se vor - introduce noi 
amendamente, atunci România va 
prezenta și ea propuneri de comple
tare și îmbunătățire a acestui do
cument, în spiritul actului final. 
Dacă însă proiectul de document 
final este acceptat de celelalte-state

Necesitatea cooperării tehnico-științifice în folosul 
țărilor în curs de dezvoltare

■ evidențiată de reprezentantul țării noastre la ședința 
Consiliului Dezvoltării Industriale al O.N.U.D.I.

VIENA 6 (Agerpres). — Consiliul 
Dezvoltării Industriale al O.N.U.D.I. 
a examinat, în ultimele ședințe, ra
portul directorului executiv referitor 
la activitatea organizației vizînd apli
carea rezultatelor științei și tehnolo
giei in industrie și măsurile între
prinse de O.N.U.D.I. pentru spriji
nirea eforturilor țărilor în curs de 
dezvoltare în acest domeniu. Majo
ritatea țărilor membre ale consiliu
lui — în special cele în curs de dez
voltare — au insistat asupra întăririi 
rolului O.N.U.D.I. în vederea promo
vării cooperării în domeniile tehnicii 
și tehnologiei prin elaborarea și 
realizarea de programe care să răs
pundă intr-o măsură mai mare ne
voilor și priorităților specifice ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

Luînd cuvîntul în dezbaterile pe 
această temă, reprezentantul țării 
noastre, Niță Constantin, a arătat că 
O.N.U.D.I., căreia statele membre 
l-au conferit rolul unic în sistemul 
O.N.U. de a contribui la dezvoltarea 
cooperării în folosul industrializării 
țărilor în curs de dezvoltare, are da
toria de a plasa în centrul activității 
șale realizarea de proiecte care să 
promoveze o cooperare științifică la 
nivelul exigențelor contemporane. 
Accesul larg al țărilor în curs de

Convorbiri economice româno-iugoslave
In spiritul înțelegerilor convenite 

In timpul întilnirilor și convorbirilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, cu conducătorii de 
partid și de stat ai R.S.F. Iugoslavia 
privind intensificarea activității -în 
vederea dezvoltării colaborării pe 
multiple planuri între România și 
Iugoslavia, în zilele de 5 și 6 mai, la 
Timișoara și Kikinda, tovarășul 
Vasile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, a avut o întîlnire de 
lucru cu tovarășul Milenko Boianici, 
secretar federal pentru comerțul 
exterior al R.S.F. Iugoslavia. 

participante, fără modificări, Româ
nia este gata să se alăture consen
sului. Evidențiind faptul că deși în 
forma sa actuală proiectul de docu
ment final prezentat de țările neutre 
șl nealiniate nu corespunde întru 
totul pozițiilor României, șeful 
delegației române a subliniat că, din 
dorința de a se ajunge la înțelegere 
și la încheierea cit mai grabnică a 
lucrărilor reuniunii, țara noastră se 
va alătura consensului, în condițiile 
în care toate celelalte state partici
pante vor accepta, ca atare, acest 
proiect de document final.

In încheierea intervenției, șeful 
delegației române a precizat faptul 
că rămîne, desigur, deschisă o pro
blemă care nu a fost încă discutată, 
și anume aceea privind convenirea 
datelor și locurilor unde se vor ține 
următoarele reuniuni prevăzute în 
cadrul urmărilor conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

Ședința plenară a adoptat, prin 
consens, programul de lucru al 
reuniunii pentru săptămîna viitoare, 
care prevede întruniri ale grupului 
de redactare, întîlnirea neoficială a 
șefilor de delegații și o nouă ședință 
plenară, afectînd, totodată, timp 
pentru continuarea contactelor și 
consultărilor neoficiale intre dele
gații.

dezvoltare la rezultatele științei și 
tehnologiei moderne, transferul neîn
grădit al acestor rezultate către toate 
țările reprezintă căi de reducere a 
decalajului științific care separă ță
rile in curs de dezvoltare de cele pu
ternic industrializate.

Referindu-se la programele 
O.N.U.D.I. în acest domeniu, repre
zentantul țării noastre a insistat 
asupra importanței pe care o prezin
tă proiectele ce au drept scop cu
noașterea și aplicarea în țările în 
curs de dezvoltare a unor tehnici și 
tehnologii din domenii cum sînt mi
croprocesoarele. petrochimia, obți
nerea de energie din biomasă, bio- 
tehnologia etc. Vorbitorul a mențio
nat, totodată, că activitatea O.N.U.D.I. 
în acest domeniu va trebui să se 
concentreze mai mult asupra inițierii 
și realizării de programe și proiecte 
de natură să permită-o diversificare 
a cooperării între țările în curs de 
dezvoltare, date fiind experiența și 
realizările importante pe care multe 
dintre aceste țări le posedă.

Reprezentantul român a subliniat 
că O.N.U.D.I. va trebui să-și concen
treze eforturile asupra elaborării și 
prezentării de recomandări pentru 
a fi discutate la viitoarea conferință 
generală a O.N.U.D.I., programată să 
aibă loc anul viitor.

în cadrul discuțiilor a fost exami
nată o gamă largă de probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor comerciale 
și extinderea activității de colaborare 
economică. convenindu-se măsuri 
care să faciliteze lărgirea în conti
nuare a colaborării economice. A fost 
evidențiată necesitatea de a se ac
ționa pentru lărgirea permanentă a 
relațiilor economice prin forme noi 
de cooperare industrială de lungă 
durată care să asigure perspective 
trainice colaborării economice dintre 
cele două țări.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească și de deplină 
înțelegere.

(Agerpres)

Acțiuni și luări de poziție 
în favoarea păcii și dezarmării 

„Armele nucleare — cea mai gravă amenințare 
pentru omenire"

Generalul norvegian in retragere riale în cursa înarmărilor, care con-
Johan Christie a declarat că „un 
război în care s-ar utiliza arma 
nucleară nu poate rezolva nici pro
blemele teritoriale, nici cele socia
le și nici cele economice, el ne- 
avînd, în consecință, nici un sens". 
„Nu există nici o necesitate de a 
se perfecționa în continuare aceste 
arme, întrucît toate limitele rezo
nabilului au fost deja depășite", a 
arătat el. „Cu toate acestea, a 
subliniat generalul norvegian, in 
lume poate fi observată o risipă 
uriașă de resurse umane și mate-

„Cursa înarmărilor irosește
La Stockholm a avut loc semi

narul „Europa, arma nucleară și 
șomajul". Participanții și-au expri
mat îngrijorarea față de continua
rea cursei înarmărilor, subliniind că 
in prezent pentru scopuri militare 
se cheltuiesc fonduri materiale uria-

Imaginea de mai sus surprinde un moment din timpul desfășurării unei 
mari demonstrații pentru pace la Amsterdam (Olanda)

ORIENTUL MIJLOCIU
• Conferința de la Kuala Lumpur în sprijinul drepturilor 
inalienabile ale poporului palestinian © Ședință extraordi

nară a guvernului israelian
KUALA LUMPUR 6 (Agerpres). — 

La Kuala Lumpur s-au încheiat 
lucrările Conferinței regionale de 
solidaritate cu lupta poporului pales
tinian, prin adoptarea mai multor 
documente.

„Problema palestiniană constituie 
esența conflictului din Orientul Mij
lociu. O soluționare justă și com
pletă a conflictului nu poate fi reali
zată fără recunoașterea drepturilor 
inalienabile ale palestinienilor", se 
arată în documente, evidențiindu-se 
„necesitatea imperioasă a retragerii 
totale și necondiționate a forțelor 
israeliene din toate teritoriile arabe 
ocupate in 1967 și soluționarea justă, 
durabilă și globală a conflictului din 
Orientul Mijlociu".

Reuniunea a cerut Consiliului de 
Securitate să întreprindă acțiuni 
pentru crearea unui stat palestinian 
independent și suveran și a reafir
mat necesitatea aplicării tuturor re
zoluțiilor O.N.U. in această pro
blemă.

Participanții au cerut, de aseme
nea, statelor din zona Asiei și Paci
ficului să stabilească relații diplo
matice cu Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei și să marcheze, la 
29 noiembrie, Ziua internațională de 
solidaritate cu poporul palestinian. 

stituie amenințarea cea mai gravă 
pentru pacea pe Pămint. Tot mai 
mulți oameni înțeleg situația pe
riculoasă care s-a creat".

Generalul Christie și-a manifestat, 
de asemenea, îngrijorarea profun
dă în legătură cu faptul că dezvol
tarea tehnicii militare, asociată cu 
acumularea unor stocuri enorme de 
arme nucleare, accesibile chiar și 
unor comandanți de grad infe
rior, constituie o amenințare reală 
de declanșare neavizată a unui 
război nuclear.

uriașe mijloace materiale"
șe, rămînînd, în același timp, ne
rezolvate probleme sociale grave 
în multe țări ale lumii. Primul mi
nistru al Suediei, Olof Palme, s-a 
pronunțat pentru reluarea politi
cii de destindere și pentru crearea 
unei zone denuclearizate în nordul 
Europei.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Gu
vernul israelian s-a reunit, vineri, 
intr-o ședință extraordinară consa
crată examinării proiectului de acord 
libaneza-israelian privind retrage
rea trupelor israeliene din Liban. 
La sfîrșitul ședinței, relatează agen
țiile Router și France Presse, purtă
torul de cuvînt al cabinetului. Dan 
Meridor, a declarat că guvernul și-a 
dat acordul de principiu asupra do
cumentului. dar dorește clarificări 
asupra unor probleme politice și de 
securitate.

Acest proiect a fost prezentat ofi
cialităților israeliene de secretarul 
de stat al S.U.A., George Shultz, 
după „naveta diplomatică" efectua
tă, succesiv, la Beirut și Tel Aviv.

BEIRUT 6 (Agerpres). — Vineri 
au fost reluate schimburile de tiruri 
de artilerie între milițiile rivale în 
orașul Tripoli, din nordul Libanu
lui. și în regiunea Mahalet El Zahri, 
a anunțat postul de radio Beirut, 
reluat de agenția M.E.N.

Avioane militare israeliene au 
survolat oVsefie de zone. între care 
Bekaa El 'Arabi și Saida, adaugă 
agenția.

Adunare festivă 
la Praga 

cu prilejul aniversării 
eliberării Cehoslovaciei 

de sub dominația 
fascistă

PRAGA 6 ‘ (Agerpres). — Cu prile
jul celei de-a 38-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub domi
nația fascistă, la Praga a avut loc 
o adunare festivă, la care au luat 
parte Gustav Husak, secretar general' 
al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, 
președintele R. S. Cehoslovace, alți 
conducători de partid și de stat.

Raportul la adunare a fost prezen
tat de Frantisek Pitra, secretar al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia.

Cu același prilej, o adunare festivă 
a avut loc și la Bratislava.

Evenimentele 
din America Centrală 

Nicaragua a cerut 
convocarea Consiliului de

Securitate
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— Guvernul Republicii Nicaragua a 
cerut convocarea de urgență a Con
siliului de Securitate al O.N.U. in 
vederea analizării situației din Ame
rica Centrală, ca urmare a unei noi 
infiltrări de forțe contrarevoluționare 
pe teritoriul acestei țări, informează 
agențiile internaționale de presă. 
Cererea este conținută în scrisoarea . 
adresată președintelui Consiliului de 
Securitate de către adjunctul minis
trului de externe nicaraguan, Victor 
Hugo Tinoco Fonseca, prin care se 
cere acestui organ al O.N.U. „să ana
lizeze toate măsurile posibile în fața 
aplicării unei noi faze de invadare a 
Republicii Nicaragua, de către forțe 
contrarevoluționare somoziste, ve
nind din Honduras". Documentul a- 
daugă că aceste forțe „au fost finân-. 
țațe, antrenate și sprijinite de actua
la Administrație americană". .

Este pentru a treia oară într-un in
terval de 14 luni cînd Republica Ni
caragua este nevoită să recurgă la 
Consiliul de Securitate, din cauza ac
țiunilor agresive și amenințărilor în
treprinse împotriva suveranității te
ritoriului său.

Convorbiri la Geneva 
în problema afgană

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U. 
Javier Perez de Cuellar, a declarat 
că in cadrul convorbirilor pe care 
reprezentantul său special le-a avut 
la Geneva cu miniștrii de externe ai 
Pakistanului și Afganistanului „a 
fost realizat un anumit progres, 
suficient pentru a trage concluzia că 
lucrurile se îndreaptă în direcția cea 
bună". Perez de Cuellar a adăugat 
că discuțiile de la Geneva se con
centrează asupra unui proiect care 
vizează „o soluție atotcuprinzătoare" 
in problema afgană. — relatează 
agenția Taniug.

: ...... ........... -....

Componența noului 
guvern finlandez

HELSINKI 6 (Agerpres). — La 
Helsinki a fost dată publicității, vi
neri, componența noului guvern al 
Finlandei, alcătuit din reprezentanți 
ai partidelor social-democrat. de 
centru, rural și' popular suedez, în 
urma alegerilor legislative de la 
20—21 martie, informează agenția 
Reuter.

Noul guvern este condus de Kalevi 
Sorsa, președintele P.S.D. Dealtfel, 
acest partid dispune în guvern de 
8 portofolii, Partidul de Centru de 5, 
iar celelalte două formațiuni politice 
de cite două portofolii ministeriale.

Membrii cabinetului cvadripartit 
au depus jurămîntul in l'ața șefului 
statului, Mauno Koivisto.

gggAGENTIILE DE PRESA

Guvernul R.F.G. îngrijorat de proporțiile 
șomajului

Se preconizează măsuri pentru reducerea 
numărului muncitorilor străini în țară

BONN (Agerpres). — Declarația 
guvernamentală prezentată de cance
larul federal al R.F.G.. Helmut Kohl, 
în Bundestag, și difuzată de agenția 
D.P.A., este consacrată în bună mă
sură unor probleme interne, subli- 
niindu-se că actuala perioadă pune 
sarcini dificile in fața guvernUIui.

Relevind că principala sarcină a 
guvernului este combaterea șomaju
lui, cancelarul R.F.G. a apreciat că 
„numai printr-o relansare a econo
miei vor putea fi create noi locuri de 
muncă". Kohl a anunțat un proiect 
de lege privind participarea salaria- 
ților la „avuția productivă" și a afir
mat că va fi terminată construcția 
canalului Rin-Main-Dunăre.

19 milioane șomeri în țările vest-europene
Reuniune ministerială la Paris, 

consacrată cu precădere problemei șomajului
PARIS 6 (Agerpres). — După trei 

zile de dezbateri, ia Paris s-au în
cheiat lucrările reuniunii miniștri
lor muncii și'problemelor sociale din 
țări membre ale Consiliului Europei 
(occidentale) consacrate cu precădere 
problemei șomajului. în1 cadrul re
uniunii — relatează agenția Associa
ted Press — miniștrii și-au exprimat 
„grava preocupare" față de situația 
existentă in statele vest-eUropene in 
acest domeniu : circa 19 milioane de 
șomeri in cele 21 de țări membre ale 
consiliului, ceea ce reprezintă 10 la 
sută din forța de muncă, dintre care 
40 la sută tineri sub 25 de ani. în 
ultimii zece ani, rata șomajului s-a 
triplat.

în comunicatul final al reuniunii 
se menționează că miniștrii muncii 
au căzut de acord că „o creștere 
economică susținută este singura ca
pabilă șă creeze un număr mai mare 
de locuri de muncă". Totodată, se 
relevă necesitatea de a se ține sea
ma de probleme ca sporirea produc
tivității și competitivitatea întreprin
derilor. Dacă pentru unele dintre ță
rile reprezentate la reuniune o so
luție pentru combaterea șomajului 
ar fi aceea a reducerii programelor

11,3 milioane de americani fără slujbe
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

Potrivit . statisticilor publicate la 
Washington de Ministerul american 
al Muncii, rata șomajului a fost in 
S.U.A. în luna aprilie de 10.2 la sută. 
După cum relatează agențiile U.P.I. 
și A.P., numărul șomerilor americani 
a fost în luna aprilie de 11.3 milioa

„VIE OUVRIERE":
„Viața de mizerie a imigranților66

PARIS 6 (Agerpres).
— Referindu-se la via
ța imigranților în 
Franța, săptămânalul 
„Vie Ouvriere" subli
niază că, de la bun 
început, imigrantul se 
lovește de problema 
găsirii unui loc de 
muncă și a unei 
locuințe. Primul con
tact cu Franța ră
mîne in memoria fie
căruia dintre cei ve- 
niți ca o cădere, ca o 
trecere spre o singu
rătate fără consolare
— scrie publicația. Gă
sirea unei locuințe 
normale devine o în
cercare grea. Potrivit 
unui studiu efec

tuat în departamentul 
Sena-Saint Denis, 75 
la sută dintre imi
granți trăiesc în lo
cuințe care nu au in
stalații de apă. cana
lizare și încălzire. In 
departamentul Ile de 
France, 8 500 imigranți 
nu găsesc locuri în că
mine, iar 700 de fami
lii domiciliază in cen
tre de tranzit. Mulți 
dintre ei trăiesc in a- 
semenea condiții de 
peste 10 ani și nu au 
cunoscut în această 
perioadă condiții de 
viață mai bune, scrie 
revista.

Angajind imigranți, 
patron' jvită să în

In vederea însănătoșirii finanțelor 
statului, Kohl a cerut o administrare 
mai bună a bugetului. In următorii 
ani, creșterea cheltuielilor federale se 
va situa sub creșterea produsului so
cial brut ; pentru 1984 cancelarul a 
reafirmat că vor fi efectuate redu
ceri de 6—7 miliarde mărci.

în legătură cu politica față de 
străini, Guvernul R.F.G. va prezenta 
un proiect al unei noi legi care va 
prevedea, printre altele, limitarea 
intrării străinilor în țară și stimu
larea întoarcerii lor în patrie. El a 
dat asigurări că se vor lua măsuri' 
pentru a nu se abuza de dreptul de 
azil.

de lucru (cu reducerea corespunză
toare a salariilor), alți miniștri au 
arătat că „aceasta nu este calea cea 
mai eficientă de luptă împotriva șo
majului" — informează agenția 
France Presse. S-a evidențiat, tot-, 
odată, necesitatea adaptării sistemu
lui de învățămînt, a elaborării unor 
programe de pregătire profesională 
pentru tineret și, în acest cadru, a 
recalificării pe parcursul activității 
în sectoarele productive.

★
PARIS 6 (Agerpres). — Primul mi

nistru al Franței, Pierre Mauroy, a 
afirmat că nu va ezita să adopte toa
te măsurile necesare pentru îndepli
nirea obiectivelor planului de rigoa
re, pus în aplicare în luna martie, în 
domeniul inflației și comerțului ex
terior, chiar- dacă va trebui ri? strân
gă șurubul". Intr-un intervii»., sordat 
agenției , France Presse, Mauroy a 
declarat că intenționează să mențină 
și chiar să întărească măsurile de ri
goare. „Voi face tot posibilul — și 
voi cere și miniștrilor același lucru", 
pentru reechilibrarea schimburilor 
externe ale Franței, stăvilirea infla
ției și stabilizarea numărului șome
rilor la nivelul de 2 000 000 — a 
spus el.

ne. în această cifră, scrie agenția 
United Press International, nu sînt 
incluși cei 1,8 milioane de șomeri 
americani care sînt atît de descu
rajați incit au renunțat să se mai 
înscrie pe listele de așteptare in ve
derea obținerii unei slujbe.

cheie contracte de 
muncă legale — arată 
„Vie Ouvriere". De a- 
ceea, in condițiile unei 
calificări egale cu cea 
a muncitorilor fran
cezi, ei primesc de obi
cei salarii mai mici

Un studiu întreprins 
le Institutul național 
de statistică și de 
studii economice al 
Franței confirmă fap
tul că muncitorii imi
granți lucrează în con
diții considerabil mai 
proaste decît cei fran
cezi. Peste 50 la s, fă 
dintre ei muncesc ’ 
condiții nesănătoase, 
grele.

' (PZJV ACTUALITATEA POLITICJC) ===================

MAREA BRITANIE

Șomajul — „barometru" al recesiunii economice
„în condițiile în care numărul 

celor rămași fără un loc de muncă 
depășește 13 la sută din populația 
activă și cînd măsurile economice în
treprinse nu se dovedesc eficiente, se 
impune ca o necesitate absolută ac
tivizarea luptei împotriva șomajului 
în masă". Cu aceste cuvinte începe 
apelul adresat tuturor oamenilor 
muncii din Marea Britanie de către 
conducerea Congresului Sindicatelor 
Britanice (T.U.C.), chemîndu-i să 
participe activ la un „Marș popular 
pentru dreptul la muncă". Această 
acțiune de masă a început cu cîteva 
zile înainte de 1 Mai, Ziua muncii. 
In puternicul centru scoțian Glas
gow și urmează să se încheie 
la începutul lunii iunie la Londra,' 
după ce miile de participanți vor 
străbate o distanță de 400 de mițe 
(640 km).

Asemenea manifestare de amploa
re, la care participă reprezentanți ai 
celor peste 11 milioane de membri 
ai T.U.C., precum și delegați ai tutu
ror categoriilor de oameni ai mun
cii din întreaga țară, este menită să 
atragă atenția asupra faptului că în 
condițiile actuale din Marea Britanie 
șomajul constituie unul din cele mai 
grave fenomene ce confruntă masele 
populare, fiind „barometrul" ce ex
primă cel mai fidel gradul atins de 
criza economică.

în ultimele luni, în insulele brita
nice au avut loc, în diverse orașe și 
regiuni, numeroase acținui de luptă 
— greve, demonstrații, mitinguri de 
protest — împotriva creșterii con
tinue a șomajului și, implicit. împo
triva reducerii tot mai accentuate a 
standardului de viață al populației. 
Dar, întrucît dificultățile întîmpinate 
de economia britanică s-au prelun
git, extinzîndu-se tot mai mult în 
domeniul social și afectînd milioane 
și milioane de.oameni ai muncii,
T.U.C. a considerat necesar să încea
pă „Marșul popular pentru dreptul 
Ia muncă", pentru a determina auto
ritățile să întreprindă măsuri hotă- 
rîte in direcția opririi înrăutățirii 
situației.

O serie de realități nu pot fi ne
gate. Guvernul conservator, condus 
de primul ministru Margaret That
cher, a obținut rezultate notabile în 
două domenii de activitate, respectiv 
în combaterea inflației și soluționa
rea problemelor energiei. Adept al 
politicii monetariste, guvernul a iz
butit să frîneze și să reducă simțitor 
rata inflației, aceasta scăzînd de Ia 
12 la sută în ianuarie 1982 la circa 4,5 
la sută în prezent. Dar cu ce preț 
a fost realizat acest lucru ? Cu o rată 
foarte înaltă a șomajtilui, care în 
prezent afectează, potrivit relatărilor 
oficiale, 3,3 milioane persoane. Po
trivit deputatei Shirley Williams, 
numărul șomerilor ar fi în realitate 
și mai mare, ridieîndu-se la peste 
5 milioane, adică 22 la sută din popu
lația activă. Diferența dintre cele 
două cifre s-ar datora metodei „noi", 
computerizate de calcul folosite de 
Departamentul Muncii, metodă care 
ține seama doar de persoanele care 
sînt înregistrate pe listele birourilor 
de plasare ; cei care, deși sînt fără 
lucru, nu se înregistrează pe aceste 
liste, dar caută totuși intens o' slujbă 
nu mai sînt considerați șomeri.

Desigur, a fi șomer constituie o 
dramă în orice condiții. Dar acum, 
în împrejurările crizei, cînd aloca
țiile bugetare destinate asigurărilor 
sociale s-au redus foarte mult, con
diția de șomer este infinit mai grea: 
cei rămași fără lucru primesc, doar 
cîteva luni, un „ajutor" de șomaj 
mult amputat. Ca urmare, societățile 
și băncile ce le-au împrumutat bani 
pentru locuință sau cumpărarea de 
diverse obiecte iau măsuri în conse
cință, lipsindu-i și de locuință, ca și 
de obiectele achiziționate în rate. 
Familii întregi se văd zvîrlite pe 
drumuri imediat ce tatăl, soțul sau 
fiul a rămas fără lucru. Nu se mai 
acordă nici un fel de păsuire. întru
cît speranța găsirii unuj Ioc de mun
că Ia o dată cit mai apropiată nu 
mai există.

în ceea ce privește problema ener
giei, trebuie menționat că în rîndul 

țărilor industrializate. Marea Brita
nie este singura care își satisface in
tegral, din producția proprie, nece
sarul de petrol, gaze și cărbune, dis- 
punînd și de cantități apreciabile 
pentru export. Așa cum subliniază 
„London Press Service" — „în 1982 
produsul social global a înregistrat 
doar o creștere de 0,5 la sută, aceas
tă creștere fiind datorată exclusiv 
majorării producției de petrol din 
Marea Nordului. In ceea ce privește 
producția manufacturieră, aceasta se 
află la cel mai scăzut nivel din 1967". 
Sumele, suplimentare obținute din 
prelucrarea și exportul unor mari 
cantități de petrol — anul trecut, 
Marea Britanie a depășit 100 mili
oane tone „aur negru" — au permis 
ca în economie să se pompeze fon
duri substanțiale. Cu toate acestea, 
economia, și în special sectorul in
dustriilor de bază n-au reușit să se 
învioreze în măsura dorită. Cauza ? 
Puternica industrie britanică încă 
n-a izbutit să ajungă „la zi‘t cu mo
dernizarea utilajelor sale principale, 
astfel incit productivitatea muncii, cu 
toate progresele realizate, este mai 
scăzută decît in alte țări dezvoltate, 
ca de exemplu în Japonia. R.F.G., 
S.U.A. Nici chiar devalorizarea lirei 
sterline (zilele trecute atinsese ni
velul de 1,45 dolari, cel mai scăzut 
înregistrat vreodată de moneda bri
tanică) în scopul asigurării competi
tivității produselor britanice pe piața 
externă n-a dat întregul rezultat 
dorit. Este și acesta unul din moti
vele pentru care banca „Barclays", a 
patra ca mărime din țară, sugerează 
reducerea ratei dobînzilor bancare, 
avertizind că nivelul ridicat al aces
tora este de natură să anihileze ten
dințele de reînviorare a economiei.

în aceste condiții economico-socia- 
le, în cercurile politice britanice se 
discută tot mai intens despre posi
bilitatea tinerii alegerilor generale 
înainte de termen. Dar, așa cum a 
declarat premierul britanic, de care 
depinde adoptarea unei hotărîri în 
acest sens, guvernul nu are pentru 

moment nici un motiv să devanseze 
data scrutinului, întrucît dispune în 
Camera Comunelor de o majoritate 
confortabilă. între timp, ministrul 
finanțelor. Geoffrey Howe, a prezen
tat bugetul pe 1983, cuprinzînd o 
serie de promisiuni atît pentru in
dustriași, cît și pentru contribuabilii 
de rînd, ca și1 pentru șomeri. In le
gătură cu aceste prevederi sînt însă 
semnificative comentariile presei lon
doneze. Ziarul „Times" consideră, 
de exemplu, că discursul ministrului 
finanțelor în Camera Comunelor cu 
ocazia prezentării bugetului consti
tuie doar „declarații de intenții", în 
timp ce pentru „Guardian" bugetul 
este „insignifiant și întristător". Iar 
Michael Foot, liderul partidului la
burist, de opoziție, l-a înfățișat ca 
fiind „inadecvat adevăratelor pro
bleme — decăderea industriei și șo
majul în masă".

Din comentariile presei, un loc 
important îl ocupă și observația că 
înainte de orice altă acțiune pe plan 
economico-financiar. guvernul ar 
trebui, ca principală măsură îndrep
tată spre redresarea economiei, să 
reducă cheltuielile prevăzute pentru 
înarmări și in special uriașele sume 
(circa 8 miliarde lire sterline) con
sacrate modernizării rachetelor și 
submarinelor nucleare. Tocmai men
ținerea cheltuielilor militare la un 
nivel ridicat reprezintă — după pă
rerea multor comentatori — cauza 
principală care agravează situația 
economică.

De aceea — după cum subliniază 
apelul T.U.C. — marile manifestații 
populare ce se desfășoară in cadrul 
„Marșului popular pentru dreptul la 
muncă" urmează să fie îmbinate cu 
lupta pentru asigurarea dreptului la 
viață — respectiv pentru reducerea 
cheltuielilor militare și renunțarea 
la instalarea de noi rachete nucleare 
americane pe teritoriul britanic — 
pentru o politică de pace, colabora
re și înțelegere între popoare.

Nicolae PLOPEANU

CAMERA COMUNELOR DIN 
' MAREA BRITANIE a aprobat fără 

vot decizia guvernului privind 
I acordarea independenței insulelor 
I St. Christophe și Nevis, situate în 

Micile Antile. Insulele respective 
Iîși vor dobindi oficial independența 

în cursul acestui an, urmind, tot
odată, să ceară admiterea in 

. Commonwealth.
PREȘEDINTELE ALES AL

ISRAELULUI, Chaim Herzog, a de- 
I pus, în fața Knessețhului (parla- 
| mentul), jurămîntul ca șef al sta

tului. El îl înlocuiește în funcția su- 
| premă in ^rtat pe Yitzhak Navon, 

devenind astfel cel de-al șaselea 
președinte al Israelului.

ÎNTRUNIRE. Miniștrii afacerilor 
| externe, de finanțe, ai economiei și 

ai comerțului din cele 24 de țări 
i membre ale Organizației pentru 

Cooperare Economică și Dezvoltare 
se vor întruni, luni și marți, la se- 

Idiul din Paris al organizației, in 
cadrul consiliului lor anual — in
formează agențiile France Presse și 
D.P.A. Consiliul va constitui — 

| după cum precizează sursele — ul
tima etapă a pregătirilor in ve
derea intilnirii la nivel înalt de la 

. Williamsburg (S.U.A.) a principale
lor șapte state occidentale indus- 

I trializate.

I OFICIU AL O.E.P. LA LAGOS.
I Nigeria a hotărît deschiderea, la 

Lagos, a unui oficiu al Organiza- 
■ ț>ei pentru Eliberarea Palestinei 

(O.E.P.) — informează agenția
I J.A.N.A. Se precizează că anunțul 

in acest sens este conținut într-un 
decret prezidențial dat publicității 
în capitala nigeriană.

I PRIMUL MINISTRU EGIPTEAN, 
Fouad Mohieddin, a prezentat -un 
raport privind îndeplinirea planu
lui de dezvoltare economică și so
cială a tării în perioada iulie 1982 

I — martie 1983, relatează agenția 
M.E.N. Potrivit datelor oficiale. în 
perioada menționată valoarea pro

ducției agricole a atins 3 997 mili
oane lire egiptene, respectiv 71,3 
la sută din sarcina de plan a în
tregului an. Veniturile realizate 
din exporturile de produse. agricole 
s-au cifrat la 285 milioane lire, 
față de 242 milioane în perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

EVOLUȚIE DEMOGRAFICA. La 
sfirșitul primului trimestru al aces
tui an, numărul copiilor sub 14 ani 
era in Japonia de 27,07 milioane, 
reprezentînd 22,7 la sută din totalul 
populației țării. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut, statisticile 
relevă o reducere cu 360 000. De
altfel, cota populației nipone de 
această virstă s-a diminuat con
stant, de la 36 la sută, înaintea 
celui de-al doilea război mondial, 
la 30 la sută in 1960 și 24 la sută in 
1970, scăzind permanent din 1977 
pină în prezent.

ALEGERI. Regele Hassan al 
Il-lea al Marocului a prezidat o 
reuniune specială a cabinetului în 
cadrul căreia s-a hotărât convo
carea de alegeri municipale la 10 
iunie — informează agențiile Asso
ciated Press și United Press In
ternational. Un purtător de cuvint 
al guvernului marocan a adăugat 
că, după 10 iunie, ar urma să fie 
organizate și alegeri legislative 
pentru reînnoirea mandatelor ac
tualilor deputați, desemnați în 
iunie 1977 pentru o perioadă de 
4 ani și al căror mandat ulterior 
s-a prelungit la șase ani prin mo
dificarea Constituției.

ACȚIUNE ANTIMAFIA. In ca
drul raidurilor antiteroriste efec
tuate în noaptea de joi spre vineri 
în numeroase orașe italiene, poli
tia a arestat 27 de persoane bă
nuite de a face parte din Mafia, 
informează agenția Associated 
Press. Numărul persoanelor du
bioase arestate săptămîna aceasta 
în Italia se ridică Ia 70.

INDIA ȘI PAKISTANUL tre- . 
buie să depună eforturi în vederea 
îmbunătățirii relațiilor bilaterale, a ' 
declarat președintele Pakistanului, 
Mohammad Zia-ul Haq, într-un in
terviu acordat ziarului nepalez de | 
limbă engleză „Rising Nepal",

A ÎNCETAT DIN VIATA PRE
ȘEDINTELE SENATULUI ITA- 1 
LIAN, Tommaso Morlino, în virstă . 
de 57 de ani, în urma unui atac de 1 
cord, anunță agenția A.N.S.A. I

APEL. Republica Centrafricană, I 
care se confruntă cu o puternică | 
secetă de peste trei luni, a lansat 
un apel comunității internaționale, . 
cerind acordarea de ajutor pentru 
ameliorarea situației alimentare a ■ 
țării, se arată într-un comunicat al 
postului de radio Bangui.

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
PERU, Fernando Belaunde. Terry, a ■ 
anunțat organizarea de alegeri mu
nicipale in țară la 13 noiembrie — 1
transmite agenția de presă perua
nă, Andina. Adunările municipale 
și primarii aleși vor prelua oficial I 
funcțiile la 1 ianuarie 1984.

ACCIDENT EVITAT. Trei reac
toare ale unui avion de tipul „Tri- 
star L-l 011", aparținînd companiei 
americane „Eastern Airlines", s-au 
oprit în zbor, la scurt timp după I 
decolarea de pe aeroportul din 
Miami (Florida). Aparatul, la bordul I 
căruia se aflau 172 persoane, a pier- | 
dut peste 5 000 de metri altitudine, 
plonjind pină la aproape 800 de . 
metri deasupra apelor Atlanticului, 
cind pilotul a reușit să repună in ■ 
funcțiune unul dintre motoare. 
Avionul a putut fi redresat și 
readus pe pista aeroportului, fără | 
victime. Primele cercetări relevă că 
accidentul s-a datorat faptului că I 
înainte de decolare nu au fost mon- | 
tate garniturile din cauciuc de la 
filtrele de ulei ale reactoarelor, ceea 
ce a dus la scurgerea uleiului din 
motoare și la oprirea acestora.
________________________ I
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