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PROGRAMELE DE IRIGAȚII
1

zi de zi riguros îndeplinite, in toate zonele 
cu deficit de umiditate în sol!

SITUAȚIA LUCRĂRILOR DE IRIGAȚII 
TN PERIOADA 14-20 MAI

în aceeași atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, sub semnul voinței

Menținerea și chiar accentuarea 
deficitului de umiditate în sol a fă
cut necesar ca, în săptămina care 
se încheie, irigarea culturilor să se 
desfășoare mai intens in zonele din 
sudul și sud-estul țării. Din datele 
furnizate de Ministerul Agriculturii 
rezultă că în comparație cu pe
rioada 7—13 mai, cînd au fost iri

gate 535 000 hectare, în intervalul 
14—20 mai s-au efectuat udări pe 
698 000 hectare. Totuși, prevederile 
programului nu au fost integral în
deplinite, culturile de pe o supra
față de 31150 hectare neprimind 
îh acest răstimp apa necesară. Iată 
situația pe județe :

PE LOCURI FRUNTAȘE...

comune de a extinde și amplifica rodnicele raporturi bilaterale dintre popoarele

român și turc, colaborarea lor pe arena internațională, ieri a continuat

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, 
Împreună cu tovarășa elena ceausescu, în turcia

CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Sîmbătă, la Palatul Ciankaya din 

Ankara au fost continuate convor
bii e oficiale dintre președinte
le-' ./Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Turcia, Kenan 
Evren.

La convorbiri au participat Ștefan 
Andrei, ministrul de externe al 
României, și Uter. Turkmen, minis
trul de externe al Turciei.

In această a doua rundă, schimbul 
de vederi s-a concentrat asupra prin
cipalelorprobleme internaționale, 
precum.*» a întăririi conlucrării din
tre Romania și Turcia pe arena 
mondială.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenan .Evren și-au ma
nifestat îngrijorarea fată de încor
darea existentă în relațiile interna
ționale și s-au pronunțat pentru ini
țierea de acțiuni și măsuri care să 
ducă la oprirea agravării raporturi
lor pe plan mondial, pentru reluarea 
și continuarea politicii de destinde
re. pace și respect al independentei 
naționale a tuturor popoarelor, pen
tru eliminarea forței și amenințării 
cu forța, pentru respectarea dreptu
lui fiecărei națiuni de a se dezvolta 
liber și independent.

S-a subliniat că una din proble
mele cele mai acute ale lumii con-

temporane o constituie cursa înar
mărilor, care generează încordare 
în relațiile internaționale, duce la 
irosirea unor fonduri uriașe, consti
tuie o grea povară pentru toate po
poarele și sporește continuu perico
lul de război.

O atenție deosebită a fost acordată 
în cadrul convorbirilor situației din 
Europa, unde sînt concentrate cea 
mai mare parte a armamentelor și 
aproape totalitatea armamentelor 
nucleare, ceea ce constituie o gravă 
amenințare la adresa păcii și secu
rității în lume, afectînd colaborarea 
economică, culturală și în alte do
menii între statele europene. între

toate popoarele. S-a relevat nece
sitatea opririi cursei înarmărilor, 
trecerii la acțiuni concrete de dezar
mare, și în mod deosebit de dezar
mare nucleară.

în această ordine de idei, s-a sub
liniat că. pe calea eliminării comple
te a tuturor armelor nucleare, se im
pune să se acționeze pentru conve
nirea de acorduri intermediare care 
să asigure o) reducere echilibrată a 
rachetelor și de o parte, și de alta, 
să asigure condițiile pentru trecerea 
la noi măsuri de reducere a acestor 
arme.

S-a subliniat Însemnătatea pe care 
o au pentru îmbunătățirea aliniatu

lui european întărirea colaborării bl 
și multilaterale între statele balca
nice. depășirea oricăror neînțelegeri 
și solutionarea tuturor problemelor 
pe calea negocierilor, dezvoltarea de 
raporturi de încredere. înțelegere și 
bună vecinătate în Balcani.

Ambele părți s-au pronunțat pen
tru solutionarea, exclusiv prin mij
loace pașnice, a problemelor litigioa
se dintre state, a tuturor stărilor 
conflictuale din diferite zone ale 
globului.

în cursul convorbirilor s-a men
ționat necesitatea retragerii fără
(Continuare in pag. a III-a)

Județul Prevederile programului Realizările
— în hectare — — in hectare -

Călărași 72285 77 065
Giurgiu 53 131 55 155
Dolj 86 396 86 700
Mehedinți 27 330 27 615
Teleorman 56 133 56 735
Galați 18106 18183

...Șl UNDE SE PUTEA MAI BINE
Tulcea 67 333 48 227
Brăila 88 200 77 492
Ialomița 46 382 42 786
Constanța 90 643 84 583
Olt 41.824 40 030

După cum rezultă din tabel. în 
timp ce in unele județe programele 
de udări au fost realizate și depă
șite. in altele există restante în
semnate fată de suprafețele prevă
zute. Dacă în județele Tulcea. Con
stanța si Ialomița o parte din ne- 
realizări se datorează unor defec
țiuni survenite în funcționarea noi
lor amenajări, în alte județe, neîn- 
deplinirea programelor de irigații 
stabilite a fost generată în cea mai 
mare parte de deficiențele existen
te in organizarea activității de uda
re a culturilor în unitățile agricole. 
In principal este vorba de neasigu- 
rarea numărului necesar de oameni 
pentru mutarea de două ori pe zi a 
aripilor de ploaie, de nefolosirea în 
totalitate a echipamentelor de uda
re existente și de necorelarea exe
cutării unor lucrări agricole cu 
aplicarea udărilor pe suprafețele 
programate. Iată de ce organele ju
dețene de partid și agricole, con
ducerile consiliilor agroindustriale 
și ale unităților agricole trebuie să 
întreprindă măsuri energice pentru 
înlăturarea acestor deficiente, ast
fel incit irigarea culturilor să se 
desfășoare neîntrerupt, ziua și 
noaptea, pe toate suprafețele pla
nificate.

In pagina a IV-a, relatări din

Asemenea măsuri se impun cu 
atît mai mult cu cit. în intervalul 
21—27 mai. s-a prevăzut irigarea — 
în ansamblul amenajărilor — a 
unor suprafețe mai mari, care în
sumează peste 796 000 hectare. Este 
de retinut că în această perioadă, 
in marea lor majoritate, suprafețe
le cu griu și orz nu mai sînt cu
prinse la irigat, accentul punîn- 
du-se pe udarea culturilor prăsi
toare — porumbul, sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui. soia, fasolea — 
precum și pe udarea legumelor și a 
plantelor furajere, toate aceste cul
turi- fiind in faza cînd au mare ne
voie de apă. în aceste condiții, este 
necesar ca toate amenajările de iri
gații — atît cele mari, cit și cele 
locale — să funcționeze din plin, la 
întreaga capacitate, ziua si noap
tea. Totodată. în unitățile agricole 
trebuie să se acorde. în continua
re. maximă atenție utilizării surse
lor locale de apă. folosirii tuturor 
mijloacelor de care dispun pentru 
extinderea irigării culturilor pe su
prafețe cît mai mari. Nici un efort 
nu trebuie precupețit pentru a se 
asigura culturilor apa necesară 
dezvoltării lor viguroase î

județele : Tulcea, Argeș, Brăila

I DIN AOUAUTATM SttlAUSTÂ^ ȚÂRII
• reportaje • însemnări •

X

Agenda manifestărilor din cea de-a 
doua zi a vizitei - expresie edifica
toare a alesei prețuiri cu care sînt 
înconjurați distinșii oaspeți români, 
mărturie elocventă a importanței deo
sebite a noii întîlniri la nivel înalt 
româno^turce pentru dezvoltarea con
lucrării prietenești dintre cele două țări 

și popoare
® Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit pe șefii misiunilor diplo
matice

• Ceremonia conferirii tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu a titlului de „Doctor 
Honoris Causa“ al Universității 
Tehnice pentru Orientul Mijlociu 
din Ankara

® Inalții oaspeți români întîmpinați 
cu sentimente de aleasă stimă 
și prețuire la Antalya

• „Colaborarea româno-turcă în 
interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și colaborării în 
lume“ (Revista presei turce)
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înaintea convorbirilor oficial»

Spui Moldova și 
gindești Șiretul, după 
un străvechi obicei 
a raporta, mental, 
șezările omenești 
arterele albastre 
jurul cărora s-au în
temeiat. Artere de 
apă. De viată. Șiretul 
este una dintre ele. 
Pe firul său. cîteva 
nume de localități 5 
Galbeni. Răcăciuni, 
Berești. Nume obiș
nuite de sate obișnui
te. Aceasta — pină nu 
de mult De la o vre
me însă, aceste nume 
au început să capete 
rezonantă. Fiindcă de
semnează. fiecare, cite 
un bastion de unde 
omul înfruntă apa si 
o supune. Galbeni, 
Răcăciuni, Berești sînt 
acum nume de hidro
centrale în construc
ție. Pe firul Șiretului, 
mai la vale de Bacău, 
cei peste trei mii de 
constructori din Gru
pul de șantiere „Șire
tul" (nume predesti
nat. se pare. întrucît 
le-a fost atribuit de 
pe vremea cînd aceste 
hidrocentrale existau 
doar in visele lor, și 
nu ca proiect concret, 
prins in vreun plan 
de investiții) au venit 
acasă. în Moldova, 
care de pe unde erau 
răsfirați. Au venit 
aici, pe Șiret, să ree
diteze o epopee. O 
epopee cum tara în
treagă a mai cunoscut 
și cunoaște. Cap de 
serie pentru Moldova 
(și pentru tară, dealt
fel) a fost salba de 
hidrocentrale de pe 
Bistrița. întii — Bica- 
zul. Pe urmă, celelal
te. Apoi, constructorii 
hidroenegeticieni s-au 
risipit care încotro : 
pe Argeș, pe Lotru și 
pe Olt. în Retezat, in 
Apuseni, pe valea 
Uzului, la Stinca-Cos- 
tești. Și la Porțile de 
Fier...

— Ne-am ' 
să 
Asta știm, asta 
e o plăcere 
plimbi, să le Încorse
tezi. să Ie iei puterea 
și să te folosești de 
ale...

Sînt gîndurile tova
rășului Nicolae Han- 
ganu, inginerul-șef al 
grupului, ghidul nos
tru pe șantier.

— Aici, pe Șiret, de 
exemplu, cită putere 
smulgeți apelor în fo
losul oamenilor ?

— Păi socotiți 
dumneavoastră : 
megawați aici, la Gal
beni. In prima rundă, 
anul acesta : încă 48 
la Răcăciuni. în 1984, 

l^și 44 la Berești, în

de 
a- 
la 
în

supunem
lnvătat 
apele, 

facem: 
să le

51
29,5

1985. Cu totul, pesta 
120 de megawați.

— Suficient pentru 
Șiret ?

— Nici vorbă î La 
puterile lui. e o nimi
ca toată. Șiretul va 
mai da. într-o viitoa
re etapă, multa ener
gie. vă asigur. Cînd 
va fi amenajat în con
tinuare. spre Vrancea, 
spre Galați...

Galbeni. Răcăcîunl, 
Berești — trei locali
tăți care se tin de 
mină. Mărgele albas
tre. de lumină, pe 
harta tării. La 10 ki
lometri de Bacău — 
Galbeni : la 30 de ki
lometri — Răcăciuni ; 
la 40 de kilometri — 
Berești.

— După cum vedeți, 
barajul de la Galbeni 
este pregătit să pri
mească apa. ne atrage 
atenția inginerul Han- 
ganu. în mai puțin de 
O lună se închide di
gul și apa chiar va 
trece prin baraj. Deci 
ne-ați prins într-un 
moment de fierbere. 
Aici, la Galbeni, lu
crările sînt aproape 
de stadiul final. Se 
pregătește, iată, ulti
ma deviere a Șiretu
lui. L-am „plimbat" 
pină acum de mai 
multe ori. Hidrocen
trala de la Galbeni va 
începe anul acesta să 
pulseze energie în 
sistem. Pe cea de la 
Răcăciuni am și „sco- 
sro" din pămînt ; aco
lo. de asemenea, de 
patru ori am schimbat 
albia Șiretului. Iar la 
Berești au fost atacate 
lucrările de 
de un an...

Directorul 
de șantiere 
Bacău, inginerul Liviu 
Gutiu, este îngrijorat 
de întirzierea celor 
două turbine, aștepta
te la Galbeni din tri
mestrul al III-lea al 
anului trecut.

— Aud că una ar fi 
în drum spre noi. Mai 
așteptăm și de la Bis
trița. cam de mult, 
mecanismele de . ac
ționare. Si de Ia Tul
cea. stavilele. Știți ce 
nu pot să înțeleg ? 
Cum e posibil, cînd 
facem caz de un bec 
ce arde în zadar, să 
nu tratăm cu toată 
răspunderea obiecti
vele energetice în 
construcție... Poate 
găsește ziarul o mo
dalitate de a Ie aminti 
furnizorilor noștri că 
aici, pe Șiret, a înce
put numărătoarea in
versă !

Inginerul Liviu Gu
tiu. venit pe șantier 
în ’57, „pentru doi

ani", ani care 
transformat între 
într-un sfert de 
de șantier, ne descrie, 
cu lux de amănunte, 
ce va fi. la sfîrșitul 
cincinalului, aici, pe 
Șiret Cele trei hidro
centrale constituie, la 
această dată, cea mai 
importantă investiție 
a județului Bacău. 
Primele lucrări au în
ceput în 1979. Tot 
cam atunci, la ieșirea 
din Bacău a apărut 
„orășelul" construc
torilor. cu tot ce este 
necesar 
cartier 
modern 
mentar.
pensar.

maî bine

Grupului 
„Șiretul"

s-au 
timp 
veac

unui micro- 
muncitoresc 

! punct ali- 
cantină. dis- 
lumină elec

trică. apă curentă, 
călzire centrală...

— Și pe Bistrița 
tot așa. tovarășe 
rector ?

întrebarea mea. voit 
naivă. îl face să su- 
ridă.

— Bistrița— tinere
țea noastră î Mai pu
țin confort, mai puti
nă mecanizare... Dar 
și ritmul e altul, vă 
imaginați. Și amploa
rea lucrărilor e alta.

. Aici. iată, am „miș
cat" 30 de milioane de 
metri cubi de pămînt 
Or, pe toată valea 
Bistriței abia au fost 
17 milioane de metri 
cubi. Amenajarea Bis
triței s-a realizat în
tr-un deceniu și ju
mătate. Aici, toate 
lucrările propriu-zise 
se eșalonează de-a 
lungul a numai cinci 
ani. Dar cu oamenii, 
cu constructorii ati 
vorbit? Cei mai multi 
— formați la școala 
Bistriței. Cu 
entă de 
șantier. Și 
te multi 
seamănă 
de-atunci. 
îndrăzneți 
siguri pe ei I

...Stau de vorbă, la 
Galbeni, cu 
structori, 
tulescu 
Pușcașu, 
comuna 
detul Neamț ; au 
lindat șantierele 
împreună. Valea 
triței, valea Uzului, 
Stînca-Costești. Porți
le de Fier. Siriu. Și
ret... Au colindat toa
te aceste șantiere cu 
unul și același colec
tiv de hidroenergeti- 
cieni. aducîndu-și cu 
timpul șl feciorii, să-i 
călească. Să scoată 
din ei oameni puter
nici, adevăratL

în-
era 
di-

experi- 
decenii pe 
multi, foar- 

tineri. Nu 
cu noi. cei 

Sînt mai 
parcă, mai

doi con- 
Mihai Cre- 

șl Dumitru 
de fel 
Români.

din 
ju- 
co- 

tării 
Bis-

Anlca FLORESCU
(Continuare 
in pag. a V-aj)
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN TURCIA

Ceremonia conferirii tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu a titlului 
de „Doctor Honoris Causa" al Universității Tehnice pentru Orientul Mijlociu din Ankara

Tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu i s-a confe
rit. sîmbătă. in cadrul unei ceremo
nii. titlul de „Doctor Honoris Causa" 
al Universității Tehnice pentru 
Orientul Mijlociu din Ankara.

Decernarea acestei înalte distincții 
constituie un cald omagiu adus per
sonalității și activității tovarășei 
Elena Ceaușescu, o , nouă șj eloc
ventă expresie. a considerației .. de 
care se bucură ca eminent savant și 
om politic, a prestigiului internațio
nal și marii valori a operei sale de
dicate dezvoltării și înfloririi știin
ței in tara noastră, prosperității 
României, progresului științei uni
versale.

La sosirea la prestigioasa instituție 
de învățămint tehnic, ale cărei 
cursuri sint frecventate de peste 
13 000 de studenți dintr-o zonă largă 
a lumii, tovarășa Elena Ceaușescu a 
fost intîmpinată cu deosebită stimă 
de prof. dr. Mehmet Gonlubol. rec
torul universității, de membri ai se
natului. Tovarășa Elena Ceaușescu a 
fost invitată în aula universită
ții, unde au venit pentru a par
ticipa la solemnitate președinte
le Adunării Constituante a Tur
ciei. prof. dr. Sadi Irmak, mi
niștrii de stat Nimet Ozdas și Meh
met Ozgunes. ministrul educației, 
Hasan Șaglam. ministrul agricultu
rii, Sabâhattin Ozbek, președintele 
Consiliului Național pentru învăță- 
mînt Superior. Isam Doromage, rec
torii unor instituții de învățămint 
superior din Ankara, un mare număr 
de profesori universitari, alți oameni 
de știință și cultură, studenți.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Ankara și ambasadorul Tur
ciei la București, precum și șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați în 
Turcia.

La sosirea în aulă, tovarășa Elena 
Ceaușescu este salutată cu multă 
căldură de cei prezenți.

In descinderea festivității a luat 
cuvintul prof. dr. MEHMET 
GONLUBOL, rectorul universi
tății, care a spus :

Excelențelor,
Distinși oaspeți,
Doamnelor și domnilor,
Permiteti-mi să vă salut în modul 

cel mai călduros la Universitatea 
Tehnică pentru Orientul Mijlociu. 
Una dintre trăsăturile caracteristice 
ale acestei universități constă în 
faptul că urmărește 6ă aibă o reală 
viziune internațională. în căutarea 
soluțiilor la multiplele probleme cu 
care se confruntă țările în curs de 
dezvoltare, universitatea încurajează 
colaborarea și schimbul prietenesc 
de idei. Avem studenți. profesori și 
colaboratori din multe țări. De Ia 
crearea sa. acum 26 de ani. Univer
sitatea Tehnică pentru Orientul Mij
lociu a obținut un număr record de 
succese în învățămint și cercetare, 
în special in știință și inginerie. 
Principala noastră preocupare con
stă în a menține acest inalt nivel 
academic în folosul Turciei și al ță
rilor prietene din alte regiuni. într-o 
epocă în care frontierele cunoașterii 
nu cunosc limite, principala sarcină 
a oricărei universități este de a se 
afla în avangarda descoperirii și 
cercetării. Aceasta necesită muncă 
intensă, dăruire și o atmosferă co
respunzătoare. Noi dispunem de toa
te acestea la Universitatea Tehnică 
pentru Orientul Mijlociu, avi,nd pro
fesori calificați, studenți entuziaști și 
o excelentă bază materială.

Astăzi, Universitatea Tehnică pen
tru Orientul Mijlociu, cu reputația 
sa_ internațională pentru studii aca
demice. reprezintă o dovadă a inte
resului poporului turc față de invă- 
țămîntul superior. în această mare 
familie academică, dorim să- salu
tăm pe Excelența Sa, doamna Elena 
Ceaușescu.

Acordarea unui titlu onorific este 
un prilej de a privi retrospectiv suc
cesele și de a ne angaja să obținem 
rezultate și mai mari în viitor. Sar
cina unei universități este de a da 
cunoștințe care să servească umani
tății. Iată de ce noi am hotărit să 
acordăm Excelenței Sale, doamna 
Elena Ceaușescu, acest titlu onorific, 
avind in vedere impresionanta acti
vitate academică și remarcabilele 
șale rezultate in domeniul cercetării.

Doamnelor și domnilor.
Vă adresez încă o dată mulțumi

rile . mele pentru că ați participat, 
astăzi, la manifestarea prilejuită de 
conferirea titlului de „Doctor Honoris 
Causa" ’ Excelenței Sale, doamna 
Elena Ceaușescu, la Universitatea 
Tehnică pentru Orientul Mijlociu.

Vă mulțumesc.
Ttf cbntinuare, prof. dr. TANVIR 

WASTI dă citire hotărîrii senatului 
universității privind acordarea înal
tului titlu. Prezentînd această hotă
râre, vorbitorul a spus :

Excelentelor,
Distinși oaspeți.
Doamnelor și domnilor,
Nu există nici o îndoială că Româ

nia este o tară aparte, o insulă a 
culturii latine în Europa de răsărit 
și o țară cu care Turcia a întreținut 
strînse relații timp de secole. Astăzi 
însă ne-am adunat aici pentru a oma
gia pe unul dintre cei mai distinși re
prezentanți ai acestei țări. Nume
roase sint motivele care îndreptățesc 
celebritatea Excelenței Sale, doamna 
Elena Ceaușescu. Domnia Sa este un 
proeminent inginer cercetător, care 
a elaborat lucrări fundamentale in 
sinteza compușilor macromoleculari 
și în chimia polimerilor și cauciucu
lui. Lucrările sale au apărut în nu
meroase limbi și Domnia Sa a fost 
distinsă cu numeroase titluri acade
mice. Domnia Sa este șl președinte 
al Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie din România și al 
institutului Central pentru Cercetări 
Chimice. Domnia Sa este un membru 
activ a numeroase instituții interna
ționale de învățămint și cercetare.

în același timp, doamnelor și dom
nilor. există un alt aspect al vieții 
doamnei Ceaușescu. care este deose
bit de important Domnia Sa este pe 
drept cuvînt și un om politic, fiind 
prim viceprim-ministru al guvernului 
român și deputată in Marea Adunare 

Națională. Domnia Sa joacă un rol 
activ în guvernul tării sale. Este în 
egală măsură in familie. în parla
ment și în laborator.

Constituie un privilegiu deosebit 
pentru mine să prezint pe Excelența 
Sa. doamna Elena Ceaușescu. pentru 
titîul de „Doctor Honoris Causa". 
Permiteti-mi să invit pe rectorul 
Universității Tehnice- pentru Orien- t 
tul Mijlociu, prof. dr. Mehmet Gon- ■ 
lubol. să înmîneze doamnei Elena 
Ceaușescu Diploma și Atestatul pen
tru acest titlu onorific,

în aplauzele îndelungate ale asis
tentei, rectorul universității înmî- 
nează tovarășei Elena Ceaușescu 
titlul de „Doctor Honoris Causa" al 
Universității Tehnice pentru Orien
tul Mijlociu, o felicită cu căldură și 
o invită să ia cuvintul.

Cuvîntarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu a 
fost urmărită cu viu interes și deo
sebită atenție. Participanții și-au 
exprimat prin îndelungi aplauze 
sentimentele de deosebită bucurie și 
satisfacție pentru întîlnirea cu tova
rășa Elena Ceaușescu — eminent om 
de știință, savant de renume mon
dial.

★
în continuare, are loc o recepție 

în timpul căreia tovarășa Elena 
Ceaușescu este salutată din nou cu 
căldură de conducerea universității, 
primește încă o dată felicitări pen
tru inaltul titlu decernat și pentru 
prestigioasa activitate desfășurată 
pe tărâmul științei. în cadrul con
vorbirilor purtate cu conducerea uni
versității, cu alți reprezentanți ai 
învățămîntului și cercetării științi
fice din Turcia, este reafirmată do
rința dezvoltării unei colaborări cit 
mai strînse între profesorii și oa
menii de știință români și turci.

Ceremonia s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, stimă 
și prețuire reciprocă.

Cuvîntarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu

Domnule rector, 
Doamnelor și domnilor,Doresc, în primul rînd, să mulțumesc Senatului pentru hotărîrea de a-mi acorda titlul de „Doctor Honoris Causa" al Universității Tehnice pentru Orientul Mijlociu din Ankara, pentru această manifestare și pentru cuvintele de apreciere rostite de dumneavoastră aici la adresa activității mele, a științei și culturii românești.Consider toate acestea ca o expresie a bunelor relații dintre oamenii de știință și cultură români și turci, a dorinței de colaborare și a sentimentelor prietenești ce și le nutresc reciproc popoarele țărilor noastre.Folosesc aceăt prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, cadrelor didactice, studenților și colaboratorilor universității, un salut călduros din partea mea, a tuturor oamenilor de știință, învățămint și cultură din România.Prin întreaga sa activitate didactică și științifică, universitatea dumneavoastră aduce o contribuție deosebit de importantă la promovarea științei și tehnologiei moderne, la formarea și pregătirea cadrelor de specialitate necesare diferitelor sectoare ale economiei, științei și culturii, atît pentru Turcia, cît și pentru alte țări din 

Orientul IVIijlociu. Vă urez, dumneavoastră și întregului colectiv al acestui important așezămînt universitar al Turciei prietene, noi și tot mai mari succese în activitatea de mare răspundere pe care o des- fășurați pe tărîmul științei și învă- țămintului, al pregătirii și formării științifice și tehnice a tinerelor generații.România — pornind de la rolul hotărîtor al științei în societatea contemporană — pune la baza întregii sale activități de dezvoltare economică și socială cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne. în același timp, acordăm o atenție deosebită pregătirii și formării cadrelor tehnice și de alte specialități pentru toate domeniile de activitate. în acest scop, țara noastră alocă, an de an, fonduri însemnate pentru dezvoltarea învățămîntului și pentru lărgirea și modernizarea continuă a bazei tehnico-materiale a cercetării științifice. Dispunem în prezent de o largă rețea de institute și unități de cercetare științifică, de un învățămint modern, diversificat, care asigură cadre bine pregătite pentru toate sectoarele de activitate.în organizarea șl desfășurarea învățămîntului din .țara noastră punem un accent deosebit pe realizarea unei strînse unități între 

învățămint, cercetare și producție— ca o condiție esențială a asigurării unei temeinice pregătiri teoretice și practice a tineretului, în strînsă concordanță cu necesitățile reale ale țării, cu cerințele progresului tehnic contemporan.Stimulînd și dezvoltînd larg inițiativa și capacitatea de creație a întregului popor în opera de dezvoltare a patriei, România acționează, totodată, pentru extinderea colaborării și cooperării sale cu alte state, pe baza deplinei egalități in drepturi, a respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. în acest context, doresc să menționez atenția deosebită pe care o acordă țara noastră lărgirii colaborării și cooperării cu alte state pe tărîmul științei și tehnologiei.Trăim astăzi într-o epocă în care învățămîntul și știința au un rol tot mai important în progresul popoarelor, în ridicarea bunăstării lor materiale și spirituale, cînd revoluția tehnico-științifică modernă cunoaște, pretutindeni în lume, o amplă și puternică dezvoltare. Astăzi devine tot mai necesar ca între oamenii de știință, învățămint și cultură să existe legături cît mai strînse, de colaborare și schimb de informații, în scopul asigurării progresului multilateral al popoarelor lor, al îmbogățirii continue a tezaurului cunoașterii cu cele mai noi cuceriri ale geniului uman.Consider că România și Turcia— ca țări vecine și prietene — sînt profund interesate să conlucreze și să coopereze tot mai strîns și in domeniul cercetării științifice și tehnologice, al învățămintului și culturii. Există largi posibilități pentru a realiza contacte mai strînse, o conlucrare mai activă intre diferitele institute și unități de cercetare și învăță- mînt din țările noastre — și, în acest sens, îmi exprim convingerea că și Universitatea Tehnică din Ankara va putea aduce o contribuție importantă la promovarea largă a acestei cooperări și conlucrări.Apreciez, de asemenea, că sînt posibilități ca România și Turcia să participe mai intens la dezvoltarea colaborării interbalcanice, a conlucrării economice, tehnico-ști- ințifice. culturale și în alte domenii între toate țările din Balcani. S-a acumulat de-a lungul anilor, în această privință, o anumită experiență — și, pornind de la activitățile comune pe care oamenii de știință din țările noastre le desfășoară în cadrul Uniunii Balcanice Medicale, a matematicienilor, al Asociației Balcanice de Studii Istorice și Arheologice, precum și în alte organisme de cooperare interbalcanică, putem asigura extinderea în noi domenii a colaborării tehnico-științifice în Balcani, aducîndu-ne și pe această cale contribuția activă la transformarea Balcanilor într-o zonă a înțelegerii și bunei vecinătăți, a colaborării și păcii, fără arme nucleare.Viața demonstrează că dezvoltarea științei și, în general, progresul popoarelor nu pot fi asigurate decît într-un climat de încredere, colaborare și pace. Numai în 

asemenea condiții națiunile își pot pune pe deplin in valoare capacitățile lor creatoare, numai astfel oamenii de știință și cultură p >t lucra normal, se pot concentra plenar asupra muncii lor, pot cola bora-.fructuos.Din păcate, realitățile arată însă că există astăzi mari pericole la adresa păcii și securității popoarelor. în lume are loc o agravare a situației internaționale, se mențin conflictele și stările de ine" se amplifică continuu cursa',. Mimărilor și manifestările crizei economice mondiale. Toate acestea fac mai necesară ca oricînd unirea eforturilor popoarelor pentru a opri cursul periculos al evenimentelor spre confruntare și război, pentru a apăra pacea, destinderea, colaborarea.Poporul român se pronunță șl militează hotărit pentru dezarmare și, în primul rînd, pentru dezarmare nucleară, pentru oprirea amplasării de rachete nucleara cu rază medie de acțiune în Europa, pentru încetarea încordării internaționale și înlăturarea primejdiei de război. împreună cu întregul popor, oamenii de știință și cultură din România își afirmă cu hotărîre dorința de a conlucra cu slujitorii științei și culturii din celelalte țări pentru triumful politicii de pace și dezarmare, pentru a bara calea războiului și distrugerii civilizației. Noi considerăm că acum, cînd în cursa absurdă a fabricării de arme tot mai distrugătoare se recurge la cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne, cînd uriașe fonduri materiale și inteligența științifică sînt acaparate de politica de înarmări, nici un om de știință și cultură nu mai poate rămîne indiferent în fața acestei situații. Astăzi, mai mult ca oricînd, știința, care a dat și dă atît de mult civilizației și progresului, trebuie să-și afirme cu putere menirea sa pașnică, să se afle permanent în primele rînduri ale luptei pentru progres, pentru apărarea dreptului fundamental al oamenilor — la viață, la pace, la existență liberă și demnă.Consider că și pe tărîmul promovării păcii și înțelegerii între popoare, al dezarmării, oamenii de știință și cultură din România și Turcia vor găsi, împreună, noi mijloace de a întări continuu colaborarea lor.Pornind de la rolul deosebit de important pe care întîlnirile și convorbirile Ia nivel înalt, între președinții celor două țări, îl au în dezvoltarea relațiilor economice, tehnico-științifice și culturale dintre România și Turcia, îmi exprim convingerea că și actuala vizită pe care o facem în țara dumneavoastră se va înscrie ca un nou și important moment în întărirea prieteniei și conlucrării româno- turce, atît pe plan bilateral, cît și pe arena internațională. Sînt încredințată că la promovarea acestor bune relații vor aduce o contribuție activă și oamenii de știință și cultură din țările noastre.Cu această convingere, doresc să mulțumesc încă o dată pentru înaltul titlu ce mi-a fost acordat și să vă urez, dumneavoastră, tuturor, mult succes și multe satisfacții în activitatea viitoare, iar poporului turc prieten multă prosperitate și fericire. (Aplauze).
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN TURCIA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

au primit pe șefii misiunilor diplomatice

Continuarea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. D

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, sîmbătă, la reședința guver
namentală rezervată inalților oaspeți 
străini, pe șefii misiunilor diploma
tice acreditați î'ti capitala Turciei, 
Împreună cu soțiile.

''Reprezentanții" diplomatici din nu
meroase țâri au venit să-i aducă șe
fului statului român omagiul lor.

mărturie grăitoare a stimei și pres
tigiului de care se bucură pe arena 
internațională președintele Nicolae 
Ceaușescu, politica de pace, destin
dere. prietenie, colaborare, cooperare 
și înțelegere cu toate națiunile pro
movată de România.

Președintele Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu au ciocnit 
o cupă de șampanie cu șefii misiu

nilor diplomatice, întretinîndu-se 
cordial cu ei.

Ambasadorii au transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un salut cor
dial din partea șefilor statelor res
pective. reafirmind dorința acestora 
de a extinde si dezvoltspjjelațiile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia si' țări le lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe șefii misiu

nilor diplomatice să transmită salu
tul său prietenesc și ceie mai bune 
urări șefilor statelor si guvernelor 
lor, iar popoarelor respective, urări 
de prosperitate, fericire si pace.

La primire a fost prezent Ștefan 
Andrei» ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România., , rt

Au asistat ambasadorul României 
la Ankara șl ambasadorul Turciei la 
București.

condiții a trupelor Israelului din Li
ban, asigurării independenței, su
veranității și unității Libanului. în 
acest cadru s-a evidențiat necesita
tea întreprinderii urgente de pași 
concreti pentru inițierea procesului 
de pace globală în Orientul Mijlo
ciu. care sâ ducă la retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în 
1967. inclusiv din Ierusalimul arab, 
solutionarea problemei poporului pa
lestinian /rorta.-, realizarea dreptului 
sătî lâ autodeterminare, inclusiv da 1 
constituire a unui stat palestinian 
propriu, angajarea Organizației pen

tru Eliberarea Palestinei în orice 
negocieri privind destinele poporu
lui .palestinian.

Situația economică complexă din 
lume, depășirea subdezvoltării și in
staurarea noii ordini economice in
ternaționale au ocupat, de aseme
nea, un loc important pe agenda 
convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Kenan Evren.

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
actuala criză economică mondială, 
menținerea., șțării .de .subdezvoltare 
pă';lÂt5nse"zone ale globului, accen
tuarea continuă a decalajelor dintre 
statele dezvoltate și cele în curs de

dezvoltare sint probleme care, prin 
consecințele lor deosebit de negati
ve, trebuie să preocupe întreaga co
munitate internațională.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenan Evren au expri
mat hotărirea României și Turciei 
de a întări conlucrarea în cadrul 
O.N.U. și pe arena mondială pentru 
a-și aduce o contribuție sporită la 
rezolvarea marilor probleme care 
confruntă omenirea, pentru înfăp
tuirea idealurilor da pace, progres și 
bunăstare’ aîe'-tuturor.<popbarelor.

Cop.ypțbirîie au tfecurs în aceeași"' 
atifiosferă de’ cordialitate și priete
nie, de înțelegere și stimă reciprocă.

înalții oaspeți români întîmpinați cu
de aleasă stimă și prețuire la Antalya

sentimente < ]\
„Colaborarea româno-turcă în interesul ambelor popoare,

al cauzei păcii și colaborării in lume* '
Duț o oră de zbor, avionul cu 

care "au călătorit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu a aterizat pe aeroportul 
din Antalya, capitala regiunii cu 
același nume de pe coasta meditera
neană a Turciei.

Și aici, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu Ie este rezervată aceeași 
primire călduroasă, prietenească.

Clădirea aeroportului este împodo
bită cu drapelele de, stat ale Româ
niei și Turciei.

Ora 18,15. La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sint salutați cu 
deosebit respect de oficialitățile lo
cale : general de armată Sureyya 
Yuksel, comandantul Armatei Ege- 
ene, Jilmaz Turktekin, guvernatorul 
Antalyei. general Huseyin Kivriko- 
glu, comandantul garnizoanei Anta
lya, Nuri Teoman, primarul orașului.

Gazdele au adresat distinșilor soli 
ai poporului român un călduros bun 
venit ta această pitorească zonă a 
Turciei, manifestând convingerea că 
dialogul la nivel inalt româno-turc. 
ce va continua ta aceste zile ta re
giunea lor. se va concretiza în hotă- 
zdri de maximă importantă pentru' 
continua dezvoltare și diversificare 
a relațiilor dintre țările noastre, spre 
binele celor două popoare, al cauzei 
păcii și cooperării ta Balcani, in Eu
ropa și ta întreaga lume.

O gardă militară a prezentat ono
rul.

Coloana de mașini s-a îndreptat 
apoi spre localitatea Alanya. unde

vor fi găzduiti înalții soli ai po
porului român. Se străbate o zonă 
deosebit de pitorească. Pe șoseaua 
ce leagă aeroportul din Antalya de 
această incintătoare stațiune balneară,
numeroși localnici, precum și turiști 
străini aflati în vacantă pe coasta 
mediteraneană a Turciei. îi aplaudă 
cu simpatie pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, le adresează emoționante 
manifestări de 
tinere, purtând 
populare, rod 
gustului pentru

prietenie. Tineri și 
splendide costume 
al îndemtaării și 

frumos al oamenilor

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat, sîmbătă după-«a. 
amiază, într-o călătorie in regiunea 
Antalya, din sudul Turciei.

înalții soli ai poporului român stat 
însoțiți de persoane oficiale române 
și turce.

De la reședința ce le-a fost rezer
vată pe timpul șederii la Ankara, co
loana oficială de mașini, escortată de 
motocicliști, s-a îndreptat spre aero
portul „Esenboga".

Pe întreg traseul parcurs de coloa
na oficială, pe marele bulevard Ata- 
tiirk, care traversează pe o lungă 
distanță capitala Turciei, în noile 
cartiere ale acesteia, ca și în partea 
veche a Ankarei, un mare număr de 
cetățeni aclamă pe înalții soli ai po

acestor locuri, flutură stegulețe, 
buchete de flori, presară în fata ma
șinii petale de flori roșii, urînd 
inaltilor oaspeți o ședere cit mai 
plăcută pe aceste meleaguri, expri- 
mind și in acest fel convingerea că 
noul dialog la nivel înalt româno- 
turc se va solda cu rezultate dintre 
ceie mai fructuoase, atât in sfera 
relațiilor bilaterale, cit și pe plan 
internațional.

întreaga regiune Antalya trăiește 
în această după-amiază momente de 
minunată sărbătoare. Pe străzile 
străjuite de palmieri sint arborate 

Plecarea din Ankara
porului român, salută cu căldură și 
cu multă prietenie pe președintele 
României, exprimindu-și, și cu acest 
prilej, bucuria de a-i avea ca oaspe
te de onoare, dînd glas sen
timentelor de aleasă stimă și pre
țuire pentru neobosita sa activitate 
pusă în slujba idealurilor de pace, 
înțelegere și colaborare Intre toate 
popoarele lumii. Ca și la sosire, do
mină aceeași atmosferă sărbăto
rească de. entuziasm. Pe marile ar
tere, drapelele de stat ale României 
și Turciei încadrează portretele pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Ke
nan Evren. Mulțimea flutură stegu
lete ale celor două. țări, buchete de 
flori, scandează cu însuflețire : „Tur
cia și România — Dragostea și 
prietenia !“, „Trăiască Ceaușescu — 
Trăiască România !“, „Stimați! noș
tri oaspeți, la revedere !“. 

drapelele României și Turciei. Prac
tic — toti locuitorii orașului au ieșit 
să salute oaspeții dragi din România, 
să-i primească cu ospitalitatea ce le 
este atît de caracteristică. Ei fac to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elepa Ceaușescu aceeași 
primire călduroasă, prietenească, 
atmosferă ce se regăsește pe întreg 
traseul, pină la hotelul „Alantour" 
din Alanya, care îi găzduiește pe 
inaltii- soli al poporului român pe 
timpul scurtei lor șederi în această 
localitate.

Același cadru festiv se regăsește 
și la aeroport. Președintele Nicolae 
Ceaușescu primește raportul coman
dantului gărzii de onoare.

Tovarășu-l Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat 
apoi un călduros bun rămas de Ia 
oficialitățile țării-gazdă, care au 
ținut să salute plecarea din Ankara : 
Akay Sakman, secretar general Ia 
Președinția Republicii, Mustafa Go- 
nul, guvernatorul Ankarei, Suleyman 
Onoer, primarul capitalei, Ercument 
Yavuzalp, subsecretar de stat ta Mi
nisterul Afacerilor Externe, gene
rali, ofițeri superiori, alte persoane 
oficiale.

La ora 17,15, aeronava prezidențială 
» decolat, îndreptîndu-se spre An
talya.

ANKARA 21 (Agerpres). — Toa
te mijloacele de informare in masă 
— presa, radioul, televiziunea — 
au prezentat, simbătă, pe larg, mo
mentele principale ale vizi
tei de stat in Republica Tur
cia a președintelui Nicolae 
Ceauțescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Ziarele de mare tiraj 
„TERCUMAN", „CUMHURIYET'*, 
„HURRIYET", „MILLIYET", „GU- 
NES“ și altele au publicat in prima 
pagină fotografii infățișind mo
mente de la ceremonia primirii inal
ților oaspeți la aeroportul interna
tional Esenboga, începerea convor
birilor oficiale, și de la dineul oferit, 
vineri seara, de președintele Kenan 
Evren in onoarea Inalților oaspeți. 
Ziarele menționate publică, de ase
menea, relatări ample de la primi
rea deosebit de prietenească șl cor
dială făcută solilor poporului român 
de oficialitățile turce și de populația 
Ankarei. Sint inserate extrase din 
toasturile rostite la dineul oficial de 
cei doi șefi de stat, subliniindu-se 
conlucrarea tot mal strinsă intre 
cele două țări și popoare balcanice.

Cotidianul „TURKISH DAILY 
NEWS'* deschide prima pagină cu 
relatarea intitulată „Ceaușescu in 
Ankara", ilustrată cu o fotografie 
prezentind pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Kenan 
Evren la sosirea pe aeroport. Con
vorbirile oficiale, care au inceput 

după-amiază — scrie ziarul — au 
fost concentrate pe relațiile econo
mice bilaterale și cooperarea in 
Balcani, situația din Cipru și Orien
tul Mijlociu. Același ziar rezervă 
toată pagina a i-a României. 
Sub titlul „Președintele Nicolae 
Ceaușescu este stimat in Turcia", 
ziarul subliniază că, la București și

REVISTA PRESEI TURCE
kt Ankara, este apreciată „Dezvolta
rea pozitivă a relațiilor româno- 
turce in domenii multiple", relevind 
că „de cursul relațiilor bilaterale 
beneficiază dezvoltarea economică și 
socială a popoarelor român și turc, 
precum și cauza păcii, securității 
și înțelegerii in Balcani, in Eu
ropa și in întreaga lume". In 
aceeași pagină este publicat și 
articolul „Pace și civilizație", in 
care este înfățișată concepția ro
mânească privind garantarea drep
tului fundamental al oamenilor la 
pace, la viață liberă și independen
tă, eliberată de amenințarea arme
lor nucleare, a războiului.

„România, președintele Nicolae 
Ceaușescu — se arată in încheie
rea articolului — au militat consec

vent pentru instaurarea unui climat 
de pace și securitate, pentru dezar
mare, și in primul rind pentru 
dezarmare nucleară. In forurile in- 
ternaționale, in dialogurile cu șefi 
de stat, in documentele încheiate la 
cel mai înalt nivel. președintele 
României se pronunță pentru cauza 
păcii. El cere trecerea la măsuri 
concrete de înghețare a cheltuieli
lor militare, de promovare a unei 
politici de respect intre națiuni ca 
o cale unică, de manifestare a uma
nismului rn viața internațională. 
Prin exemplul pe care-l oferă. 
România se situează in avangarda 
luptei pentru întronarea unui cli
mat de încredere și colaborare in 
lume".

Posturile de radio și televiziune 
își încep de fiecare dată buletinele 
de știri și telejurnalul cu relatări 
despre desfășurarea vizitei de stat 
a președintelui Nicolae Ceaușescu,, 
informând pe larg despre progra
mul rezervat inalților oaspeți.

Televiziunea turcă a transmis, vi
neri seara, filmul „România azi", 
reținind atenția telespectatorilor cu 
imagini din capitala țării noastre, 
din alte orașe, precum Și cu măr
turii concrete ale amplului proces 
de dezvoltare economică și socială 
a României socialiste, ale politicii 
înțelepte a partidului nostru, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Activitatea întreprinderii „IMATEX” 
din Tg. ■ Mureș are o mare importan
tă economică. De produsele fabrica
te aici — mașinile și utilajele teh
nologice pentru industria ușoară, 
piesele de schimb sau piesele turna
te din fontă și din materiale nefe
roase — beneficiază zeci de unități 
de profil din industria ușoară, fără 
a mai vorbi și de bunurile de larg 
consum destinate fondului pieței. 
Pentru a satisface toate aceste cerin
țe. esențială este realizarea ritmică 
a planului la fiecare sortiment. De 
aici decurge o întrebare firească : 
care este stadiul îndeplinirii planu
lui producției fizice pe primele pa
tru luni din acest an 7 Evidenta uni
tății consemnează că. in perioada 
menționată, sarcina la producția fi
zică — calculată ta tone — a fost re
alizată ta proporție de 156 la sută, 
înregistrindu-se depășiri la toate 
sortimentele planificate.

— în anii trecuti înregistram o 
serie de rămîneri în urmă la reali
zarea acestui important indicator — 
ne spune inginerul Mircea Codreanu, 
directorul Întreprinderii. Pierdeam 
noi, pierdea județul, economia ta 
general. Pentru a face saltul de la o 
activitate nesatisfăcătoare la rezul
tate pozitive ne-am bizuit pe capa

citatea de mohilizare a întregului 
colectiv. „Cheia" succesului actual 
are la bază numeroși factori, intre 
care aș aminti în primul rind creș
terea competitivității prin Înnoirea 
și modernizarea producției.

Sint factori care preocupă vizibil 
colectivele muncitorești atât din sec
ția uzinaj. cit și din celelalte secții 
mari din întreprindere. „Priviți cî- 
teva din noile noastre produse — ne 
spune Haiek Horst, director tehnic 
al întreprinderii. Jacardurile grele, 
realizate în premieră pe tară, mași
nile de țesut stofa de mobilă, cele 
de țesut suporți pentru benzi trans
portoare în minerit — de pină la 
I 500 grame pe metrul pătrat — sint 
utilaje de mare tehnicitate, deosebit 
de solicitate de economia națională".

Aceste preocupări au mers mină 
în mină cu asigurarea, prin liceul 
industrial al întreprinderii, a forței 
de muncă calificate necesare utiliză
rii noilor tehnologii și care a făcut 
posibilă introducerea polideservirii 
la unele utilaje.

Preocuparea perseverentă a con
ducerii întreprinderii pentru asigu
rarea policalificării în vederea poli- 
deservirii mașinilor-unelte a făcut 
ca acum ta cele trei schimburi, un 
număr de 93 lucrători să asigure lu

crul la 270 mașini, revenind, ta me
die, 2,9 mașini pe fiecare om al 
muncii. Totodată, pentru a suplini 
lipsa forței de muncă la unele sec

PRODUCȚIA FIZICA - REALIZATĂ EXEMPLAR. LA FIECARE SORTIMENT!

Maturitatea răspunderii muncitorești, 
rodnicia inițiativei creatoare 

La întreprinderea „IMATEX“ din Tîrgu Mureș

toare (turnătorie, atelierul de șlefui
re și altele). în primul trimestru din 
acest an au fost policalificați 360 de 
oameni (în special din rindul lăcătu
șilor), măsură care a dus, în prime
le patru luni, la creșterea producti
vității muncii cu peste 30 la sută în 
sectorul respectiv.

Calculele demonstrează că peste 

95 la sută din producția de utilaje 
realizate ta perioada care a trecut 
de Ia începutul anului și pînă in 
prezent stat noi sau modernizate, iar 

indicele de utilizare a mașinilor și 
utilajelor a ajuns, după primele pa
tru luni, la 85,5 la șută — superior 
cu 0,2 la sută față de perioada simi
lară a anului precedent. Un procent 
mic la prima vedere, dar care, ta 
funcție de structura de plan existen
tă, înseamnă o creștere a producției- 
marfă cu 3 la sută. Pe de altă par

te. utilizarea procedeelor noi de șle
fuire a pieselor, cit și finisarea prin 
tobuire. in condiții speciale, cu 
agenți mecano-chimici. a dus la creș

terea cu peste 30 Ia sută a producti
vității muncii la aceste operații.

în finalizarea cu bune rezultate a 
aplicării tuturor acestor măsuri ®e 
cuvine subliniată buna conlucrare cu 
centrala de resort (CIMUIU) pentru 
încărcarea judicioasă a capacităților 
de producție, intensificarea acțiunii 
de asigurare, în timp util, a bazei 

tehnico-materiale în raport de ci
clurile de fabricație și contractarea la 
termen a colaborărilor cu cele 40 de 
întreprinderi care furnizează piese 
și subansamble. Așa a fost posibil 
ca întreprinderea „IMATEX" să în
registreze, în perioada menționată, 
depășiri de plan m condițiile res
pectării obligațiilor contractuale.

Colectivul întreprinderii s-a pre
ocupat ca o bună parte din producția 
suplimentară să <se realizeze din eco
nomii de materiale și resurse ener
getice. Diminuarea accentuată a con
sumurilor energetice a fost realizată 
în principal pe seama extinderii mon
tării limitatoarelor de mers în gol la 
mașinile-unelte. recuperării resurse
lor energetice secundare rezultate din 
gazele fierbinți evacuate la coșul 
cuptoarelor cu faclă, optimizării în
cărcăturii cuptoarelor de tratamente 
termice și, bineînțeles, raționalizării 
funcționării cuptoarelor electrice de 
topit prin inducție. Efectul acestor 
măsuri, aplicate de fiecare lucrător 
la locul său de muncă, s-a materia
lizat, între altele, în economisirea, în 
perioada menționată, a 133 tone com
bustibil convențional și a aproape 
50 MWh energie electrică. Pe de altă 
parte, înnoirea și modernizarea pro
ducției a avut, cum era de așteptat, 

efecte imediate și asupra reducerii 
cheltuielilor materiale. Un singur 
exemplu : față de norma inițială, re
calculată de întreprindere, consumul 
de metal pe unitatea de produs a 
scăzut. întreprinderea inregistrind 
economii de 9.4 tone metal, din care 
3,5 tone laminate neferoase.

Bilanțul cu care unitatea mureșea- 
nă a încheiat primele patru luni ale 
anului în realizarea producției fizice 
arată astfel, pe sortimente : 170 la 
sută — la producția de utilaj pentru 
unități din subordinea Ministerului 
Industriei Ușoare, 109 la sută — la 
producția bunurilor. pentru fondul 
pieței- Si demn de menționat este că 
aceste rezultate au fost obținute în 
condițiile în care cheltuielile de pro
ducție au fost diminuate cu 19,5 lei 
Ia 1 000 lei producție-marfă. iar cele 
materiale — cu 11,4 lei.

Prin tot ce face, inimosul colectiv 
de la „IMATEX" dovedește răspun
dere și maturitate muncitorească 
pentru realizarea planului producției 
fizice, în condiții de eficiență econo
mică superioară.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Sclnteii"
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BRAILA: Muncă intensă

PRIN IRIGAJII-APA PENTRU CULTURI!

TULCEA: Multe rezultate bune.

afirmăm că, în 
orice sursă de

obstacole în calea
Nu exagerăm cînd 

județul Tulcea. din
apă. cît de mică, culturile sint iri
gate zi și noapte. „Nevoia de apă 
este atît de mare, îneît numai cu o 
ordine strictă a priorităților, acor
dată zilnic. în raport cu stadiul de 
dezvoltare a plantelor, urmărindu-se 
permanent cît mai poate rezista o 
cultură sau alta pînă se aduc aripile 
de ploaie pe parcelele respective, se 
pot obține rezultate bune în condi
țiile actuale de secetă pronunțată”
— ne-a spus inginerul Anghel Va- 
sian, directorul I.E.L.I.F. Tulcea. 
Procedînd așa, unitățile agricole tul
cene au reușit să irige pînă la 19 
mai culturile pe 151 927 hectare, su
prafața amenajată fiind de 136 000 
hectare. Prioritate au avut cerealele 
păioase, culturi la care prima udare 
s-a aplicat pe 31 969 hectare, a doua
— pe 25 917 hectare, a treia — pe 
18 476 hectare, a patra — pe 4 045 
hectare și a cincea — pe 253 hectare. 
La fel s-a procedat cu furajele și 
legumele. în ultima perioadă, ace
eași atenție se acordă și irigării în 
ritm cît mai susținut a culturilor 
prășitoare. viilor și pomilor.

Suprafețele irigate puteau fi însă 
mult mai mari. Datorită unor defec
țiuni apărute la stațiile de repom- 
pare și în rețeaua de conducte de la 
sistemul Dăieni. dat partial în func
țiune în decembrie anul trecut, din 
16 000 hectare nu pot fi aplicate 
udări decît pe 6 000 hectare — și 
acestea cu dese întreruperi. Ca ur
mare, programul de irigații, pe pe
rioada 14—20 mai, nu a fost realizat 
în județul Tulcea decît în proporție 
de 72 la sută.

Parcurgind mai muilte zone din 
județ. 6e poate face aprecierea că. 
în afara sistemului amintit, cele
lalte sisteme 
nează bine. Ca 
rile se dezvoltă 
cea mai mare parte a județului, din 
octombrie anul trecut, nu a căzut 
nici un strop de ploaie. împreună 
cu tovarășul Radu Maxim, președin
tele consiliului agroindustrial Cea- 
murlia de Jos. am văzut numeroase 
sole irigate și altele unde aspersoa- 
rele funcționează din plin._ Ne-am 
oprit la 
Lunca. _____  __ . .
plantele sînt bine dezvoltate. „Aici 
s-au dat • ■ -
ședințele consiliului. Acum. în spic 
se formează bobul și terenul care 
are umiditate poate să mai aștepte 
două săptămîni. timp în care unita
tea trebuie să irige porumbul. Lu
crăm ca pe o tablă de șah. în toate 
unitățile consiliidui știm cu exacti
tate pe ce parcelă vom muta a doua 
sau a treia zi aripile de ploaie”.

Continuăm traseul prin celelalte 
cooperative agricole din acest con
siliu — Ceamurlia'de Jos. Jurilovca 
și 6 Martie, unde, pe lînfța ■ bțeocu- 
parea evidentă pentru folosirea din 
plin a amenajărilor existente, notăm 
și citeva inițiative pentru extinderea 
irigațiilor pe terenurile neamenajate. 
La C.A.P. Ceamurlia de Jos, două 
motopompe. montate pe malul rîului 
Slava, irigau 30 hectare de lucernă 
și lolium. Prin realizarea unei stații 
simple, cu o capacitate de 0,5 mc 
apă pe secundă, la care constructo
rul — I.E.L.I.F. Tulcea — a 
materiale recuperabile, la

de irigații funcțio- 
cultu- 

deși în
urmare, 

normal.

un lan de griu al C.A.P. 
Cultura este compactă, iar
trei udări — ne-a spus pre-

apei spre
Cataloi se 
tare'de furaje, existînd condiții ca 
în următoarele zile 
să se extindă cu 
Pentru extinderea 
gate s-a recurs și 
brazde a unor zone 
aparținînd I.A.S. Baia. Ca sursă de 
apă se folosesc hidranții de pe te
renurile cooperativei Ceamurlia de 
Jos. Apa. adusă pe o conductă lungă 
de un kilometru, asigură udarea a 
84 hectare de floarea-soarelui.

O cerință esențială în ■ condițiile 
actuale de deficit pronunțat de umi
ditate în sol este ca fiecare strop de 
apă, adus cu atîtea eforturi și chel
tuieli. uneori pe distanțe 
100 de km, să 
plantelor. După 
în majoritatea 
prin care am trecut — cooperativele 
agricole Cema, Izvoarele. Valea Nu- 
carilor. Baia și I.A.S. Traian — toate 
aspersoarele funcționau ireproșabil. 
Explicația ? In permanentă, pe fie
care antenă, udătorii intervin ori de 
cîte ori se ivește o defecțiune. în 
contradicție cu acest aspect, în fer
mele I.A.S. Mihail Kogălniceanu, pe 
unele sole, unde se irigă prin braz
de, apa nu era corect dirijată. Unele 
rigole erau pline 
goale, plantele 
ci line.

Irigarea unor 
mari necesită funcționarea fără în
trerupere a stațiilor de pompare. 
Or, în afara restricțiilor programate 
de energie in orele de vîrf se adau
gă unele întreruperi neanunțate. 
Bunăoară, la stația de pompare Pe- 
ceneaga, din sistemul Peceneaga- 
Turcoaia-Măcin, alimentarea cu 
energie electrică a fost întreruptă, 
miercuri, 18 mai. intre orele 9,30—11, 

•iar joi între 9—9,30, adică în afara 
perioadelor de restricție. Din această 
cauză, cooperativele agricole Doro- 
banțu, Cîrjelari. Cerna. Peceneaga, 
I.A.S. Traian nu au putut iriga su
prafețele planificate. Șeful stației, 
Nicolae Pîrleală, a atras atenția că 
desele întreruperi pot provoca avarii 
la motoarele electrice. în legătură 
cu aceste eventualități. I.E.L.I.F. 
Tulcea a pregătit motoare electrice 
de rezervă pentru diferite stații, fără 
însă să dispună de conductori elec
trici pentru bobinarea motoarelor 
defecte. Menționăm că. în urmă cu 
o lună, de la întreprinderea de con
ductori emailați din Zalău au fost 
expediate aproape cinci tone de ast
fel de conductori, care nu au ajuns 
nici acum la destinație.

O ultimă problemă la care ne re
ferim este operativitatea cu care ar 
trebui să se intervină la remedierea 
avariilor. Șeful sistemului Baia, in
ginerul Victor Toda, ne-a relatat un 
caz care a avut ca efect, nerBalizărea

irigă în prezent 80 hec-

toate sursele de apă. în zona Cos- 
tești, unde suprafața cu legume se 
întinde pe 1 400 hectare, l-am în- 
tilnit pe tovarășul Gheorghe Stă- 
nescu, secretar al comitetului jude
țean. care ne-a spus : „Așa cum s-a 
hotărit la ultima ședință de coman
dament. pentru intensificarea udări
lor au fost întărite echipele de udă- 
tori, prin cuprinderea în cadrul lor 
a tuturor mecanicilor din secțiile de 
mecanizare și din sate, cît și din 
unele întreprinderi și instituții. In 
tot județul s-au format asemenea 
echipe care asigură apă plantelor, 
ziua și noaptea. Sînt depistate și 
noi surse de apă pentru irigarea 
unor suprafețe suplimentare”.

Practic, cum se acționează în zona 
Costești ? în perimetrul cooperative
lor agricole Buzoiești, Cornățel și 
Ionești, cu suprafețe mari de legu
me, s-au executat cu excavatorul, în 
lunca rîului Vedea, mai multe a- 
dîncituri pînă la pînza freatică. Apa 
este pompată ;la rădăcinile plantelor. 
Complexul de sere și solarii de la 
Costești se întinde pe 38 hectare, in 
care sînt cultivate tomate, ardei, 
castraveți, varză. Plantele sînt vigu
roase, semn că sînt bine îngrijite., 
Culturile sînt udate continuu de trei 
tractoriști, doi fochiști ai complexu
lui și pompierii întreprinderii vecine 
de scule și dispozitive. Aparent, trea
ba decurge bine. Șefa complexului, 
ing. Ștefania Vlad, e nemulțumită 
însă. Are multe lucrări de executat 
și nu dispune de forță de muncă 
necesară. Și-a propus să mai cultive 
suplimentar cu tomate solariile ră
mase disponibile prin eliberarea lor 
de răsaduri și încă două hectare 
în cîmp cu disponibilități locale de 
irigare. în plus, roșiile din solarii 
trebuie să fie copilite de urgență. 
Cum se vede, volumul de muncă este 
mare. Pentru executarea acestor lu
crări s-a apelat la elevii școlilor din 
orașul Costești. Participă la lucru 
elevi din patru clase, în frunte cu 
profesorii de științe agricole, cărora 
li s-au încredințat tomatele pentru 
a fi copilite și plivitul buruienilor. 
Au sosit în ajutor 100 de oameni de 
la unități economice din oraș.

în ferma de la C.A.P. Strimbeni se

cultivă în cîmp 120 hectare cu le
gume. Deoarece lacul de acumulare 
pentru irigat a secat, legumicultorii 
udă culturile cu apă trimisă printr-o 
conductă care trece prin apropiere. 
Totodată, cu vidanjele se cară de zor 
apă de la un lac din comună, iar 50 
de femei udă răsadurile.

Munca la irigat este bine organi
zată și în grădinile de legume din 
comuna Ungheni. Cadrele din con
ducerea localității și a cooperative
lor agricole se află, prin rotație. în 
sistemele de irigat, asigurind ca a- 
cestea să funcționeze ziua și noaptea, 
pentru ca plantele să primească can
tități îndestulătoare de apă. In gră
dina de legume de peste 100 hec
tare a cooperativei agricole din satul 
Humele, aripile de ploaie funcționea
ză din plin și sînt mutate operativ, 
în funcție de cerințe, cînd la tomate, 
cînd la ardei sau vinete, pentru ca 
întreaga suprafață să beneficieze de 
apă. Iar pentru ca umezeala să fie 
păstrată in sol și plantele să crească 
viguroase. 80 de grădinari fac pra- 
sile manuale de afînare a solului și 
plivesc buruienile.

„în județul Argeș sînt cultivate cu 
legume în cîmp 4 000 hectare, iar în ' 
solarii — 100 hectare, ne spune ing. 
Constantin Iordache. directorul trus
tului horticulturii. Pentru ca fiecare 
porțiune de grădină să primească 
apa necesară, peste tot 
măsuri ca sistemele de irigații să 
funcționeze neîntrerupt. Prioritate se 
acordă tomatelor timpurii, ardeilor 
și verzei. Au fost extinse și udările 
provizorii, folosindu-se apa din acu
mulări, rîuri și puțuri săpate. Ne-am 
creat și stocuri de răsaduri de re
zervă, din toate speciile și în toate 
unitățile legumicole, ațît pentru a în
locui pe cele care nu' se prind, dar 
mai ales pentru a fi cultivate supli
mentar cu legume alte suprafețe. Se 
vor planta cu prioritate varză 
de toamnă, praz, conopidă, fasole 
păstăi, castraveți pentru conserve. In 
acest fel, vom asigura producții mari 
de legume”.
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Pe cit de gospodar, pe atît de 
priceput este și in ale mecanicii 
Adrian Gavril din comuna Po- 
jorita, județul Suceava. Tot gin- 
dindu-se el cum să facă și să 
dreagă pentru a pune la lucru 
pirlul Izvorul Pojorîtei, care-l 
trece chiar prin fața casei, a 
meșterit o roată intr-un fel anu
me, surprinsă in imagine de 
Ferdinand Michitovici. Roată 
care-i furnizează acum întreaga 
energie electrică necesară gos
podăriei sale.

Oamenii îi spun „roata mi
nune".

Gospodarul îi contrazice. „Nu 
e nici o minune, că astfel de 
roți poate să facă oricine pe 
orice firicel de apă. «Minunea* 
e după cum și-o face omul".

Intr-adevăr I
netice care ar putea duce la sterili
tate la fetitele aflate in perioada de 
creștere și dezvoltare. Avem o expe
riență bogată și o paletă foarte largă 
de conduite terapeutice, de la corec
tarea unor tulburări funcționale pînă 
la rezolvarea pe cale chirurgicală a 
unor malformații congenitale ori de
ficiențe care necesită intervenții 
chirurgicale. Părinții trebuie să fie 
primii sfătuitori ai copiilor și în acest 
domeniu; cu mult tact și înțelegere, 
ei trebuie să cîștige încrederea copii
lor pentru a le asigura și din acest 
punct de vedere viitorul lor și al 
familiei pe care și-o vor înjgheba.

în ce privește tinerele cupluri, pe 
lîngă activitatea de sfat genetic a- 
vem și o serie de cercetări în dome
niul geneticii, lucrări distinse cu 
premiul „Gheorghe Marinescu” al 
Academiei Republicii Socialiste 
România pentru studiile de nrofilaxie 
genetică și pentru 
nute.

— Pornind de la 
profilaxie genetică, 
faceți tinerilor 7

— Studii și statistici sociobiologice 
arată că familia poate fi întemeiată 

si cimentată nu
mai prin copii, nu 
numai unul, ci 
mai multi, atit 
pentru armonia 
creșterii copiilor, 
cit și pentru 
voluția lor 
sănătoasă.

mai bine pentru

Convorbire cu conf. dr. Ion LEMNETE,
șeful clinicii de obstetrică și ginecologie din Spitalul clinic Filantropia

— Tovarășe doctor, sînteți șeful 
Centrului de combatere a sterilității, 
contracepție, infertilității și sfat ge
netic, din București, o unitate medi
cală care reflectă grija partidului și 
statului nostru pentru întărirea fa
miliei. pentru creșterea indicelui de
mografic. După o activitate de aproa
pe două decenii a acestui colectiv, ne 
puteți spune care sînt solicitările 
cele mai frecvente ale femeilor care 
se adresează specialiștilor de aici ?

— Evident, cele mai multe doresc 
să aibă copii pe care din motive di
ferite nu îi pot avea : fie pentru că 
femeia nu rămîne însărcinată, fie 
pentru că nu poate păstra sarcina 
pînă Ia sfîrșit (infertilitate). O altă 
categorie o constituie tineri în preaj
ma căsătoriei, sau la început, care 
avînd în familie vreun caz de mal
formații congenitale sau boli geneti
ce vor să afle dacă nu există vreun 
risc pentru viitorul lor urmaș și 
eventual să ia măsurile indicate de 
medic.

— Ce șanse acordă medicina ac
tuală familiilor care nu pot avea co
pii din motive de sănătate ?

— Cercetări efectuate în diferite.
și la noi a- 
că un anu- 
procent (în- 
10 și *

Tradiție

in județul Brăila, cuvântul de or
dine este folosirea la capacitatea ma
ximă, ziua și -noaptea, a tuturor sur
selor- și mijloacelor de irigare. Toa
te culturile au nevoie de apă. însă 
există o ierarhie a priorităților la 
irigat : legumele și cartofii. Ca ata
re, pe cele 10100 hectare cultivate 
cu legume în județul Brăila. în tota
litate amenajate pentru irigații, s-au 
aplicat udări, recuperindu-se și une
le rămîneri în urmă înregistrate in 
perioada precedentă. Comandamen
tul județean pentru agricultură a 

„„„ „ _  „„   __ ________ ,. ,lU3;ț...măsura măririi. cpj5,acițățjior <jje
graficului de udări. în sectorul'Sinoe . udar'g a culturilor de legume cu încă 

150 de instalații, preluate din zonele 
județului unde noile amenajări pen
tru irigații vor fi date în exploatare 
în a doua parte a anului. Există 
acum 1 100 instalații de udare servite 
de peste 1 500 oameni, irigîndu-se 
zilnic, pe ansamblul sectorului legu
micol, peste 1 300 hectare, ceea ce 
asigură sâptămînal o udare pe în
treaga suprafață. Tot din inițiativa 
comandamentului județean pentru 
agricultură s-a trecut la repartizarea 
formațiilor pe aripi de ploaie si su
prafețe strict determinate, asigurin- 
du-se în acest fel o mai bună calita
te a udărilor și o grijă sporită față 
de materialele din dotare. De fapt, 
creșterea responsabilității pentru ca
litatea udărilor a devenit. în mod 
evident, nota generală a acestei ac-

' al acestui sistem s-a produs o demu- 
fare. Echipa de intervenții a plecat 
de la sediul sistemului cu un tractor 
cu remorcă, parcurgind cei 20 km în 
mai mult de două ore. întrebarea 
este, ce s-ar fi întîmplat dacă avaria 
se producea la extremitatea sistemu-. 
lui, adică la o distantă de 100 de 
kilometri ?

Lucian C1UBOTARU 
Neculai AMIHULESEI

ARGEȘ: fa grădini, activitate

neîntreruptă
mitetului județean de partid, condu-Lipsa apei în sol se face tot mai

mult simțită și in unitățile agricole cerile unităților agricole au luat mă- 
din județul Argeș. La indicația co suri pentru a folosi gospodărește

(luni de mare importanță pentru re
coltă. Ca urmare, miercuri s-a de
pășit cu 50 hectare suprafața pro
gramată pentru irigat. Iată și cîteva 
secvențe de muncă.

In zona Mărtăcești, suprafața desti
nată culturii legumelor însumează 700 
hectare. La o fermă a Stațiunii de cer
cetări legumicole Brăila, cîmpul era 
împînzit de ploaia artificială'ca re că
dea uniform. Ing. Aneta Necula ne-a 
precizat că ziua se irigă cîte 12 hec
tare și tot atîtea noaptea. în perma
nență; .oamenii supraveghează cu 
,grijâ?..;<nripile de ploaie' și -intervin, 
pentru înlăturarea defecțiunilor "'care' 
apar. Culturile de tomate se prezin
tă foarte bine, avînd prima inflores
cență cu 3—4 fructe. De remarcat că, 
între mutările aripilor de ploaie, 
aceiași oameni lucrează la plantarea 
tomatelor și fertilizarea fazială a vi- 
netelo-r. Dealtfel, toate culturile sînt 
bine dezvoltate.

în același ritm intens se lucrează 
în numeroase alte unități agricole, 
între care I.A.S. Dunărea, asociațiile 
economice de stat și cooperatiste 
1 Mai, Traian, Viziiru și asociația 
economică intercooperatistă hortico
lă Bărăganu. La ferma nr. 10 de la 
Movila Miresii. pe terenurile fermei 
pomicole, se cultivă intercalat legu
me și culturi de cîmp. Stăm de vor
bă cu inginerul Gheorghe Pîrja și 
parcurgem împreună zonele în care 
se irigă lȚvada pe brazde, cît și prin 
aspersiune — la culturile intercalate 
de orz. griu. căpșuni, ridichi, mază
re. lucerna și ovăz. O mare atenție 
se acordă irigării cartofilor. Acolo 
unde există utilaje de pompare in
dependente, s-a trecut la 'irigarea 
cartofilor prin inundare, dirijîndu-se 
apa pe brazde. La asociația econo
mică intercooperatistă horticolă Bă
răganu au fost irigate pe această 
cale 300 hectare, iar la I.A.S. Rîmni- 
celu — 50 hectare.

Eforturile depuse in ultimele săp
tămâni au făcut ca pe ansamblul ju
dețului. la legume, irigarea I să se 
facă pe 200 hectare in plus, să se 
realizeze integral irigarea a H-a și 
să se depășească suprafața planifi
cată pentru irigarea a III-a. Se poa
te aprecia că, în județul Brăila, iri
garea a devenit o veritabilă bătălie 
pentru recolta anului ’83.

Corneliu IFRIM 
corespondentul „Scînteii'* 
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tă ri 
rată 
mit 
tre 
sută) din 
familiilor 
copii nu 
că nu vor. ci pen- 1 — ■
tru că există cau
ze medicale (sterilitatea unuia 
din soți sau a ambilor) care nu le 
permit să aibă copii. Pentru consoli
darea acestor familii este necesar ca 

dn-itoate ..centrele județene;șă - se,. în
ființeze cabinete de consultații pentru 
rezolvarea unor asemenea cerințe. 
Unitatea noastră, ca și Maternitatea 
Giulești au pregătit specialiști pen
tru toată țara, medici care, cunoscînd 
tehnica de diagnostic și tratament, 
pot organiza în fiecare județ cel pu
țin un cabinet cu acest profil (com
baterea sterilității, infertilitătii etc.). 
Cabinetul nostru acordă asistentă me
dicală unui 
cupluri 
servicii

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

800—1 000 
toată țara; 
mai sint 

Iași, Brașov,
tratamentele

număr de 
pe an, din 
asemănătoare 

și la Cluj-Napoca,
Timișoara etc. Prin 
pe care le aplicăm cazurilor de 
sterilitate obținem 250—300 sar
cini și. respectiv, nașteri pe an. ceea 
ce reprezintă un rezultat foarte bun. 
comparabil și chiar mai bun decît ale 
unor unități similare de prestigiu din 
alte țări. Anual se prezintă 700—800 
cazuri de infertilitate, din care peste 
95 la sută reușim să le ducem prin- 
tr-un tratament complex (medical și 
uneori și chirurgical) pînă în perioa
da de viabilitate a fătului sau chiar 
la termen. Aceasta înseamnă că Cen
trul de combatere a sterilității. îm
preună cu clinica, 
de a deveni mamă 
aproximativ o mie 
care altfel nu ar fi
consolidind tot atîtea familii ferici
te. Nu cred că poate exista o satis
facție mai mare pentru un medic ori 
cadru sanitar. Tocmai de aceea, con
damnăm practicile criminale de în
trerupere a sarcinii care prejudicia
ză nu numai familia, dar însăși so
cietatea, viitorul populației noastre.

— In unitatea medicală de care 
răspundeți funcționează și un cabinet 
de ginecopatle infantilă. Cu ce scop 
a fost înființat ?

— In primul rind. ne-am propus să 
surprindem anumite tulburări sau să 
prevenim unele boli, inclusiv cele ge

dă posibilitatea 
unui număr de 
de femei pe an, 
putut avea copii,

numai că este
părinți să aibă mai mulți copii, dar 
aceștia trebuie să fie născuti în pe
rioada optimă de fertilitate a femeii 

j la. virsta d.e 20—30 ani, ceea ce per
mite tinerei mame să își crească și 
să își educe corespunzător copiii. Nu 
vreau să spun că femeile la 35—40 
ani nu pot avea copii sănătoși (ne 
solicită adesea ajutorul și de multe 
ori reușim însă în proporție mai mică 
decît la femeile mai tinere). Dar 
este un fapt constatat că malforma
țiile congenitale sînt mai frecvente 
la copiii născuți de femei la vîrste 
mai înaintate. Nu numai că sfătuim 
pe toate tinerele să aibă copii, in 
interesul propriu, dar le asigurăm că 
între 20 și 30 de ani este perioada 
cea mai bună pe care nu trebuie să 
o piardă aminînd pe mai tîrziu. S-ar 
putea să regrete toată viata pentru 
că multe din tinerele care ne cer 
ajutorul au făcut greșeala că nu au 
lăsat la timp prima sarcină.

Cu atît mai utile sint recentele 
măsuri luate la nivelul Ministerului 
Sănătății pentru desfășurarea unei a- 
sistențe medicale profilactice spre a 
se asigura din timp viitorul familiei 
și al sănătății populației. Intre aceste 
măsuri, organizarea unor colective 
de sfat premarital și familial (înain
te și la începutul căsătoriei) este o 
acțiune deosebit de importantă, ne 
care trebuie să o sprijinim efectiv 
atît noi, medicii, cît și alte foruri care 
răspund de organizarea unor acțiuni 
cu caracter educativ-sanitar. Este 
clar că putem face mal mult dacă 
toți factorii răspunzători. încenînd 
cu familia, vor ajuta efectiv tinerii 
să își rezolve unele dificultăți de 
ordin medical, social, profesional, e- 
ducativ-juridic, moral, care par ob
stacole în calea unui viitor nou năs
cut Cu dragoste și înțelegere, aceste 
greutăți, inerente vieții, pot fi depă
șite. iar bucuria unei noi vieți 
consolida tînăra familie.

..Mă numesc Eugenia Bnnzan 
și sint învățător in comuna Peș- 
tișani-Gorj, în aceeași zonă et
nografică de unde s-a înălțat 
marele Brăncuși și unde arta 
încrustărli in lemn și a cusutu
lui de costume populare s-a 
transmis din generație in gene
rație".

In continuare, semnatarul scri
sorii ne oferă o amplă explica
ție a fotografiei : „Este o fetiță 
în virstă de 4 ani, Simona Cor- 

,• ■■rioiu';;pe care-:Mfh surprins-o pe 
’..peliculă cu o cusătură la care 

lucra de zor, stînd pe o laviță, 
așa cum e obiceiul pe la noi. 
Părinții Simonei au învățat-o să 
coasă încă de mică de tot, iar 
acum, la 4 ani, are deja o «zes
tre* cu multe obiecte făcute 
minuțele ei".

I
I
I cu

va

Convorbire realizată 
Elena MANTU

de

» DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIELPUBLICE « DIN INSTANȚĂ IN FAȚA OPINIEI PUBLICE «

Scurtcircuite
Cu nouă luni in urmă („Scînteia” nr. 

12 429 din 8 august 1982), rubrica de fată 
aducea la cunoștința opiniei publice un caz 
de incorectitudine mai rușinos, intr-un fel, 
decît altele. Era vorba de un inginer de la 
l.D.E.B. care, avînd de efectuat expertiza 
unui contor electric cu urme de vio
lare, prelinsese și primise mită pentru a 
măslui concluziile și a mușamaliza furtul 
de curent de către abonatul respectiv. Măr
turisim că am încredințat tiparului acele 
rînduri cu destulă reticentă. Ne întrebam 
dacă merită răspindit în sferele largii no
torietăți un caz de excepție, dintr-un do
meniu devenit de prim rang în ierarhia 
preocupărilor pentru bunul mers al econo
miei și vieții sociale. Dacă pînă la urmă 
cazul a fost totuși dat publicității, aceasta 
s-a întîmplat in numele ideii că nici un 
act de necinste nu merită circumstanțe a- 
tenuante 
vestejirii

Să mai 
un oricît 
ducerii l.D.E.B., dacă nu în numele obli
gației legale de a răspunde semnalelor cri
tice, cel puțin în numele ajutorului îtic 
pe care eram convinși că l-am oferit. în 
loc de orice răspuns, pe masa redacției au 
sosit vești că exemplul rușinos nu era sin
gurul de acest gen. Aflînd aceasta, am de
venit și mai siguri că organele de resort —

cind este vorba de 
obștești.
mărturisim ceva : ne 
de succint ecou din

a fi supus

așteptam la 
partea con-
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I
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' După ultima 
| cursă
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firește, în primul rînd ale ministerului res
pectiv — acționează ferm, chiar fără a co
munica ziarului, pentru preîntîmpinarea 

manifestări de incorectitudine în 
cu expertizarea contoarelor.
însă din condica penală a Jude- 
sectorului 4 că la numai două

oricăror 
legătură

Aflăm 
cătoriei 
luni după publicarea notei critice, același 
fel de practici reprobabile s-au repetat. De 
data aceasta la unitatea din Șoseaua Giur
giului nr. 127 aparținînd tot de întreprin
derea de distribuire a energiei electrice — 
București. Deosebit de grav ni se pare fap

tul că „ciubucăreala” pe seama tăinuirii ho
țiilor de curent nici măcar nu se exercita 
in taină, pe ferite. Primind spre examinare 
un asemenea contor, unul din membrii 
comisiei (Vochineci Gheorghe) estima con
sumul fraudulos de energie la valoarea de 
3 070,30 lei, in timp ce celălalt membru al 
comisiei (Constantin Dan) intervenea în fa
voarea abonatei necinstite cu insinuantul 
„lasă că aranjăm noi”. „Aranjatul” insem- 
ha coborirea calculului pagubei sub o mie 
de lei, diferența fiind băgată in buzunar, 
în contul „hatirului" de a nu se întocmi 
— cum era legal — actele de trimitere in 
judecată. Tîrguiala avea loc aproape public 
și fără nici o jenă.

Sîntem convinși că dacă precedentele 
acte de incorectitudine (inclusiv cel des
pre care a scris „Scinteia”) ar fi format 

tema unor serioase dezbateri educative, 
dacă s-ar fi luat măsuri pentru a nu se per
mite ca activitatea de depistare a sustra
gerilor de curent să devină, pentru cîte un 
funcționar necinstit, o „sursă” de căpătuia-

lă. acestea ar fi determinat un puternic 
curent de opinie în rîndul colectivelor 
muncă ale I.D.E.B., iar gravele abateri 
s-ar fi repetat.

Se știe doar : curentul corectitudinii 
este... alternativ !

de 
nu

nu

Pentru cîțiva
centimetri...

Un proces despre care se poate spune că 
aspiră spre nemurire este acela intentat de 
concesionarele parcelei 1773 concesionarilor 
parcelei 1772 din „cartierul” denumit în 
schița de sistematizare „figura F“. Intre 
vecini deci. Cu toate că termenul „convie
țuire” este. în cazul de față, impropriu 
trebuie să menționăm că megieșii s-au în
țeles destul de bine vreo opt ani. Trufia, 
pe de o parte, viermele invidiei, pe de alta, 
au subminat însă buna vecinătate, aiungin- 
du-se pînă la judecată, proces — cum 
neam — cu toate șansele de a rămîne 
nic pomenit.

Nu sînt disputate teritorii întinse.
6implă fîșie de pămînt de 50 de centimetri 
(cite 25 pentru fiecare' vecin), dar. raportată 
ia dimensiunile întregii concesiuni, această 
curea de pămînt a devenit un adevărat 
teren de luptă. Intr-adevăr, conform regu
lamentului cimitirului Dudești Cioplea I 
dimensiunile locurilor de veci sînt fixe :

spu- 
ves-

ci o

2X3 m. Așa fiind, jumătatea de metru din
tre parcele, terenul nimănui, capătă din- 
tr-o dată altă importantă în economia în
tregului spațiu, iar pofta de a pune mina 
pe fîșie sau temerea că ar putea-o aca
para vecinul tulbură somnul. (Somnul cel 
provizoriu, se înțelege).

Spuneam că procesul a avut resorturi 
psihologice. Intr-adevăr, împricinatul 1772, 
ignorînd că deține un teren „macroporic de 
categorie B“ (acest adevăr a fost cunoscut 
abia printr-una din expertizele efectuate 
în cadrul procesului), s-a apucat și a înălțat 
pe parcela 6a un impozant monument fune
rar. La rîndul său împricinatul 1773 nu ve
dea cu ochi bum faptul că porțiunea sa de 
veșnicie va fi eclipsată de umbra monu
mentului de alături. La 4 martie ’77. con
strucția funerară s-a înclinat, contrazicînd 
ghicitoarea prin care groparul din „Hamlet” 
se lăuda că breasla lui construiește mai du
rabil decît oricare alți meseriași. Pe pro
prietar l-a cuprins disperarea văzindu-și 
„avutul” năruindu-se. Un ecou al disperării 
a răzbătut pînă la recurs, unde avocatul 
exclama : „Se știe de toată lumea că la 
acest cutremur au căzut blocuri, biserici, 
monumente și morminte !“.

întreprinzîndu-se lucrări de consolidare, 
s-a pătruns în fișia de 50 cm teren neutru. 
Vecinele au sărit ca arse. Iată procesul, 
iată obiectul lui. Iată instanța chemată să 
se pronunțe într-un nou fel de proces de... 
hotar. \

Tulburătoare misiune ! Pentru că, după 
cum se vede, prea lumeștile păcate ale mes
chinăriei. invidiei și spiritului cîrcotaș vor

nu numai să tulbure 
din păcate, și timpul 
de justiție de pe lumea aceasta.

liniștea veșnică, dar. 
și treburile organelor

Din caietul 
grefierului

„In acele clipe de comă m-am sculat 
imediat, lovindu-l cu pumnii și palmele in 
figură, de-a obținut certificat medical. Dar 
numai pentru 7—8 zile".

„Subsemnatul de mai sus am fost con
damnat de 4 ori, dar respectul față de lege 
la mine nu este o atitudine provizorie, ci 
una permanentă. Vă raportez cu fermitate, 
cetățene președinte al instanței, că eu îmi 
pusesem de gind și foarte hotăritor, chiar 
din prima zi a ieșirii din penitenciar, să fac 
parte din imensa majoritate a celor care 
respectă legea, dar hotărirea n-a fost 
lungă durată și inevitabilul s-a produs : 
comis a cincea infracțiune".

de 
am

to(Selecționate și comunicate de 
varășul judecător Stefan Apăteanu, 
dintre motivele de recurs formulate 
de inculpați 

lui județean 
1056/82).

in dosarele Tribunalu- 
Botoșani nr. 594/82 șl

Sergiu ANDON
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volun-Corespondentul nostru 
tar Șerban Gheorghiu ne trimi
te această imagine care-l sur
prinde in prim-plan pe „Nea 
Ionică" felicitat de căpitanul de 
cursă lungă Alexandru Stoica, 
de pe mineralierul „Borsec".

Cine este „Nea Ionică" ? Este 
mecanic-șef de navă. Aproape 
că nimeni nu-i mai zicea pe nu
mele său — Ion Adam. Toți îl 
știau de „Nea Ionică". Mai ales 
foștii lui ucenici, foarte mulți la 
număr, astăzi mecanici care 
străbat cu navele mările și ocea
nele lumii.

Cînd mineralierul „Borsec" a 
acostat in portul Constanța, Nea 
Ionică s-a întors din ultima lui 
cursă lungă. După 42 de ani de 
cărăușie pe întinderi nesfirșite 
de ape, iată-l ieșind ta pensie. 
Nu mai înainte de a fi sărbăto
rit după toate legile scrise șl 
nescrise ale marinăriei. In clipa 
in care a coborît de pe punte, 
sirena a început să sune pre
lung, iar echipajul i-a însoțit sa
lutul cintindu-i „Mulți ani tră
iască

Sub cupolă

Un mozaic ? Un vitraliu ? Nici 
una, nici alta.

Instantaneul realizat de foto
reporterul Emeric Popper sur
prinde cupola și candelabrul din 
pasajul „Vulturul negru" din 
Oradea. Un punct de mare atrac
ție turistică pentru toți cei care 
trec prin municipiul de pe Cri- 
șul Repede. Executat la începu
tul acestui secol, hotelul și pa
sajul „Vulturul negru" au fost 
de curind restaurate după pla
nurile arhitecților Dorin Letea, 
Vagi Ladislau și Oszaczky Er
nest. Ei au redat imobilului de 
odinioară un plus de frumusețe.

Rubrică realizată de 
Peîre POPA 
Cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii
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Planul și angajamentele asumate
Primul ministru al Regatului Lesotho 

va face o vizită oficială în România
Cronica zilei

mplar îndeplinite
La invitația tovarășului Constantin 

Dăscăiescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
primul ministru al Regatului Le-

sotho. dr. Leabua Jonathan, va e- 
fectua o vizită oficială în Republi
ca Socialistă România, în ultima 
decadă a. lunii mai .1983.

Prezentăm, în continuare, rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective de oameni ai muncii din industrie, transporturi și cir
culația mărfurilor.

Potrivit punctajului general stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul 
lunii aprilie *), pe primele locuri se situează :

Locul III : întreprinderea de 
lacuri și vopsele „Policolor" Bucu
rești.

IN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : Întreprinderea de rețele 

electrice Timișoara, cu 597,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu ; 19,1 la sută la pro
ducția netă in activitatea de con- 
strucții-montaj și cu 11,1 la sută 
la productivitatea muncii în aceeași 
activitate ; unitatea s-a încadrat in 
repartițiile de energie electrică, în 
prevederile de plan privind cheltu
ielile la 1 000 lei producție de con- 
strucțli-montaj, precum și în chel
tuielile prevăzute în buget.

Locul II : întreprinderea de 
țele electrice Suceava.

Locul III : întreprinderea de 
țele electrice Pitești.

bustibili au fost mai mici decit cele 
normate.

Locul II : întreprinderea de me
canică Brașov.

Locul III : întreprinderea „Au- 
tomecanica" Mediaș, județul Sibiu.

ra

re-

IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 
DE MAȘINI-UNELTE, 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENTE SPECIALE

Locul I : întreprinderea de apa
rate și utilaje pentru cercetare 
București, cu 908,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,2 la sută la pro
ducția netă, 6,6 la sută la producția 
fizică, 5,6 la sută la producția-ma-r- 
fă vindută și încasată, 2,3 la sută 
la productivitatea muncii. 24.4 la

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
A MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII, 

EXPLOATAREA AGREGATELOR 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de ex
ploatare industrială a agregatelor 
minerale pentru construcții „Bra- 
gadiru“-București, cu 793,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 43,9 la sută la 
producția netă și la productivita
tea muncii, 51,7 la sută la produc
ția-marfă vindută si încasată; chel
tuielile materiale la 1 000 lei pro- 
ductie-marfă au fost mai mici 
decit cele planificate cu 12,9 la 
sută, iar consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decit cele normate cu 2,5 la șută.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare industrială a agregatelor 
minerale pentru construcții Tîrgo- 
viște.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,1 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 
11.7 la sută la producția proprie, 
7,3 la. sută la beneficii ; nivelul 
fondului de retribuire la 1 000 lei 
desfacere a fost mai mic decit cel 
planificat cu 1,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Drobeta-Tr. Seve
rin.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Botoșani.

t V

ÎN DOMENIUL 
FORAJULUI SONDELOR 

DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I ; Schela de foraj Rm. 

Vîlcea. cu 264,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

.fost depășiți cu : 19,6 la sută la 
producția fizică de exploatare și 
injecție, 37 la sută la sonde termi
nate din foraj, 12,6 la sută la vo
lumul producției normate ce re
vine pe o persoană, 9,6 la sută la 
viteza de lucru la forajul de ex- 
ploatare-injeoție, 24,6 la sută la be
neficii ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost mai mici 
decit cele normate cu 17,5 la sută.

."«ocul II : Schela de foraj Zădă- 
ii, județul Arad.

,f ÎA IN INDUSTRIA 
V( PRODUSELOR REFRACTARE

Locul I : Întreprinderea „Răsări
tul" Brașov, cu 650,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,9 la sută la 
producția netă, 10.9 la suta la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată, 
8,8 la sută la productivitatea mun
cii, 8,5 la sută la beneficii ; unita
tea s-a încadrat în nivelul planifi
cat al cheltuielilor totale și mate
riale la 1 000 lei producție-marfă 
și a realizat consumuri de materii 
prime și materiale mai mici decit 
cele normate cu 16,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse refractare Pleașa, județul 
Prahova.

Locul III : întreprinderea de pro
duse refractare Aleșd, județul 
Bihor.

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE PATRU LUNI

IN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATA

Locul I : Depoul Buourești-Triaj, 
cu 289,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,4 la sută la vo
lumul de transport, 6,4 la sută la 
productivitatea muncii. 2,1 la sută 
la executarea medie brută a tre
nurilor de marfa, 13,7 la sută la 
utilizarea mijloacelor de transport; 
cheltuielile totale au fost mai mici 
decit cele planificate cu 9 la sută.

Locul II : Depoul Galati.
Locul III : Depoul Brașov.

sulă la beneficii ; depășiri impor
tante de plan au fost obținute la 
export ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost mai mici 
decit cele normate cu 9,6 la sută, 
iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 11,4 la sută.

Locul II : întreprinderea „Preci
zia" București.

Locul III : întreprinderea „Steaua 
roșie" București.

Locul III: întreprinderea de pre
fabricate din beton „Progresul" 
București.

IN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 
MAȘINI AGRICOLE, 

AUTOCAMIOANE, TURISME, 
RULMENȚI

ȘI ORGANE DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea de supa ~ȚfJ 

pe și bolții ri Topoloveni, județul 
Argeș, cu 780,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 28,7 la sută la 
producția netă, 6,6 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată, 
29 la sută la productivitatea mun
cii, 12,6 la sută la beneficii ; chel
tuielile totale la 1 000 lei pnoduc- 
tie-marfă au fost mai mici decit 
cele planificate cu 3,9 la sută, cele 
materiale cu 6,5 la sută, iar consu- 

' murile de energie electrică și com-
■------------

•) Indicatorii privind produc- 
'■ fia netă, productivitatea muncii, 

costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe trei luni.

cinema
• Trandafirul galben : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Escapada : VICTORIA (16 28 79) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• întunericul alb: B^ZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Mult mai de preț e Iubirea: UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30: 15,45: 18: 
20. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20.15.
© Pruncul, petrolul și ardelenii : 
LIRA (317171) — 15,30; 17,30; 19.30, la 
grădină — 20.30.
© Buletin de București ; VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 13,45: 18; 
20,15, FLACARA (20 33 40) — 11; 13; 
15; 17: 19.
• Apașii ; POPULAR (35 15 17) — 15; 
17,15; 19,30.
• La capătul liniei : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Viraj periculos : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20, AURORA 
(35 04 66) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Marele șarpe: BUCUREȘTI (13 61 54)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45.
• Micul lord : SCALA (11 03 72) —
9,30; 12; 14,30; 17, COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,30; 19,45. GRADINA 
MODERN (23 71 01) - 20,45.
• Văduva lui Montiel : SCALA — 
19,30.
@ Ulzana, căpetenia apașilor : DOI
NA - 9; 17,30; 19,30, FERENTARI 
(80 49 85) - 15,30; 17,30; 19.30.
• Vraciul : STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16; 19.
• Șatra : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.
9 Vulcanul : GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) - 20,30.
© Primăvară pentru o oră : DOINA 
(16 35 38) — 11; 12,45; 14,15; 16.
© Agonia : DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
16; 19.
© Despărțire temporară — 15; 17,30;

• RECUPERAREA DE
ȘEURILOR PRIN CĂL
DURĂ. »’Envitec 83“ ~ al 
patrulea Salon internațional al 
tehnicii și mediului înconjurător, 
care a avut loc la Diisseldorf 
(R.F.G.) — a prezentat, printre 
altele, o metodă de recuperare 
a deșeurilor prin pirollză. Este 
vorba de descompunerea chimică 
a anumitor materiale sub acțiu
nea căldurii și fără aer. în
tr-un reactor, un strat de nisip 
este încălzit pină la 700—800 
grade. Insuflarea unui puternic 
curent de gaze determină for
marea unui vîrtej. Cind viteza 
de scurgere a atins o anumită 
limită, firele de nisip, aflate 
de-acum in suspensie, se com
portă ca un lichid, formînd un 
pat fluidizat, ceea ce permite

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de pro

ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Harghita — 
rca-Ciuc. cu 1 103 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,1 la sută la 
producția fizică, 9,5 la sută la pro
ductia-marfă vindută și încasată, 
16,8 la sută la producția netă, 16.4 
la sută la productivitatea muncii; 
depășiri importante de plan au fost 
obținute la export și beneficii: 
unitatea a înregistrat consumuri de 
materii prime, materiale de bază, 
energie electrică și combustibili 
mai mici decit cele normate.

Locul II : întreprinderea de piese 
de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare.

Locul III: întreprinderea de con
strucții metalice și prefabricate 
București.

Miercu-

ÎN INDUSTRIA 
TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de 
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 1199.3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,5 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 1,3 la sută la productia-marfă 
vindută și încasată, 26 la sută la 
livrări de mărfuri, la fondul pieței, 
5 la sută la beneficii; depășiri im
portante de plan au fost obținute 
la export ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decit cele planificate 
3,4 la sută, iar consumurile de 
nergie electrică și combustibili 
fost mai mici decât cele normate 
12,9 la sută .

Locul II : întreprinderea „Ades- 
go“ București.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje Huși, județul Vaslui.

tri-

cu 
e- 
au 
cu

IN INDUSTRIA BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

I : întreprinderea de bere 
județul Mureș, cu 858,4

IN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, 

COSMETICE, COLORANȚI 
ȘI LACURI

Locul I: întreprinderea de pro- 
’duse cosmetice " „Miraj14 Bucu

rești, cu 999 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 9,2 la sută la pro
ducția fizică, 8,7 la sută la pro
ducția netă, 25.5 la su.tă la produc- 
fia-marfă vindută și încasată, 8,7 
la sută la productivitatea muncii. 
17,1 la sută la livrări de mărfuri 
la fondul pieței; depășiri impor
tante de plan au fost obținute la 
export și beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decit cele plani
ficate cu 5.6 la sută, iar cele ma
teriale cu 5,8 la sută.

Locul II : întreprinderea chimică 
Craiova.

Locul 
Reghin, 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,2 la sută la 
producția fizică, 9,6 la sută la pro
ductia-marfă vindută și încasată. 
27.1 la sută la producția netă. 22,6 
la sută la productivitatea muncii, 
14,3 la sută la beneficii. 8,5 la sută 

"la "'livrări' ta fondul pieței; chel
tuielile totale la 1 000 lei produc- 
tie-marfă au fost mai mici decit 
cele planificate cu 3,2 la sută, iar 
consumurile de energie electrică și 
combustibili au fost mai mici decit 
cele normate cu 1,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de vi
nuri și șampanie București.

Locul III : întreprinderea de ți
garete București.

IN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locul I : întreprinderea de ali

mentație publică Constanta, cu 
289,4 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AERIENE 

ȘI NAVALE
Locul I : întreprinderea de avia

ție utilitară 
puncte.

Principalii 
fost depășiți 
producția netă, 26,2 la sută la pro
ductivitatea muncii. 25,3 la sută la 
volumul activității, 28,9 la sută la 
utilizarea mijloacelor de transport; 
depășiri importante de plan au fost 
obținute la- beneficii; consumurile 
de carburanți și energie electrică 
âu fost mai mici decit cele normate 
cu 4,2 la sută.

București. cu 780,4

indicatorl de pian au 
cu ; 23,2 la sută la

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra

fică „Oltenia" Craiova, cu 608,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,8 la sută la pro
ducția netă. 1,4 la sută la produc
ția fizică. 3,8 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată, 
8,3 la șută la productivitatea mun
cii ; depășiri importante de plan 
au fost obținute la beneficii; chel
tuielile totale la 1 000 lei produc- 
tie-imarfă au fost mai mici decit 
cele planificate cu 5,5 la sută, iar 
cele materiale cu 4,3 la sută.

Locul II : întreprinderea poli
grafică „Bucureștii Noi" București.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „13 Decembrie" București.

IN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat cu ridicata mărfuri 
alimentare Timișoara, cu 248,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,7 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata, 20.6 
la sută la beneficii, 11 la sută la 
volumul livrărilor de mărfuri pe 
un lucrător; nivelul fondului de re
tribuire la 1 000 lei livrări a fost 
mai mic decit cel planificat cu 16,1 
la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
metalo-chimtee Galati.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
textile-încălțăminte Galati.

(Agerpres)

PROGRAMUL 1
8,00 Consultații pentru admiterea in 

învățămîntul superior agricol
8.30 Almanahul familiei 
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii. Clprian Po

rumbescu, cîntăreț și militant pen
tru unitatea națională
Viața satului © Săptămlna agrico
lă în imagini — Sistemele de iri
gații în vîrf de sezon — Perma
nențe ale campaniei agricole ’83 : 
întreținerea exemplară a culturilor 
— Avanpremieră la seceriș ’83 
— Surse și resurse ce se cer mai 
bine valorificate, 
bogățiile pădurilor 
dioului muzical 
Lumea copiilor 
Album duminical.
Telex, muzică ușoară ș! populară, 
balet, filme documentare, reporta
je, informații culturale, desene 
animate, Telesport ; la ora 17,00 — 
Jurnalul științelor și al călătorii
lor „Din tainele mărilor". Episo
dul m
Călătorii spre viitor
Telejurnal
„Cintarea României". De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran. ,* 
dețul Mureș

20,00 Teiecinemateca. Ciclul : Mari, 
tori, mari regizori. „Din nou ! 
preună". Premieră pe tară

21,50 Telejurnal © Sport
22,10 Intîlnire cu opera, opereta și 

letul
22,30 Avanpremieră săptămînală TV

11,45 Melodii populare
12,30 Emisiune literară
13,00 Farmecul muzicii
14,23 Clubul tineretului
15,00 Teatru TV : „Iată femeia pe care 

o iubesc" de Camil Petrescu 
Desene animate
Serată muzicală TV
Telejurnal 
Telerama

10,09

11,43
13,00

18.10
19,00
19,20

PROGRAMUL 2
10,00 Matineu simfonie
11,00 Instantanee

Astăzi, despre 
© Invitații stu-

Din sumar :

Ju-

ac- 
îm-

ba-

16,35
17,00
19,00
19,20
19.50 Ritm și melodie
20,26 Seară de operă : „Marin Pescarul1 

de Marțian Negrea. Premieră TV 
ZI.13 Melodii îndrăgite
21.50 Telejurnal © Sport
22,10 Seară de jaz

LUNI, 23 MAI
PROGRAMUL 1

14.50 Telex
14,5*S Secvențe argentiniene. Documentar 
ÎS,15 Emisiune în limba maghiară 
20,00 Telejurnal
20,26 CInta la Stupea o vioară... Pagini 

muzicale din creația lui Clprian 
Porumbescu

20.33 Panoramic economic 
21,03 Tezaur folcloric
21.33 Curier cetățenesc
21,43 Roman foileton : Marile speranțe. 

Episodul 6
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
14.30 Telex
14.35 Tinere talente ale Conservatorului 

„Clprian 
rești

13.30 O viață
Dimitrie 
nașterea 
român 

16,00 La început de săptămină 
20,00 Telejurnal 
20,25 Creatorul și epoca sa. Fănuș Neagu 
20,55 Agendă bucureșteană 
21,10 De pretutindeni 
21,40 Ansambluri camerale romanești 
22,15 Telejurnal

Porumbescu" din Bucu-

pentru o idee. Prof. lng. 
Leonida. 100 de ani de la 
cunoscutului energetician

Sîmbătă a avut loc, la Muzeul co
lecțiilor de artă din Capitală, ver
nisajul expoziției cu lucrări de artă 
plastică realizate de preșcolari, elevi 
și studenți, selecționate la ediția a 
IV-a a etapei republicane a concur
sului de creație literară și artă plas
tică ..Pentru sănătate și umanitate", 
organizat de Consiliul Național al 
Societății de Cruce Roșie, împreună 
cu Ministerul Educației și învăță- 
mîntului. Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste. C.C. al U.T.C.. Consi
liul Național al Organizației Pionie
rilor, Uniunea scriitorilor și Uniunea 
artiștilor plastici din Republica So
cialistă România.

în alocuțiunea rostită de Lidia 
Orădean, președintele Consiliului 
National al Societății de Cruce' Ro
șie, secretar de stat in Ministerul Să
nătății. a fost subliniată semnifica
ția acestei manifestări, care, prin cela 
peste 350 lucrări de artă plastică 
(pictură, acuarelă. desen, grafică) 
expuse în nouă săli ale muzeului, 
exprimă sentimentele de adincă re
cunoștință ale copiilor și tineretului 
din patria noastră pentru grija pă
rintească pe care partidul și statul 
nostru, președintele tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o poartă tinerei 
generații, formării ei în condițiile 
unei noi calități a vieții. într-o lume 
a păcii, fericirii și întrajutorării 
umane.

în acest cadru au fost decernate 
premiile I. pe categorii de virstă și 
genuri artistice, unui număr de 17 
participant, oferite de Consiliul Na
țional al Societății de C.-pce Rosie, 
precum și 10 premii specia. ;, oferite 
de Ministerul Educației și învătă- 
mîntului, 2 de C.C. al U.T.C..'-,4 de 
Consiliul National al Organizației 
Pionierilor și 3 de Uniunea artiști.'or 
plastici.

Expoziția rămine deschisă pină la 
29 mai a.c.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT © SPORT • SPORT • SPORT

FOTBALISTIC

Finala nr. 7 6
Miercuri 25 mai, la Atena, se 

juca finala Cupei Campionilor Eu
ropeni la fotbal. Protagoniste : Ju
ventus Torino și S. V. Hamburg. 
Arbitri : Nicolae Rainea, Cristian 
Teodorescu și Ion Igna. Va fi a 
76-a finală în competițiile europene 
de fotbal rezervate echipelor de 
club.

Prima finală se disputa in 13 iu
nie 1956, la Paris, în cadrul ediției 
inaugurale a C.C.E. ; Real Madrid 
învingea pe Reims cu 4—3 (printre 
marcatori figurînd, atunci, și actua
lul antrenor al naționalei franceze 
— Michel Hidalgo). Peste doi ani, 
Barcelona cucerea prima Cupă 
U.E.F.A., iar în 1961 Fiorentina era 
prima învingătoare în Cupa Cu
pelor.

tn~ ittbria de 27 de ani a cupelor 
europene s-au jucat, prin urmare, 
75 de finale, 13 națiuni avind pină 
acum satisfacția de a cuceri tro
feele de prestigiu ale acestor com
petiții, devenite de la an la an tot 
mai populare. Cele mai recente 
ciștigătoare sint Aberdeen (Scoția) 
în Cupa Cupelor, S. C. Anderlecht 
(Belgia) in Cupa U.E.F.A. și va fi 
Juventus ori Hamburg în C.C.E.

Pentru amatorii de statistici in
teresante, să arătăm că ire cupele 
europene domină Marea Britanic 
cu 22 de victorii finale (19 ale clu
burilor engleze, 3 ale celor scoție
ne), urmată de Spania (16 cupe). 
Italia și R.F.G. (cite 9) ș.a.m.d.

tid

cu participarea minifotbaliștilor 
olandezi; acum, chiar in aceste 
zile, se află in Franța echipa de 
copii (in virstă de 12—14 ani) a 
Politehnicii Iași care — in calitate 
de ciștigătoare a turneului din de
cembrie de la Brașov — participă 
la Turneul de minifotbal de la 
Saint Cast (Bretania). Intre 21 și 
24 mai, 120 de echipe de copii din 
țările europene se întrec aici după 
un program „nonstop" : de la 8 
dimineața pină la ora 22 seara. Mi
cuții ieșeni sint însoțiți de antre
norul lor Mihai Birzan care, Iu 
virsta de șase decenii, a adunat 33 
de ani de cind se ocupă de creș
terea generațiilor de fotbaliști pe 
Dealul Copoului.

1

Mundialito 1983 „
După cum se știe, in anul trecut 

a fost inaugurată competiția „Mun- 
dialito" rezervată echipelor de club. 
Ediția din acest an se va juca la 
Milano (sfirșitul lunii iunie), unde 
ișiivor da intilnire. șase formații „de 
prestigiu : Penarol, Juventus, Ba
yern, Inter și A. C. Milan, plus 
Ajax (sau Feyenoord).

împotriva curentului — 20 : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13).
© Prăpastia de aur: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
® Jandarmul și extraterestrii : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 
18; 20,15.
• Trompetistul : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Aventură în Arabia : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15, GRADINA GLO
RIA (47 46 75) - 20.30.
© Bunul meu vecin Sam : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11,45; 14,30; 17;
19.45.
© Pe căi nelegale : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 20.
• Marea evadare : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 18,30.
• Drumul spre Rio : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15: 13.30; 15.45: 18;
20.15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15, GRADINA FESTIVAL (15 63 84)
— 20.30.
• Roberto Carlos și diamantul roz : 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13: 
15,30; 17,45; 20.
© Tunurile din Navarone: VIITORUL 
(11 48 03) — 9; 12,30; 16; 19.
© Tess : COSMOS (27 54 95) — 9,30;
12,30; 16; 19.
• Un comando pentru apa grea : 
ARTA (213186) — 9; 12; 16: 19. la 
grădină — 20,30, TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la grădină —
20.45, GRIVITA (17 08 58) — 9; 11,30;
14; 17; 19,30.

(sala Batiștel) ; Intre patru ochi (B)
— 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. închiderea stagiunii pentru 
elevi. Dirijor și comentator : Nicolae 
Radu. Solistă : Anca Sain — 11.
• Radioteleviziunea română (14 68 00): 
Concert simfonic. Dirijor : Laszlo 
Găti — Canada. Soliști : Valentin 
Gheorghiu, Dan lordăchescu. Elena 
Grigorescu — 19.30.
• Opera Română (13 18 57) : Motanul 
Încălțat — 11; Tricornul, Șeherczada
— 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Un
tip de modă veche — 10,30; Singe
vienez — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă — 10; Cu ușile în
chise — 15; Amintiri — 19: (sala 
Grădina Icoanei. 12 44 16) : Barbul 
Văcărestful șl Occislo Gregorii — 10: 
Anchetă asupra unul tinăr care nu a 
făcut nimic — 15; Voluptatea onoare!
— 19.
• Teatru! Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 11; Maestrul și Margareta
— 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Nu 
pot să dorm — 11; Politica — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Concurs de frumusețe — 10,30; Există 
nervi — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (50 31 03, sala 
Magheru) : Jocul vieții șl al morțli — 
19,30; (sala Studio) : Sentimente șl 
naftalină — 19.

--------------------------------------------------------------------------------------

vremea
Timpul probnbll pentru Intervalul Cu

prins Intre 22 mal, ora 21 — 25 mai, ora 
21. In țară : Vreme in general instabilă, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi locale și cu caracter de aversă, în
soțite de descărcări electrice la în
ceput in vestul țării, apoi și In restul 
țării. Vînt moderat, cu intensificări lo
cale. Temperatura in scădere. Minimele 
vor fi cuprinse intre 7 șl 17 grade, iar 
maximele intre 20 și 28 de grade, izolat 
mal ridicate. Local — grindină.

Copii în arenele 
internaționale

I Stadionul „Wembley" din Londra. 
Mare meci, mare : Anglia — R.F.G.
Scor : 1—0 pentru gazde. Dar nu 

I intre reprezentativele naționale, ci
între selecționatele școlare ale ce
lor două țări. 'Au participat : 45 000 
de spectatori !

IȘi alte țări acordă o atenție din 
ce ' ......................................

al
, cu

va
Și 

|_ brie 1982,

in ce mai insistentă „viitorului 
doilea" din fotbal. Consemnăm 
bucurie, și sperăm că inițiativa 

continua și se va amplifica 
la noi in țară : in decem- 

la Brașov, un turneu

Retragerea lui Breitner
La 4 iunie, cu ocazia meciului 

Bayern — Ntirnberg, Paul Breit
ner se va retrage din activitatea 
competițională internă. „Treispre
zece campionate ca fotbalist in 
Bundesliga sint suficiente cind ai 
împlinit virsta de 31 ani", a decla
rat el, adăugind că ar dori să ră
mână și pe mai departe in cadrul 
clubului milnchenez și că ar fi in
teresat, eventual, de postul de se
lecționer național in... 1988, cind 
contractele sale publicitare 
ajuns la scadență.

Retragerea din activitatea 
națională se va produce mai 
te, la 31 mai, intr-un cadru 
cind se va disputa meciul 
Bayern Milnchen și o selecționată 
mondială (apropo de această selec
ționată, dintre invitații brazilieni ai 
lui Breitner, numai Zico a primit 
aprobarea . să participe ; Socrates, 
Eder și Batista, invitați și ei, n-au 
primit asentimentul lui Carlos Al
berto Perreira, noul director tehnic 
al naționalei).

vor fi

inter- 
inain- 
festiv, 
dintre

Gheorqhe MITROI |

(Urmare din pag. I)
ENERGIILE ȘIRETULUI

teatre
• Teatrul National (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 10; Comedie de 
modă veche — 15; Zbor deasupra unui 
cuib de cuci — 20; (sala Atelier) : Act 
Venetian — 10,30; Intre patru ochi (A)
— 19; (sala mică a Palatului) : Hornu
lui cel Mare (amtnat din 8 V) — 19;

• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Dragă mincinosule — 10; 
Ordinatorul — 15; Așteptarea începe 
In zori — 19; (sala Giulești. 18 04 85) : 
Cocoșelu! neascultător — 10; O noap* 
te furtunoasă — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Belmondo 
al II-Iea — 20; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Stela, stelele și Boema — 11; Funcțio
narul de Ia Domenii — 19.30 ; (la sala 
Palatului) : Parada melodiilor — 
16; 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică 
— 10,30; Ghiocei... mărgăritare — 19.

— Terminasem Stînca- 
Costești și eram, de patru 
ani, pe Siriu, își amintește 
Mihai Cretulescu. M-o în
trebat tovarășul inginer : 
„Vii la Galbeni cu mine ?“ 
Vin, cum să nu vin. i-am 
răspuns ; ți am venit pe 
șantier cu soția și un fe
cior. îl cheamă tot Mihai, 
ca pe mine : Crețulescu M. 
Mihai. E electrician. Are 
12 ani neîntrerupt! ne șan
tier. Am și un nepot la 
Răcăciuni. Fierar-betonist, 
ca și mine. Eu și ~ 
mitru, și alții ca 
am venit tineri pe 
tier și plecăm bătrini. 
avem puțin pină la pen
sie. Da’ știu că lăsăm oa
meni de nădejde în loc. 
Puterea noastră rămine pe 
șantier. E mare mingiiere 
pentru un părinte cind fe
ciorul îi calcă pe urme și 
nu-1 face de rușine... Aici, 
la Galbeni, am luat uzina 
de la temelie. Acum, iat-o

Du- 
noi, 
șan- 
Mai

la acoperiș. Las’că și iarna 
asta a ținut cu noi...

...Șeful de lot loan Bărilă, 
de la derivație, era minios.

— Nu aprob concediu in 
mai. să fie limpede. în mai 
nu ne dă Șiretul aprobare 
să părăsim locurile de 
muncă, încheie el discuția 
cu cel ce venise să ceară 
concediu. Inginerul loan 
Bărilă are 50 de ani. dintre 
care peste 30 pe șantiere.

— Acu’ 31 de ani eram la 
Bicaz, la uzină ; cu asta am 
început, pe urmă am conti
nuat cu turnul de ieșire. 
Ehei, ce școală a fost Bi- 
cazul ! Ne-am strins toți ti
nerii — că eram numai ti
neret — pe lingă cei 5—6 
ingineri care existau atunci 
în toată valea. Cadre ve
nite de la Salva-Vișeu și 
Bumbești-Livezeni. Eram 
printre cei cițiva absolvenți 
ai școlii medii energetice 
din Piatra Neamț. Cu noi 
s-au format, mai apoi, 
nucleele celor 12 grupuri 
de șantiere din cadrul trus-

tului. Ne reintilniin perio
dic. Intii ne-am revăzut 
după 10 ani. Apoi după 20...

— Cum decurg lucrurile 
aici, pe Șiret ?

— Normal. Cum altfel ? 
Singurul lucru anormal — 
și zîmbește — este faptul 
că... ne despărțim de tine
rețe. Privesc citeodată in 
urmă — in '57, ia Stejaru, 
m-am însurat ; în ’61, 
pe șantier, mi-a venit 
lume feciorul. Acum e 
Iași, la 
giner.
- Vă
— Mă

facultate. Iese

tot 
pe 
la 

in
de el ?

_ .. ... stagiarii.
Avem numai aici vreo 9. 
Dezghețați, dornici să în
vețe. Unul, Adrian Taraș, 
bucureștean get-beget. avea 
soția profesoară de fran- 
ceză-engleză în Capitală ; 
și-a adus-o în colonie. Ea 
predă in comună, el stă zi- 
lumlnă pe șantier...

La Galbeni, tinerii, ca și 
vîrstnicii așa își măsoară 
zilele de muncă. în zile- 
lumlnă. începind cu ingi-

este dor 
iau cu

nerul Alexandru Vlăscea- 
nu, șeful șantierului, con- 
tinuind cu cei de la baraj, 
cu Vasile Aldea, șef de bri
gadă la betoniști. cu subin- 
ginerul stagiar Vasile Tă
nase, sau cu loan Rogin, 
macaragiu, sau cu tinărul 
muncitor Ferent Cojan, de 
fel dintr-o comună apro
piată, dar care s-a „lipit" 
de șantier și intenționează 
să plece cu colectivul, unde 
va fi nevoie.

— Spuneai că pină acum 
n-ai plecat din comună ; te 
înduri să pleci cind vor fi 
gata hidrocentralele ? îmi 
răspunde simplu, fără să 
stea pe gînduri :

— în comună am casa, 
am familia. Mă voi întoar
ce in concedii, doar nu plec 
fără întoarcere. între timp, 
in locul meu rămine hidro
centrala. Chiar aici, lingă 
satul meu. De trei ani lu
crez la ea. E ca și cum 
ceva din mine rămine aici, 
acasă...

să se transmită mai ușor căldura 
către materiile pirolizate. E- 
nergia termică provoacă rupe
rea unor lungi lanțuri de hidro
carburi, rezultînd produse cu 
lanțuri mai scurte, care se com
bină și provoacă noi relații chi
mice. Sub efectul acestor tem
peraturi mari, produsele lichide 
se transformă în gaze, care sint 
distilate apoi, după răcire. Ga
zele care se degajă in cursul 
procesului de descompunere ser
vesc la încălzirea stratului de 
nisip.

• MUNCA Șl FAC
TORII DE RISC CORO
NARIAN. Un studiu efec
tuat de o echipă de medici de la 
Universitatea San Antonio din 
Texas, condusă de epidemiolo-

gul Helen Hezuda, asupra fac
torilor de risc coronarian în 
rindul femeilor casnice și al ce
lor care lucrează a pus în evi
dentă că primele au mai multi 
factori de risc decit cele din a 
doua categorie. Femeile care lu
crează în afara casei prezintă 
niveluri de trîgliceride scăzute și 
niveluri mai ridicate de lipopro- 
teine HDC, care par să aibă o 
acțiune protectoare în cazul bo
lilor coronariene. Studiul cerce
tătorilor americani pune astfel 
in evidență că femeia care lu
crează nu numai că nu are 
factori de risc față de cea casni
că. dar, dimpotrivă, are avantaje 
in comparație cu aceasta.

• ZGOMOTELE, AU
ZUL Șl SĂNĂTATEA. sPe* 
daliști din Suedia, S.U.A. ți

PREtdT-ÎNOENl
Japonia au examinat sensibili
tatea auditivă a unor elevi din 
clasele superioare care frecven
tează discoteci. în Japonia s-a 
depistat la mulți tineri o per
turbare gravă a auzului. Majo
ritatea lor ascultaseră muzică la 
căști stereo peste 24 de ore pe 
săptămină, fiind supuși unui 
„asalt fonic", cu intensitatea 
medie de 88 decibeli, ceea ce 
corespunde zgomotelor străzii in 
orele de virf. Zgomotele sint 
dăunătoare nu numai pentru 
auz. O serie de cercetări au de
monstrat că ele pot produce o 
creștere a tensiunii arteriale, 
perturbări in functionarea siste

mului cardiovascular, provoacă 
ulcer și, probabil, măresc pre
dispoziția pentru bolile infec- 
tioase. Zgomotele puternice fac 
mai grea însușirea cunoștințelor 
de către elevi, devin cauza e- 
nervării, oboselii, reducerii pro
ductivității muncii, creșterii nu
mărului accidentelor de muncă, 
greșelilor, iar uneori provoacă 
comportamente antisociale Ia 
oamenii mai sensibili.

• SERVICIU ORNI
TOLOGIC ÎN AERO
PORTURI. în aeroporturile 
sovietice va fi instituit un ser

viciu ornitologic cu scopul de a 
ee înlătura eventualele ciocniri 
ale avioanelor cu păsările. Or
nitologii — informează agenția 
„Novosti" — au și început să 
lucreze la aeroportul Șereme- 
tievo din apropierea capitalei. în 
acest scop, zborurile păsărilor 
vor fi urmărite cu ajutorul rada- 
rurilor. Deși în U.R.S.S. nu s-au 
semnalat pină in prezent se
rioase accidente aeriene provo
cate de ciocniri cu păsările, ex- 
pertii sovietici iau măsuri pen
tru a evita complet un astfel de 
pericol.
• POLIȚIA SPANIO

LĂ a dezmembrat o rețea in
ternațională de traficanți de 
droguri, arestînd la Palma de 
Majorca 30 de membri ai aces

„Cursa Păcii“
• Ieri, echipa noastră de 
cicliști a cucerit a patra vic
torie din această ediție • 
Mircea Romașcanu, în vervă 
deosebită, a ciștigat penulti

ma etapă a cursei
Penultima etapă a „Cursei Păcii", 

a 11-a, disputată pe traseul Solenice- 
Tabor (165 km), s-a încheiat cu o 
splendidă victorie a ciclistului ro
mân Mircea Romașcanu, care obtino 
al doilea succes de etapă de la în
ceputul întrecerii, după ce a fost 
animator în alte șase etape și cla
sat pe locul doi cu o zi înainte^ la 
Pribram.
mascanu 
francezul 
peste 160 
în etapa 
pluton cu 3 km înainte de finiș și 
să treacă victorios linia de sosire, în
registrat pe 165 km cu timpul de 
4h 14’48’’. Acțiunea decisivă a eta- 

. bei, sra, prodțțs Ia. jumătatea cursei, 
unde Romașcanu împreună cu Ionel 
Gancea și alti cicliști din echipele 
Poloniei. Bulgariei, Olandei s-au 
distanțat, reușind să ia un avans de 
circa 4’ la km 96 în localitatea Ceske 
Budejovice. unde Romașcanu câștigă 
sprintul cu premii, urmat de cuba
nezul Alvarez și olandezul Snijders. 
Ultimul sprint cu premii, la km 133, 
la trecerea prin localitatea LujniCe, 
revine de asemenea lui Romașcanu, 
aflat într-o vervă deosebită. Ionel 
Gancea a ocupat în etapa de ieri lo
cul 6, cu timpul de 4h 15’11”, in 
timp ce plutonul in care se aflau 
fruntașii clasamentului general a so
sit la interval de 3’40”. Pe echipe, 
etapa a fost ciștigată de selecționata 
României, la a patra victorie 
in această ediție a „Cursei Pă
cii". Au urmat-o echipele Cubei, 
Olandei. Ungariei și Bulgariei, 
în urma etapei de iert, în clasamen
tul combativității (tricoul violet), pe 
primul loc a trecut Mircea Romașcanu 
(România), cu 26 puncte, în clasa
mentul general individual se menți
ne lider Boden (R.D.G.). în clasa
mentul general pe echipe conduce 
R.D. Germană. Echipa noastră 
află pe locul șapte.

Competiția se încheie astăzi, cu 
etapa a 12-a Tabor-Praga (124 km).

Deși în etapa ă 10-a Ro- 
susținuse împreună cu 
Madiort o evadare de 

km, el a mai găsit resurse 
a 11-a să se desprindă de

se

FOTBAL : Universitatea Craiova 
— F.C. Constanța 1-0 

într-un meci-restanță contînd pen
tru etapa a 18-a a campionatului 
diviziei A de fotbal, la Constanța, 
echipa Universitatea Craiova a în
trecut cu scorul de 1—0 (0—0) for
mația locală F.C. Constanta. Unicul 
gol al partidei a fost înscris de Cîrțu, 
în minutul 85.

Eveniment rugbistic 
în Capitala

Azi, România — Anglia 
(echipe de tineret)
terenul central al stadionuluiPe 

bucureștean Parcul copilului este 
programată astăzi partida amicală 
de rugbi România — Anglia (echipe 
de tineret), eveniment sportiv de re
zonanță în lumea rugbiului Interna
țional. Potențialul superior al for
mației engleze, demonstrat in meciu
rile de acum cîteva zile (la Timișoa
ra și Iași), ca și forța și experiența 
unora dintre componenții tinerei 
noastre reprezentative (sperăm și o- 
mogenitatea echipei însăși!) antici
pează un joc de mare atracție, ce 
n-ar trebui „pierdut" de 
rugbiului.

Meciul incepe la ora 17 
arbitrat de francezul Andră

teia, informează agenția Reuter. 
De asemenea. a confiscat 
aproximativ 500 kg de hașiș.

• 60 DE TIPURI DE 
VIRUȘI GRIPALI In larna 
care a trecut oamenii de știin
ță italieni au reușit să izoleze 
circa 60 de diferite tipuri de 
viruși gripali — s-a anunțat la 
intîlnirea internațională pe care 
a organizat-o recent la Roma 
Institutul imunologic italian. 
Acest lucru ne va permite, a 
declarat prof. Luigi Gianico, să 
punem la punct vaccinuri din 
ce în ce mai eficiente. într-o co
municare făcută in cadrul re
uniunii, prof. Michele La Placa 
de la Universitatea din Bologna 
a informat pe participanți că in 
ultimii 25 de ani numărul viru
șilor capabili să producă gripa

iubitorii

și va fi 
Peytavin.

la om a ajuns la 231, in timp ce 
în 1949 erau doar 6, iar in 1959 
numărul lor se ridica la. 70.

® CUM SE POATE 
VINDECA ULCERUL ? ° 
broască foarte mică, care tră
iește doar intr-o zonă toarte 
restrinsă din Australia, ar isu- 
tea constitui cheia pentru vin
decarea ulcerului gastric la oa
meni. Femela acestei broaște 
găzduiește în stomacul său ouă
le fecundate și elimină pe gură 
puii deja formați. Dacă se va 
reuși să se înțeleagă, scrie zia
rul „L’Unita", care este proce
sul datorită căruia ouăle fecun
date nu sint distruse de sucuri
le gastrice, va fi posibil să se 
anihileze în același mod sucuri
le gastrice in stomacul ființelor 
umane si vindeca astfel ulcerul.
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întăresc prestigiul Ooniei pe toate
Bogato activitate internațională a României socialiste, a președin

telui Nicolae Ceaușescu iși găsește o largă reflectare în paginile pre
sei de peste hotare, atestind interesul deosebit față de pozițiile, inițiati
vele, acțiunile țării noastre, ale conducătorului partidului și statului nos
tru, pentru soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea. Sînt 
înfățișate, în același timp, o seamă de aspecte ale actualității românești, 
ale muncii pline de dăruire pe care o desfășoară poporul nostru pen
tru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.

r Presa centrală, posturile de radio 
8i televiziune din R.P. Chineză au 
informat despre ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în 
cadrul căreia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare 
cu privire la vizita oficială de prie
tenie efectuată în tara noastră de to
varășul Hu Yaobang. „ZIARUL PO
PORULUI" relevă înalta apreciere 
dată convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu 
Yaobang. faptul că prietenia dintre 
România Si China s-a întărit și mai 
mult în folosul construcției socialis
mului în cele două țări.

„Președintele României. 
Ceauș'sscu, a declarat că 
rile .trebuie să promoveze 
că externă independentă, pașnică și 
&a-și apere inte
resele naționale" 

începe
: CHINA 
relatarea 
interviul 

de con- 
parti- 

statului 
ziarului

Nicolae 
toate ță- 
o politi-

evocat în lume in strînsă interdepen
dență cu aspirația vitală a omenirii
— pacea și colaborarea".

„Mesager al păcii, al înțelegerii 
între popoare — scrie „H Domani"
— președintele României este ascul
tat cu interes 
colțurile lumii, 
rește pacea și 
ei nu numai pentru țara sa, ci pentru 
întreaga omenire. Inițiativele în spri
jinul păcii întreprinse de România 
în ultimele două decenii constituie 
fundamentul consensului internațio
nal al prestigiului românesc, edificat 
pe baza înțelepciunii, a clarviziunii 
și a neobositelor acțiuni ale celui 
care conduce destinele țării și ale 
poporului român. «România — 
Ceaușescu — Pace- este astăzi o

și aprobare în toate 
dat fiind că el do- 
acționează in slujba

dului Comunist Român, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a pri
lejuit ziarului „NODON SINMUN", 
din R. P. D. Coreeană, inserarea, sub 
titlul „România obține mari succese 
în construcția economică", a unui 
amplu articol care evidențiază că 
„poporul frate român a întîmpinat 
cu mari succese în muncă aniversa
rea creării Partidului Comunist Ro
mân". Sint redate cifre și date care 
atestă că oamenii muncii din Româ
nia „și-au îndeplinit și depășit sar
cinile economice pe primul trimestru 
al acestui an". Sînt ilustrate succe
sele obținute în industria extractivă, 
a construcțiilor de mașini, în indus
triile chimică, ușoară și alimentară.

Realizările României socialiste sint 
înfățișate în paginile ziarului „THE 
ISLAND" din Sri Lanka. într-un 
articol publicat cu prilejul re
centei aniversări a creării Partidului 
Comunist Român. Sînt prezentate o 
seamă de date reliefînd locul țării 
noastre în producția mondială indus
trială, în producția și exportul de 
utilaj petrolier, de tractoare, planu
rile pentru anii următori cind — pre
cizează ziarul —

Campanie în favoarea denuclearizării nordului Europei
HELSINKI. - La Helsinki a de

butat simbătă campania „Primăva
ra păcii și speranței". In seria ac
țiunilor organizate in cadrul cam
paniei in favoarea păcii, dezarmă
rii și destinderii internaționale figu
rează demonstrații, dezbateri, semi-

narii și concerte. Transformarea 
nordului Europei, a întregului con
tinent- intr-o zonă fără arme nu
cleare constituie una din devizele 
sub care se desfășoară această „o- 
fensivă de pace de primăvară" din 
capitala finlandeză.

BERNA 21 (Agerpres). — La 21 
mai, la Prilly — Lausanne s-au des
chis lucrările celui de-al 12-lea Con
gres al Partidului Elvețian al Muncii, 
care și-a propus ca obiectiv prin
cipal analiza situației economice și 
sociale, unirea forțelor populare in 
lupta pentru progres și pace.

Tovarășul Armand Magnin, secre
tar general al P.E.M., a prezentat 
raportul de 
de la ultimul

activitate al partidului 
congres.

Cuvîntul de salut al
„Desfășurarea noilor rachete sporește riscul 

unei conflagrații">SJ"

COPENHAGA. — Luind cuvîntul 
in Folketing (parlamentul danez). 
Lasse Budtz, purtătorul de cuvînt al 
Partidului Social-Democrat si pre
ședintele Comisiei partidului pen
tru politica. în domeniul securității, 
s-a pronunțat împotriva pregătirilor 
pentru staționarea de noi rachete 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune în Europa occidentală.

El a subliniat că dacă la negocie
rile de la Geneva nu se va ajunge 
la rezultate pozitive, cursa înarmă
rilor nucleare se va intensifica. Pe 
perioada tratativelor — a relevat 
el — ar trebui să se renunțe la In
stalarea de noi rachete, iar siste
mele nucleare existente in prezent 
să fie înghețate.

Noi demonstrații pacifiste în R.F.G.

La lucrările congresului participă 
delegați din partea organizațiilor 
cantonale. precum și reprezentanți 
ai unor partide comuniste și mun
citorești din diferite țări, care au 
prezentat mesaje de salut.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Petru Enache. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

reprezentantului P. C. R.

— își 
agenția 
NOUA 
despre 
acordat 
ducătorul 
dului și 
nostru 
turc „Milliyet". Agenția chineză de 
presă, prezintă pasajul din interviu 
în care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
relevă că și în cazul în care aparține 
unui bloc militar, orice țară poate și 
trebuie să ducă o politică proprie, 
care să țină seama de interesele sale. 
De asemenea, China Nouă subliniază 
că președintele României s-a pro
nunțat pentru o Europă fără arme 
nucleare. Sînt prezentate, de aseme
nea, pozițiile exprimate în interviu 
privind soluționarea problemei ci
priote, referirile la dezvoltarea rela
țiilor dintre România și Turcia.

La rindul său. ziarul „RUDE PRA- 
VO“. din R.S. Cehoslovacă, relatind 
despre interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ziarului „Milli
yet", se referă la pasajul in care con
ducătorul partidului și statului nos
tru a vorbit despre propunerea, for
mulată la reuniunea Tratatului de la 
Varșovia, din ianuarie, privind înce
perea de negocieri directe între țările 
aparținind celor două blocuri militare.

Interviul acordat de șeful statului ■ 
suman zianului ture „Milliyet" s-a 
aflat și în atenția PRESEI ȘI TELE
VIZIUNII CIPRIOTE. O serie de 
ziare reiau pozițiile exprimate de to
varășul Nicolae Ceaușescu privind 
reglementarea problemei cipriote, 
relațiile dințrfe Țurcia și Grecia și 
colaborarea ’ in Balcani.

Un ecou deosebit a avut in presa 
cipriotă și răspunsul președintelui 
Nicolae Ceaușescu la scrisoarea pri
mită din partea șefilor de 6tat și gu
vern ai unor țări neutre și nealiniate 
participante la reuniunea de la Ma
drid. între care și Cipru, în legătură 
cu problemele legate de finalizarea 
acestei reuniuni.

într-un articol consacrat politicii 
externe a țării noastre, cu accent pe 
activitățile consacrate păcii, publica
ția italiană „IL DOMANI" scrie, in
tre altele : „Problemele păcii, ale 
salvgardării și consolidării ei pe plan 
mondial ocupă un loc aparte, prio
ritar și permanent în preocupările 
largi de politică internațională ale 
României. Aceste preocupări se în- 
tcriu in tradițiile și in aspirațiile 
dintotdeauna ale poporului român.

Cu atît mai prestigioasă este astăzi 
lupta responsabilă împotriva perico
lului de război, cu rădăcini istorice 
in trecutul milenar al pământului ro
mânesc, care a cunoscut cea mai 
elocventă și viguroasă expresie, in 
perioada de cind la conducerea 
țării se află președintele Nicolae 
Ceaușescu. Numele său este astăzi

Relatări și comentarii ale presei de peste hotare 
despre activitatea internațională a țării noastre, 

a președintelui ei, despre succesele României 
în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate

axiomă definitorie a afirmării între
gii politici internaționale românești".

Pozițiile exprimate în marile pro
bleme ale economiei mondiale în 
cursul primirii de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a secretarului ge
neral al U.N.C.T.A.D., Gamani Corea, 
s-au aflat în atenția agenției iugoslave 
TANIUG care subliniază în mod deo
sebit ideea că negocierile dintre ță
rile industrializate și țările în curs 
de dezvoltare trebuie să ducă la re
zultate concrete și nu numai la sim
ple înțelegeri de principiu. Sînt re
levate. de asemenea, aprecierile pri
vind importanta eliminării protectio- 
nismului și a barierelor vamale, sta
bilirii unor raporturi echitabile în
tre preturile materiilor prime si cele 
ale produselor industriale.

„EL DIA" și alte ziare mexicane 
au relatat despre primirea la pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a dele
gației Congresului Statelor Unite 
Mexicane, care ne-a vizitat țara. în 
relatarea sa, „El Dia" evidențiază 
pozițiile exprimate de președintele 
României într-o serie de probleme 
ale vieții internaționale, îndeosebi cu 
privire la situația din America Cen
trală.

Poziția României față de marile 
probleme ce confruntă omenirea con
stituie și tema unui articol publicat 
de revista „SOLIDARITE UNIVER- 
SELLE", care apare in Franța. „Vo
cația de pace constituie o trăsătură 
caracteristică a sufletului românesc, 
a gindirii și a modului său de viață, 
plecind de la faptul că țara este așe
zată la intersecția căilflr geografice și 
istorice, că poporul a trebuit să țină 
piept cotropirilor pustiitoare, inten
țiilor marilor imperii ale vremurilor 
trecute de a-l subjuga și domina. 6e 
arată în articol. Tradiția luptei res
ponsabile împotriva pericolului de 
război, pentru pace și înțelegere intre 
popoare a fost ridicată la un nivel 
superior in ultimii ani, cind perico
lul unei conflagrații nimicitoare 
crește pe măsură ce cursa înarmări
lor se intensifică, iar focarele de 
conflict regionale cu implicații pe 
plan mondial nu se sting". „In con
cepția României, continuă revista, 
construirea păcii nu poate fi reali
zată dacă nu sint riguros respectate 
independența națională și suverani
tatea fiecărui stat, egalitatea deplină 
a națiunilor, indiferent de mărimea 
lor, de spațiul geografic în care le-a 
așezat istoria".

Susținuta activitate pentru con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate pe care o desfășoară 
poporul nostru, sub conducerea Parti-

România va atinge 
stadiul de tară 
mediu dezvoltată 
din punct de ve
dere economic.

Referindu-se la 
istoria, activita- 
tea actuală și te
lurile Partidului 
Comunist Român, 
„The Island" sub

liniază că cele mai remarcabile reali
zări au fost obținute de România în 
ultimii 18 ani. de cînd în fruntea 
partidului și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Urmărind progre
sul continuu, bunăstarea poporului și 
edificarea unei păci durabile pe pla
neta noastră. România își continuă 
drumul, mîndră de numele dobîndit 
printre națiunile lumii — scrie, în 
încheiere, ziarul din Sri Lanka.

Aniversării Partidului Comunist 
Român i-a fost dedicat un articol și 
de organul central al Partidului De
mocrat din Guineea, „HOROYA". Po
porul român — se subliniază în ar
ticol — își exprimă recunoștința față 
de P.C.R. și secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub a 
cărui conducere tara cunoaște muta
ții profunde în 
România având 
mie dezvoltată.

Ziarul „EL 
Mexic, publică 
amplu articol, bogat în cifre și fapte 
ilustrative pentru realizările obținute 
de țara noastră în cursul anului 
1982, în domeniul economic și al co
merțului exterior. „In condițiile cri
zei economice mondiale — se arată 
în articol — rezultatele obținute de 
România, anul trecut, reprezintă un 
succes incontestabil. O șerifi'd'fi fepțe 
șt date confirmă consolidarea poiiției 
sale în cadrul diviziunii internațio
nale a muncii și al schimburilor mon
diale de valori. Una dintre cele mai 
importante dovezi este cea oferită de 
realizarea unei balanțe comerciale 
active, în ciuda reducerii cererii pe 
piața mondială".

Intr-un articol consacrat soluționă
rii problemei naționale în România, 
ziarul belgian „LA LIBRE BEL
GIQUE" reliefează egalitatea juridică 
și politică a tuturor cetățenilor țării, 
reprezentarea naționalităților conlo
cuitoare în toate forurile conducătoa
re ori în organismele sociale de 
masă. Se subliniază faptul că rămi- 
nerile în urmă de ordin social și eco
nomic, care existau în unele zone ale 
țării, au fost de mult lichidate, fiind, 
de asemenea, publicate cifre privind 
instituțiile școlare, activitatea edito
rială în limbile naționalităților con
locuitoare.

Postul canadian de televiziune 
S.R.T.-QUEBEC a transmis, în ca
drul ciclului „Planeta", o suită de 
șase scurt-metraje românești consa
crate istoriei poporului român, fol
clorului și turismului în România. O 
altă emisiune a fost dedicată artei 
românești. (Agerpres).

toate domeniile, 
în prezent o econo-

NACIONAL", din 
în paginile sale un

r
Confluențe contemporane

pe valea Rhinului
Gazdele noastre de la Fundația 

„Friedrich Ebert", din Bonn, 
. ne-au oferit o surpriză : o excursie 

pe valea Rhinului. îți revin în 
memorie imagini întîlnite în vitri
nele marilor case turistice din Re
publica Federală Germania, care 
invită Ia excursii de neuitat pe 
valea marelui fluviu. Nu știi cit 
este artă fotografică de dragul re
clamei și cit realitate. Cu atit 
mai mult cu cit este vorba de o 

„țară în care agențiile de publicitate 
formează a vastă rețea prin care 
se încearcă orientarea cetățeanului 
în fața miilor de oferte de tot fe
lul. Este suficient de reținut că di
versele agenții publică periodic 
buletine de informare, organizea
ză conferințe, desfășoară o intensă 
activitate prin intermediul presei, 
radioului și televiziunii. Vizitatorul 
se convinge însă că, oricît de inge
nioasă ar fi, publicitatea nu iz
butește să prezinte în toată splen
doarea sa frumusețea văii Rhinului.

Punctul de plecare este Bonn. 
Soarele își trimite primul suris 
printre norii ce se grăbesc spre alte 

. zări. Și o zicală... meteorologică 
spune că dacă la Bonn este soare, 
nu mai poate exista colț înnorat 
în întreaga Republică Federală 
Germania.

Coborim spre port. Bătrînul flu
viu își duce încărcătura spre punc
tele de destinație. Din cînd în cînd, 
geamătul sirenelor sparge liniștea 
văzduhului. în razele soarelui va
poarele și micile ambarcațiuni par 
niște jucării rătăcite în legănarea 
apei. Rhinul oferă imaginea unui 
drum al muncii. Navele transportă 
neîntrerupt, zi și noapte, cărbune 
și minereuri, mașini și alimente. Cu 
ochii după vapoarele încărcate cu 
mărfuri, călătoria pare să fi în
ceput. Deocamdată în gînd, pentru 
că la stația de plecare a vaporașe
lor aflăm că excursiile de agre-

ment vor începe mai tîrziu. Așa 
că vom începe plimbarea pe Valea 
Rhinului cu... mașina.

Pornim pe malul stîng al riu- 
lui și ne vom întoarce pe cel drept, 
pentru a admira în toată splendoa
rea lor frumoasele castele și mo
numente arhitectonice, obiective 
istorice și culturale durate pe coli
nele însorite ce se înșiruie de o 
parte și de alta. Cunoscătorii aces
tor meleaguri spun că partea cea 
mai pitorească a Rhinului este cea 
cuprinsă între Mainz și Koln. Nu 
întîmplător aceasta este si cea mai 
solicitată de vizitatori. Fluviul, în 
calea lui, străbate multe localități 
și locuri istorice interesante, pe o 
lungime totală de 1 320 km. Pulsul 
și respirația îi sînt simțite, undeva 
pe pămîntul Elveției, în masivul 
muntos Saint Gothard. Cele două 
izvoare ale sale — Vorderrhein și 
Hinterrhein — sînt la origine atît 
de firave, încît după numai cîteva 
zeci de kilometri, obosite parcă, se 
opresc din drum, formînd lacul 
Constanța în sudul Bavariei. De 
aici iși trage forțele Rhinul, pen
tru a-și revărsa apoi impetuos ape
le pe pămîntul R. F. Germania, 
al Franței și Olandei, pînă în Ma
rea Nordului.

Este greu de făcut o ierarhizare 
a localităților întîlnite de-a lungul 
acestui itinerar. Cîteva se impun 
totuși prin rezonanța numelui lor : 
istorică, economică, politică, cultu
rală sau turistică. Karlsruhe. Mann
heim, Mainz, Koblenz, Bonn, Koln, 
Dusseldorf, Duisburg. Fiecare, 
faima sa.

...Bonnul, pe malul drept 
Rhinului, cocheta urbe cu mai . 
țin de 300 000 de locuitori, devenită 
peste noapte capitala țării, pare 
mai degrabă un imens parc decît 
un oraș. Zonele verzi se țin înfră
țite de-a lungul fluviului, iar mai 
departe, spre inima orașului. Cel

cu

al 
pu-

care a așezat orașul în nemuriră 
a fost Beethoven, care a văzut lu
mina zilei și și-a petrecut o mare 
parte a vieții aici, la Bonn. Casa 
familiei Beethoven a devenit mu
zeu. Anual, într-o modernă sală de 
concerte 
loc festivalul 
veniană.

...Koln, oraș 
romani, a fost 
mediu cel mai important oraș al 
Germaniei. Catedrala din Koln, ce 
domină împrejurimile, este consi
derată cel mai mare și mal inte
resant edificiu construit în stil go
tic. înălțimea turlelor sale este de 
157 metri. în apropierea catedra
lei — nu mai puțin faimosul mu
zeu al romanilor și clădirea cu nu
mărul 1411, locul de naștere al 
apei de colonie.

...Așezarea Siebengebvige este 
mărginită de un frumos lanț de 
munți, , de origine vulcanică, unic 
în felul său. Face parte din munții 
șistoși ai văii Rhinului, cunoscuți 
sub denumirea de „Cei șapte 
munți". Ei își trag numele de la 
piscurile lor deosebit de proemi
nente. Drachnfels (stînca dragonu
lui) pomenită in legenda lui Sieg
fried, pe care se află ruinele unei 
fortărețe datînd din 1147, e la cea 
mai mare altitudine din zonă.

Facem un popas in orașul Ko
blenz, situat la confluența Rhinului 
cu Mosela. Orașul a fost fondat în 
epoca romană, devenit apoi reșe
dință a curții regale. în unghiul 
dintre cele două fluvii a fost ridi
cată o impresionantă statuie a îm
păratului german Wilhelm. Unde-, 
va, pe un fundal, sînt săpate în 
piatră cuvintele : „Niciodată nu va 
mai fi distrus imperiul dacă veți 
fi uniți". Desigur, cuvintele tre
buiau completate : cu o condiție — 
ca imperiul să nu-și propună să 
cucerească sau să domine alte po-

BONN. Consiliile municipale ale 
orașelor Castrop-Rauxel și Mfihl- 
heim, din zona Ruhrului, s-au pro
nunțat împotriva amplasării pe te
ritoriul R.F.G. de noi rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune. Cu majoritate de voturi, a 
fost adoptat textul unui apel adre
sat Bundestagului, in care se atra
ge atenția asupra necesității stăvi-

Urii cursei înarmărilor racheto-nu- 
cleare și înfăptuirii unor pași efi
cienți în direcția consolidării păcii 
și realizării dezarmării. Pe străzile 
orașelor Castrop-Rauxel și Miihl- 
heirn au avut loc demonstrații ale 
luptătorilor pentru pace, desfășura
te sub deviza „Anul 1983 nu trebuie 
să devină anul amplasării de noi ra
chete nucleare americane în R.F.G.",

Adunore festiva la Varșovia
cu prilejul sărbătorii satului polonez

VARȘOVIA 21 (Agenpres). — La 
Varșovia a avut loc adunarea festivă 
centrală prilejuită de sărbătoarea sa
tului polonez, marcată la 22 mai — 
anunță agenția P.A.P. Au fost pre- 
zenți Wojciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar a| C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Polo
ne, alți conducători de partid si de

stat. Despre această sărbătoare tra
dițională a țărănimii și activitatea 
desfășurată în sectorul agricol polo
nez au vorbit Roman Malinowski, pre
ședintele Comitetului Director al 
Partidului Țărănesc Unit, și Zbig
niew Michalek, secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

PANMUNJON: Protest
PANMUNJON 21 (Agerpres). — La 

Panmunjon s-a desfășurat, simbătă, 
la cererea părții R. P. D. Coreene, 
o nouă ședință a Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea. Reprezen
tantul R. P. D. Coreene a protestat 
energic împotriva provocărilor mili
tare și a actelor de violare a terito
riului și spațiului aerian și maritim 
al părții de nord a Coreei țle către 
avioane de recunoaștere și nave ale

al R. P. D. Coreene
forțelor militare americane și sud-co- 
reene. El a arătat că, în perioada 
16 februarie—17 mal, au avut loc 
nenumărate asemenea provocări și 
violări. Concomitent, în zona demi
litarizată au fost instalate diverse 
tipuri noi de armament greu, acce- 
lerindu-se ritmul amenajării de noi 
fortificații și sporindu-se considera
bil sprijinul dat de S.U.A. in înar
marea Coreei de Sud.

i AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT,“I

în numele Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în nu
mele comuniștilor români, repre
zentantul P.C.R. a transmis delega- 
ților. tuturor oamenilor muncii el
vețieni un călduros salut tovărășesc, 
împreună cu urările de prietenie și 
solidaritate militantă.

Comuniștii români, întregul nos
tru popor — se subliniază în cuvin- 
tul de salut — urmăresc cu viu in
teres activitatea Partidului Elvețian 
al Muncii consacrată întăririi uni
tății de acțiune a clasei muncitoare, 
unirii tuturor forțelor muncitorești, 
democratice șl progresiste din Elve
ția în lupta pentru apărarea inte
reselor fundamentale ale oamenilor 
muncii elvețieni, împlinirii aspirații
lor lor de progres și bunăstare, pen
tru triumful cauzei socialismului, 
păcii și colaborării internaționale.

Folosim și acest prilej pentru a 
releva cu satisfacție bunele raporturi 
de prietenie și colaborare rodnică, 
existente intre Partidul Comunist 
Român șî. Partidul Elvețian al Mun
cii, bazate pe principiile stimei și 
respectului reciproc, și ne exprimăm 
convingerea că dezvoltarea lor va 
contribui la întărirea prieteniei din
tre România și Elveția, în interesul 
popoarelor român și elvețian, al cau
zei păcii și înțelegerii în Europa și 
în lume.

în continuare, sînt evidențiate 
eforturile susținute depuse de po
porul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în frunte c.u 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
transpunerea in viață a obiectivelor, 
fundamentale stabilite de Congresul 
al XII-lea și a programului cuprin
zător de măsuri adoptat de 
rința Națională a partidului.

P.C.R., România socialistă 
relevă în continuare, în 
tul de salut — desfășoară _ 
litică externă activă, dezvoltă cola
borarea cu toate statele socialiste, în 
primul rind cu cele vecine, promo
vează raporturi de cooperare și soli
daritate eu țările în curs de dezvol
tare. cu statele nealiniate, dezvoltă 
relațiile cu țările capitaliste dezvol
tate. cu toate țările lumii, indiferent 
de sistemul lor social, pe baza pi-in- 
cipiilor universal valabile ale inde
pendentei și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc.

România socialistă, președintele ei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, desfă
șoară o intensă activitate internațio
nală pentau soluționarea probleme
lor complexe care confruntă omeni
rea, pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte în conformitate 
cu dorințele și aspirațiile de pace, 
progres și civilizație ale tuturor po
poarelor.

Considerăm că problema funda
mentală a epocii noastre este aceea 
de a uni toate forțele pentru a pune 
capăt cursei înarmărilor, pentru a 
impune trecerea la dezarmare și, in 
primul rind, la dezarmarea nucleară, 
pentru a asigura dreptul popoarelor 
la libertate, independență, existență, 
viață in pace.

în ceea ce privește situația din 
Europa, țara noastră apreciază că s-a

Confe-

— ta 
cuvîn- 
o po-

1983, care este de 219,8 milioane 
dolari.

N. CORBU

întemeiat de către 
in perioada evului

Pitoreasca vale a Rninulul este și una din căile de transport cele mal 
solicitate

de broască țestoasă chiar dacă afară e 
ieșire să nu căutațl taxiuri"). Se face și 
Cocktail" — foarte bună, presupune pro- 
gastrice cu beton armat), iar gospodi- 
laudă combinezoanele anti-radiații (fac

Peste 30 de ani

ÎNTREVEDERE CHINO—POLO
NEZA. La Varșovia a avut loc o 
întrevedere între Ernest Kucza. ad
junct al ministrului de externe al 
R.P. Polone, și Qian Qichen. ad
junct al ministrului de externe al 
R.P. Chineze. A avut loc un schimb 
de păreri privind relațiile bilatera
le și unele probleme internaționale. 
S-au exprimat satisfacția față de 
progresul realizat anul trecut in re
lațiile poilono-chineze. mai ales în 
sfera comerțului, și voința de a de
pune toate eforturile în favoarea 
dezvoltării pe mai departe a aces
tor raporturi. Oaspetele a fost pri
mit de Tadeusz Nestorowycz. mi
nistrul comerțului exterior.

REUNIUNE DE URGENȚA A 
JUNTEI ARGENTINIENE. Junta 
Militară — cuprinzînd pe coman- 
danții-șefi al armatei, marinei si 
aviației — 6-a reunit. în prezenta 
președintelui Reynaldo Bignone. 
intr-o ședință de urgență, la care 
au fost invitate să participe și alte 
cadre cu funcții de răspundere din 
forțele armate, pentru a analiza si
tuația social-politică internă încor
dată. ca urmare a asasinării, zilele 
trecute, de către persoane neiden
tificate, a unor militanți politici pe- 
roniști și din alte organizații.

ajuns la o încordare care creează mari 
pericole pentru dezvoltarea și progre
sul economico-social al tuturor po
poarelor. ca urmare a acumulării pe 
continent a unor cantități uriașe de 
armament. îndeosebi de armament 
nuclear. Apreciem că în aceste con
diții realizarea unei înțelegeri între 
cele două blocuri militare privind 
dezarmarea, și in primul rind dezar
marea nucleară, ar avea o importan
tă hotăritoare atît pentru Europa, cit 
și pentru întreaga lume. Partidul Co
munist Român, România socialistă șe 
pronunță, totodată, pentru oprirea 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, retrage
rea si distrugerea celor existente., 
pentru adoptarea unor măsuri de 
dezangajare militară. De asemenea, 
considerăm necesar să se ajungă la 
încheierea cît mai grabnică a reuniu
nii de la Madrid, care să dea noi 
perspective dezvoltării cooperării, 
încrederii și securității în Europa. Ne 
pronunțăm pentru organizarea unei 
conferințe de securitate si încredera 
pe continentul nostru, pentru conti
nuitatea reuniunilor începute la 
Helsinki, care să asigure dezbaterea 
problemelor complexe ale vieții con
temporane din Europa și din lume de 
către statele europene, pentru depă
șirea încordării și întărirea"?țj/aborâ- 
rii. Țara noastră apreciazi ka o în
semnătate deosebită o au tii voltarea 
colaborării și prieteniei .-înri > țările 
balcanice, realizarea în Balcani și in 
alte zone ale Europei a unor regiuni 
fără arme nucleare.

De asemenea, participăm la activi
tatea internațională consacrată lichi
dării subdezvoltării și înfăptuirii unei 
noi ordini economice internaționale, 
avind in vedere că aceasta este o con
diție fundamentală pentru progresul 
economico-social al fiecărui popor, 
pentru asigurarea securității, inde
pendentei naționale si păcii în lume.

Relevîndu-se că România se pro
nunță pentru trecerea cit mai rapidă 
la soluționarea tuturor diferendelor 
și stărilor de încordare dintre state 
pe calea tratativelor politice, se sub
liniază apoi : Nu există conflict, pro
blemă litigioasă între state, care să 
nu poată fi soluționate pe cale paș
nică. prin tratative — dacă se por
nește de la principiile egalității și 
respectului independenței fiecărei 
națiuni, de la cauza păcii.

P.C.R. acordă o importanță deose
bită întăririi continue a relațiilor de 
colaborare cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu partidele socialiste, 
social-democrate, cu partidele dertio- 
cratice, progresiste din noile state 
independente, cu mișcările de elibe
rare națională, cu forțele înaintate 
antiimperialiste de pretutindeni — se 
arată în cuvîntul de salut — pornind 
de la necesitatea unirii eforturilor 
maselor populare, a opiniei publice, 
a popoarelor în lupta pentru pace, 
dezarmare, Independență națională 
și progres social.

în încheiere, a fost reafirmată do
rința de a dezvolta și în viitor rela
țiile de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român ș! " irtidul 
Elvețian al Muncii și au fo^ .dresate 
urări de succes deplin în '<L ;fășura- 
rea lucrărilor congresului, hi'activi
tatea viitoare a partidului.

Beethovenhalle — are 
de muzică beetho-

| SESIUNE U.N.I.C.E.F. Fondul
Națiunilor Unite pentru Copii 

i (U.N.I.C.E.F.) a adoptat limba ara- 
| bă ca limbă oficială alături de fran

ceză, engleză, rusă și chineză, rela- 
Itează agenția France Presse. Con

siliul Executiv al U.N.LC.E.F.. care 
și-a încheiat vineri noaptea sesiu
nea anuală a aprobat, totodată, bu

dgetul pe exercițiul financiar 1984—

MANIFESTAȚIE ANTINAZISTA. 
Peste 7 006 de persoane au partici
pat la o manifestație împotriva adu
nării începute simbătă în orașul 
Bad-Herefeld, din landul Hessa 
(R.F.G.), a aproximativ 500 de foști 
naziști. Adunarea a fost vehement 
condamnată de numeroase organi
zații politice și sindicale din R.F.G., 
precum șl de peste hotare.

poare. Pe malul drept al fluviului 
se află castelul Ehrenbreitstein, cu 
o veche fortăreață care găzduiește 
in prezent arhivele statului și un 
han turistic. în zare se profilează 
fortăreața Burg Reichenstein, în 
apropiere de localitatea Frechtings- 
hausen. Acum, în inima fortăre- 
ței sînt găzduite comori artistice de 
mare valoare și colecții de arme 
și trofee de vînătoare dintre cele 
mai bogate din lume.

O porțiune foarte periculoasă 
pentru vapoare este Binger Loch, 
din cauza stâncilor subacvatice. în 
secolul XIX, printr-o seamă de lu
crări, îndeosebi de dinamitare, s-a 
ameliorat mult navigația pe această 
porțiune. Pe partea dreaptă se află 
o pitorească localitate, Lahonstein. 
Un pod face legătura între oraș și 
Oberlahnstein, o veche citadelă a 
regiunii Mainz, înconjurată de zi
duri de apărare împotriva invada
torilor. Cetatea este dominată de 
un turn al vrăjitoarelor, cunoscut 
șî sub numele de turn al torturii.

Și din nou, din apă se ridică 
stînci amenințătoare, care au in
spirat nenumărate legende. între 
ele — vestita Loreley. Rhinul are 
aici o lățim? ce nu depășește 90 de

metri. In perioada cu precipitații 
reduse, nivelul apei scade și pot fi 
zărite stîncile subacvatice, foarte 
primejdioase pentru navigatori. îți 
vin în minte versurile lui Hein
rich Heine : Pe stincă un chip 
de femeie / S-arată din negu
ră blind, /. Brățara-i de aur scin- 
teie, / Ea-și piaptănă părul cin- 
tina. // Ea-și piaptănă părul Și 
cintă / Un cîntec de vrajă al ei, / 
Te farmecă și te-nspăimintă / 
Cîntarea frumoasei femei. // Pes
carul, nebun, se repede / Cu lun
trea lui mică și, dus / Nici valuri, 
nici stînca nu vede — / El cată 
numai in sus. // Viltoarea-l izbește 
de coasta / Stîncoasă — și moa- 
re-necăt; / Loreley a făcut-o aceas
ta I Cu viersul ei fermecat.

La înapoiere, am trecut prin fru
moase localități cu plantații de vie 
pe coline și dealuri abrupte, bine 
Îngrijite, bine gospodărite. O do
vadă în plus a iscusinței locuitori
lor de pe aceste pitorești melea
guri, care, prin munca lor, adaugă 
nor frumuseți vestitei văi a Rhi
nului.

Horea CEAUȘESCU

Deci toată lumea știe că reclama este sufletul comerțului. Și că 
este de o mare diversitate : însoțește orice obiect de vinzare - bom
boane („dați copiilor dulciuri, sint mai plăcute la supt decît pione
zele"), automobile („luați mașina secolului, produce mai multă ben
zină decît consumă") sau partide politice („votați-ne pe noi, progra
mul nostru electoral asigură fericirea nefericiților, întinerirea îmbătri- 
niților și statornicia îndrăgostiților").

Și că_ 'țeclama înseamnă publicitate ; o reclamă conspirativă, con
fidențială, ar fi la fel de funcțională ca un cîntăreț de operă mut sau 
ca o bicicletă cu roți pătrate.

...Și totuși, au trebuit să treacă trei decenii - termenul legal după 
care este permis accesul public la documente confidențiale - pen
tru ca trei ziariști americani să poată pătrunde la o colecție de re
clame din arhivele militare, ale anilor '50. Reporterii Jayne Loader, 
Kevin și Pierce Rafferty au pus cap la cap materialele publicitare, fără 
nici un comentariu propriu, alcătuind un film - „Atomic Cafe" (Ca
feneaua atomică, în sensul de varietăți).

...„Vai, ce frumos e ! Ce culori minunate !” — exclamă tînărul mi
litar mestecînd chewing-gum și fotografiind ciuperca roșu-portocalie cu 
prilejul unei experiențe nucleare. Zîmbește, fără să știe că în acea 
clipă el însuși este iradiat...

Urmează desene animate — și copiii trebuiau educați. (Mickey 
Mouse ii aruncă o bombă atomică în cap rățolului Donaid, în timp 
ce Popeye-marinarul renunță la spanac și iși face mușchi înghițind con
serve de uraniu).

Este văzut fostul președinte Truman rostind un discurs liniștitor in 
care compară bomba cu hidrogen cu „un pistol mare". (De neînțe
les cum cow-boy-ii din Far-West nu s-au gîndlt să-și atîrne la cingă
toare două nucleare cînd ii ataca Mascatul Negru).

Se văd reclame pentru restaurante antiatomice („onor clientela 
poate consuma liniștită supă 
apocalipsul nuclear - dar la 
reclama noii băuturi „Atomic 
babil badijonarea mucoasei 
ne drăgălașe și rubiconde 
talie subțire și permit menținerea bigudiurilor).

Se vede pilotul bombardierului care a făcut praf și pulbere (ato
mică) Nagasaki. Un tip viril, cu talent poetico-metaforic ; declară : 
„Orașul ? Semăna cu un teren de base-ball după finală". Ca să ve
deți cît de inofensive sînt exploziile nucleare sau cît de îndrăcit este 
base-ballul I

Un cîntăreț de muzică rock, pătruns de sentimente religioase, lan
sează șlagărul „Jesus Hits Like an Atom Bomb" (Isus lovește cu bomba 
atomică). Indigenii atolului Bikini, cel cu exploziile nucleare experi
mentale, cintă „You are my sunshine" (Tu ești soarele meu). Cintă 
înaintea camerei de luat vederi — și înainte de a-și pierde părul și 
dinții.

...La proiecții, mulțl spectatori rid : ce prostii, cum s-au putut în
ghiți asemenea stupidități puerile ? I

Dar nu rid toți. Unii sînt îngroziți — cum a fost posibilă atîta ires
ponsabilitate și atîta cinism ? Ce au spus oamenii atunci, cum de le-au 
acceptat sau considerat normale, cum au admis o asemenea mon
struoasă inducere în eroare, o asemenea orbire premeditată ? I

Să sperăm că succesul filmului va stimula pe unii părinți să-și for
meze fiii ca reporteri. Vor avea și ei de adăugat, la „Atomic Cafe", 
peste 30 de ani, atîtea și atitea reclame despre conflictele atomice 
curate, igienizate, limitate. Reclame considerate astăzi ca normale...
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