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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul de stat pentru 

afaceri externe al R. A. Egipt

Rezultate înscrise cu mîndrie 
în cronica întrecerii;

CONSUMURI MATERIALE REDUSE, 
PRODUCTIVITATE SPORITĂ, 
CALITATE SUPERIOARĂ

PRAHOVA : Economii 
de 30 milioane kWh 

energie electricăOamenii muncii de la întreprinderea de cartoane și confecții din Scăieni a înscris la panoul întrecerii din acest an o economie de energie electrică, față de repartiții, de peste 1 600 000 kWh. Un succes asemănător și la întreprinderea „Feroemail" din Ploiești, unde economia însumează 1 500 000 kWh. Tot Ia capitolul bunului gospodar pot fi citate colectivele de la întreprinderea de anvelope „Victoria" din Florești, Întreprinderea „1 Mai" și cea de utilaj chimic din Ploiești.După cum am fost informați la întreprinderea de rețele electrice Prahova, pe întregul județ s-au economisit în șapte luni și jumătate din acest an aproape 30 milioane kWh energie electrică. Cu această cantitate se poate acoperi întregul consum al populației pra

hovene timp de două luni sau se poate asigura bunul mers al producției pe un întreg trimestru la întreprinderea de anvelope „Victoria" din Florești. (C. Căpraru).
DÎMBOVIȚA : Cantități 

mai mari de ciment 
cu mai puțină energieHarnicul colectiv al Combinatului de lianți și azbociment din Fieni intîmpină marea sărbătoare de la 23 August cu rezultate de seamă. Acțiunile susținute desfășurate de muncitorii și specialiștii de aici pentru creșterea producției de ciment și, totodată, pentru reducerea consumurilor materiale și energetice au dus la obținerea, peste prevederi, a unei cantități de 85 000 tone ciment numai prin economisirea a 5 700 MWh energie electrică și 11 420 tone combustibil convențional. în contul economiilor au mai fost înscrise 236 tone metal și 60 tone azbest. (Gh. Manea).

VASLUI : Eficiență înaltă 
prin reducerea 

cheltuielilor materialeînțelegerea și aplicarea cu răspundere a noului mecanism econo- mico-financiar la întreprinderea de prelucrare a lemnului din municipiul Vaslui a dus la obținerea, în acest an, a unor economii substanțiale la costurile de producție. Rezultatele sînt exprimate prin reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă cu 5 lei și, respectiv, cu 4 lei, ceea ce a făcut posibil să se înregistreze un beneficiu suplimentar de circa 4 milioane lei. Hotărîrea întregului colectiv de muncă de aici este de a acționa și în acest semestru, pe toate căile, pentru creșterea eficienței economice, astfel ca în bilanțul anului 1980 să se înscrie un spor de 8 milioane lei beneficii (C. Lăluci).

CLUJ : Producție 
netă și beneficii 
peste prevederiHarnicul colectiv al întreprinderii „Carbochim" din Cluj-Napoca se menține mereu în fruntea întrecerii socialiste între unitățile economice ale județului. Pe lingă depășirea substanțială a planului la producția-marfă. în primele șapte luni a obținut o producție netă suplimentară de 9,5 milioane lei, îndeosebi prin reducerea consumurilor materiale. La fabricarea corpurilor abrazive, de pildă, consumul de gaz metan a fost redus cu 69 000 mc, iar cel de rășini cu 2 la sută. Importante economii provin, de asemenea, din reducerea consumurilor de cocs, de petrol și alte materiale. Toate acestea au înlesnit obținerea unui beneficiu peste prevederi de 4,6 milioane lei. (AI. Mureșan).

---------- ANII NOULUI DESTIN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE----------

Dezvoltarea
armonioasă a economiei, 

creșterea continuă 
a calității vieții

A

Convorbire cu tovarășa Letiția IONAȘprim-secretar al Comitetului județean Sâlaj al P.C.R.

Județul Sălaj

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit joi pe dr. Boutros Boutros Ghali, ministru de stat pentru afaceri externe al Republicii Arabe Egipt, care efectuează o vizită în țara noastră.La întrevedere a luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.A fost de față Mohammed Wafic Hosny, ambasadorul R. A. Egipt la București.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, guvernului român, întregului nostru popor un călduros mesaj de prietenie, împreună cu cele mai cordiale urări din partea președintelui Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat.Mulțumind pentru mesaj și pentru urările exprimate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită președintelui Anwar El Sadat salutul său prietenesc, urări de sănătate și succes în întreaga activitate, de prosperitate și bunăstare poporului egiptean prieten.în timpul întrevederii a fost relevat cu satisfacție faptul că relațiile dintre România și Egipt cunosc o evoluție rodnică și multilaterală, avînd la bază hotărîrile și măsurile importante stabilite cu ocazia întîl- nirilor și convorbirilor la nivel înalt, de la București și Cairo, prietenia și înțelegerea dintre cei doi șefi de stat. A fost manifestată dorința comună de a extinde și aprofunda conlucrarea fructuoasă româno-egipteană, pe

plan politic, economic, tehnico-știin- țific și cultural, precum și pe arena mondială. S-a apreciat că promovarea susținută a colaborării bilaterale corespunde intereselor și progresului ambelor țări și popoare, slujește cauzei generale a păcii și cooperării între națiuni.A avut Ioc, de asemenea, un schimb de păreri în legătură cu aspecte actuale ale vieții internaționale, îndeosebi cu privire la ultimele evoluții ale situației din Orientul Mijlociu și căile de realizare a unei păci drepte și trainice în zonă.A fost relevată, și de această dată, necesitatea soluționării situației din Orientul Mijlociu, a instaurării unei păci globale, juste și durabile, în zonă, care să ducă la retragerea Israelului din toate teritoriile ocupate în 1967, inclusiv din Ierusalimul arab, la rezolvarea problemei poporului palestinian — pe baza dreptului la autodeterminare, inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent, în care să-și poată organiza viața în mod liber, potrivit aspirațiilor sale naționale legitime — la asigurarea independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor din regiune. A fost exprimată îngrijorarea față de acțiunile unilaterale întreprinse de guvernul israelian în teritoriile ocupate — implantările de așezări în aceste teritorii, măsurile restrictive luate împotriva populației palestiniene, recenta hotărîre arbitrară de a declara întregul Ierusalim

drept capitală a statului Israel — acțiuni care contravin normelor dreptului internațional și creează noi obstacole în procesul realizării păcii în Orientul Mijlociu.în acest cadru a fost evidențiată importanța studierii posibilității convocării unei conferințe internaționale, sub egida și cu participarea activă a O.N.U., la. care să ia parte toate părțile interesate, în vederea ajungerii la o reglementare globală, dreaptă și trainică, în Orientul Mijlociu.în cursul convorbirii a fost reliefată necesitatea de a se acționa prin eforturi susținute de către guverne, organizații politice, de către toate forțele progresiste, de către opinia publică mondială în vederea diminuării încordării din viața internațională, reluării și continuării politicii de destindere, pace, colaborare și respect al independenței naționale, reglementării pe cale politică a stărilor conflictuale dintre state, a tuturor problemelor complexe ce confruntă omenirea, adoptării unor măsuri concrete, eficiente, de dezarmare, în primul rînd de dezarmare 'nucleară, lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice mondiale, edificării unei lumi mai drepte și mai bune, triumfului idealurilor de libertate, independență și progres ale popoarelor.întrevederea s-a desfășurat într-o . atmosferă cordială, prietenească.

— Aniversăm peste citeva zile 
împlinirea a 36 de ani de la revolu
ția de eliberare națională și socială, 
care a deschis calea dezvoltării de
mocratice, și dpoi socialiste, a 
României. Care sînt mutațiile sem
nificative aduse în acești ani in 
structura economico-socială a ju
dețului ?— în cei 36 de ani care au trecut de la revoluția de eliberare națională și socială, în societatea noastră s-au realizat uriașe transformări revoluționare, economice și sociale, care au schimbat din temelii înfățișarea țării, modul de viață al întregului nostru popor. Cum era firesc, și județul nostru a fost integrat acestui uriaș proces de prefacere economico-socială care are drept unic scop asigurarea bunăstării și fericirii tuturor locuitorilor din ținuturile sălăjene. In acest context, județul Sălaj se înscrie printre județele care au cunoscut îndeosebi în anii de după Congresul al IX-lea al P.C.R. o dezvoltare economico-socială și spi

rituală fără precedent, reînființarea sa, în 1968, însemnînd practic începutul unui nou destin pe aceste străvechi meleaguri românești.Opțiunea strategică de a asigura o repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, opțiune izvorîtă din gîndirea profund științifică a secretarului general al partidului, care oglindește cerințele obiective ale progresului, s-a materializat in marile mutații de ordin cantitativ și calitativ prezente în toate zonele țării.Situat pe primele locuri ca beneficiar de investiții, Sălajul a cunoscut ritmurile cele mai înalte de dezvoltare din întreaga sa existență, depășind mult ritmul mediu înregistrat la nivelul țării. Edificatoare în acest sens este următoarea comparație : de la prima sa atestare ca județ și pînă în 1968, intr-un interval de aproape 100 de ani, județul a realizat o producție globală industrială care nu a depășit 600 milioane lei. Astăzi există aici capacități de producție pe sea

ma cărora urmează să se realizeze peste 10 miliarde lei. Așadar, este pentru oricine lesne de înțeles că 
dacă ne-am fi dezvoltat in ritmul 
celor 100 de ani dinaintea Con
gresului al IX-lea, ca să ajungem 
la rezultatele de astăzi ne-ar fi tre
buit aproape 18 'secole. Iată, succint, ce au însemnat ANII CEAUȘESCU — cum numesc sălă- jenii această perioadă — pentru județul nostru.Impetuoasa dezvoltare într-un timp atît de scurt a Sălajului a fost, desigur, generată de volumul însemnat de investiții acordat de stat, care în acest an sînt cu 368,4 la sută mai mari față de 1968. Materializarea acestor investiții — care au fost orientate In principal spre crearea unei industrii moderne, dotate cu utilaje de înaltă tehnicitate, In stare să ocupe forța de muncă disponibilă și să conecteze județul Ia circuitul industrial al țării — a asigurat ca astăzi să avem o economie echilibrată, atît în teritoriu, cît și în structură, de-

termlnînd o creștere de 18 ori a producției industriale față de anii 1968. Sîn municipiul Zalău — reședința Județului — a fost creată o puternică platformă industrială, cu un însemnat număr de obiective, între care întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel, întreprinderea de conductori electrici emailați, întreprinderea de țevi și cea de anvelope, Filatura de bumbac, întreprinderea de produse ceramice și altele, dînd urbei de la poalele Meseșului o configurație nouă, socialistă. Dealtfel, și la Șim- leu Silvaniei, Ia Jibou, Cehu Silva- niei și în alte localități industria se afirmă cu prisosință, imprimînd întregului județ o înfățișare demnă de etapa pe care o străbatem.Convorbire consemnată de 
Ioan MURESAN corespondentul „Scinteii*

(Continuare în pag. a IlI-a)

Spiritul istoriei, spiritul rațiuniiPeste două mii de istorici ai lumii sînt întruniți în capitala României pentru a dezbate problemele trecutului omenirii cu concluzii pentru contemporaneitate.Sub cupolele amfitea- trelor Universității din București, știința istoriei,’ prin reprezentanții săi din țările Europei, Asiei, celor două Americi, Africii, constituie obiectul unor responsabile și temeinice dezbateri care pun în evidență valorile lecțiilor trecutului popoarelor, din antichitate și pînă în zilele noastre.Sîntem la jumătatea desfășurării lucrărilor celui de-al XV-lea Congres mondial de științe istorice; îi spun mondial deoarece nici un alt congres din cele precedente nu a reunit un număr atît de mare de țări, unele parti- cipind pentru întîia oară, și niciodată nu s-a cuprins o arie atît de vastă de probleme, inclusiv cele foarte contemporane, ca destinderea și pacea, eradicarea subdezvoltării ș.a.S-a dezbătut și se dezbat în continuare cu ținută științifică, academică, probleme de o mare diversitate, cuprinse pe o înaltă verticală de timp Istoric, creînd prilejul

unor vii discuții și foarte interesante concluzii.Ecoul Mesajului președintelui Nicolae Ceaușescu adresat istoricilor lumii la deschiderea congresului ii regăsim în substanța dezbaterilor, în sublinierile pe care cei mai multi dintre oamenii de știință le fac în expunerile lor, atunci

torice și, totodată, ca o contribuție pozitivă la o mai bună cunoaștere și apropiere dintre popoare, la întărirea încrederii și colaborării internaționale, la cauza generală a înțelegerii, destinderii și păcii în întreaga lume".Nu greșesc afirmînd că lucrările Congresului internațional de istorie,
Dr. docent Titu GEORGESCU

cînd, dincolo de relatarea comunicării istorice, țin să releve răspunderea lor, învățămintele istoriei, legarea cercetării de problemele acute ale epocii noastre.Mesajul președintelui țării noastre a constituit prilej de meditație pentru toți istoricii, spre a găsi în dezbateri la congres acele sensuri profunde ale cercetării istoriei care să apropie popoarele, să creeze teren al bunei înțelegeri, al colaborării și păcii.„Congresul dumneavoastră — se spunea în mesaj — este menit să se înscrie ca un eveniment de seamă în viața științifică internațională, în dezvoltarea științelor is

care se desfășoară Ia București în aceste zile, se disting tocmai prin acest spirit de responsabilitate al oamenilor de științe Istorice, de conlucrare și de căutare a virtuților lecțiilor trecutului care să slujească bunei înțelegeri între popoare. Există un spirit și climat al responsabilității care se manifestă tot mai evident in desfășurarea congresului, spirit care în mod cert își pune sigiliul de noblețe umană asupra problematicii istorice. Atmosfera în care se desfășoară lucrările celui de-al XV-lea Congres de științe istorice degajă răspundere,- profunzime și destindere. Este un climat pentru dialoguri deschise,

constructive, cum remarcă mulți istorici de peste hotare. Vocația dialogului sincer, care i-a fost atribuită României, o regăsim în modul de exprimare al unui întreg congres mondial, la București, unde în cele mai diferite limbi ale globului se afirmă dorința de conlucrare pentru a sluji prin cercetarea istoriei dezvoltării, progresului omenirii.Este o adevărată sărbătoare a istoriei faptul că ne aflăm, cercetători șl profesori din întreaga lume, sub aceeași zodie a măsurii, și profunzimii, șl bunei înțelegeri. Este, de fapt, imperativul care stă azi în fața tuturor popoarelor. Fie ca lecțiile șl concluziile istoriei dezbătute aici, în capitala României, să slujească marilor comandamente ale omenirii.Stă foarte frumos României, iar istoria consemnează acest lucru, că, azi, cînd lumea este confruntată cu grave probleme, Bucureștiul afirmă încă o dată prin această uriașă reuniune a istoricilor, hotărîrea de a fi un port-drapel al păcii și destinderii in lume, sub cel mai autentic și entuziast îndemn al președintelui Nicolae Ceaușescu.

O importantă resursă materială refolosibilă, 
generatoare de mari economii

PRODUSE NOI, UTILE ECONOMIEI, FIECĂREI 
GOSPODĂRII - DIN CIOCURI DE STICLĂ

Supunem astăzi atenției o altă resursă materială, din păcate deseori desconsiderată de noi : cioburile de sticlă. Ne-am obișnuit să aruncăm la gunoi sticlele, borcanele, geamurile, articolele de menaj din sticlă sparte sau ciobite, fără a ne gîndi că pentru fabricarea lor s-au consumat cantități importante de nisip, calcar, sodă calcinată, feldspat și, mai ales, gaz metan. Poate
prea puțini cunosc însă că resturile de sticlă de orice fel pot fi reutilizate in circuitul productiv ; este o resursă refolosibilă generatoare de mari economii de materii prime și energie, din care se pot realiza produse utile atît economiei naționale, cît și gospodăriilor noastre. „Vă invităm să reflectați asupra acestor calcule :

• In mod curent, proporția de cioburi în masa de sticlă topită din care se fabrică 
diferite produse de sticlărie poate ajunge, in funcție de structura producției. Io 33- 
75 la sută ;

• Intr-un metru cub de gunoi menajer se găsesc circa 40 kg cioburi de sticlă ;
• Din cantitățile de cioburi prevăzute a se colecta in acest an de la populație, de la 

unitățile comerciale, de la unitățile industriei alimentare și din alte surse vor putea fi fabri
cate 51 milioane sticle de 0,5 I, 15 milioane borcane și 8 milioane flacoane;

• Se estimează că prin această acțiune gospodărească se vor putea economisi peste 
3 milioane lei la cheltuielile materiale de producție ale întreprinderilor de sticlărie din indus
tria ușoară.

OAMENI AI MUNCII,
CETĂȚENI!
Acționați gospodărește - în 

spiritul Decretului Consiliului 
de Stat privind recuperarea și 
valorificarea resurselor mate
riale refolosibile - predînd la 
centrele de colectare spre 
reutilizare sticlele sparte, cio
burile de sticlă de orice fel! 
Contribuiți astfel la economi
sirea unor importante resurse 
materiale și la asigurarea unui 
volum sporit de materii prime 
pentru creșterea producției de 
ambalaje și alte produse utile 
fabricate în industria sticlei.

RESURSELE MATERIALE - 
utilizate gospodărește, 

cu înalt spirit de răspundere!
IN PAGINA A II1-A
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; DIVERS
I Un castellum 
| la Ovidiu

tn dreptul insulei Ovidiu, de 
Ila marginea de sud a comunei 

cu același nume de pe malul la
cului Mamaia. arheologii de la 

I Muzeul din Constanta au scos
la iveală o fortificație cu zidul 
gros de 2,20 metri, prevăzută in 

Icele patru puncte cardinale cu 
tot atitea turnuri de apărare. In 
incintă s-au găsit numeroase 
vase de ceramică, obiecte cas- 

(nice și de uz personal, precum 
și un mare număr de monede, 
care atestă că fortificația datea- 

Iză din secolele IV—VI ale erei 
noastre. Este vorba de un cas
tellum, care funcționa ca un 

(avanpost de apărare a cetății
Tomis și făcea parte dintr-o 
adevărată linie fortificată a li- 
messului maritim, asemănător 

Icu fortificațiile limessului du
nărean.

| Merita!
Despre fapte pionierești vred- 

Inice de toată lauda am mai scris 
în rubrica noastră : despre un 
pionier care l-a salvat, pe un 

Iținc de la înec, despre altul 
care a scos-o pe o fetiță din
tr-o casă in flăcări, despre 
unul care a meșterit un dispo- 

Izitiv ingenios sau despre o 
pionieră care a obținut, pen
tru picturile sale. un mare 

I premiu internațional. Și cite și 
mai cite !

Ei bine, de data aceasta este 
' vorba despre o pionieră din cla- 

Isa a Vl-a, din Rotopănești-Su- 
ceava, pe nume Lucica Mocanu. 
Ludea nu a făcut, pînă acum ni- 

Imic senzațional. Poate că dacă ar 
fi avut și ea prilejul sfi salveze 
alte ființe in situații dramati- 

Ice, ar fi făcut-o. Ltucica insă 
face un lucru cit se poate de fi
resc, de omenesc : de vreo doi- 
trei ani de zile, ea ii ajută pe 

Idoi oameni bătrini și bolnavi — 
Costache și Catinca Nacu — în 
virstâ de 90 și, respectiv. 85 de 

Iani. Le face focul, le deretică 
prin casă, le gătește. mîncare, le 
aduce apă. Treburi simple, gos
podărești. J)ar făcute cu inimă 

Iși cu zimbetui care le înseni
nează frunțile.

Oare pentru asemenea faptă 
Inu merită și Lucica acest colț al 

rubricii "noastre ?

Merită !
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I Imprudența

I Plecat la ■un drum mai lung. ■ 
Ion Năstoiu din Pitești a avut I 
năstrușnica idee ca, ori de cite I 
ori coboară pantele intilnlte în

Icale. să oprească motorul auto- ! 
turismului pe care il imprumu- I 
tase de la un prieten, chipurile

Isă facă economie de benzină. La I o coborire pe o pantă a șoselei I 
dintre Horezu și Rimnicu Vil- 
cea, volanul s-a blocat, iar auto- ,

I turismul a intrat ca un bolid
Intr-un parapet. Din fericire, I 
accidentul s-a soldat doar cu

I rănirea ușoară a conducătorului I 
imprudent ți a soției sale.
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Bieții măgăruși!
O intimplare mai puțin obiș

nuită ne aduce la cunoștință 
procurorul Florica Radovan din 
Slatina. Despre ce este vorba ? 
Intr-o seară, după ce zăbovise 
mai mult la un chef, Ilie Aria, 
de meserie timplar și de fel din 
Optași-Măgura, județul Olt, 
mergea pe trei cărări. Crezind 
că nu-și poate stăpini picioare
le nu din cauza băuturii, ci a 
puieților de pomi plantați pe 
marginea drumului, a scos bri
ceagul și a început să-i taie. 
Vnu, doi, trei, patru... Nu s-a 
mai oprit deciț cind a ostenit, 
la 42. Apoi, a zărit alături, pe 
buza timpului, doi măgăruși, 
care stăteau cuminți, în așteptarea stăpinului. Nici una. nici 
două. Iile s-a repezit la ei și i-a 
doborit. Tot cu briceagul.

Acum, timplarul va fi dat la... 
rindea in fața legii. Cum o 
cer fărădelegile.

Absurda dar 
autentic

— De unde veniți cu auto
furgoneta 7

— De la Bocșa.
— Ce transportați ?— 200 de ouă.
— Unde 7
— La Craiova.
— Și cum ați ajuns la Tît- 

goviște 7
Cel care a răspuns la aceste 

întrebări se numește Ion Mo- 
nea, șofer la întreprinderea. de 
transporturi speciale pentru 
agricultură' și industria alimen
tară din județul Caraș-Severin.

Vasăzică, sute de kilometri 
pentru... două sute de ouă !

Veți spune că e un caz absurd 
și aveți dreptate.. Dar, din pă
cate, e strict autentic.

Pe post de taxi
Dumitru Salomita, mecaniza

tor la S.M.A. Hemeiuși, județul 
Bacău, a fost trimis să lucreze 
in vara ăsta la cooperativa agri
colă din Letea Veche. Tocmai în 
ziua in care cooperatorii aveau 
mai multă nevoie de el și de 
tractorul lut, Salomita s-a făcut 
nevăzut. Cu tractor cu tot. Ba 
chiar și cu remorca după el. A 
fost depistat hăt, departe, intr-o 
altă localitate. Străbătuse atlta 
cale pentru a duce pe cineva 
acasă, transformând tractorul în 
taxi și remorca in paravan. 
Cu amenda plătită ar fi putut 
angaja trei taxiuri pentru a-și 
transporta nu una, ci toate ru
dele...
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Rubrică realizată de .
Petre POPA „Scînteii* *

repezit acasă acum de dimineață să iau niște bani pentru popă, că era credincioasă. M-am zăpăcit de tot. Mă doare că am lăsat-0 singură, chiar și pentru o oră" ! Ajungem la cimitir. Cobor și eu odată cu el și intru in capelă. Iau o luminare și o aprind. Tac. „Parcă doarme, biata de ea" ! —1 spune el înăbușit. Este o singurătate de gheață. Parcă troznesc pietrele. Și eu mă întreb înfrigurat — și-mi vine să plîng — unde, unde sînt cei doi copii, cei doi copii așezați la locurile lor, la casele lor ?
★E seară. Pasagerul urcă și îmi cere scurt, cu un zimbet care-mi spune „să te văd acum" : „Pe Coloniei" I Mă uit cruciș la kilometraj. Am mai auzit de strada asta, dar unde ? Plec din loc derutat, dar concentrat Ia maximum. Și-mi aduc, deodată, aminte. Am scris, cîndva, un reportaj despre vechiul București, i-am numărat balcoanele, i-am inventariat hanurile, i-am cercetat vechile intrări, rămase acum in mijlocul orașului. în peregrinările de atunci am descoperit o străduță care, ca prin minune, a supraviețuit, păstrîndu-și pavajul din trunchiuri de stejar înfipte în pămînt. Peste ele s-a turnat o peliculă de asfalt, care nu a ținut, s-a cojit. Acolo unde au putrezit trunchiurile s-a pus piatră cubică. „S-o luăm la dreapta" — zice clientul. „Lăsați, vă duc pe Coloniei... Ieșim pe Rosetti, dăm in Viitorului, trecem de Eminescu, prima la dreapta. Iese în Toamnei". Omul ră- mîne cu ochii pe mine, tușește încurcat. „Sînteți formidabil! — face el. Piețar vechi, asta-1, altfel nu seți corespondenții

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII ADRESATE
CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate în concordanță tn legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul gri jii față (le om
Grijă sporită pentru promovarea 

cadrelor
Conducerea partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal au atras atenția în repetate rînduri organelor de partid și de stat, activiștilor de partid asupra necesității respectării neabătute a principiilor stabilite de partid In selecționarea și promovarea cadrelor. Orice încălcare a criteriilor profesionale și moral-politice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele ce urmează să fie promovate In diferite munci de răspundere se soldează cu daune pe plan social, avînd de suportat consecințe sectoarele de activitate unde ele îșl desfășoară munca șl, de ce nu. înșiși cei care sint puși să facă altceva decit sint capabili. Intr-o scrisoare adresată secretarului general al partidului nostru se arată că Vasile Pricopie. care timp îndelungat a îndeplinit funcția de secretar al comitetului comunal de partid și primar al comunei Pipirig, a încălcat principiile de promovare a cadrelor, încadrînd în diferite munci la nivel comunal oameni care nu întruneau toate calitățile cerute.Comitetul județean Neamț al P.C.R. precizează în răspunsul său Că tovarășul Vasile Pricopie a în
Solicitudine in relațiile cu oamenii
într-o scrisoare adresată secretatului general al partidului nostru mai multi cooperatori din comuna Feldioara — Brașov relatau că președintele C.A.P. din localitate, loan Bodeanu, nu ține seama de părerile oamenilor și se comportă față de ei necorespunzător, ia măsuri de unul singur, incălcind. în unele cazuri, legalitatea. Ca urmare a unui asemenea stil de muncă, cooperativa a înregistrat unele pagube și nu se dezvoltă pe măsura posibilităților. „Sintem convinși că la fața locului se vor deplasa cadre competente din partea organelor de partid, care vor analiza, cu toată seriozitatea, faptele sesizate de noi și se vor lua măsuri pentru ca și cooperativa noastră să prospere potrivit condițiilor pe care le are“ — afirmau autorii în încheierea scrisorii lor.Faptele relatate au fost verificate cu toată responsabilitatea de activiști cu munci de răspundere la Comitetul județean Brașov al P.C.R.Referitor la unele abuzuri săvir- șite de președintele cooperativei se

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor recrutează candidați pentru Institutul de marină „Mircea cel Bătrin" Constanța — secția transport maritim.Institutul „Mircea cel Bătrin" Constanța este instituție militară de învățămînt superior tehnic, de specialitate și pregătește cadre pentru marina civilă, I.E.F.M., NA- VROM Constanta, in specialitățile : navigație (ofițeri maritimi punte) ; electromecanică (ofițeri maritimi

Nu mi s-a întimplat să înttmpin astfel de lucruri, dar mi s-au relatat situații dificile — unele burlești, cu fuga pasagerilor care nu-și plătesc transportul, altele mai dure, rezolvate aproape întotdeauna în favoarea șoferilor datorită sistemului de comunicare radio, care ajută nu numai la o mai promptă acoperire a cerințelor publicului, dar și la declanșarea acțiunilor de ajutor, de apărare. Mai există și,noroi uman... Nu pot să spun că nu am avut temeri în nopțile in care mă înfundam cu mașina pe străduțe fără ieșire, dar nici nu mi s-a întimplat să dau peste oameni care să treacă peste marginile , omeniei. Dimpotrivă, și lucrul acesta mi se pare foarte important, semnificativ, într-un oraș cu două milioane de locuitori. Cel mai adesea m-am intil- nit cU voia bună, cu politețea sau cu indiferența. Si chiar atunci cînd am intilnit arțăgoși. vorba bună, potrivită la momentul potrivit, aducea totul la normal, la înțelegere, la rațiune. O scenă mai deosebită îmi stăruie in minte. Un taraf de lăutari, pe care îl aduceam de la Gara de Est — venea de la o nuntă de prin Bărăgan — mi-a plătit cursa cu un cin- tec dobrogean. Mă aflam dincolo de bulevardul Lacul Tei. Erau de o veselie cam înverșunată, cam incărca- tă și nu înțeleg de ce, pentru că iși învinseseră concurența din Slobozia (probabil alt taraf), dar înțelesesem repede că erau slabe speranțe să fiu plătit cu bani peșin, la margine de București, poate dincolo de el, de unde orașul îmi apărea în depărtare ca un transatlantic care se depărta cu luminile aprinse. Am acceptat cînte- 

deplinit funcția de secretar al Comitetului comunal de partid Pipirig din martie 1968, iar din 1973 a fost ales și primar al comunei pină în octombrie 1979, cind, ca urmare a aplicării principiului rotației cadrelor, a fost ales in funcția de secretar al comitetului comunal de partid și primar al comunei Poiana Teiului. Se subliniază că este întemeiată afirmația potrivit căreia, in perioada cit a îndeplinit aceste funcții, a admis încadrarea ori a menținut unele persoane în aparatul consiliului popular care nu indeplineau toate calitățile necesare.Față de cele constatate, secretariatul comitetului județean de partid a stabilit eliberarea tovarășului Vasile Pricopie din funcția de secretar al comitetului comunal de partid și primar al comunei Poiana Teiului și trecerea sa in producție ; înlocuirea din aparatul consiliului popular al comunei Pipirig a persoanelor promovate prin neres- pectarea principiilor stabilite de partidul nostru ; toate posturile din aparatul consiliului popular vor fi ocupate de oameni care întrunesc calitățile profesionale și moral- politice pentru funcțiile respective.
precizează, între altele, că, in urmă cu mal bine de un an, el a cedat cooperativei un car nou, proprietate personală, evaluat la 4 500 lei, în schimbul unei cantități de 4 500 kg fin. Dar in loc să ridice numai fin natural, așa cum s-a stabilit in consiliul de conducere, a luat in mod abuziv o cantitate de 3 480 kg lucernă — care are un preț mai mare — și restul fîn natural, motiv pentru care s-a stabilit să plătească diferența de bani. S-a constatat, de asemenea, că anul trecut s-au compromis 58 ha culturi, din care 42 ha plante medicinale — mentă și lavandă — vinovat de această situație fiind intreg consiliul de conducere și cadrele tehnice din unitate.în referatul de cercetare se precizează că. in urma discuțiilor avute cu factorii de răspundere din comună referitor la activitatea și comportarea tovarășului loan Bodeanu, a rezultat că depune eforturi pentru realizarea sarcinilor economice ce revin unității. Stilul său de muncă este Insă defectuos, 

Concurs de admitere la Institutul de marină „Mircea cel Bătrin"mecanici și ofițeri maritimi electricieni).Admiterea în Institutul de marină se face pe bază de concurs, care se va desfășura potrivit prevederilor din broșura „Admiterea în în- vățămintul superior 1980“ editată de Ministerul Educației și învăță- mintului.Nu se admite înscrierea sub rezerva prezentării ulterioare a actelor. La concursul de admitere se primesc numai bărbați ce nu depășesc vîrsta de 25 ani.

cul de pe meleagul natal — aveau toate posibilitățile să nu „mi-l zică" la ureche — și am pus de la mine costul cursei a doua zi. Paiantă și cărămidă — combinație imposibilă in mintea constructorului, dar existentă în realitate.Mi-am reluat munca, peste 24 de ore. cu surisul pe buze și am fost răsplătit într-un fel deosebit. Patru studenți — un român și trei greci — m-au angajat într-o cursă pe Splai, spre bulevardul Mărășești. Am oprit la locuința studentului român care trebuia să le împrumute niște cursuri. Unul dintre greci a rămas in mașină și m-a întrebat : „Merge Roșcata" ? „Merge" ! — am zis, uimit că i-a nimerit numele. „De unde vine Dîmbovița asta" 7 „De la munte, din Car- pați". ..Sint mari Carpații" ? „Mari și frumoși, cu zăpadă pe virfuri, ca Olimpul". ,.$i unde se duce Dîmbovița" ? „în Argeș și apoi în Dunăre". Peste cîteva zile facem înconjurul României. Am să văd și eu Carpații". „Vă duceți cu facultatea"? „Nu, părinții noștri au făcut o asociație a părinților greci care au copiii la școală la voi. E o școală bună, se face carte, nu sint droguri, nu sint altele... Vara vin și ei, părinții, și călătorim. E frumoasă România, oamenii sint ospitalieri. Iubesc România, românii sînt buni. Omul nu e singur aici, nu e singur" ! Replica studentului — „omul nu e singur aici" — mi se relevă ca un adevăr asupra căruia noi, cei ai locului, nu ne oprim, în gindurile noastre, indeajuns. întoarcem spre ansamblurile de cămine studențești de la Grozăvești și, trecind prin fața 

comite abuzuri, ia măsuri de unul singur, nu consultă cadrele de specialitate din C.A.P. și nu ține seama de măsurile stabilite de organele locale de partid și de stat. în aceste condiții, el a comis unele greșeli în luarea unor hotărîri, fapt ce a creat nemulțumiri și o atmosferă neprincipială în unitate.Pentru abaterile săvîrșite, tov. loan Bodeanu a fost discutat in adunarea generală a C.A.P. și in ședința comună a biroului comitetului comunal de partid, a comitetului de partid al C.A.P. și a consiliului de conducere, unde s-a pus problema, in mod deschis, dacă mai poate îndeplini funcția de președinte. Toți cei care au luat cuvîntul I-au criticat aspru, atrăgîndu-i atenția că trebuie să-și îmbunătățească simțitor stilul și metodele de muncă în relațiile cu oamenii, să respecte, principiul muncii și conducerii co
Spiritul de economie a învins

inerțiile risipitorilor
Economisirea combustibililor de orice fel reprezintă — după cum toată lumea știe — un deziderat al actualei etape. Este în interesul societății și al fiecăruia dintre noi să nu trecem nepăsători pe lingă orice posibilitate de a economisi, kilogram cu kilogram, combustibilul. Cu toții sintem datori să facem totul pentru a folosi cu maximum de eficiență cărbunele, petrolul, gazul metan, lemnul de foc etc., să gospodărim cu pricepere și chibzuială această prețioasă materie primă, în acest spirit au gindit și cei 28 de cetățeni din zona de vest a orașului Buziaș. care au adresat o scrisoare președintelui țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ei sesizau că instalația termică a fost tot timpul descoperită, fără a fi izolată, iar în timpul funcționării, din cauza unor defecțiuni, s-a pierdut o mare cantitate de apă caldă. Această situație, arătau autorii scrisorii, a dus la o dublă pagubă. Pe de o parte, se consumă în zadar o mare cantitate de combustibil — materie primă atît de prețioasă. Pe de altă parte, în apartamentele lor temperatura a fost scăzută, iar costul căldurii s-a ridicat în mod nejustificat. Pentru a aduce apartamentele la o temperatură cit de cit corespunzătoare, locatarii au fost nevoit! să folosească radiatoarele, consumind astfel in plus energie electrică. Ei mai arătau in scrisoare că despre toate acestea au sesizat factorii de răspundere de la secția de gospodă

înscrierea la concursul de admitere se face pînă la data de 20 august 1980, în următoarele centre : București — Departamentul transporturilor navale, b-dul Dinlcu Go- lescu nr. 38 ; Constanța — întreprinderea de exploatare a flotei maritime NAVROM Constanța ; Galați și Brăila — întreprinderea de exploatare fluvială NAVROM ; Giurgiu — Grupul de exploatare flotă NAVROM ; Drobeta-Turnu Severin — Secția \de navigație flu

Căii Călărașilor, îmi aduc aminte de căminul studențesc din 1950. Stăteam într-un salon 36 de tineri, clae peste grămadă, mincam „crep" — budinca incoloră. Inodoră... Alung imaginea veche și intru la Grozăvești ca într-un cartier rezidențial, cu parcuri, cu peluze verzi, cu alei asfaltate, cu blocuri cochete în camerele cărora nu stau mai mult de doi sau trei studenți. Peste Dîmbovița — Politehnica, cu cupola ei de ateneu stilizat modern, amfiteatrele. O cetate universitară ridicată in respectul adine fată de inteligența clocotitoare a tării, viitorul ei de aur.
★Era o duminică dimineața, plină de soare, proaspătă ca o jimblă. Și eu m-am intilnit cu frigul. Deschide ușa Roșcatei un bărbat cam de 60 de ani. alb colilie. „La cimitirul din Giulești". Roșcata pleacă ușor, lin, se înfige apoi la drum. Bulevardele sint libere. Omul tace. „Aveți vreo supărare" ? Tresare. Pune o mină pe bordul mașinii, ca și cum ar vrea să se sprijine : „Mi-a murit nevasta" 1 îngheț. îmi mușc limba. Ce poți să-i spui unui om într-o situație ca asta? El tace. Are buzele sțrînse, două riduri adinei de-o parte și de alta a gurii. „Nu pot să-i spun supărare, zice el. Nu e cuvint pentru asta". Da, nu e cuvint pentru asta. „Aveți copii" ? „Am. Doi, o fată și un băiat. Sînt la casele lor. Nu am grija lor. Grija ei am avut-o" 1 Cobor pe șoseaua de la Ciurel spre Giulești. Și este atîta soare și un aer limpede, ca de cristal. Poți să vezi în depărtare Caraimanul. „Am lăsat-o singură în capelă. Am stat toată noaptea. M-am 

lective, să vădească o atitudine atentă, o deplină solicitudine față de problemele și doleanțele cooperatorilor ; toți au susținut însă ră- mînerea lui mai departe în funcția de președinte. Se precizează, de asemenea, că abaterile săvîrșite de I. Bodeanu au fost prelucrate cu toți președinții de C.A.P. din județ. Totodată. I.B. a fost chemat .in fața secretariatului comitetului județean de partid, unde a fost aspru criticat pentru lipsurile manifestate în activitatea sa, iar plenara comitetului județean de partid l-a sancționat cu „mustrare".în încheierea referatului se arată că, pentru îmbunătățirea activității comitetului de partid din C.A.P. și a consiliului de conducere, s-a întocmit un program de măsuri, iar la ședințele consiliului de conducere și la adunările generale ale C.A.P. vor participa cadre cu munci de răspuhdere la nivelul județului.

rie comunală și locativă a orașului, dar în loc de măsuri eficiente pentru a se economisi energia pierdută s-au limităt la răspunsuri neconcludente.în răspunsul Comitetului județean Timiș al P.C.R. se precizează că sesizarea este justă. Un colectiv format din delegați ai consiliului popular județean și unităților subordonate — proiectant!, constructori — a stabilit un program de măsuri pentru Înlăturarea defecțiunilor la centrala termică și rețelele respective, din care s-au realizat : verificarea funcționării instalațiilor ; executarea remedierilor la cazane, rețele termice (dotarea lor cu aparate de măsură este in curs de aplicare) ; verificarea, pînă la 15 august, a tuturor instalațiilor prin probe la rece, pentru diminuarea oricăror pierderi ; refacerea izolației termice pe o lungime de 40 m, pină la 1 septembrie a.c. ; înălțarea coșului da fum la centrala termică cu-1,3 m, pînă la aceeași dată ; executarea probelor si punerea în funcțiune a instrumentelor de măsură la rezervoarele de combustibil.în încheierea răspunsului se precizează că, de comun acord cu asociația de locatari și sectorul de gospodărie comunală, se reanalizează structura costurilor, iar forul tutelar va decide asupra cuantumului restanțelor și soluționarea legală a divergențelor ivite.
Neculai ROȘCA

vială NAVROM ; regionalele C.F.R. din Brașov, Craiova, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara : direcțiile județene de poștă și telecomunicații din : Arad, Alba Iulia, Alexandria, Baia Mare, Botoșani, Deva, Focșani, Miercurea-Ciuc, Bacău, Bistrița, Buzău, Oradea, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Rîmnicu Vîlcea, Reșița, Sibiu, Suceava, Satu Mare, Sf. Gheorghe, Slobozia, Slatina, Tulcea, Tfrgu Jiu, Tîrgoviște, Tîrgu Mureș, Vaslui, Zalău.

PRIN 
CAPITALĂ, 

ZIUA
ȘI NOAPTEA 
LA VOLANUL 
UNEI „DACII"

(iv)

ff«w om mmSus, pe vîrful Negoiu din masivul Călimani. de unde se deschid hăuri adinei, ai putea să fii înclinat spre meditații filozofice. Ceea ce dealtfel l-a îndemnat cu 14 ani în urmă pe un coleg, care însoțea o echipă de geologi, să-si intituleze reportajul de aici „la capătul lumii". Astăzi, piscul este un munte pleșuv, tăiat în trepte ca un gigantic templu asirian, pe care circulă intr-una basculante uriașe. Cîteva mii de oameni, zi si noapte, de mai multi ani. dau o luptă înverșunată cu cerbicia rocilor, cu învrăjbirile naturii. Locul reveriilor este luat de admirația în fata unei formidabile încleștări dintre tenacitatea oamenilor si duritatea muntelui.Printre bolovani uriași, chiar în vîrful piscului, il intilnim pe unul dintre veteranii masivului, comunistul Aurelian Maricari, care dirija cu un radio-emițător mișcarea basculantelor și excavatorului din acest punct de lucru. în înfățișarea Iui nimic aspru, deși lucrează in aceste „pustietăți" pe care le-a îndrăgit pentru „neasemuita lor frumusețe" de 19 ani. la început cu echipele de geologi, acum la Exploatarea minieră Călimani. Intîi discutăm despre vreme, o burniță încetase cu o oră înainte, iar pe munții din jur mai rămăseseră fîsii albe de zăpadă. Maistrul Maricari ne povestește despre ierni grele, cu straturi de zăpadă de patru metri. despre puhoaiele de apă care se revarsă uneori din cer, despre norii care învăluiesc muntele împiedicind orice vizibilitate, dar și despre măreția naturii din acest colț de Românie, despre satisfacția învingerii greutăților și, mai ales, despre pasionanta și dramatica implicare in rostul esențial al strădaniilor lor — de a asigura pînă la sfirșitul cincinalului viitor întregul necesar de sulf al tării. Dar ceea ce ne-a surprins la el a fost înfățișarea lui calmă si senină, bunăvoința. încrederea. Am crezut că asta-i firea, am presupus că e un caz singular, deoarece oamenii care lucrează în a- semenea condiții ar trebui să împrumute ceva din asprimea stinci- lor. Ne-am dat seama mai apoi că ne înșelasem.Terasele muntelui sînt presărate cu gropi, pline cu apă si noroi, cu bolovani, incit șoferii uriașelor basculante sint obligati să facă manevre ingenioase si fără număr, ceea ce-i solicită la maximum. Dar n-am văzut izbucniri necontrolate, ci. dimpotrivă, o politețe pe care nu o întîlnesti prea des pe șoselele de asfalt. Conducătorii uriașelor basculante se invitau la priorități, se salutau cu veselie, iși împrumutau aproape din mers sticlele cu apă minerală, săreau imediat din mașină să dea o mină de ajutor colegului de muncă rămas in pană.Se înserase de-a binelea cind am coborit in colonia exploatării. La biblioteca clubului se împrumutau cărți, intr-una din săli se juca tenis de masă, șah, pe un perete scria „fumatul oprit", dar nu zadarnic, pe jos nu se vedea nici o urmă de țigară. La magazinele alimentare se făceau ultimele cumpărături, vînzătorii si cumpărătorii se angajau in discuții prietenești. La un chioșc tocmai sosise un camion cu apă minerală și cît ai bate din palme cîtiva tineri cu alură de sportivi au descărcat din proprie inițiativă lăzile cu sticle. Spre miezul nopții am luat masa cu cei care ieșiseră din schimb. Facem cunoștință cu cei din jurul mesei, ne rostim numele, dar ne reținem mal ales profesiile. Tovarășul excavato- rist se miră in glumă de prezenta la această oră tîrzie a tovarășului ziarist „prin aceste coclauri unde plouă ca la tropice". Tovarășul inginer stagiar nu-și face probleme de viitor : „voi rămîne aici că d-aia mi-am a- les meseria asta". în cantină este foarte curat, mincarea este bună, mesenii liniștiți, tineri „bine crescuți". cum ar spune o „venerabilă" cu pretenții, care au învățat bunele maniere nu pe bulevarde. în baruri și localuri de distracții, ci pe terasele muntelui de unde anul trecut au dislocat 5 milioane de tone de rocă. în decursul anilor s-a format un colectiv statornic, cu un nucleu de comuniști căliți și 
explică"! Tac și mă bucur. E prima oară cînd, în meseria aceasta, primesc laude.Las pasagerul la poarta casei și cobor. Un bec anemic luminează strada. Pipăi pavajul. Lemnul păstrează căldura de peste zi. Simt că inima Bucureștilor zvîcnește vie. cu trecutul, cu prezentul tor. Și-mi propun ca, în schimbul de zi, să trec pe la Ba- nu Manta, acolo unde o pădure de macarale plantează noi blocuri de locuințe. Or fi îngăduit constructorii vechiul han de la barieră, dinspre partea aceea a Bucureștilor, rămas ca semn, în centrul orașului despre ceea ce a fost odată ?Am un pasager simpatic, rotofei, in continuă mișcare, manevrind buchete de flori, sacoșe cu zarzavaturi și pachete de țigări, teancuri de cărți legate cu sfoară... Ii merge gura tot timpul, se uită in stingă, se uită in dreapta, se miră, clipește, oftează, iși împinge ochelarii pe nas, iar se miră, aplecindu-se, pe Calea Victoriei, să vadă mai bine noile blocuri. „Frumoase — zice — dar eu tot pe Cazărmii mă simt bine. Se mută centrul acolo, ai să vezi dumneata, se taie un bulevard, „Victoria socialismului", o să-1 vezi, eu de pe acum îl intuiesc, larg, maiestuos"... „Sînt, acum, mai multe centre"........Sint.. darnu cum va fi acesta. Ai văzut, dumneata, vara pe străzi ? Nu, nu copacii, nu lumina — dar și ea — tineretul, să vezi bucureștencele. Sînt frumoase, lumina prin ochii lor s-o cintarești. Trec ca niște regine, au gust, se îmbracă de rămîi uluit, cu fantezie, din te miri ce material ies modele mai ceva ca la Paris, au gust. Nu, să nu crezi cine știe ce despre mine ; sintem un neam de oameni frumoși, uitindu-mă la ele uit că sînt urit. că m-am îngfășal. că imbătrî- nesc“. îi dau dreptate și-i povestesc o scenă petrecută de dimineață. „Stăteam in Piața Romană, la stop, cu un client ursuz în spate, care mc. măcar nu-mi spusese unde vroia să meargă. Pe trei benzi — mașini Și un milițian, cu dreapta la orizontală, privind însă intens spre trotuarul de la Academia de studii economice. Dar nu numai el privea, ci "toți șoferii și trecătorii. Mă uit șî eu și văd Un fulger auriu, alunecind printre oameni, un lujer mlădios, o fată blondă, cu mers ca de balet, un mers ușor, aerian, elastic. Păru-i flutura pe umeri, iar ea părea că se strecoară prin atmosferă, fără s-o stîrnească. Un fluid, curgînd discret, natural, ca de poveste. Privirile albastre, calde, catifelate cuprindeau, parcă, în raza lor, ca farul de la Constanța, rotundul lumii și pe noi toți, care o priveam. 

dirji, cu o înțelegere superioară a rosturilor existenței, a unui adevăr simplu și fundamental : țara are nevoie de sulf și trebuie să-l aibă.Unul dintre ei este si Gheorghe Cărăușu. inginer-sef cu problemele dezvoltării. Simplu și clar, ne-a prezentat un tablou al șantierului cu cele două obiective de pionierat in industria minieră a tării: decoper- tarea zăcămintuiui de minereu si punerea in funcțiune a uzinei de preparare a sulfului. Și pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba ne-a arătat o subliniere făcută pe un ziar cu cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința plenară a Consiliului National al Oamenilor Muncii: „Este necesar să facem totul pentru realizarea din resurse interne a unor cantități cit mal mari de materii prime si materiale, prin punerea în valoare a rezervelor interne, chiar dacă au un conținut mai inie de substanțe utile".Prima evidențiere pe care o tace oricine din colonia muncitorească este cea a fraților Virgil. Gheorghe. Ion și Anton Păstinaru; primii trei comuniști care lucrează in tot atî- tea schimburi pe aceeași basculantă. Sosit! acum șapte ani in Călimani. au devenit cei. mai harnici dintre harnici. La fel și Balog Mihaly care șf-a schimbat singur într-o zi motorul de pe basculanta pe care 6 conduce. Cînd se revarsă norii și treptele muntelui se transformă in adevărate cascade. munca cea mai grea revine electricienilor. „Atunci să-i vedeți pe comuniștii Cornel Danea. Ilie Marișcă, Ion Sfi- Ca cum se cațără, precum alpiniștli, pentru a repara cablurile electrice". Sau echipa artificierilor, impresionant, de închegată, îneît nu poți să iei seama cine-i inginerul, maistrul sau artificierul.Odată cu trecerea anilor și organizația comuniștilor in ansamblu s-a maturizat, a dobindit experiență în alegerea, planificarea si susținerea acțiunilor sale. Un punct de informare și documentare frumos amenajat cu materiale la zi. gazete de perete, o propagandă vizuală a- decvată specificului muncii vorbesc și ele de o activitate de partid ordonată si diversificată, de un colectiv de comuniști ce tin să se vadă că aici. sus. la 24 km de cea mai apropiată așezare, nu sînt cu nimic mai prejos decit unele organizații de partid „din vale".Comitetul județean de partid a sprijinit în multe privințe colectivul exploatării, indeosebi în ceea ce privește crearea unor condiții cit mai bune de viață. Un secretar s-a ocupat direct, la tata locului, de a- sigurarea unei bune aprovizionări, incit oricînd se găsesc fructe si legume proaspete, carne, produse lactate și alte alimente in cantități Îndestulătoare. Au fost construite si se construiesc blocuri cu apartamente si garsoniere confortabile, a fost înălțată o statie-releu pentru receptionarea emisiunilor de televiziune, aici, unde cu ani în urmă nu se putea prinde nici un nost de radio.Există în Călimani și unele dificultăți, a căror depășire se lasă încă așteptată. Una dintre ele o reprezintă și activitatea defectuoasă a proiectanților care modifică din mers proiectele Si nu prea vin la fața locului să vadă dacă ceea ce au așternut pe hirtie se poate aplica in condițiile de aici. Delegați- lor de la centrală si minister le stă la dispoziție o cabană care depășește in confort un hotel de categoria I. dar de cele mai multe ori este pustie. Și activitatea comitetului de partid este sprijinită sporadic de către activiștii comitetului județean de partid. Sint rare cazurile și de a- ceea memorabile cind activiști de partid participă la adunările oamenilor muncii din exploatare.Oricum, trecind peste toate aceste neajunsuri, muncitorii din Călimani continuă asaltul muntelui. Înscriu pagini de autentic eroism în marea bătăile pentru a asigura tării materia primă de mîlne. viitorul dezvoltării sale.
C. VARVARA

Stopul a fost verde, a fost galben, a fost roșu, milițianul rămăsese cu brațul tot așa, noi am uitat de stop — era verde, era roșu ? — ce importanță mai avea ? Fata a dispărut pe o străduță laterală. Milițianul s-a întors spre noi încruntat, dar ochii ii rideau — Dați-i drumul, ce-ați rămas așa 1 — Și am plecat. L-am întrebat pe pasager unde mergem de lapt și l-am auzit, parcă scandînd : „Era ca un electron pe traiectorie... Ce poezie, ce poezie... — și, coborind tonul : Pe platforma Măgurele, dragă, dar repede"! Știam, acum, Bucureștii au ochi albaștri! Și l-am dus pe omul meu in iureș, trecind peste denivelările bulevardului fără să le mai simt mușcătura in șale.Pasagerul meu tușește, se apropie cu ochelarii de legitimația mea înfiptă pe bordul mașinii, citește, se uită la mine și, pentru că sintem deja pe Cazărmii, nu mai,.spune nimic, plătește și coboară, se mai uită o dată la mine și mormăie : „Deci, Bucureștii au ochi albaștri 1 Nu e rău, ’nu e rău" 1 Ne despărțim și eu urc spre Cotroceni și imi imaginez viitorul bulevard „Victoria socialismului". Orașul mi se rotește in jur. E vechi și e nou, arată cu totul altfel decit acum 10—15 ani și va arăta cu totul altfel peste 5 sau peste 10 ani... R un urcuș permanent, nestăvilit... Mă indrept spre Gara de Nord. Este ultima mea cursă din această plăcută aventură reportericească de 10 zile și vreau să o închei acolo unde m-am temut să mă duc de prima oară.Sincer să spun. îmi pare rău că totul se termină, că nu mă voi mai întîlni cu oamenii care deschideau ușile Roșcatei, spunindu-mi : „înainte" ! — oamenii de care mă despărțeam repede, lăsîndu-mi, fără să știe, un gind. o atitudine, parfumul unui simțămint, infiorindu-mi plăcut inima. Părerea de rău nu-și are totuși rostul, sintem toți în acest București care se schimbă, întinerește, crește prin munca noastră, prin gîndul și fapta noastră. Orașul miroase tot timpul a var proaspăt, a ci-, ment, a lemn de curînd geluit. Chiar dacă plouă, el este frumps, se scutură sub ploi de praful marii cîmpii, praful care miroase — nu vă mirați — a piine coaptă. Nu există alt oraș ca el pe lume, eu știu, am umblat, am văzut. Nu te pierzi în București, chiar dacă ești străin. Omul de pe stradă se oprește, îți surîde, te ajută și nicăieri pe lume nu ți se spune atît de des și atit de sincer : „Noroc, măi frate" !
Dionlsie ȘINCAN
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RESURSELE MATERIALE \
- utilizate gospodărește, cu înalt spirit 

de răspundere! ____

II LUCRĂRI AGRICOLE URGENTE 
Hn campania de vară

-economisit (de unii) cu gramul, 
irosit (de alții; cu tonaDacă făceam această anchetă la începutul anului, am fi notat că pentru realizarea unei instalații de foraj F. 100 se consumă 50 811 kg de metal. Dar întrucît am ajuns la întreprinderea de utilaj petrolier din Tir- goviște acum, la jumătatea lunii august, reținem că pentru fabricarea aceleiași instalații se folosesc în procesul de producție numai 45 202 kg de metal. Deci, la fiecare instalație se realizează o economie de peste 5 600 kg de metal.Există numeroase asemenea dovezi care probează preocuparea stăruitoare a oamenilor muncii din această mare unitate producătoare de utilaj petrolier pentru reducerea consumului de metal. Majoritatea utilajelor fabricate aici au fost reproiectate în repetate rînduri. $i astfel, odată cu îmbunătățirea calității lor, s-au eliminat și acele adausuri inutile de metal care făceau ca unele produse să fie „supraponderale". Desigur, nimeni din întreprindere nu a susținut și nu susține că s-a făcut tot ce este posibil pentru ca utilajele și instalațiile fabricate aici să fie realizate cu consumuri de metal minime. Oamenii știu, experiența lor îndelungată atestă că în această privință nu sînt praguri de netrecut, că există Încă rezerve nevalorificate.La începutul anului era însă limpede că in această adevărată bătălie pentru diminuarea consumurilor specifice de metal, care uneori se măsoară în grame, trebuiau folosite „arme" noi, mai eficiente. Și căutările au fost încununate de succes. Muncitorii și specialiștii întreprinderii și-au propus să acționeze pentru cît mai buna gospodărire a metalului nu numai prin reproiectarea instalațiilor, ci să meargă și mai departe în intimitatea procesului de producție, căutînd să perfecționeze înseși tehnologiile de fabricație. Așa s-a născut aici — la I.U.P. Tîrgoviș- te — „Acțiunea 10 000", inițiativă cunoscută apoi și sub numele de „Anatomia tehnologică a produsului finit". Despre ce este vorba ?— Din analizele făcute am ajuns la concluzia că pentru reducerea in continuare a consumului de metal este necesar să ridicăm nivelul cali

de fabricație —Dumitru Stroe,Propriatativ al tehnologiilor ne spune tovarășul șeful atelierului proiectare, experiență ne-a demonstrat că prin reproiectare se poate micșora greutatea unei piese finite, dar dacă tehnologia de fabricație este învechită, consumul total de metal poate să ră- mină ridicat. De aceea, am început să examinăm tehnologiile de fabricație la fiecare reper în parte. Practic, ne-am propus să studiem tehnologiile de fabricație la 10 000 de repere, în această acțiune deosebit de complexă fiind cuprinse toate sectoarele de activitate din întreprin-

Tată, dealtfel, cum s-a redus consumul de metal la cîteva instalații pe- troliere după reproiectarea constructivă și tehnologică :Consumul de metal (în kg)La Începutul anului După reproiectareP. 80 50 811 44 546F. 50 38 306 37 964F. A. 20 15 812 15 396După cum este și normal, ne așteptam ca cele 187 tone de metal economisit să se regăsească în bilanțul întreprinderii. Dar, în mod surprinzător, aflăm că în șapte luni din
O valoroasă acțiune a constructorilor de 
utilaj petrolier din Tîrgoviște a cărei eficiență 
este diminuată de „foamea de metal" a 

unor secții

dere, de la proiectare pînă la montaj. Amintesc trei probleme principale pe care le urmărim : structivă a reperelor, adaosul de prelucrare la turnare, propriu-zise aplicate în ale procesului de producție. De asemenea, am modificat S.D.V.-urile folosite. căutînd să diminuăm și consumurile de electrozi de sudură, oțel pentru scule și alte materiale.— înțelegem că acțiunea este în plină desfășurare. Care sînt totuși rezultatele obținute în perioada care a trecut de la începutul anului ?— In acest an au fost verificate peste 7 000 de repere, îmbunătățin- du-se tehnologiile de fabricație la 756 de repere. Ca urmare, la cele 17 tipuri de instalații și 52 sortotipo- dimensiuni de armături industriale, la care am operat diferite modificări tehnologice, am realizat o economie de 187 tone metal. Aceasta înseamnă că tehnologiile de fabricație au fost îmbunătățite la circa 80 la sută din tipurile de instalații produse.Așadar, sute și mii de repere au fost, studiate în fiecare fază a pro- ■ cesului de fabricație, au fost făcute zeci și sute de propuneri.

fornia con-tehnologiile diferite faze
acest an consumul planificat de metal a fost depășit cu circa 16 tone. Altfel spus, metalul economisit cu gramul a fost risipit cu tona. Cum se explică această situație cu totul anormală ? Desigur, explicații există și cauzele pot fi precise nomlnali-

zate. Bunăoară, numai din cauza rebuturilor s-au pierdut peste 120 tone de metal. De asemenea, prin aprobarea unor derogări pentru folosirea unor materiale de alte dimensiuni, de regulă mai mari decît cele prevăzute în tehnologii, după cum ne arăta tovarășul Mircea Ianculescu, inginerul-șef al întreprinderii, s-au consumat în plus circa 30 tone de metal.în mod deosebit atrage atenția situația de la secția de racorduri speciale, unde se înregistrează cea mal mare depășire a consumului de metal prevăzut. Mai mult, la fabricarea reducțiilor, indicele de utilizare a metalului este de numai 40 la sută, ceea ce înseamnă că 60 la sută din metalul consumat se transformă în șpan. Indice confirmat direct în momentul în care am pus pe cîntar cîteva piese forjate, înainte și după prelucrare :
ReperulD. 1901D. 1902D. 2 216

Greutatea piesei (în kg)înainte de prelucrare După prelucrare111118134 434244

Bunul gospodar string fără„Cine are fin pentru iarnă are și animale bune, mari producătoare de carne, lapte și lină". Aceste cuvinte ne-au fost spuse cu toată convingerea pe care i-a dat-o experiența și rezultatele in creșterea animalelor de inginerul loan Moga, președintele cooperativei agricole Livada, județul ' Satu Mare. Afirmația are o acoperire temeinică în fapte. Cooperativa este pe cale să realizeze o producție de fin de circa 3 000 tone, suficient pentru iernarea celor 5 200 de tăurași din complex, a 14 000 de oi, a unui efectiv important de animale —' a- dulte și tineret — din ferma de vaci. Administrarea finului în hrana animalelor duce la sporirea producției de lapte și carne. Astfel, această vară va fi încheiată cu o producție de 3 300 litri lapte de vacă (animale a- flate la prima lactație), urmînd ca anul viitor să se ajungă la 3 500—3 800 litri, iar apoi — la 4 000. „Aceasta este, dealtfel, producția în medie pe o vacă obținută de un crescător elvețian — adaugă președintele cooperativei din Livada, care în urma unei vizite de documentare în Elveția s-a convins că acolo finul (în special din coasa a doua și a treia, adică otava) reprezintă hrana de bază a vacilor. Concentratele ocupă, dimpotrivă, un loc foarte redus în hrana animalelor.Cooperativa agricolă Livada are culturi furajere de graminee perene, pe o suprafață de 500 hectare, parțial în amestec cu leguminoase. O cantitate de circa 300 tone fin se ob

ține din fînețele naturale, de pe șanțuri, diguri și canale. în ce privește depozitarea finului, la Livada se trece de la sistemul tradițional în șire la păstrarea acestuia în șoproane-fî- nare. S-au și construit aici trei finale (in care s-a depozitat fin) din cele 8 programate a se termina pînă la toamnă. Președintele cooperativei a- gricole prezintă avantajele acestui sistem. în mod normal, dintr-o șiră de 500 tone de fîn depozitat in aer liber se pierd, prin depreciere, circa 50 tone, deci 10 la sută. Această pierdere este complet eliminată prin depozitarea în șoproane, unde întreaga cantitate de fîn se află la adăpost sigur. Costul investiției pe un șopron cu o capacitate de 500 tone fîn balotat (100 000 lei) se recuperează în maximum doi ani.Tot așa procedează la asigurarea și conservarea finului cooperativa agricolă Petrești, complexele de creștere a tineretului taurin de la San- tău, Tiream, Ardud etc. Bune rezultate au în acest an la recoltarea finului șl cooperativele agricole Lazuri, Păulești și altele, unde această lucrare se efectuează în acord global.Privită pe ansamblul județului, asigurarea necesarului de fîn este însă destul de mult rămasă în urmă. Astfel, din cantitatea de 60 000 tone fîn ce trebuia strînsă și depozitată pînă acum — includem în calcul și luna august — s-au realizat doar 18 000 tone. Restanța de 42 000 tone

răgaz fînețeleeste foarte mare, chiar dacă luăm în considerație greutățile create la recoltatul finului, ca și pagubele produse de excesul de precipitații.Ce trebuie întreprins acum spre a se putea recupera, dacă nu in totalitate, cel puțin in bună parte, restanța existentă ? Răspunsul ni l-a dat tovarășul Iosif Mihalycsik. inginer principal la direcția agricolă județeană : „Este nevoie, in primul rind, de hărnicie, perseverență și îndrăzneala de a trece la fapte, de a profita la maximum de zilele cu soare, deci de a proceda aidoma cooperatorilor din Livada și din alte unități fruntașe. Pe vreme frumoasă, cu soare, este știut, umiditatea finului proaspăt recoltat scade de la 95 Ia sută la 18—20 la sută, devenind ideal pentru conservat. Se impune să se treacă mai hotărit la recoltarea finului, îndeosebi în consiliile agroindustriale care au mal mari restanțe, printre care sint cele din Cărei, Beltiug etc. Chiar admițînd că se înrăutățește din nou vremea, nici atunci munca investită în recoltatul finului nu este zadarnică, întrucît din el se va putea face semisiloz".Considerăm că faptele arătate sînt de natură să determine conducerile unităților agricole să ia măsuri în vederea grăbirii recoltării și depozitării finului.
Octav GRUMEZAcorespondentul „Sein teii*

— V-am ruga să ne prezentați 
cîteva date și despre evoluția agri
culturii In acest interval de timp.— Vorbind despre agricultură, trebuie spus că în anii ce s-au scurs de la Congresul al IX-lea eforturile lucrătorilor de pe ogoare au fost statornic orientate spre valorificarea superioară a fondului funciar, spre dezvoltarea prioritară a zootehniei, pomiculturii și viticulturii. domenii de activitate care in județul nostru întrunesc condiții naturale deosebite, existînd, totodată. și o îndelungată tradiție. în acești ani. valoarea producției globale agricole s-a dublat, iar mecanizarea a pătruns în întreaga a- gricultură. De la 886 tractoare fizice de cite dispuneam în 1965 am ajuns la peste 2000, iar numărul combinelor propulsate și al semănătorilor s-a triplat în județ există în prezent 4 complexe de îngrășare • bovinelor, alte patru de îngrășare ■ ovinelor, un complex avicol, unul

CONCOMITENT CU RECOLTAREA Șl LIVRAREA LEGUMELOR DE SEZON

TEXTILELE FOLOSIBILE

în condițiile în care dlntr-o piesă brută de 134 kg se realizează o piesă finită de numai 44 kg, comentariile sînt de prisos. Desigur, așa cum au ținut să sublinieze mai mulți din specialiștii cu care am discutat, produsele realizate în această secție au un consum tehnologic de metal mare. Dar nu-i mai puțin adevărat că nici dotarea secției nu este la nivelul produselor de înaltă tehnicitate realizate aici. „Noi sîntem singurii producători de racorduri din țară — ne spunea maistrul Albu Lemnaru, secretarul comitetului de partid pe secție. Ar trebui, deci, să dispunem de o dotare corespunzătoare pentru crește-

rea eficienței produselor realizate. Cu toate acestea, atit mașinile, cît și tehnologia sînt vechi, depășite". Dar iată situația secției în luna iulie : metal consumat — 1 042,8 tone ; greutatea netă a produselor finite — 554.1 tone ; șpan 488,7 tone. Fără îndoială, racordurile și reducțiile realizate aici au o tehnologie aparte. Dar tocmai pentru că tehnologia este mai pretențioasă, este necesar ca și preocupările pentru reducerea consumului de metal să fie mai stăruitoare. Altfel, metalul economisit cu gramul va continua să fie risipit cu tona.
Ion TEODOR 
Gheorghe MANEA

-cît mai larg valorificate
în circuitul economic

Cercetarea științifică — avanpost in promovarea tehnologiilor moderne, eficiente
— Materialele recuperabile din in

dustria textilă urmează să înlocuias
că la sfîrșitul cincinalului viitor 
circa 100 000 tone fibre textile noi. 
In dezvoltarea, acestei adevărate „in
dustrii a reciclării" care se va afir
ma in cadrul industriei textile, cer
cetarea de profil are de jucat un rol 
important. Vă rugăm să ne spuneți 
care sînt, pe această linie, cîteva din 
realizările Institutului de cercetări 
textile pe care îl conduceți 1— în cadrul institutului nostru avem un laborator special de valorificare a materialelor recuperabile, dar și cercetătorii din celelalte laboratoare sînt antrenați în găsirea unor astfel de soluții. Rezultatele ? Numai in perioada 1976—1979 au fost elaborate 16 tehnologii noi de valorificare a acestor materiale. Mai multe din aceste tehnologii au și fost introduse in diferite fabrici din țară. De pildă, tehnologia de îmbunătățire a amestecului și caracteristicilor fi- zico-mecanice ale firelor cardate tip lînă cu conținut mărit de materiale recuperabile se valorifică încă din 1979 la întreprinderile de postav Bu- huși. Prejmer. și ,.Proletarul"-Bacău. Iar prin noua tehnologie de curățire și filare a pieptănăturii de 100 la sută lînă in fire .fine s-a ajuna să se obțină articole ce calitate pentru îmbrăcăminte exterioară. Pentru începui valorificată prin microprodue- ț'ie la institutul nostru, tehnologia originală de obținere a unor fire „înspicate" de efect pentru stofe de mobilă, folosind resturile din sectorul mâtăsiț urmează să fie introdusă chiar din acest an la mai multe fabrici de stofă de mobilă din țară. O proporție ridicată de valorificare în fire pentru'bătătură a țesăturilor recuperabile din industria bumbacului și confecțiilor O realizăm printr-o altă tehnologie, pusă la punct prin colaborare cu dMerite întreprinderi, tehnologie care permite obținerea unei game variate de țesături pentru

îmbrăcăminte, pentru obiecte de uz casnic (fețe de mese, jaluzele etc.), pentru suportul pe care se cașerează linoleumul. Dacă în 1979 s-a valorificat o cantitate de 200 de tone de astfel de materiale recuperabile, iar pentru anul in curs sînt prevăzute 400 de tone, la nivelul anului 1981, pe capacitățile existente se vor valorifica 750 de tone, ceea ce înseamnă 3 500 000 mp de țesături.
— Pentru viitorul cincinal se pre

vede punerea în funcțiune a unui 
mare număr de noi obiective ale in
dustriei textile. Care este contribu

pînă nu demult de exportare a acestor prețioase materiale refolosibile. Temele noastre de cercetare urmăresc, în general, cum e și firesc, elaborarea de tehnologii pentru numeroasele unități care vor fi realizate în următorul cincinal — dintre care unele destinate, prin excelență, prelucrării materialelor recuperabile, cum e cazul unității de la Rîmnicu Vîlcea, pentru care am predat pînă în prezent trei tehnologii de realizare a sortimentelor prevăzute a fi fabricate aici. Este vorba de tehnologia pentru covor elastic interțesut, mochetă
Convorbire cu dr. ing. Valeriu RUSANOVSCHI, directorul Institutului de cercetări textile-București

ția institutului pe care il conduceți 
în elaborarea de noi tehnologii me
nite să ducă la valorificarea supe
rioară, in aceste noi unități, a mate
rialelor recuperabile 1— Ținînd seama de faptul că, anual, numai din fabricile de tricotaje rezultă aproximativ 7 mii tone de petice de tricot, în prezent elaborăm o. tehnologie neconvențională de valorificare în fire mai fine decît cele uzual filate din materii prime similare a acestor materiale. De menționat că multe din ele prezintă inconvenientul că, fiind imprimate cu coloranți pigmenți care aștern o peliculă pe suprafața tricotului, legind firele intre ele, se destramă foarte greu. Tehnologia o pregătim în primul rînd pentru filatura Negrești, care va prelucra, începînd cu 1983, două milioane de kilograme de fire, ceea ce înseamnă circa 15 milioane mp de țesătură pe an, respectiv echivalentul a 5 milioane de cămăși. Prin punerea la punct a noii tehnologii nu numai că se va realiza o valorificare superioară în fire a acestor resturi, dar se va pune capăt situației nefirești existente

interțesută, suport pentru covor PVC. Eficiența economică rezultată prin realizarea produselor menționate (pentru care se vor folosi 15 560 tone materii recuperabile pe an) se va concretiza într-un spor de producție în valoare de 273 milioane de lei pe an. în prezent putem spune că mai sint doar puține materiale textile recuperabile pentru care să nu existe tehnologii de valorificare.— Cu ocazia recentei vizite de lu
cru la întreprinderea „Aurora", 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, sublinia 
necesitatea refolosirii a cel puțin 50 
la sută din tot ceea ce se livrează 
spre consum la populație și altor be
neficiari — țesături, confecții, încăl
țăminte, materiale plastice. Care sint 
preocupările cercetării textile in ve
derea reintroducerii in mai mare 
măsură în circuitul economic a aces
tor materii prime ?— în lumina indicațiilor secretarului general al partidului ne-am revizuit programele vizînd folosirea integrală a acestor materii prime și creșterea gradului de recuperare și reintroducere în circuitul productiv

a materialelor textile uzate de la populație si alți consumatori. Avem un angajament contractual la care începem să lucrăm din acest an, în cadrul căruia urmărim descoperirea de utilizări optime ale materialelor textile, hainelor uzate provenite de la populație, care vor ajunge să reprezinte o importantă sursă de aprovizionare pentru industria textilă. Iar la sfîrșitul anului viitor vom dispune de soluții de valorificare superioară — în fire ăi produse textile noi — a tuturor acestor materiale colectate, în cadrul cercetărilor vor trebui elaborate tehnologii mai ales pentru acele materiale textile refolosibile pentru care nu există, deocamdată, tehnologii de valorificare superioară.
—- Alături de specialiștii din indus

tria construcțiilor de mașini, proiec- 
tanții din domeniul industriei ușoare 
sint chemați să-și unească eforturile 
în vederea realizării cît mai grab
nice, cu forțe proprii, a acelor ma
șini și utilaje menite să conducă la 
prelucrarea integrală a materiilor 
prime și a materialelor refolosibile. 
Ce întreprindeți dumneavoastră pen
tru a răspunde acestei indicații ?— Un exemplu: printre creațiile mai recente ale specialiștilor noștri se înscrie o ingenioasă mașină de spălat — cu consum redus de apă și energie electrică — și o instalație solară de preîncălzire a apei pentru finisajul textil, care permite realizarea unor importante economii de energie. Prin antrenarea lor in diferite colective de proiectanți din domeniul construcțiilor de mașini și din industria ușoară, proiectanții noștri își vor putea aduce contribuția la realizarea de alte noi utilaje originale, permițînd prelucrarea integrală a materiilor prime și materialelor refolosibile textile.Convorbire consemnata de

Ioana DABU

Nu este nici 
legume pentru în aceste zile, două obiective se situează în centrul preocupărilor din agricultură : recoltarea și livrarea legumelor de sezon și asigurarea condițiilor necesare obținerii de recolte mari la cea de a doua cultură. Direcția generală economică a horticulturii a elaborat un program special v pe decade și zile privind recoltarea și livrarea legumelor la fondul de stat, program care trebuie întocmit și urmărit în fiecare unitate agricolă, astfel incit prevederile lui să fie îndeplinite exemplar. Tot atît de important este ca in aceste zile să se desfășoare o amplă acțiune avind ca obiectiv realizarea unei producții suplimentare de legume din cea de a doua cultură. în legătură cu întreținerea culturilor succesive și cu posibilitățile ce există de a se înființa culturi noi de legume, am avut o convorbire cu tovarășul dr. Gh. VÎLCEANU. directorul Institutului de legumicultura Vidra, județul Ilfov.— Pentru acest an s-a prevăzut ca pe terenurile de pe care se recoltează legumele timpurii și pe unele suprafețe de pe care s-a strîns recolta de cereale să se însămînțeze a doua cultură de legume. Din datele pe care le avem rezultă că au fost însă- mințate 37 000 hectare cu legume în cultură succesivă și 31 000 hectare cu culturi duble după orz și alte' cereale păioase. Este o metodă bună pe care grădinarii pricepuți o practică și obțin recolte suplimentare, ceea ce înseamnă cantități mai mari de produ- ’ se destinate bunei aprovizionări a populației, cît și venituri mai mari. Ce s-a făcut în această direcție este, fără indoială, un lucru bun. Dar a însămînța legumele în cultură succesivă sau dublă nu este totul. Se cere ca ele să fie bine îngrijite, astfel incit să se obțină recoltele prevăzute.Ne aflăm la mijlocul lunii august, cînd aceste culturi sint in plină dezvoltare. Grădinarii, specialiștii din legumicultura au datoria să acționeze în vederea executării neintîrziate a unor lucrări absolut obligatorii. Intre acestea, pe prim plan se înscrie întreținerea acestor culturi prin pra- șile repetate, astfel incit să nu existe nici urmă de buruieni. Este lucrarea care va asigura dezvoltarea normală a plantelor și, deci, obținerea de producții mari. Aceeași atenție se cuvine acordată lucrărilor de combatere a bolilor și dăunătorilor. îndeosebi tomatele din cultura a doua trebuie stropite împotriva manei. A treia acțiune se referă la irigarea culturilor. După cum se știe, legumele sînt mari consumatoare de apă, iar celor din cultura a doua, avind in vedere că procesul de evaporare este ridicat, trebuie să li se asigure cantități chiar mai mari de apă decît celor cultivate în mod obișnuit. Deși acum a plouat, în multe locuri apa nu satisface cerințele plantelor și, de aceea, irigarea trebuie să continue

acum prea tîrziu să cultivăm 
toamnă pe terenurile eliberatecu intensitate. Măiestria grădinarului, fie el muncitor sau specialist, se măsoară după nivelul recoltei pe care o obține in orice condiții climatice. Iată de ce este necesar ca specialiștii, cadrele de conducere din unitățile agricole să acționeze pentru respectarea întocmai a tehnologiei stabilite la culturile succesive și duble, în general la toate legumele.

— Ce legume pot fi însămânțate în 
această perioadă pentru ă se asigura 
cantități suplimentare proaspete pînă 
la venirea iernii ? Experiența și re
zultatele institutului pe care-l con
duceți ar fi utile pentru toți cei 
care cultivă legume.— Trustul legumelor de cîmp din D.G.E.H. are un program care prevede insămințarea unor suprafețe apreciabile cu legume-verdețuri destinate atit consumului in această toamnă, cît și industrializării. Prevederile lui sint minime atît ca suprafață, cit și ca sortiment Este necesar ca, în aceste zile, să se facă mai mult pentru a obține la toamnă producții suplimentare de legume. Este o cerință determinată de nevoile noastre de consum. După cum se știe, legumele-verdețuri sînt deosebit de utile în tot timpul anului, prin a- portui lor de vitamine și săruri minerale, iar unele și prin gustul și aroma pe care le împrumută diverselor preparate culinare. Un exemplu : consumul zilnic a 25 grame de spanac sau a 50 de grame de salată acoperă în totalitate necesarul de vitamină A al organismului. De asemenea, legumele-verdețuri permit o folosire completă și permanentă a terenului din grădini, putînd fi — cele mai multe — însămînțate în diverse perioade ale anului, în mod succesiv, după alte culturi recoltate mal devreme. Tehnologiile puse la punct de cercetare precizează toate elementele care asigură reușita unor astfel de recolte și rentabilitatea lor.

— Concret, ce anume trebuie în
sămânțat acum ?— Sînt o mulțime de legume, între care amintesc : salată, spanac, ceapă verde, usturoi verde, castraveți, dovlecei, lobodă, măcriș, unele din ele urmînd a fi recoltate și consumate în această toamnă, iar altele — la primăvară. La salată, de exemplu, în această perioadă se însămînțează soiul „Mona", care se va recolta în oc- tombrie-noiembrie. Spanacul se poate însămînța în cultură succesivă pînă la 1 septembrie, recoltarea acestuia se face eșalonat pînă la venirea înghețului. în mod obișnuit, se obține o producție de 10—12 tone la hectar. Culturile de spanac care se realizează în a doua parte a anului cer o preocupare deosebită pentru pregătirea terenului, asigurindu-se un pat germinativ corespunzător.Nu mă voi opri asupra altor culturi, cum ar fi ceapa verde, a cărei cultură de toamnă e • binecunoscută.

Insist asupra necesității de a se cultiva unele legume mai puțin răs- pindite, cum sînt pătrunjelul pentru frunze, morcovii — carote, acestea putînd fi recoltate în lunile octom- brie-noiembrie și unele chiar primăvara deoarece iernează bine. Trebuie să se acționeze acum pentru a se însămînța suprafețe mai mari cu lobodă — care are frunze bogate în săruri minerale. Se insă- mînțează, în continuare, direct în cimp pînă la sfîrșitul lui septembrie, utilizîndu-se 8—10 kg de sămință la hectar. Cresonul cultivat pentru frunze crește foarte repede, putin- du-se recolta pentru consum după 30 de zile de la semănat. Există posibilități ca prin plantarea de vară a cartofilor să se obțină o producție suplimentară la această cultură. Direcția generală economică a horticulturii a luat măsuri să se planteze acum 1 000 hectare cartofi. în acest scop este necesar să fie alese terenurile nisipoase din județele Olt, Dolj. Mehedinți, Teleorman și în mod obligatoriu să se facă irigarea culturilor. Așadar există multiple posibilități pentru a obține producții suplimentare de legume, în- sămînțîndu-le chiar în această perioadă. Dar sînt metode care permit să prelungim consumul de legume proaspete chiar pînă la venirea gerurilor.
— Vă rugăm să insistați și asupra 

acestui aspect, deoarece prezintă 
mare importanță pentru legumi
cultori.— De exemplu, s-a luat măsura ca tomatelor care au fost cultivate in solarii să li se lase un lăstar care prelungește vegetația culturii și asigură o recoltă suplimentară. De asemenea, cu folia de polietilenă recuperată de la solarii pot fi făcute tunele în care să se cultive diferite verdețuri, acestea rezistînd pînă la venirea gerurilor. Bineînțeles, în so- lariile ce nu au fost descoperite se pot cultiva toate verdețurile de care am amintit mai sus, avantajul con- stind în aceea că recoltarea lor poate fi prelungită pină la venirea iernii. Toate acestea pot asigura aprovizionarea populației o lungă perioadă a anului. Acest „conveer" a fost verificat în sectorul de producție al institutului și recomandăm extinderea lui. Metodele amintite se cer aplicate nu numai în unitățile agricole, ci și in gospodăriile individuale, pe terenurile cultivate cu legume de populația din localitățile rurale sau urbane.Evident, procedindu-se în acest fel, vor avea de cîștigat atît producătorii — prin veniturile suplimentare ce le pot obține — cit și consumatorii care vor găsi la piață legume mai multe, livrate eșalonat pe o perioadă mai lungă de timp.Convorbire consemnată de

Ioan HERTEG

t

■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■
/Z^(LTi-mare dîn ț)«. I) pentru vacile cu lapte și, în curînd, se va da in folosință o întreprindere de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor. Au fost apoi plantate peste l 000 ha cu soiuri valoroase de viță de vie, multe dintre acestea în terase, cu largi posibilități de mecanizare a tuturor lucrărilor. Dealurile, pustii altădată, s-au transformat în frumoase livezi, oamenii făcîndu-le eficiente și aducătoare de mari venituri pentru cooperativele agricole de producție.

— Paralel cu aceste mutații eco
nomice au avut, firește, loc și mu
tații de ordin social, profesional și 
spiritual.— în tot ce s-a înfăptuit în a- cești ani, pe prim plan se situează acești oameni minunați ai Sălajului, care cu mințile și brațele lor și-au făurit și își făuresc o viață prosperă, plină de împliniri. Numărul celor cuprinși în activitatea industrială a crescut vertiginos. Sălajul dispunînd astăzi de un detașament muncitoresc puternic, care 

a determinat o nouă calitate și pe plan social și spiritual. Este vorba, in principal, de participarea activă a întregii mase de oameni la soluționarea problemelor cu care ne confruntăm, de implicarea lor conștientă în realizarea mărețelor sar
JUDEȚUL SĂLAJ

«cini pe care partidul Ie pune în fața noastră. Cei peste 64 000 de oameni ai muncii, care își desfășoară acum activitatea in sectoarele economiei județului, sînt prove- niți in marea lor majoritate din satele noastre, sint oameni care n-au cunoscut pînă acum meserii cum sînt cele de trefilator, emaila- tor, oțelar, filator, operator chimist, ceramist și altele, iar pentru calificarea și integrarea lor rapidă în ritmul activității de uzină, orga

nele și organizațiile de partid, de masă și obștești au depus eforturi serioase, perseverente.
— Dacă am raporta aceste rezul

tate spectaculoase din economia 
județului Sălaj la viața de zi cu zi 

a oamenilor, la ce v-ați opri in mod 
deosebit ?— Orientările novatoare date de Congresul al IX-lea al partidului, continuate de congresele următoare, de Conferințele Naționale ale partidului, materializarea ideilor din cuvîntările secretarului general al partidului nostru au condus, concomitent cu dezvoltarea armonioasă și în ritm rapid a economiei, la creșterea calității vieții tuturor celor ce muncesc. Acest lucru se 

reflectă și în valoarea mărfurilor desfăcute de comerțul socialist, care a crescut de la 662,2 milioane in 1968 la 1 844 milioane în acest an, iar volumul prestărilor de servicii către populație în aceeași perioadă este de aproape patru ori

mai mare. A crescut, de asemenea, an de an numărul apartamentelor construite din fondurile statului ; numai ir. reședința județului s-au dat în folosință patru noi cartiere, fiecare apropiat de măr'mea întregului oraș din 1968. Un alt element de referință îl constituie preocuparea permanentă pentru asigurarea unor condiții moderne de învățătură noilor generații, celor ce vor continua acțiunile de mare îndrăzneală ale acestor vremi ; fie

care școală dispune astăzi de ateliere bine dotate cu cele necesare. S-au creat 3 468 locuri în grădinițe, 1600 în creșe. Apoi, ar mai trebui reținute cîteva date din domeniul ocrotirii sănătății oamenilor. La Zalău s-a dat în folosință un spital cu 700 paturi cuplat cu policlinică, ambele dotate cu aparatură din cea mai modernă, iar în mediul rural a sporit considerabil numărul cadrelor medicale.
— Am dori s<i vă referiți la cîte

va momente semnificative care au 
prefigurat biografia dinamică a a- 
cestei perioade.— înainte de toate, sălăjenii păstrează vii în memorie momentele în care au avut posibilitatea să se întîlnească și să se sfătuiască direct cu secretarul general al partidului, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în județul nostru. Prin sprijinul permanent primit din partea conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, organizația ju

dețeană de partid a devenit o forță capabilă să coordoneze Ia un nivel calitativ superior întreaga activitate politică, economică și socială, să imprime, prin membrii săi, în fiecare loc de muncă, responsabilitatea comunistă față de calitatea producției, față de ridicarea continuă a conștiinței tuturor oamenilor. Apoi, dimensionind eforturile noastre din acești ani, m-aș opri la acel sentiment de majoră satisfacție pe care il dă împlinirea muncii proprii. Tot ce s-a înfăptuit este rodul muncii oamenilor acestor locuri, care și-au înțeles bine rolul lor de proprietari și producători și care sint capabili de mari înfăptuiri viitoare. Strădaniile noastre sînt îndreptate spre încheierea cu succes a sarcinilor acestui cincinal și crearea unei baze trainice celui viitor, astfel incit să facem din a- ceastă altădată uitată zonă a țării un județ demn de trecutul său istoric și mai ales de prezentul său socialist



PAGINA 4 SClNTEIA — vîheri 15 august 1980 9

------ PANORAMIC CULTURAL------- De Ziua presei române

Creat fn spațiul unei cetăți medievale veche de cîteva secole, Muzeul Banatului din Timișoara a devenit, de-a lungul anilor, o instituție științifică și culturală de prestigiu a țârii. Prin cele două secții, de istorie și do științe naturale, muzeul desfășoară cotidian o bogată activitate științifică și cultural-edu- cativă. pusă in slujba ot^rei de modelare a ființei umane, de înnobilare spirituală a omului, de ocrotire a unor tezaure de mare preț.„Activitatea cea mai importantă a noastră, sublinia directorul muzeului, Florin Medeleț, se vede în spațiul expozițional, in colecțiile prezentate. pe care ne străduim să le îmbogățim continuu și să le punem in valoare cit mai bine, incit să slujească cu maximă eficiență misiunea ce-i este dată".Se desprind astfel două direcții predominante in activitatea colectivului : una — de descoperire, adunare, clasificare și aducerea in stadiul de a deveni exponat semnificativ, capabil să-și facă loc în colecția de aici sau in altele ; a doua constă dintr-un complex de acțiuni destinate să valorifice aceste activități pripare, cum le numea interlocutorul nostru, adică să devină bun al unor largi categorii de cetățeni de toate virstele și de toate profesiile.Secția de istorie a fost restructurată in 1978 ca urmare a sporirii fondului de exponate rezultat din cercetare proprie irț zonă sau in colaborare cu alte instituții specializate. Epoca daco-romană a căpătat noi contururi prin materialele deosebit de valoroase scoase la iveală prin cercetările arheologice
TEATRUL — în confruntare directă cu prestigiul 

repertoriului și calitatea interpretăriiîn puține locuri poți întîlni o asemenea concentrare de teatre ca in Timișoara : într-o singură clădire monumentală din centrul municipiului ființează de mulți ani Teatrul Național, Teatrul german de stat și Teatrul maghiar de stat. Stagiunea actuală s-a plasat sub imperativul realizării unui repertoriu de prestigiu în stare să atragă publicul si al prezentării unor spectacole de calitate pe măsura talentelor ce populează aceste instituții culturale.Teatrul Național, pentru a ne opri la începutul însemnărilor de fată la acesta, urmărește consecvent o direcție pe care și-a propus-o mai de mult : punerea in scenă cu prioritate a dramaturgiei românești contemporane. Mobilurile alegerii sint ușor de înțeles dacă vedem în teatru o tribună de dezbatere actuală, o fereastră deschisă spre problematica timpului nostru privită in toată complexitatea ei, unde spectatorul participă și. implicit, se educă. Programul anunțat la începutul stagiunii trecute s-a realizat lent, chiar cu unele restanțe, dar oricum spectatorul timișorean a văzut deja două piese de Paul Eve- rac : „Piatră la rinichi" și „A cin- cea lebădă", o piesă din repertoriul clasic românesc, „Plicul" de Liviu Rebreanu, și mai ales piesele de actualitate „Rugăqiune pentru un disc-jockey" de D. R. Popescu. „Se ridică ceața" de Fl. N. Năstase și piesa de debut a autorului timișorean Iosif Costinaș, „La doi pași, orașul". La acestea se adaugă lucrări din repertoriul universal „Comedie de modă veche" de A. Arbuzov și „Unchiul Vania", de A. P.

Mărturisire

Spre geana ta suim coline 
Să-fi scalzi în ele ochiul siînt 
Miraj de inimi carpatine, 
însămînțînd acest pămînt.

O, Patrie coral, columnă
Ce mîini de ioc să te dezmierde 
Cînd trupul tău duios de mumă 
Rodește-un plai rotund și verde,

CENACLU
Miraj de inimi carpatine 

Albesc în zare porfi de vreme 
Si griul iar se culcă-n soare 
Cînd voevozii ard în steme, 
Si roua-n păsări și izvoare

aici,
pe drumurile Mioriței 
pașii mei plutesc peste oceanul 
de rouă 
al pămîntului romănesc, 
aici, 
am învățat să îndrăgesc florile 
și oamenii, 
roditoarele ogoare și tainicele creste 
carpatine, 
și tot aici 
ascult trilurile 
ale ciocîrlieî

de pace

ILFOV • Sub genericul „Trepte de lumină în August", în toate localitățile județului Ilfov se desfășoară în aceste zile acțiuni politico-educative complexe, dedicate sărbătoririi zilei de 23 August. între acestea. ciclul de manifestări „Decada culturii și educației socialiste", organizată la Afumați, Stoenești, Ghimpați, Budești, Balotești, Roata de Jos, cuprinde expuneri, simpozioane, spectacole culturale, seri distractive, prezentări de filme și cărți. Concomitent, la Crevedia Mare, Tărtășești. Prundu și Snagov au loc expuneri, dezbateri, simpozioane, urmate de întilniri cu activiști de partid și de stat pe tema „23 August — sărbătoarea națională a poporu

MUZEUL — cu fața spredin șantierele de la Tibisc'um, Timișoara, Mănăștur, Hordoni, Parfa, Chișoda etc. Grupul de arheologi ai muzeului are un grafic de lucru precis. și rezultatele muncii lui se văd în expoziția de bază a muzeului, se reflectă în mai buna cunoaștere a trecutului patriei noastre. Si istoria modernă beneficiază de atenția neîntreruptă a cercetării. Prin aceasta s-a conturat mai exact dezvoltarea clasei muncitoare, organizarea sa politică, creșterea avintului revoluționar și combativitatea oamenilor muncii din această parte a țării. Deosebit a fost aportul cercetării in luminarea contribuției Banatului la realizarea Unirii din 1918 și, mai ales, la reliefarea realităților contemporane, astfel incit, .se poate spune că muzeul își desfășoară investigațiile, științifice pe toată durata istoriei 'noastre. Activități similare pot fi întîlnite și in domeniul etnografiei și folclorului și, cu specificul necesar, în secția de științe naturale.Concluzia se impune de la sine : muzeul a devenit o puternică unitate de cercetare, capabilă să-și sporească continuu tezaurul, să a- dincească cunoașterea istoriei și a naturii din această parte a țării. Rezultatele activității, vizibile in expozițiile de bază, fac periodic obiectul unor comunicări științifice. Nu de mult s-a încheiat cea de-a treia sesiune de comunicări științifice la care au participat peste 130 de specialiști din întreaga țară; dintre care peste 50 din Timișoara.Toată această intensă muncă de cercetare are ca țel final îmbogățirea colecțiilor muzeului de aici sau a altora din zonă. Dacăactlvita-

Cehov. realizarea de vtrf a stagiunii. Să adăugăm piesele recent ajunse la rampă : ..8 femei", de Roberto Mann și „Mobilă și durere" de Teodor Mazilu și vom avea, succint, tabloul activității Naționalului timișorean.Dacă în ritmicitatea realizării repertoriului progresul este evident față de anii anteriori, rămîn încă de rezolvat o serie de aspecte ce țin de calitatea spectacolelor, „După numărul de spectacole sau după prezența spectatorilor ar trebui să ne declarăm mulțumiți, ne spunea tovarășa Lucia Zamfir, directoarea teatrului. Totuși, valoarea unor spectacole nu se ridica la exigențele publicului nostru. Am absentat. de exemplu. din lipsa unui spectacol reprezentativ, de la festivalul de teatru de la Brașov. Tra-, diția și prestigiul pe care le-am dobindit se cer confirmate și duse mai departe". Țeluri a căror împlinire vor fi prețuite cum se cuvine de spectatorii timișoreni și de toți acei ce vor avea prilejul să urmărească evoluția primei scene dramatice a Banatului.Pentru Teatrul german de stat opțiunile repertoriale s-au făcut ,în funcție de colectivul artistic mai restrins de care dispune, cum ne-a declarat directorul instituției, tovarășul Hans Linder. Alegerea dovedește criteriile temeinice ce-o călăuzesc spre lucrări de calitate și de succes. „Leonce și Lena" de G. Btichner, „Surorile" de Hans Kehrer, „Omul-ciine" de Oswaldo Dragun și „Jocul vieții și al rnorțil în deșertul de cenușă" de Horia Lo- vineseu, ultimele trei laureate ale 

Ion DEATCU muncitor
tmi iubesc patria așa cum iubesc 
viafa, răsăritul soarelui, poezia 
îmi iubesc patria cu toate fibrele 
cu toate ecourile gîndului meu 
îmi iubesc patria cu toată puterea 
cu toate visele, cu toate sărbătorile mele 
îmi iubesc patria așa cum îmi iubesc 
semenii, simplu, iară streașinî 
fără cuvinte de prisos

Desanca STOCA muncitoare

lui român, piatră de hotar în istoria patriei", iar în celelalte localități, spectacole artistice sub genericul „Flamuri de August". (Lucian Ciubotarul.
SĂLAJ • La Zalău, în frumosul decor natural al Meze- șului, s-a desfășurat festivalul dansului femeiesc „Ecouri me- zeșene", aflat la cea de-a VIII-a ediție. Au fost prezente formații de dansuri din județele Argeș. Bistrița-Năsăud, Covas- na, Cluj, Gorj, Maramureș, Mureș, Sibiu, Suceava, Vîlcea și Sălaj, care au adus pe scenă adevărate comori ale artei noastre populare, festivalul fiind precedat de o paradă a portului popular. (loan Mu- reșan).

publictea științifică este valoroasă înșine, nu mai puține eforturi se fac pentru cunoașterea și difuzarea rezultatelor cercetării în rindul unor largi categorii de oameni. Este a doua direcție spre care se dirijează efortul colectivului de aici : așa- zisa acțiune de popularizare a mun-. cii științifice. Intr-Vn fel, a spune popularizare înseamnă Să diminuăm sensul și chiar amploarea acestui complex de acțiuni. Deoarece in sălile muzeului audiază lecții de științe naturale studenți și elevi, se desfășoară lecții deschise și semi- narii la „bazele istoriei patriei". în felul său propriu, muzeul s-a înscris in formele instituționalizate ale în- vățămintului, a devenit Un imens amfiteatru în care natura și istoria vorbesc pe viu, se oferă nu numai ca simplu material documentar, ci ca elocventă mărturie a frumuseții, bogăției și devenirii patriei noastre.Merită a fi subliniat efortul'de a face ca aceste bogății spirituale, exponate adunate cu migală în sălile muzeului, să circule cit mai mult. S-au găsit două căi principale pentru aceasta : expoziții temporare pe termen lung în anumite localități care nu au posibilitatea să susțină un muzeu local și expoziții itinerante cu tematici diverse, legate de evenimente sau personalități care circulă în toată zona și chiar dincolo de hotarele țării.Orientat în tot ce face mai bun spre solicitările publicului, muzeul se dovedește a fi intr-adevăr o instituție deschisă cultivării tradițiilor valoroase, o instituție creatoare de cultură și modelatoare de conștiințe.

festivalurilor de teatru de la Sf. Gheorghe, Oradea și Brașov. Deci o calitate deosebită a spectacolelor, care a situat tînărul colectiv în centrul atenției mișcării teatrale din tara noastră.Meritele incontestabile ale teatrului s-au văzut din păcate mai mult în confruntări din afara localității. Motive obiective (local in renovare), dar și unele deplasări nejustificat de lungi au lipsit spectatorul timișorean de reprezentațiile așteptate. Să mai notăm restante ale stagiunii actuale ca ..Stella" de Goethe sau „Scene din viata unui bădăran" de Dumitru Solomon. pentru a ne da seama că o- rientarea excesivă spre repertoriul de concurs poate îngreuna si crea goluri in activitatea curentă. Consolidat în ultimul timp cu noi forte regizorale si actoricești si beneficiind de un local în bună stare de funcțiune, colectivul teatrului își va putea onora integral, la un nivel artistic superior, propriile programe de lucru.Stagiunea Teatrului maghiar de stat se remarcă printr-un repertoriu compozit, cu o singură lucrare din dramaturgia originală : „Bunicul vrea să vă vadă" de Csiky Laszlo. Repertoriul a fost completat. ceva cam tlrziu, de piesa lui Traian Zecheru. „Am văzut farfurii zburătoare". încolo piese jucate și in stagiunea trecută. „Teatrul s-a orientat mai mult ca in alți ani. sublinia directorul teatrului, tovarășul Sinlca Kăroly. către spectacolele de muzică și poezie și spre cele pentru copii. Beneficiem de sprijinul unei orchestre de estradă care

Mariana IVANCIUCmuncitoare

TIMIȘ. • Elevi de la școala generală din comuna Denta, Liceul .numărul 2 și școlile generale nr. 23 și 26 din Timișoara au plecat, zilele acestea, in expediții și drumeții denumite „Pe urmele străbunilor noștri". Cu acest prilej, ei vizitează locuri istorice, obiective economice și social-culturale din Capitală, din județele Alba, Ca- raș-Severin, Mureș și alte zone ale țării. • Casa de cultură din orașul Deta a găzduit evocarea istorică „Zilele fierbinți ale lui August ’44", după care artiști amatori din localitate au prezentat un program de cintece

ne ajută să montăm asemenea spectacole ușor de prezentat pe scene improvizate in localitățile în care ne deplasăm cu regularitate".Fără îndoială, turneele fac parte din viata oricărui teatru. Cu condiția unei preocupări permanente fată de spectacolele ce sînt susținute în fata spectatorilor „de la sediu", unde se poate etala pe de-a-ntregul calitatea artei spectacolului. A merge in alte localități. în întreprinderi și instituții este un
BRIGĂZILE ARTISTICE - in căutarea 

unor programe mobilizatoarePrezenta formațiilor artistice de amatori in etapa de masă a actualei ediții a Festivalului national „Cintarea României" este marcată și în județul Timiș de preocuparea pentru realizarea unei noi calități atît în privința conținutului repertoriului. cit si a formelor de exprimare scenică. Se constată astfel o opțiune generală pentru includerea în repertoriu a unor lucrări cu un profund conținut patriotic, revoluționar, concomitent cu promovarea largă a unor genuri cu caracter militant, intre care brigăzile artistice ocupă un loc distinct. Acest lucru a ieșit in evidență la o „ștafetă" a brigăzilor, găzduită de clubul C.F.R. din Timișoara, prilej de trecere în revistă șl de confruntare în același timp a potențialului lor artistic. S-au remarcat grupul satiric de la întreprinderea „Industria linii", brigada artistică de la întreprinderea „Electromotor" din Timișoara. brigada artistică a Casei de cultură din Deta. cea a căminului cultural din Ghiroda — formații cu vechi state de serviciu. Liniile directoare ale repertoriului, verificate pe parcursul a cite 15—20 de spectacole prezentate in acest an în fața colectivelor de muncă din întreprinderi, a locuitorilor ori din orașele si comunele respective, a'u vizat mobilizarea energiilor si capacităților creatoare ale oamenilor muncii la înfăptuirea exemplară a sarcinilor eeonomico-sociale. intre care imperativele valorificării superioare a resurselor materiale si energetice, punerea la termen sau mai devreme în furtetiune a obiectivelor de investiții, onorarea in cele mai bune condiții a obligațiilor la export, executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor in campania agricolă ș.a. au ocupat un loc central. Programe abordind o arie largă de probleme din viața unităților economice sau a localităților, prezentate Ia un nivel artistic in creștere, și deci cu
CERCURILE LITERARE - școli 

ale exigenței și patosului civicIntensa activitate literară bănățeană susținută)de un număr apreciabil de scriitori grupați in Asociația scriitorilor din Timișoara se reflectă, intre altele, -si in viata cenaclurilor si a cercurilor literare de aici. „Nici nu ar putea fi altfel, sublinia poetul Angliei Dumbră- veanu, secretarul asociației, deoarece noi toți, azi scriitori profesioniști. am cunoscut un asemenea moment de formare', as spune obligatoriu și benefic, deoarece te obișnuiește cu rigoarea si responsabilitatea fată de ascultători si de cititori. cu spiritul critic, manifestat public, îți creează obligații care trec dincolo de masa de lucru. Din aceste motive, scriitorii situează activitatea în cenacluri imediat după activitatea creatoare și o leagă strîns de aceasta, impunîndu-se a- numite exigente pe care căutăm să le împlinim, dar — si sîntem conștient! de aceasta — pe care nu am reușit întotdeauna să le realizăm așa cum am fi dorit".într-adevăr. Asociația scriitorilor dă ea însăși un bun exemplu prin cele patru cenacluri proprii în limbile română, maghiară, germană si sîrbă. ale căror ședințe periodice sînt tot atîtea prilejuri de lecturi și dezbateri incitante pe marginea unor lucrări originale. Tot aici îsi tine ședințele un teatru de lectură cu piese ale scriitorilor localnici în interpretarea actorilor de la teatrele timișorene sau cursurile de poetică rezervate tineretului. Legătura strânsă cu viața cenaclurilor poate fi intilnită si in alte activități ale scriitorilor. Astfel scriitorii participă la bogata activitate spirituală a zonei. Adesea ei sint în ipostaza „învățăceilor" în nume
și versuri patriotice. (Cezar ioana).

VASLUI • în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea a 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent, la Vaslui a apărut lucrarea științifică „Statornicie, continuitate — repertoriu arheologic al județului Vaslui" — ediția 1980, In care autorul, Ghenuță Coman, aduce, prin intermediu] cercetării arheologice, probe ale vieții materiale și spirituale cu privire la originea și permanența poporului român pe aceste meleaguri. (Crăciun Lăluci).GORJ • „Patriei, mai mult cărbune". Sub acest generic, Combinatul minier Oltenia, cu 

lucru bun și necesar. în ordinea firească a tradiției teatrale. Dar să nu se uite uneori experiențe valoroase. trecute cu succes prin filtrul practicii. Bunăoară — Si avem în vedere toate teatrele din Timișoara — am întreba : de ce au fost părăsite spectacolele-lectii pentru elevi, spectacolele pur si simplu pentru tineret, dedicate numai lor. cu piese pentru vîrsta lor ? Reluarea lor ar umple un gol resimțit de către tineret si de sălile de teatru.

o audiență din ce in ce mai mare la public, au prezentat periodic în aceste luni și brigăzile artistice ale clubului C.F.R. : întreprinderii dc morărit, I.M.A.I.A., clubului „Teh- nolemn" din Timișoara, filaturii de mătase naturală și întreprinderii textile din Lugoj, întreprinderii balneare Buziaș. întreprinderii de încălțăminte Jimbolia. Fabricii de ciorapi din Sinnicolau Mare, căminelor culturale din comunele Hi- tiaș, Făget, Recaș.Față de marile posibilități umane și materiale de. care dispune Timișul. ..saltul" înregistrat în activitatea brigăzilor artistice, ca dealtfel a întregii mișcări artistice de amatori. deși notabil, nu este totuși peste tot la nivelul cerințelor si exigentelor impuse de actuala ediție a Festivalului national „Cintarea României". Sint încă brigăzi artistice din unităti economice reprezentative — I.M.T.. „Arta textilă". întreprinderea de piele si mănuși din Timișoara. Grupul de șantiere nr. 2 Lugoj. întreprinderea de prelucrare a cînepii Sinnicolau Mare. „Ceramica" din Jimbolia — care desfășoară o activitate sporadică. iar programele păcătuiesc prin generalități, ori prin inserarea unor fapte nesemnificative. Sînt. de asemenea, unităti economico-socia- le unde acest .gen de formație artistică cu puternică thriurire educativă asupra colectivelor lipsește, deși realitățile impuneau de mult existenta brigăzilor artistice : „Industria română de piele", trustul de construcții industriale. I.R.E.T., instituțiile din sistemul bancar etc. Este necesar ca organele si organizațiile de partid, consiliile educației politice si culturii socialiste să manifeste mai multă preocupare, în contextul îndrumării mișcării artistice de amatori, creșterii numărului de formații, inclusiv al brigăzilor artistice, permanentizării activității acestora, amplificării valențelor educative ale repertori- ilor.

roasele documentări colective care au ca scop o mai bună cunoaștere a realităților patriei. Prezenta scriitorilor in asemenea documentări a constituit întotdeauna prilej de realizare a unor manifestări cultural- artistice. de organizare a unor șezători literare și întilniri cu cenaclurile amatoare. Se acționează astfel în dublu sens : scriitorii cunosc nemijlocit realitățile tării și. totodată, desfășoară acțiuni specifice în fata unui public divers, din cea mai mare parte a localităților din această zonă.Asociația acordă o deosebită atenție îndrumării cenaclurilor și cercurilor artiștilor amatori, atît de numeroase si. unele din ele. deja cunoscute pentru calitatea activității lor. Cea mai mare parte dintre acestea sînt conduse nemijlocit de un scriitor membru al asociației. Existenta unei îndrumări calificate este simțită în viata cenaclurilor, mai ales acolo unde ea nu se face formal. Fiindcă, pe acest fond de activitate pozitivă întilnim si semnele superficialității, vizibile mai ales în unele culegeri tipărite de cenacluri. în versurile nesemnificative sau în textele destinate unor formații amatoare. Calitatea acestor culegeri reflectă in ultimă instanță calitatea muncii din cenacluri. inclusiv a celei de îndrumare si selecție. încă o responsabilitate care, onorată corespunzător. înaltă pe noi trepte o prezență merituoasă în viata spirituală a zonei si a întregii țări.Panoramic realizat de 
Emil VASILESCU și 
Cezar IOANA corespondentul „Scinteii*

Programul 1

16.00 Telex
16,05 Emisiune In limba germană
18.00 Tragerea Loto
18,10 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.25 Publicitate
18,30 Intîlnire cu India. (Klm docu

mentar)
13.50 1001 de seri
18,00 Telejurnal • Tara Intîmpină 

marea sărbătoare
19.25 Mărturii (II)
19,4» La ordinea zilei tn economie : 

Creșterea productivității muncii în 
exploatările carbonifere

19,55 Omul, valoarea cea mai de preț

sprijinul redacției „Gazeta Gor- jului", a editat primele foi volante puse la dispoziția celor 7 000 de oameni ai muncii din toate județele țării, veniți m Gorj pentru a contribui, alături de mineri, Ia impulsionarea extracției de cărbune. Sînt organizate, de asemenea, numeroase manifestări politico-educative și cultural-artistice. (D. Prună).
SUCEAVA • Muzeul județean de istorie și-a redeschis porțile pentru publicul larg. Sînt reunite unele dintre cele mai reprezentative urme ale vieții materiale și spirituale, reconstituind cu rigurozitate științifică cele mai însemnate file din istoria acestor străvechi meleaguri. (Gh. Parascan).

Sărbătorim în fiecare an, Ia 15 august, Ziua presei române. Devenită tradițională, această sărbătoare a tuturor celor care, cu dăruire, talent și pasiune, cu patos revoluționar, cu înaltă competență profesională, scriu sau tipăresc ziarele și revistele, realizează emisiunile de radio și televiziune, această sărbătoare a presei românești constituie, totodată, și. un prilej de cinstire a .evenimentului istoric din ziua de 15 august 1931, cînd primul număr al „Scinteii" ilegale a ieșit de sub teascuri. Este, așadar, a- ceastă zi un omagiu adus tradițiilor revoluționare ale presei din patria noastră. Și este un omagiu adus muncii rodnice și constructive a lucrătorilor din presă, activității lor neobosite menite să facă din fiecare publicație, din fiecare emisiune de radio sau televiziune un adevărat forum de educare revoluționară a oamenilor muncii. Pentru că, Ia noi în țară, rbstul presei nu este numai acela de a aborda multilateral fenomenele interne, de a reflecta profundele transformări și mutații de ordin politic, economic și social pe care le cunoaște lumea în epoca actuală ; presei ii revine și misiunea de mare cinste de a contribui activ la educarea comunistă a maselor, a tuturor cetățenilor patriei.Anul acesta, sărbătorirea Zilei presei române are loc intr-un moment deosebit, bogat in profunde semnificații. Am aniversat, nu de mult, un deceniu și jumătate de la cel de-al IX-lea Congres al partidului. 15 ani care au deschis în viața țării o nouă perioadă istorică : „Epoca Coaușescu" — epoca celor mai rodnice înfăptuiri din întreaga existență a României. Și nu poate fi, pentru ziariști, mindrie mai mare decit aceea de a se ști participanți activi la înfăptuirea unor transformări structurale în înseși bazele civilizației noastre socialiste, la a- firmarea unei noi poziții a omului in lumea propriilor sale creații. Și nu poate fi satisfacție mai mare decit aceea dc a se ști nu numai contemporani cu această epocă dinamică, revoluționară, dar și participanți la marile prefaceri ce au fost declanșate în acești ani in toate domeniile vieții materiale și spirituale ale societății. De a se ști în linia intîi a luptei — amplu desfășurată sub conducerea partidului — pentru edificarea omului nou, în stare să valorifice in sens pozitiv aptitudinile, cunoștințele, întregul potențial creator de care dispune, pentru ca pe această bază gindirea lui, acțiunea lui să devină factori hotăritori ai progresului. multilateral al patriei. în toți acești 15 ani, ziariștii din întreaga noastră presă și-au făcut un titlu de onoare, o îndatorire civică și patriotică din a fi prezenți Ia toate evenimentele țării, din a surprinde în impresionanta lor dimensiune programele și realizările grandioase ale acestui „ev nou" al țării, din a reda patosul revoluționar al actualei etape istorice și a contribui, prin scrisul lor, prin întreaga lor activitate, la progresul general al societății noastre, la împlinirea marii opere de edificare a socialismului și comunismului în România. Și-au găsit o puternică reflectare în paginile ziarelor și revistelor, in emisiunile de radio și televiziune marile deschideri inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, marile izbinzi pe care poporul nostru, avîndu-1 în frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a dobindit în această etapă, izbinzi reunite într-un portret expresiv al României de azi, demnă între națiunile lumii, respectată pe toate meridianele pă- mintului.Presa insăși a cunoscut, în această nouă etapă istorică, puternice prefaceri. Deosebit de semnificativ este faptul că in toți acești ani ziarele și revistele, radioul și televiziunea. Agenția română de
„Zilele cârtii 

social-politice"Apropierea marii sărbători naționale a poporului român imprimă actualității politice și social-economice a țării o vie efervescență. Intre manifestările cu caracter social-politic, destinate să reliefeze dimensiunile sărbătorești ale acestui august, se înscriu și „Zilele cărții social-politice" (15—22 august 1980). Organizate de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, în cadrul Festivalului național „Cintarea României", manifestările sint puse sub semnul aniversării a 2 050 de ani de la crearea statului dac centralizat și independent și a zilei de 23 August.Ca de fiecare dată. „Zilele cărții social-politice" prilejuiesc un bilanț, o evaluare statistică a producției editoriale de profil. Iar prin aceasta — o cunoaștere mai exactă a prețuirii de care cartea social-politică se bucură în opinia publică. Bilanțul anului 1979 este deosebit de edificator, pentru însemnătatea pe care partidul și statul nostru o acordă literaturii social-politice, ca factor însemnat al operei de educare socialistă a maselor. Astfel, în anul trecut s-au editat, în limba română și în limbile naționalităților conlocuitoare, 387 titluri într-un tiraj de aproape 7 milioane exemplare. Mărturie vie a interesului larg pentru creația teoretică a secretarului general al partidului este tipărirea in tiraje de masă a Raportului tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. (editat în limbile română, maghiară, germană, sîrbă, ca și în limbi de circulație internațională), a volumelor din seria „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate" (tipărite, de asemenea, în limbile română, maghiară, germană, precum și în limbi de circulație internațio
tv 

presă — „Agerpres" au beneficiat de îndrumarea directă a secretarului general al partidului, care a manifestat și manifestă o preocupare deosebită pentru perfecționarea neîncetată a conținutului întregii activități publicistice. însăși profesiei de ziarist i-a fost conferit, în această perioadă, ca atîtor altor profesii, un statut de înaltă demnitate și responsabilitate. Numeroasele referiri pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, in rapoartele la congresele partidului, în expuneri sau cuvîntări, le-a făcut cu privire Ia răspunderile ce revin activiștilor de pe tar im ui presei scrise și vorbite se constituie într-o adevărată cartă a presei românești de astăzi. Acționînd pe o asemenea înaltă platformă, întreaga noastră presă, toți cei ce activează in acest domeniu — profund convinși că in conducerea și îndrumarea presei de către partid stă garanția supremă a finalității civice, social-politice a publicisticii contemporane românești — abordează în prezent cu accentuată competență ansamblul problemelor politice, economice, social-culturale și moral-cetățenești, împletind in mod armonios preocupările formative cu cele informative. Sînt tot mai frecvent dezbătute teme menite să contribuie la structurarea valorilor din perspectiva unei concepții clare, revoluționare despre lume și viață, la depășirea unei înțelegeri înguste a problemelor prezentului și viitorului. Ia triumful idealurilor umanismului socialist, revoluționar. Ia dezvoltarea sănătoasă a vieții social-politice, spirituale, morale, la afirmarea unei noi calități umane. Și sint tot mai mari eforturile de a promova, in paginile ziarelor și revistelor, in emisiunile de radio și televiziune, dialogul, schimbul de idei, gindirea și activitatea creatoare.Referindu-se direct, in Raportul prezentat Congresului al XII-lea al partidului, la activitatea ziarelor, revistelor, emisiunilor de radio și televiziune, la îndatoririle lor specifice. secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia că „sarcini și răspunderi tot mai mari revin presei și radioteleviziunii, chemate să pună in centrul preocupărilor lor problemele de bază ale dezvoltării societății, obiectivele esențiale ale Programului partidului, ale hotă- ririlor Congresului al XII-lea." Profund pătrunși de semnificațiile deosebite ale acestor aprecieri, toți ziariștii țării, români, maghiari, germani și de alte naționalități, acționează cu hotărire pentru îndeplinirea acestor sarcini complexe ce revin presei, pentru realizarea unei publicistici militante, care să reflecte prefacerile înnoitoare din societatea noastră, dinamica muncii și vieții întregului popor, să contribuie la promovarea noului în toate domeniile vieții materiale și spirituale, la implicarea activă în efortul de perfecționare a producției materiale, la mobilizarea maselor în bătălia pentru reducerea continuă a consumului de materii prime, materiale, combustibili și energie, pentru gospodărirea lor judicioasă, pentru înlăturarea oricăror tendințe de risipă, pentru recuperarea și introducerea in circuitul productiv a tuturor materialelor refolosibile.De Ziua presei române, toți lucrătorii din presă iși reafirmă voința, hotărîrea fermă de a fi mereu, prin scrisul lor angajat, participanți activi la înfăptuirea întocmai a politicii partidului și statului, de a milita fără preget pentru ca tot ceea ce a stabilit Congresul al XII-lea să fie în mod exemplar transpus in fapt, pentru ca România socialistă să urce pe noi trepte de progres și civilizație, să-și sporească neîncetat prestigiul de care se bucură, azi, in întreaga lume.

nală), a colecțiilor „Din gindirea »o- cial-politică a președintelui României, Nicolae Ceaușescu", „Din gindirea economică a președintelui României, Nicolae Ceaușescu". Un viu interes au suscitat, de asemenea, colecțiile „Probleme ale organizării și conducerii politice și economico- sociale" ; „Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate" ; Dezbateri ideologice" ; „Probleme internaționale" ; „Biblioteca de istorie" ; „Evocări" ; „File de istorie" ; „Idei contemporane" ; „Biblioteca economică" ; „Biblioteca Historica Roma- niae" ; „Biblioteca juridică a cetățeanului".în același timp, „Zilele cărții social-politice" reprezintă un prilej de intensificare a dialogului dintre autorii și editorii de carte social-po- liticâ și destinatarii ei. Agenda manifestărilor cuprinde astfel întilniri între autori și redactori de specialitate de la editurile politică, Academiei, științifică și enciclopedică, militară cu cititorii din întreprinderi și instituții, dezbateri asupra unor recente apariții editoriale, numeroase expoziții și standuri de cărți. Prin asemenea acțiuni se dovedește o dată mar mult că accesul la informații, democratismul culturii sint realități vii, concrete în țara noastră.„Zilele cărții social-politice" se vor constitui astfel intr-un larg colocviu cu cititorii, din care — sîntem siguri — se vor putea desprinde valoroase sugestii pentru activitatea editorială de profil și, deopotrivă .pentru tematica, pentru limbajul, pentru tirajul cărții social-politice. Iar prin aceasta se vor contura noi posibilități spre a scurta drumul cărții către cititor, al cititorului către cartea bună, densă în idei, conectată actualității politice și social-economice a țării.
20.30 Film artistic : „Yo-yo“. Premie

ră TV. O producție a studiourilor 
franceze

21.50 Patria in August. (Emisiune de 
versuri și cintece patriotice)

22.10 Forumul mondial al istoricilor
22.25 Telejurnal
Programul 3
16.00 Album coral
18,15 O viață pentru o idee : A.D. X«- 

nopol — isteric (1847—1920)
16.43 Treptele afirmării
17.25 Statornici pe acest pămînt
17.50 Dicționar cinematografic : Anale 

Glrardot
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Tara intîmpină 

marea sărbătoare
19.25 Blocnotes — informații utilitare
19.50 Estivala ’80
22.25 Telejurnal
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ALXV-IEA CONGRES INTERNATIONAL DE ȘTIINȚE ISTORICE
LA ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

Intîlnire între reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale romanești 

și participanți la congres

Plecarea delegației Partidului Republican Italian

La Academia Republicii Socialiste România a avut loc. joi la amiază, o intîlnire prietenească între reprezentanți ai vieții științifice și culturale din țara noastră și personalități din domeniul istoriei care participă la lucrările celui de-al XV-lea Congres internațional de științe istorice.La intîlnire au luat parte acad. Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, președintele A- cademiet de științe agricole și silvice. acad. Ton Ursu, prim-vicepre- ședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, prof. Su- zana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, prof. Marin Râdoi, adjunct al ministrului educației și învățâmintului. acad. Gheorghe Mihoc, președintele Academiei Republicii Socialiste România. prof. Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, academicieni, cadre didactice, oameni de știință și cultură.Au participat, de asemenea, membrii Biroului executiV al Comitetului internațional de științe istorice C.I.S.I.), reprezentanți ai unor prestigioase academii de științe, instituții de lnvățămint superior și de cercetare, eminenți specialiști pe tări- mul Istoriei din diferite țări.In cuvintul de salut adresat participanților, acad. Gheorghe Mihoc a relevat activitatea Academiei române in marile domenii ale științelor fundamentale și aplicate, precum și preocupările pentru Cercetarea științifică privind istoria, pentru punerea in valoare a bogatului filon al istoriei și culturii noastre naționale, in strinsă legătură cu istoria univer-Subliniind Însemnătatea forumului mondial al istoricilor găzduit de țara noastră, vorbitorul a spus : „Asupra noastră, a tuturor, istorici și in genere oameni de știință, stăruie cu putere ideile de mare însemnătate științifică șl umanistă din Mesajul adresat celui de-al XV-lea Congres internațional de științe istorice de președintele Nicolae Ceaușescu, mesaj în care este subliniat cu claritate rolul Istoriei, ăl științei în general, pentru cooperarea între popoare, necesitatea de a se depune toate eforturile pentru elucidarea unor probleme deosebit de importante din evoluția umanității, pentru dezvoltarea ei viitoare, in scopul promovării adevățului istoric, al respectului intre oameni, națiuni și state.în acest context, imi este deosebit de plăcut să vă aduc la cunoștință că în anul viitor Academia Republicii Socialiste România va organiza cel de-al XVI-lea Congres internațional da istoria științei, în cadrul căruia am dori să dezbatem șl tema „Rolul Oamenilor de știință in promovarea păcii", idee cu accentuată valoare umanistă reieșită din mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu.In continuare, vorbitorul a evidențiat amplul proces de dezvoltare a științei românești in strinsă corelație cu dezvoltarea generală a «ocletățil noastre, dezvoltare care a cunoscut un ritm impetuos și dinamic, cu rezultatele cele mal fertile din Istoria noastră în ultimul deceniu și jumătate, de eînd în fruntea României se află președintele Nicolae Ceaușescu.

„Acest proces de integrare a științei in viața societății — a spus in încheiere vorbitorul —, de continuă sporire a rolului însemnat pe care îl are, de Îmbogățire neîntreruptă a valorilor ei, de introducere a progresului tehnic, se desfășoară sub conducerea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, al cărui președinte este — și sintem onorați sâ subliniem acest fapt —- academicianul ,doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, distins membru al Prezidiului Academiei, ilustru om de știință de renume internațional, sub a cărui îndrumare, de înaltă ținută, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, instituțiile științifice și de invățămint își îndeplinesc îndatoririle încredințate de statul nostru".A luat apoi cuvintul prof. Kart Erdmann, președintele Comitetului internațional de științe istorice, care, în numele participanților la congres, și-a exprimat satisfacția de a se in- tîlni la Academia Republicii Socialiste România cu personalități de frunte ale științei și culturii românești. Această intilnire, a subliniat oaspetele, constituie un nou prilej de a releva ospitalitatea și prietenia manifestate de România față de participanți! la congres, condițiile excelente asigurate de oamenii de știință români bunei desfășurări a lucrărilor acestei reuniuni. „Aș dori să mulțumesc din nou președintelui Nicolae Ceaușescu — a spus vorbitorul — pentru Mesajul adresat congresului, pentru ideile valoroase cuprinse în mesaj, idei care au pus un accent deosebit pe importanța mare a colaborării internaționale, pe rolul istoricilor în edificarea unei lumi a păcii și cooperării".încheind, prof. K. Erdmann a rugat să se transmită președintelui României, Nicolae Ceaușescu, academicianului Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național pentru Știință șl Tehnologie, sentimentele de apreciere deosebită ale participanților față de conținutul și semnificația mesajului adresat congresului, de condițiile create desfășurării acestei manifestări.Luind cuvintul, acad. Ștefan Paseu, președintele secției de științe istorice a Academiei, a subliniat grija deosebită manifestată de statul nostru față de dezvoltarea științelor, intre care și a științei istoriei. „în ultimii 15 ani de cînd la cirma României se află președintele Nicolae Ceaușescu. a spus el, științele în general au făcut un mare salt, iar știința istoriei, în Special, a cunoscut o dezvoltare fără precedent". în acest sens, el a arătat că în această perioadă au fost editate lucrări istorice insumînd peste 20 000 de titluri, ceea ce demonstrează a- tenția care se acordă cercetărilor istoriei din țara noastră, interesul și înțelegerea manifestate de președintele Nicolae Ceaușescu pentru istorie și problemele istorice. „Acest lucru s-a desprins și din Mesajul adresat de președintele României congresului nostru, mesaj receptat cu mult interes șl atenție de toți participants pentru conținutul lui uman, pentru apelul la cooperare între toate popoarele, în condiții de securitate".
Continuarea lucrărilorDezbaterile s-au referit îndeosebi la educarea elevilor din școlile medii, subliniind necesitatea ca imaginea istoriei naționale și universale transmisă tinerilor să respecte adevărul istoric și să dezvolte dorința cunoașterii reciproce și a cooperării între popoare.Unii dintre participanți, referin- du-se la ideile constructive ale președintelui Nicolae Ceaușescu privind rolul istoriei în educarea tinerei generații în spiritul păcii, colaborării și înțelegerii dintre popoare, au subliniat buna cooperare a istoricilor din țările lor cu istoricii români în cadrul comisiilor mixte pentru manualele școlare.După-amiază au continuat și lucrările din cea de-a treia secțiune, cea „Cronologică".în cadrul subsecțiunii de istorie antică, dezbaterile pe tema „Civilizații și societăți" au completat rapoartele despre structura căsătoriei în Atena perioadei clasice, probleme controversate în istoria culturii grecești, despre daci și civilizația lor, prosopografla și istoria socială sub Republica și Imperiul Roman.Tema raporturilor Est-Vest în evul mediu a programat comunicări și discuții in legătură cu interdependența între cultele iudaic, islamic și creștin in Occident. influența institutelor ecleziastice și a mișcărilor religioase în dezvoltarea literaturii și limbii medievale în țările slave din sud-estul Europei, cu aspecte ale feudalismului timpuriu în Europa continentală și in regiunile baltice, relațiile dintre Bizanț și Țările Scandinave. O serie de rapoarte s-au referit la însemnătatea Insulei Cipru ca loc de trecere între Est și Vest

în încheiere, vorbitorul a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu sentimentele de înaltă apreciere și gratitudine ale participanților pentru condițiile deosebit de favorabile create desfășurării lucrărilor congresului.La rindul său, acad. Emil Condu- rachi, vicepreședinte al Uniunii A- cademice Internaționale, a mulțumit, in numele istoricilor români și străini prezenți la congres, pentru Mesajul adresat de președintele Nicolae Ceaușescu acestui forum internațional, pentru climatul favorabil creat desfășurării in bune condiții a lucrărilor congresului. Subliniind importanța și ajutorul acordate cercetărilor din domeniul istoriei de președintele Nicolae Ceaușescu și de tovarășa Elena Ceaușescu, vorbitorul a exprimat dorința istoricilor, de a contribui, așa cum subliniază mesajul șefului statului român, la întărirea climatului de pace și cooperare pașnică intre națiuni.A luat, de asemenea, cuvintul prof. Ladislau Ranyai. vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice, care, asociindu-se înaltelor aprecieri exprimate la adresa conducerii partidului și statului nostru de ceilalți vorbitori, și-a manifestat satisfacția pentru această intîlnire și a relevat, la rindul său, importanța reuniunii internaționale a istoricilor de la București, eveniment de o deosebită semnificație pentru slujitorii științelor istorice, indiferent de naționalitate și convingeri politice, din România și întreaga lume.în Încheiere, acad. Ion Ursu a spus : „Sînt deosebit de onorat de misiunea pe care mi-ați încredințat-o, de a exprima excelenței sale Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, omagiile și mulțumirile reînnoite ale dumneavoastră, ale participanților la cel de-al XV-lea Congres internațional de științe istorice, pentru rolul do eminent promotor al dezbaterilor congresului în jurul celor mai ample și actuale teme ale mișcării contemporane de idei pe tărimul istoriei, pentru viguroasa mobilizare a responsabilității profesionale, sociale și umane pe care a transmis-o forumului mondial al istoricilor din perspectiva unei țări ce cultivă cu consecvență idealurile universale ale păcii, înțelegerii și colaborării între popoare egale in drepturi, stăpine pe propriile lor destine.Sint. de asemenea, onorat să dau curs solicitării dumneavoastră de a exprima respectuoase omagii și mulțumiri academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu. prim viceprim- ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, eminent om de știință șt personalitate de seamă a vieții politice, a cărei multilaterală activitate de coordonare a cercetării, dezvoltării tehnologice, educației, lnvft- tămintului și culturii științifice adaugă mereu substanță și prestigiu științei și culturii, românești, accen- tuîndu-l deschiderea spre lume, spre o largă colaborare internațională".Vorbitorul a urat, in Încheiere, participanților la congres succes deplin in activitatea lor științifică Închinată binelui omenirii.
(Agerpres)

In timpul cruciadelor, drumurile comerciale levantine șl Europa de est, precum șl la Johannes Dlugosz ca Istoric al Poloniei șl al Europei centrale și orientale.La subsecțiunea de istorie modernă, în cadrul căreia s-a discutat despre idei și societăți, dezbaterile s-au axat pe rapoarte privind problema dreptului la rezistență în secolul al XVI-lea. mișcările țăranilor în Europa din secolul al XVI-lea pînă în secolul al XVIII-lea, intelectualii și puterea în Italia vechiului regim, iluminismul în centrul și sud-estul Europei, instituțiile sociale și umanitare în Imperiul Otoman.Lucrările din secțiunea de istorie contemporană, în cadrul cărora au fost evidențiate aspecte ale relațiilor dintre politica internă și economie, au avut ca bază de discuții rapoartele și comunicările despre dezvoltare și subdezvoltare in secolul nostru, minorități naționale in Europa de sud-est, mișcarea muncitorească și problema colonială, marile întreprinderi și dezvoltarea capitalismului la sfirșitul veacului trecut și începutul secolului XX, legăturile intre structura instituțiilor și revoluția industrială a secolului nostru, despre marea depresiune din Europa de est și centrală, economia norvegiană in perioada de după război.Aceste ultime teme relevă, o dată în plus, puternicul impact ai istoriei în problematica lumii contemporane, dorința istoricilor de a contribui prin rezultatele cercetărilor lor la elucidarea problemelor majore care preocupă astăzi omenirea, la soluționarea lor pe baza învățămintelor trecutului.Lucrările congresului continuă.

Jpi după-amiază a părăsit Capitala delegația Partidului Republican Italian, condusă de Giovanni Spa- dolini, secretar general, senator, care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită de prietenie în țara noastră.Din delegație au. făcut parte Ennio Cecarini, membru al Consiliului Național al P.R.I., șeful secției internaționale, și Stefano Folii, membru al Consiliului Național al P.R.I.,
Aplicație a Forțelor Armate Unite ale statelor 

participante la Tratatul de la Varșoviaîn prima jumătate a lunii septembrie 1980, pe teritoriul Republicii Democrate Germane și în acvatoriul adiacent acestuia din Marea Baltică, este planificată o aplicație a Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia — „Frăția de arme — ’80", sub conducerea generalului de armată H. Hoffmann, ministrul apărării naționale al R.D.G.La aplicație participă state majore, mari unități și unități ale armatei populare bulgare, armatei populare cehoslovace, ale armatei naționale
CronicaAmbasadorul Republicii Islamice Mauritania, Mohamed El Mehdi Ould Laweissi, a oferit joi o recepție cu prilejul încheierii misiunii sale in țara noastră.Au participat Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
Recepție la Ambasada 

R. P. CongoCu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Congo, ambasadorul acestei țări la București, Laurent Mann, a oferit joi o recepție.Au participat Cornelia Filipaș, viceprim-ministru al guvernului, Ludovic Fazekas, președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, Alexandru Mărgăritescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe. Marin Rădoi. adjunct al ministrului educației și învățămintuiui. Ioachim Moga, secretar alMarii Adunări Naționale, reprezentanți ai altor instituții centrale, .oameni de artă și cultură, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noas- • tră, alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu același prilej, ambasadorul Republicii Populare Congo la București, Laurent Mann, a rostit joi o cuvin- tare Ia televiziune. (Agerpres)

hotel de

Cabana „Stejarul”, 
o frumoasă unitate 
turistică în județul 

BotoșaniPentru cei ce trăiesc sau dru- mețesc pe meleagurile județului Botoșani, cooperația de consum a dat în folosință o frumoasă unitate turistică, amplasată lingă localitatea Balsa, pe șoseaua națională Botoșani — Suceava (DN 29) la numai 8 km de Botoșani. Cabana STEJARUL are un restaurant, 61 locuri de cazare, din care 16 in căsuțe. Unitatea dispune de Încălzire centrală, funcționînd în tot timpul anului. Și la Darabani a fost construit un I, care oferă condiții bune cazare și masă.Ca pe \ tot cuprinsul țării, In acest Jjudeț cooperația de consum deține o dezvoltată țea comercială și de alimentație publică. Astfel, Supercoop Săveni, cu o suprafață comercială de peste 1 700 mp, cuprinde un restaurant, o cofetărie, o braserie și un magazin cu numeroase raioane care comercializează o gamă bogată de mărfuri,O unitate modernă este și complexul comercial din Tru- șești — restaurant, cofetărie, bufet expres și raioane bine aprovizionate cu mărfuri textile, confecții, tricotaje, mobilă, electrice și altele. 'în fotografie ’ Cabana Jarul". 

șire-

șeful Secretariatului, director al revistei „Occidente".La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășii Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

populare a R.D.G., ale armatei poloneze. armatei populare ungare și forțelor armate ale U.R.S.S., state majore ale armatei Republicii Socialiste România, precum și o parte din forțele amfibii ale flotei maritime militare naționale a R.D.G., flotei maritime militare a R.P.P. și flotei maritime militare a U.R.S.S. din Marea Baltică, destinate in compunerea Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Efectivele preconizate sâ participe Ia aplicație vot fi de aproximativ 40 000 de oameni.
• | • zileiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Gaboneze, joi după-amiază a avut loc, la București, o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia ziarista Venera Anghel, de la Agerpres, a prezentat aspecte ale dezvoltării economico-sociale din această țară.Au participat reprezentanți al I.R.R.C.S. și Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Maurice Yocko, ambasadorul Republicii Gaboneze Ia București, și membri ai ambasadei.

★In cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 2 050 de ani de la făurirea statului dac centralizat șl independent, joi după-amiază a avut loc la Muzeul tehnic „Prof. ing. D. Leonida", din București, deschiderea expoziției de fotografii artistice și documentare „Aurarii", organizată in colaborare cu Asociația artiștilor fotografi.Sînt prezentate peste 400 de fotografii, realizate de artistul fotograf ing. Bazil Roman, în zona istorică Barza-Brad, veche vatră a mineritului aurifer. (Agerpres)
ȘTIRI SPORTIVE vremea• Aseară s-a disputat Ia Constanța meciul amical de baschet dintre selecționatele masculine ale României și R.P. Chineze. Partida s-a încheiat cu scorul de 100—72 (52—30) in favoarea sportivilor români.Astăzi, tot Ia Constanța, în sala sporturilor, începe tradiționala competiție de baschet masculin „Cupa Mării Negre". Participă reprezentative din R.P. Chineză, Polonia și România (două formații).• Pe stadionul din Poiana Brașov s-a desfășurat timp de două zile intîlnirea de atletism dintre selecționatele de tineret ale R.D. Germane și României. în ciuda timpului nefavorabil, au fost înregistrate citeva rezultate notabile : Gerald Weiss — 85,62 m la aruncarea suliței, Adrian Proteașa — 2,23 m la săritura in înălțime, Vali lonescu — 6,51 m la săritura în lungime, D. Stopak — 72,02 m la aruncarea ciocanului. Scorurile finale, ambele în favoarea oaspeților, au fost : 131—78 la masculin și 119—47 la feminin.• Ieri au început în Capitală, la bazinul „23 August", întrecerile campionatelor republicane de înot, în proba de 400 m mixt bărbați, Ovi- diu Cocenescu a stabilit un nou record național, cu timpul de 4’45”l/10. Alte rezultate : feminin : 200 m spate : Carmen Bunaciu — 2’15”97/100 ; 400 m mixt : Mariana Paraschiv — 5’06” ; 400 m liber : Irinel Pănules- cu — 4’34”65/100 ; masculin i 200 m spate : Mihai Mandache — 2’10”64/ 100 ; 400 m liber : Flaviu Vișan — 4T2’’08/100.• în penultima rundă a turneului internațional de șah de la Bajmok (Iugoslavia), marele maestru român Mihai Șubă a remizat cu iugoslavul Kovacevici, rezultat consemnat și în partidele Spiridonov—Fodor. Kirov— Karadzici, VujoVici—Vedberg și Djurici—Knezevici. Jansa l-a învins pe Vulevici, Popovici ă ciștigat la Pinter, iar partida Bukici—Nikolici s-a întrerupt.

Tovarășului JORGE DEL PRADO
Secretar general al Partidului Comunist PeruanCea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa dumneavoastră, vechi militant al Partidului Comunist Peruan, in numele Partidului Comunist Român și al meu personal, un cald salut tovărășesc, cordiale felicitări, împreună cu urările de viață îndelungată, multă sănătate și succes în activitatea consacrată bunăstării ți fericirii poporului prieten peruan.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Peruan se vor dezvolta în continuare, în interesul extinderii și diversificării pe multiple planuri a raporturilor dintre cele două țări și popoare, al cauzei solidarității și unității tuturor forțelor antiimperialiste, păcii și înțelegerii internaționale.

ZIUA INDEPENDENTEI INDIEI

Program de dezvoltare 
a agriculturiiPoporul indian aniversează astăzi o dată cu profunde semnificații în istoria multimilenară a țării sale. Cu 33 de ani in urmă, la 15 august 1947. ca încununare a luptei grele și îndelungate duse împotriva dominației coloniale, India și-a dobindit independența de stat. Acest eveniment memorabil, care a permis poporului indian să devină stăpin pe destinele sale, a marcat începutul unei e- tape noi în viața țării, de intense eforturi pentru lichidarea Înapoierii economice moștenite din trecut și valorificarea în folosul propriu a resurselor naționale. Ea a adus profunde modificări în înfățișarea tradițională a Indiei, in viața locuitorilor ei. Astfel. în răstimpul ultimelor trei decenii, au fost puse bazele unor ramuri industriale de importanță hotărâtoare pentru dezvoltarea întregii economii, cum sint construcțiile de mașini, siderurgia, chimia, energetica, producția industrială spo

rind, in ansamblul său, de circa patru ori. Prefaceri importante au avut loc, de asemenea, in agricultură, sector în care lucrează aproximativ' 70 la sută din populația de 635 milioane a țării. Așa cum arată datele oficiale, în ultimii 30 de ani au fost construite peste 500 de sisteme de irigații mari și mijlocii, iar suprafața irigată a crescut, în aceeași perioadă, de la 20 la 53 milioane hectare. Concomitent a sporit producția de cereale, în anii 1978—1979 s-au realizat 130,5 milioane tone, o producție record în Întreaga istorie a Indiei.Datorită însă creșterii continue a consumului intern, efectelor nefaste ale secetei, ca și altor factori, se mențin în continuare o serie de probleme in ce privește alimentația, pentru a căror rezolvare guvernul indian a trecut Ia elaborarea unui vast program de dezvoltare a agriculturii pe o perioadă de 25 de ani. care va duce, în jurul anului 2000, la dubla

înaintea ultimei runde. în clasament conduce Knezevici (Iugoslavia)— 10 puncte, urmat de Mihai Șubă (România) — 9.5 puncte, Popovici (Iugoslavia) — 9 puncte (1), Djurici (Iugoslavia) — 9 puncte, Bukici (Iugoslavia) —• 8,5 puncte (1) etc.• In turul II al probei de simplu femei din cadrul campionatelor internaționale de tenis ale Canadei, care se desfășoară la Toronto, jucătoarea româncă Virginia Ruzici a învins-o cu 6—4, 7—5 pe Pam Teeguarden (S.U.A.). Alte rezultate : Chris Evert- Lloyd — Joanne Russell 6—3, 6—3 ; Andrea Jaeger — Susan Leo 6—4, 6—3 ; Tanya Harford — Anne Hobbs 6—2, 6—3 ; Pam Shriver — Roberta McCallum 6—4, 6—3. Rezultate Înregistrate în turneul masculin : McEnroe — Wosten Holme 6—0, 6—4 ; Gerulaitis — Fisher 6—2, 6—1 ; Sadrl— Martin 7—6, 7—5 ; Teacher — Palin 6—3, 7—5. 1•La Zalaegerszeg (Ungaria), in turneul final al campionatului european de baschet pentru junioare II, selecționata României a învins cu scorul de 75—71 (41—31) formațiaUngariei. Alte rezultate : U.R.S.S. — Bulgaria 93—50 (42—25); Italia —Cehoslovacia 73—62 (30—29). în clasament conduce U.R.S.S. — 8 puncte, urmată de Italia — 8 puncte, România — 6 puncte, Bulgaria — 6 puncte, Ungaria — 4 puncte și Cehoslovacia— 4 puncte.• Intr-un interviu acordat ziarului „Fraternite Matin", noul vicepreședinte al Comitetului internațional olimpic, Louis Guirandou N’Diaye (Coasta de Fildeș), a declarat că forul olimpic va studia posibilitatea construirii unui complex sportiv permanent în Grecia, la Olympia, dar numai pentru a avea propria sa bază sportivă de rezervă. C.LO, va respecta în continuare principiul universalității Jocurilor, care vor fi găzduite alternativ de toate continentele. Viitoarea ediție, cea de-a XXHI-â, va avea loc, așa cum s-a stabilit, in 1984. la Los Angeles.• In cadrul concursului internațional de atletism de la Ztirich, campioana olimpică Tatiana Kazankina (U.R.S.S.) a stabilit un nou record mondial in proba de 1 500 ni, cu timpul de 3’52”5/10. Vechiul record era de 3’55’' și aparținea aceleiași atlete. Pe locurile următoare s-au situat Mary Decker (S.U.A.) — 3’59”4/10 (nou record național) și Christine Boxer (Anglia) — 4’09”2/10. în cursa similară masculină, englezul Sebastian Coe a fost cronometrat in 3’32”2/10 (la numai o zecime de secundă de propriul său record mondial), iar in proba de 116 m garduri. Renaldo Nehemiah (S.U.A.) a realizat cea mai bună performanță mondială a sezonului, cu timpul de 13”21/100. Foarte disputată a fost proba de săritură cu prăjina, in care campionul olimpic Wladislaw Koza- kfewicz (Polonia) — 5,60 m — l-a întrecut pe francezul Thierry Wigne- ron. clasat pe locul doi cu același rezultat.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

rea suprafețelor Irigate. Planul prevede, intre altele, realizarea unor proiecte de amploare, implicînd aducerea unei părți a apelor Gangelui șl Brahmaputrei, ce curg în nordul țării, spre regiunile centrale și sudice, construirea de bazine de acumulare pentru a fi utilizate în perioadele secetoase. extinderea mecanizării și chimizării agriculturii etc.Poporul român urmărește cu viu interes și simpatie succesele obținute de poporul indian pe calea lichidării consecințelor dominației coloniale, a făuririi unei vieți noi. Intre Republica Socialistă România și Republica India s-au statornicit relații de strinsă colaborare care, sub impulsul a- cordurilor și Înțelegerilor realizate la cel mai înalt nivel, cunosc o continuă dezvoltare și diversificare, in interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
Nicolae N. LUPU

Timpul probabil pentru 16, 17 și 18 au
gust. în țară : Vreme răcoroasă, cu 
nopți reci la începutul intervalului, tn- 
deosebi in nordul țării. Cerul va Ii tem
porar noros. Vor cădea averse locale 
de ploaie. însoțite de descărcări elec
trice, mai frecvente in estul si nordul 
țării. Vtntul va sufla slab plnă la mo
derat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între 6 șl 14 grade, izolat mal 
coborîte in estul Transilvaniei, iar ma
ximele intre 15 și 25 grade. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă. Cer schimbă
tor. Va ploua mâi ales In prima parte 
a intervalului. Vint slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor oscila 
între 12 șl 15 grade, iar maximele între 
20 șl 24 grade. (Meteorolog de »er- 
vldu : Ileana Mihăilă).

în atenția posesorilor 
de autoturisme 

procurate 
prin I.D.M.S.• Autoturismele cumpărate prin I.D.M.S. cu plata integrală sînt asigurate pentru avarii au- to-casco pe o perioadă de 6 luni de la data livrării, costul asigurării fiind inclus în prețul autoturismelor.• Autoturismele „Dacia 1 300“ cumpărate prin I.D.M.S. cu plata în rate sînt asigurate pentru avarii auto-casco pe întreaga perioadă de plată a ratelor din prețul autoturismelor.• Pentru a beneficia neîntrerupt de drepturile ce decurg din asigurare, automobiliștii sint invitați să se prezinte pentru reînnoirea contractului de asigurare pentru avarii auto-casco la sediul sucursalei ADAS în raza căreia domiciliază. Contractul trebuie reînnoit inainte de expirarea perioadei asigurate de 6 luni, socotită de la data livrării autoturismului, în cazurile autoturismelor cumpărate cu plata integrală și înainte de expirarea contractului de asigurare, în cazurile autoturismelor cumpărate cu plata în rate.La asigurările pentru avarii auto-casco ce se reînnoiesc pe noi perioade de 1 an. primele de plată reprezintă intre 60 la sută și 85 la sută din primele anuale, in funcție de vechimea neîntreruptă in asigurare, dacă pentru anii anteriori nu s-au plătit, ori nu se datorează despăgubiri in baza contractelor încheiate.Relații suplimentare in legătură cu asigurarea pentru avarii auto-casco, precum și cu alte forme de asigurare practicate de ADAS se pot obține la „Cabinetul pentru relații cu publicul" de la sediul sucursalei ADAS respective. la care se pot încheia și contractele de asigurare.

• MICROCONTOR 
DE RADIOACTIVITATE. Pentru persoanele care lucrează intr-un mediu unde pot fi expuse la pericolul radioactivității, o firmă americană a realizat un microcontor de uz personal. Acesta se branșează la orice priză de curent sau la bricheta de

la tabloul do bord al autovehiculelor (care eventual transportă materiale radioactive sau străbat o regiune cu radioactivitate mai ridicată). De îndată ce contorul detectează prezența particulelor radioactive, un indicator arată cantitatea respectivă. în cazul cînd se depășește un anumit prag, instalația emite un semnal sonor prelung, înainte ca să se fi atins un grad de radioactivitate cu adevărat periculos.
• TRIOR ELECTRO

NIC DE LEGUME SI 
FRUCTE. în Japonia există mai multe varietăți de castraveți, unele comestibile. altele care nu pot fi consumate decit de animale, ca nutreț. întrucit

este destul de dificil să se distingă o varietate de alta, a fost realizat un robot specializat în trierea acestor legume. Robotul este1 prevăzut cu un ochi electronic și cu o memorie în care sint înscrise particularitățile tuturor varietăților de castraveți. Legumele „defilează" pe o bandă transportoare prin fața acestui ochi electronic care operează o selecție perfectă, ex- cluzînd orice posibilitate de greșeală. Există, de asemenea, roboți programați pentru trierea altor soiuri de legume, precum și a fructelor — după diferite sorturi și calități.
© FIER DE CĂLCAT... 

OPERE DE ARTĂ. Pentru restaurarea unor tablouri vechi, a căror vopsea a început să se

scrijelească, sau a unor tapiserii ori țesături de valoare care au suferit ravagiile timpului, in Franța a fost realizat un minuscul fier de călcat, de un tip special. Partea inferioară a dispozitivului (de dimensiunile unei cutii de chibrituri)- se termină printr-o suprafață perfect netedă din aluminiu, peste care s-a suprapus un strat de teflon; fierul de călcat este prevăzut, de asemenea, cu o sondă-termo- metru pentru reglarea temperaturii. Operația de restaurare constă din deplasarea, cu multă prudență, firește, a dispozitivului pe suprafața tabloului sau tapiseriei respective.

• ORAȘUL SCUFUN
DAT. Specialiștii au constatat că în perioada care a trecut de la mijlocul primului mileniu î.e.n. peninsula pe care se află situat orășelul Nesebir de pe litoralul Mării Negre și-a redus suprafața cu aproximativ 20 de hectare. Peninsula, aflată la nord d& portul Burgas, este legată de litoral printr-o fișie de pămînt lungă de 300 metri și Iată de 15 metri. Cercetările subacvatice efectuate în jurul Nesebîrului au scos la iveală urme ale activității și vieții oamenilor incă din perioada bronzului. în mare au fost descope

rite. de asemenea, vestigii care atestă că pe acele porțiuni ale peninsulei care au fost înghițite de ape existau biserici, fortificații, instalații portuare. S-a constatat, de asemenea, că teritoriul orașului continuă Să se scufunde treptat în mare.
• NOUTATI ÎN DO

MENIUL MICROPROCE
SOARELOR. O firmă Japoneză a realizat un „element-electronic (unitate microprocesoarelor)perior față de bază a mult sude elementeleutilizate pînă în prezent. A-cestea sînt, după cum se știe, fabricate din siliciu. Firma japoneză a înlocuit siliciul cu unamestec de arseniură de galiu și

aluminiu. Noul element permite O deplasare a electronilor care vehiculează informațiile de 24 de ori mai rapidă decit în cazul elementelor „clasice" din siliciu.
• A FOST DESCOPE

RIT PAITITI ? Doi arheologi francezi au anunțat că au descoperit in Peru locul legendarei cetăți precolumbiene Paititi, unde se spune că străzile erau pavate cu aur. Descoperirea a fost făcută pomindu-se de la desenele identificate pe un bloc de piatră ce păreau să reprezinte o hartă a regiunii Pantiacolla, din sud-estul Perului. Numele de Paititi înseamnă, în limba quechua, a indienilor din zonă, orașul „care seamănă cu altul", prin aceasta înțelegindu-se ce

lălalt mare oraș al epocii respective — Cuzco. Deocamdată localizarea cetății este doar presupusă teoretic, săpăturile ur- mînd să probeze în ce măsură ipoteza este reală.
© O PEPITĂ DE AUR 

DE 9 KG. în Australii» a fost descoperită o pepită de aur in greutate de nouă kilograme, care este evaluată la 180 000 dolari, s-a anunțat miercuri la Perth, in sud-vestul Australiei. Jack Bray, in virstă de 72 de ani, și soția sa, de 69 de ani, au descoperit pepita cu ajutorul unui detector special. In regiunea auriferă în apropiere de orașul Kalggorlie, în zona de semideșert.

La București au continuat joi lucrările celui de-al XV-lea Congres internațional de științe Istorice.în cadrul secțiunii „Mari teme", unde au fost abordate formele și problemele păcii în istorie, raportul general a fost prezentat de Raoul Manselli (Italia), Luis Diez del Corral și Antonio Truyol y Serra (Spania), iar coraportul de către Robert I. Burns (S.U.A.).Discuțiile au pus în lumină vechimea aspirațiilor societății umane pentru instaurarea unui climat de pace, care să o ferească de ororile și ravagiile războiului. Par- tlcipanții la dezbateri au abordat aspecte specifice formelor pe care pacea le-a căpătat din evul mediu și pinft în timpurile noastre, evidențiind imaginea păcii la nivelul diverselor societăți de-a lungul secolelor. S-a subliniat că, în afara conflictelor militare, istoria trebuie sâ acorde același interes eforturilor de edificare a unui sistem internațional care să excludă războiul ca mijloc de soluționare a litigiilor dintre popoare. Dezbaterea a relevat că în fața istoricilor se deschide un cimp larg de investigație — Istoria păcii ■— care poate sluji efortului contemporan de statornicire a unui spirit de largă cooperare și bună înțelegere intre popoarele lumii.în secțiunea „Metodologie" a fost programată tema „Locul și rolul predării istoriei în cadrul învățămintuiui secundar, îndeosebi pentru formarea omului secolului XX". Raportul general a fost susținut de V.T. Pâșuto (U.R.S.S.), iar corapoartele de istorici din Belgia, Canada. Italia, Iugoslavia, Japonia, Mongolia, România și Venezuela.
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Aprecieri ale presei internaționale privind concepția nova
toare a președintelui Nicolae Ceaușescu asupra probleme
lor vieții internaționale, politica externă românească, 

succesele dobîndite în economie de poporul nostru
în diferite țări ale lumii, mijloacele de informare in masă continuă sd 

difuzeze ample materiale consacrate concepției novatoare a președintelui 
Nicolae Ceausescu asupra problemelor vieții internaționale, inițiativelor 
de politică externă românească, succeselor economice ale poporului nostru 
in anii construcției socialismului. Au loc, de asemenea, numeroase mani
festări consacrate României.Sub titlul „Nicolae Ceaușescu : eliminarea blocurilor militare și crearea dc zone denuclearizate în Europa este o necesitate urgentă", cotidianul „EL HERALDO DE MEXICO" publică un nou articol din suita de materiale consacrate gindirii politice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuției sale la fundamentarea politicii externe românești. „După cum â arătat președintele României — se menționează in articol — în Europa, mai mult ca in orice parte a lumii, problemele dezarmării sint de o actualitate stringentă și trebuie să se încerce totul pentru a se adopta măsuri concrete menite să ducă la realizarea acestui deziderat al popoarelor".într-un alt articol, consacrat problemelor europene, ziarul „El He- raldo de Mexico" acordă un spațiu amplu concepției și contribuției președintelui Nicolae Ceaușescu în ce privește instaurarea unor relații de tip nou în Europa și în întreaga lume, precum și interdependența strînsă ce există între cooperarea economică europeană și dezarmarea continentului.„Analiza cerințelor șl a evoluției colaborării general-europene — scrie ziarul mexican — trebuie să pornească de Ia ideea că cooperarea economică, tehnologică, precum și alte forme de conlucrare pot contribui in mare măsură la procesul destinderii și pot Împiedica apariția unor efecte negative în Europa, ca rezultat al situației internaționale. In opinia președintelui României este necesar, astfel, să se intensifice' eforturile pentru dezvoltarea dimensiunii economice a problemelor europene, alături de celelalte dimensiuni, In special ale dezangajării militare, cu scopul stimulării procesului pozitiv inițiat in 1975".„El Heraldo de Mexico" evidențiază, de asemenea, poziția țării noastre, fundamentată de președintele Nicolae Ceaușescu, in ce privește promovarea relațiilor economice dintre țările europene, formele concrete de cooperare industrială și tehnologică intre acestea, precum și între ele și celelalte țări ale lumii.Municipalitatea din Coventry, oraș britanic înfrățit cu Galațiul, a organizat o adunare festivă consacrată aniversării zilei de 23 August, manifestare la care au participat lideri ai partidelor politice, ai organizațiilor social-culturale locale, reprezentanți ai conducerii municipalității și ai unor importante unități și companii economice din zona centrală a țării. Ziariști.în alocuțiunea rostită, T. C. Mclat- ehie, lordul primar al orașului, a evidențiat semnificația evenimentului, subliniind faptul că alăturarea României la coaliția antihitleristă a constituit o contribuție deosebită la scurtarea duratei războiului și apropierea victoriei finale împotriva fascismului. Vorbitorul a arătat, în continuare, că, în mod fericit, cea de-a 36-a aniversare a sărbătorii naționale 

a poporului român are loc odată cu împlinirea a 15 ani de cînd la conducerea partidului și statului se află președintele Nicolae Ceaușescu, sub a cărui îndrumare a fost elaborată o politică deosebit de activă, concretizată pe plan intern in creșterea în ritmuri înalte a producției materiale, a nivelului de trai și spiritual al poporului român.TELEVIZIUNEA POLONEZA a inclus în programele sale o emisiune intitulată „Cu soarele pe stemă", program ce a oglindit realizările obținute de România socialistă în ultimii 15 ani.RADIODIFUZIUNEA DIN SRI LANKA a prezentat, la rîndul său, intr-o emisiune specială, aspecte din istoria poporului nostru, locul acestuia în istoria mondială, subliniind permanența românilor pe meleagurile patriei lor. „România socialistă contemporană — s-a arătat în comentariul emisiunii — a asigurat condițiile propice pentru afirmarea deplină a trăsăturilor majore ce au definit conștiința și existența istorică de două milenii ale acestui popor, și anume dorința de libertate și independență, de înțelegere și conlucrare pașnică cu celelalte popoare". A fost evidențiată în mod deosebit mîndria poporului român de a avea in fruntea partidului și a statului pe președintele Nicolae Ceaușescu, „a cărui gin- dire și ale cărui acțiuni politice — s-a relevat — au conferit istoriei contemporane a României noi dimensiuni. Punctul de vedere al președintelui Nicolae Ceaușescu privind locul României in lume este fundamentat pe o concepție patriotică și lucidă, bazată pe experiența istorică a poporului român și pe o înțelegere științifică și realistă a evoluțiilor lumii contemporane". Sînt subliniate, de asemenea, aspirațiile și hotărirea poporului român de a-și făuri o nouă viață, de a „urca tot mai sus pe treptele civilizației socialiste, intr-o lume a păcii și cooperării fructuoase intre popoare și state libere, independente și suverane".în .orașul austriac Waidhofen an der Thaya a avut loc o festivitate cu prilejul deschiderii „Săptămînii culturii românești". în cuvîntul său, primarul Franz Gfoeller a evocat relațiile de prietenie dintre Austria și România, succesele obținute de poporul român în ultimele decenii, politica externă consacrată păcii, colaborării și prieteniei între popoare promovată de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu. Cu același prilej, au fost inaugurate expozițiile „Monumente dacice din Car- pați", „România turistică", precum șî o expoziție de pictură prezentînd lucrări ale unor artiști plastici români. „Săptămîna culturii românești" mai cuprinde organizarea unor gale de filme artistice și documentare, a unor seri literare consacrate literaturii contemporane românești.(Agerpres)

Dezvoltarea colaborării economice 
româno-iugoslaveBELGRAD 14 (Agerpres). — La Belgrad au început convorbirile dintre tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru. ministrul finanțelor al Republicii Socialiste România, și Petar Kostici, secretarul federal pentru finanțe al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. Au fost discutate problemele dezvoltării relațiilor economice, schimburilor comerciale și cooperării in producție dintre cele două țări, în spiritul înțelegerilor la cel mai înalt nivel. Dindu-se o apreciere pozitivă colaborării româno-iugoslave pe tărim financiar-bancar, s-au . examinat posibilitățile dezvoltării in continuare

Convenția națională a Partidului 
Democrat din S. U. A.

• Președintele Jimmy Carter desemnat candidat pentru ale
gerile' prezidențiale din noiembrie • Senatorul Edward Ken

nedy va sprijini realegerea președintelui Jimmy CarterNEW YORK 14 (Agerpres). — Participanta, la cea de-a 38-a Convenție națională a Partidului Democrat din S.U.A. au desemnat pe președintele Jimmy Carter drept candidat al acestei formațiuni politice pentru alegerile prezidențiale de la 4 noiembrie. In favoarea președintelui au votat 2129 delegați, iar pentru senatorul Edward Kennedy, deși acesta anunțase că își retrage candidatura la învestitură, s-au pronunțat. 1 146 delegați.într-o scurtă declarație făcută după vot, Edward Kennedy a anunțat că
ÎncordareSAN SALVADOR 14 (Agerpres). — în Salvador se menține un climat de puternică încordare în urma ciocnirilor dintre forțele poliției și participanții la greva națională de trei zile, declanșată la apelul Frontului Democratic Revoluționar. După cum relevă agențiile internaționale de presă, unități ale poliției și gărzii naționale au intervenit cu brutali- 
„Să construim locuințe, nu rachete!"

Sub această lozincă s-a desfășurat la Londra o demonstrație de protest împotriva proiectelor de amplasare de noi arme racheto-nucleare în Marea Britanie și de reducere a cheltuielilor bugetare destinate nevoilor sociale. In afară de lozinca amintită, pe pancartele purtate de demonstranți se mai poate citi avertismentul : „Nu ne ipotecați viitorul"

a acestei colaborări. Totodată, s-a făcut un schimb de păreri asupra unor probleme actuale ale situației internaționale financiar-monetare, îndeosebi a celor legate de apropiata sesiune anuală a F.M.I.-B.I.R.D.Tovarășul Paul Niculescu a avut, de asemenea, convorbiri eu Kirsta Avramovici. vicepreședintele Guvernului Republicii Socialiste Serbia, șî cu alți membri ai acestui guvern, cu privire la colaborarea cu R.S. Serbia în cadrul relațiilor româno- iugoslave.La convorbiri a participat Nicolae Mihai, ambasadorul României in Iugoslavia.

va sprijini campania electorală în vederea realegerii președintelui Carter.Referindu-se Ia decizia Convenției, agenția United Press International arată că deși numirea lui Jimmy Carter nu era pusă la îndoială, cu toate acestea au avut loc „manevre de culise" pentru a se ajunge la un compromis, privind programul electoral al partidului și desfășurarea campaniei, între grupul de sprijinitori ai președintelui și susținătorii senatorului Kennedy.
în Salvadortate atît în San Salvador, cît șî în alțe orașe, provocind moartea a circa §0 de participanți la această mișcare revendicativă. Greva are drept scop să exprime protestul clasei muncitoare salvadoriene față de menținerea stării de asediu, precum și hotărirea acesteia de a acționa pentru asigurarea și respectarea drepturilor și libertăților democratice.

Acțiunile rasiștilor
t t

sud-africani în teritoriul 
angolez amenința pacea 

si securitatea internațională • 9LUANDA 14 (Agerpres). — Comisia Internațională de anchetă pentru determinarea daunelor provocate de atacurile armatei rasiste sud- africane asupra teritoriului angolez și-a încheiat misiunea, informează agenția ANGOP. într-o declarație făcuta înaintea plecării din Luanda, Paulette Pierson Matthy, secretar general al comisiei, a dezmințit, ca fiind total nefondate, comunicatele regimului de la Pretoria potrivit cărora rasiștii au pătruns în Angola pentru a ataca bazele Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.). Ea a arătat că membrii comisiei au constatat, fără putință de tăgadă, că „agresiunile au fost îndreptate împotriva obiectivelor cu caracter civil și economic ale Republicii Populare Angola. Vorbitoarea a arătat că misiunea efectuată va contribui la informarea opiniei publice internaționale in legătură cu acțiunile rasiștilor sud-africani, care amenință pacea și securitatea internațională.
Comunicat al agenției 

A. C. T. C.PHENIAN 14 (Agerpres). — După cum informează agenția A.C.T.C., la 14 august a.c., un avion de recunoaștere american de tip „SR-71" a pătruns adine in apele de litoral ale R.P.D. Coreene in zona provinciei Hamgyong, în scopul comiterii de acte de spionaj. Arătînd că astfel de acțiuni au mai avut loc în repetate rînduri în trecut, agenția citată relevă că ele sint conjugate cu e- fectuarea de manevre militare în Coreea de Sud și introducerea de echipament militar pe teritoriul sud- coreean. Agenția A.C.T.C. subliniază că S.U.Â. trebuie să pună capăt acestor acte care încalcă suveranitatea R.P.D. Coreene și contravin dorinței întregului popor coreean de a trăi pașnic intr-o patrie reunifi- cată.

I

sărbătoarea NAȚIONALĂ 

A REPUBUCI[ POPULARE CONGO

Tovarășului colonel DENIS SASSOU-NGUESSO
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii,

Președintele Republicii Populare Congo,
Șeful statului,

Președintele Consiliului de Miniștri BRAZZAVILLECea de-a 20-a aniversare a proclamării independenței Republicii Populare Congo îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa dumneavoastră, Partidului Congolez al Muncii și poporului congolez prieten, în numele Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de noi și mari succese in dezvoltarea independentă a patriei dumneavoastră, pe calea progresului economic și social.îmi exprim convingerea că relațiile de strinsă prietenie și fructuoasă cooperare statornicite între partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult in interesul popoarelor român și congolez, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii în întreaga lume, pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul congolez evocă astăzi două momente de importanță deosebită din istoria sa — proclamarea la 15 august I960 a independenței naționale, după lunga perioadă de dominație străină, și revoluția din 13—15 august 1963, in cursul căreia masele populare au înlăturat de la putere regimul reacționar, legat de interesele cercurilor neoco- lonialiste, deschizînd în fața tinerei republici ample perspective de dezvoltare de sine stătătoare. în special perioada ultimilor 17 ani a constituit o etapă cu totul nouă în viața poporului congolez, marcată de importante transformări progresiste cu caracter revoluționar. Preocupat să lichideze cît mai rapid consecințele dominației coloniale, Partidul Congolez al Muncii, fondat în 1969 și 

devenit partid de gu- vernămint, a inițiat, pornind de la condițiile concrete ale țării, o strategie a dezvoltării care plasează industria ca factor determinant, iar agricultura ca sector primar. în acest scop, a fost declanșată o vastă acțiune de punere în valoare a resurselor naționale prin crearea de noi centre economice în regiuni altă dată total ignorate, întărirea sectorului de stat, naționalizarea marilor proprietăți a- grare, formarea de cadre etc.O contribuție importantă la realizarea acestor obiective a adus-o cel de-al III-lea Congres extraordinar al P.C.M., desfășurat în primăvara anului trecut. Așa cum arăta președintele Denis Sas- sou-Nguesso, poporul congolez este hotărit să acționeze cu toată fermitatea pentru tra
înscenarea judiciară de la SeulSEUL 14 (Agerpres). — La un tribunal militar din Seul a început joi înscenarea judiciară împotriva liderului opoziției sud-coreene. Kim Dae Jung, cunoscută personalitate democratică, fost candidat la postul de președinte in alegerile falsificate cu cîțiva ani în urmă de dictatorul Pak Cijan Hi. Kim Dae Jung a fost arestat la 17 mai, la cîteva zile după declanșarea puternicelor revolte studențești de pe intreg cuprinsul Coreii de sud.Potrivit autorităților de la Seul,

el este învinuit de „conspirație pentru răsturnarea guvernului, încălcarea legii securității naționale și a legii anticomuniste".La proces, alături de Kim Dae Jung mai compar alte 23 de personalități politice, membre ale opoziției democrate.Familiile acuzaților au dat publicității o declarație în care denunță autoritățile militare de la Seul, care au împiedicat prin forță asigurarea apărării celor implicați în această înscenare judiciară.
GEIMȚIILE DE PRESĂ !
0- pe scurt

OCEANUL INDIAN — ZONA. A PĂCII. într-o declarație făcută la Delhi, președintele Indiei, Sanjiva Reddy, și-a exprimat opoziția față de militarizarea Oceanului Indian, care, a spus el. nu a făcut decit să sporească tensiunea in regiune și să împiedice eforturile depuse de țările din zonă de a trăi intr-un climat de destindere și securitate, relatează agenția indiană P.T.I. Sanjiva Reddy și-a exprimat speranța că „Declarația O.N.U. cu privire la transformarea Oceanului Indian intr-o zonă a păcii" va putea fi materializată in practică, in interesul statelor din zonă și al tuturor celorlalte țări ale lumii.

ducerea în viață a obiectivelor trasate de regretatul președinte Marien N'Gouabi, pentru accelerarea transformărilor social-eco- nomice in Congo.Solidară cu lupta popoarelor africane pentru libertate și independență, România socialistă și-a mani- . festat de la început întreaga sa simpatie față de aspirațiile poporului congolez. între țările și partidele noastre s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, o contribuție hotă- rîtoare avind-o, în acest sens, întîlnirile și convorbirile la cel mai înalt nivel. Documentele semnate, înțelegerile realizate cu aceste prilejuri au deschis ample perspective conlucrării bilaterale, spre binele celor două țări și popoare, al cauzei progresului și păcii în întreaga lume.

LICHIDAREA DECALAJELOR-factor de pace 
și stabilitate in lume

Apropiata sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată noii ordini economice mondiale se va desfășura în contextul unei situații internaționale complexe, a numeroase probleme care își așteaptă soluționarea, între care cele privitoare la subdezvoltare, la menținerea și chiar agravarea decalajelor dintre state, la adlncirea crizei economice ocupă un loc de prim ordin. Evoluțiile actuale de pe plan mondial pun, mai mult ca oricînd, în evidență relația strinsă, de interdependență și condiționare reciprocă, dintre fenomenele vieții economice și cauza destinderii, păcii și securității mondiale.Este un merit esențial al concepției originale, profund științifice, asupra noii ordini economice mondiale, elaborate de secretarul general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a releva în mo<j permanent caracterul obiectiv al acestei corelații și, totodată, de a chema stăruitor să se acționeze în ambele direcții : „Intre lichidarea subdezvoltării și noua ordine economică, pe de o parte, și politica de destindere, reducere a înarmărilor, dezarmare și pace — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — există o strinsă unitate. Aceste probleme nu pot fi soluționate in mod corespunzător decit dacă sint abordate in strinsă legătură".Conceptul românesc cu privire la noua ordine economică mondială pornește de la una din cele mai crude și nedrepte realități contemporane : perpetuarea stării de subdezvoltare, împărțirea arbitrară a lumii in țări bogate și țări sărace, ca rezultat al îndelungatei politici imperialiste, colonialiste. în această privință pot fi citate nenumărate cifre și date concludente. O statistică globală relevă că din cele circa 150 de state existente, 5 (cu o populație de numai 250 milioane de locuitori) au un venit mediu anual pe locuitor de peste 5 000 de dolari : in schimb. 90 de state (cu- prinzind aproape 60 la sută din populația globului) au un venit mediu anual sub 500 de dolari. Dincolo însă de aceste cifre trebuie căutată realitatea destinelor umane. Potrivit datelor comunicate de Banca Mondială, •00 milioane de oameni, peste o 

treime din populația țărilor In curs de dezvoltare, „trăiesc" sub ceea ce s-a convenit să se numească „linia de sărăcie absolută", trei pătrimi din aceștia suferind de malnutriție permanentă. în 1978, foamea a fost cauza principală a morții a 10 milioane de persoane, în majoritate copii ; iar potrivit estimărilor, s-ar putea ca anul acesta cifra să fie depășită. Pe bună dreptate, reprezentantul pentru Asia al F.A.O. (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură), Umoli, remarca în ziarul „Le Monde" că y,hrana este un

1N PREAJMA SESIUNII SPECIALE A O.N.U, CONSACRATE 
NOII ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE

drept fundamental refuzat la sute de 
milioane de oameni" și că „subnutri
ția este o formă de tortură care afec
tează toate celelalte drepturi ale 
omului". Potrivit experților O.N.U., in caz eă actualele ritmuri de dezvoltare vor rămine neschimbate, decalajele se vor adinei și mai mult in deceniile următoare și odată cu ele populația din țările subdezvoltate va avea de suferit și mai mult.Nu există rechizitoriu mai copleșitor la adresa vechii ordini economice, generate de politica imperialistă, colonialistă și neoco- lonialistă, decit acela de a constata că. in secolul Celor mai uimitoare realizări ale geniului uman, a! pătrunderii în Cosmos, două treimi din populația globului cunosc, intr-o formă generalizată, sărăcia cea mai cruntă, foametea, bolile, analfabetismul. Dar persistența subdezvoltării are consecințe dintre cele mai nefaste nu numai asupra condițiilor de viață din țările nedezvoltate, ci și asupra întregului angrenaj economic mondial. afectind grav interesele tuturor popoarelor. în fond, actuala criză economică, cu multiplele ei fațete — criza energiei și, îndeosebi, a petrolului, criza valutar-financiară, recesiunea, șomajul, inflația care bin- tuie în principalele țări dezvoltate — este în bună măsură, așa cum de

monstrează secretarul general al P.C.R., rezultatul supradezvolt&rii unui număr redus de țări și al rămi- nerii in urmă a unui mare număr de state, ceea ce a îngustat piața mondială, calea dezvoltării echilibrate a economiei tuturor țărilor.Deosebit de grave sînt urmările subdezvoltării pe plan politic. Procesul de acumulare necontenită a unor bogății uriașe la un pol și de adîncire la celălalt pol a sărăciei cuprinde în sine, în mod evident, o nedreptate flagrantă, strigătoare la cer. Cu perpetuarea unei asemenea situații nu 

se pot împăca milioanele de înfometați ; două treimi din omenire nu pot accepta la infinit să trăiască în mizerie, in timp ce alții beneficiază de abundență. Cu o asemenea injustețe la scară mondială nu se poate împăca nici o conștiință cinstită, nici un militant pentru o lume mai dreaptă și mai bună.Menținerea relațiilor de inegalitate, a decalajelor ascute contradicțiile dintre țările dezvoltate și cele râmase in urmă, alimentează neîncrederea și animozitățile dintre ele, determină instabilitate nu numai economică, dar și politică, contribuie la agravarea încordării internaționale. Așa cum subliniază partidul nostru, devine tot mai evident că nu pot exista cu adevărat destindere, o pace reală și durabilă, in condițiile menținerii subdezvoltării, a vechilor practici colonialiste și neocolonialiste. în același timp, în condițiile ridicării la luptă a tot mai multe popoare pentru dezvoltare liberă, de sine stătătoare, se constată recrudescența politicii de reîmpărțire a lumii, a zonelor de influență, de cucerire a noi poziții dominante de către diferite state și grupări de state, ceea ce agravează situația internațională, creează noi pericole la adresa păcii și securității generale.Dealtfel, se poate aprecia că toate conflictele mai importante care au 

avut și au loc In diferite regiuni ale lumii, dincolo de cauze specifice fiecărui caz in parte, sint direct legate de starea de subdezvoltare în care se găsesc țările implicate, precum și de tendințele manifestate din afară de a mențirte și perpetua vechile privilegii, de a exercita. dominația economică și politică, în detrimentul dezvoltării popoarelor vizate, al păcii în zona geografică respectivă și, im- plicit, al securității generale.în aceste condiții, apare și mai evidentă însemnătatea primordială pe care o prezintă pentru ansamblul cli

matului politic mondial lichidarea subdezvoltării, a raporturilor de inegalitate și asuprire prin edificarea unei noi ordini internaționale — atit economice, cit șl politice — bazate pe principiile deplinei egalități, independenței și suveranității naționale, neamestecului și avantajului reciproc, neredurgerii la forță și la amenințarea cu forța. Aceasta este singura cale compatibilă cu rațiunea politică, cu dreptul tuturor popoarelor Ia afirmare liberă, de sine stătătoare. Numai această cale duce la eliminarea germenilor de neînțelegere. de animozitate și conflict, contribuie considerabil la destindere in relațiile internaționale, favorizează securitatea generală, creează premisele unei colaborări și conlucrări echitabile și rodnice pentru țeluri care animă toate popoarele : dezvoltarea liberă, independentă a fiecărei națiuni, progresul și civilizația întregii omeniri. In acest sens, în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, făurirea noii ordini apare ca o necesitate obiectivă a dezvoltării progresiste a omenirii, ca o expresie a coexistenței pașnice a tuturor statelor lumiț, îh beneficiul tuturor națiunilor, ca o condiție sine qua non a evitării conflictelor dintre state, a preintîm- pinării unui război mondial, a menținerii și consolidării păcii. Tocmai 

în acest spirit s-a spus, și. nu e o simplă figură de stil, că „noua ordine 
economică mondială înseamnă ■*un  
alt nume al păcii*".
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Se poate constata cu satisfacție că acest punct de vedere este împărtășit de cercuri tot mai largi ale opiniei publice. Astfel, in cel de-al treilea raport al Clubului de la Roma se arăta că „o nouă ordine economică 
internațională apare absolut necesară 
pentru a împiedica un conflict des
chis între bogați și săraci". Iar în raportul „Comisiei Brandt", înaintat secretarului general al O.N.U. pentru a fi adus în atenția apropiatei sesiuni speciale, se apreciază : „este cazul ca 
țările dezvoltate să înțeleagă că liniș
tea și progresul lor depind tot. mai 
mult de dezvoltarea națiunilor răma
se in urmă. Pacea, viitorul obligă 
ca întreaga omenire să beneficieze 
de o structură a relațiilor internațio
nale din care să fie eliminate meca
nismele de forță, dominație și de
pendență". Apare astăzi tot mai limpede că statornicirea noii ordini constituie 6 problemă ce interesează nu un grup sau altul de state, ci absolut toate statele lumii — inclusiv cele dezvoltate — int.rucît pe această cale se poate asigura stabilitatea economică și politică mondială, se poate instaura un climat de încredere și conlucrare egală jn drepturi, prielnic propășirii fiecărei națiuni de pe glob.■Nu pot fi, desigur, ignorate dificultățile mari care există în calea soluționării problemelor economice mondiale. Aceste dificultăți pot fi însă învinse dacă statele și popoarele pornesc de la convingerea că in joc este însuși viitorul de pace și progres al omenirii.Atribuind o atenție deosebită noii sesiuni speciale a Adunării Generale, România își manifestă hotărirea de a face tot ce depinde de ea pentru ca, împreună cu celelalte state, să asigure succesul acestei sesiuni, astfel ca ea să răspundă așteptărilor popoarelor, să deschidă o etapă importantă în realizarea imperativului istoric al edificării noii ordini economice internaționale, al făuririi unei lumi mai drepte și mai bune, în care toate națiunile să se bucure de binefacerile păcii și progresului.

Ion FÎNTÎNARU

ÎNTREVEDERE ÎN CRIMEEA.Joi, în Crimeea, a avut loc o întrevedere între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Kaysone Phomvihane, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, prim-ministru al R.D.P. ’ ,T.A.S.S. Au fost examinate me ale relațiilor bilaterale situației internaționale.Laos, anunță agenția proble- și aleloc Joi Miato-LA DUBROVNIK a avut o convorbire între Țvietin viei, președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și Santiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania, aflat la odihnă în Iugoslavia — informează agenția Taniug.REMANIERE A GUVERNULUI NOII ZEELANDE. Primul ministru al Noii Zeelande, Robert Muldoon, a procedat la o remaniere a cabinetului său, în cadrul căreia David Thomson, ministru de stat, a preluat și portofoliul apărării. A fost numit, totodată, un nou ministru al poliției, in persoana lui Ben Couch, care deține și funcția de ministru pentru problemele populației Maori.
Dovezi ale existenței

de viață cu 3,5 miliarde de ani în urmă
unor forme primitive

WASHINGTON. In 
cadrul unui simpozion 
științific desfășurat la 
Los Angeles, William 
Schopf, specialist 
paleobiologie de 
Universitatea din Ca- 

a prezentat 
cercetări- 
grup de

in 
laI lifornia,

rezultatele

Ilor unui
oameni de știință din 
S.U.A., Canada, R.F.G. și Australia, in cursul 

I cărora au fost desco
perite fosile ale unor 
microorganisme, vechi 
,de mai bine de 3,5 mi-

liarde. de ani. Aceasta 
înseamnă, a arătat el, 
că este vorba de forme 
primitive de viață, ce 
au apărut la un mi
liard de ani după ce, 
printr-un proces de 
condensare a prafului 
și gazelor cosmice, a 
luat naștere Pământul. 
Aceste microorganis
me, a spus omul de 
știință american, aveau 
o formă primitivă de 
metabolism, prin care, 
ca și procesul de foto- 
sinteză, se utiliza ener-

Situația din SurinamPARAMARIBO 14 (Agerpres). — Consiliul Militar Național, organism instituit în Republica Surinam după lovitura militară de stat din februarie a.c., a anunțat că Johan Ferrier a fost înlăturat din funcția de președinte al țării, post pe care l-a ocupat din 1975. Potrivit știrilor difuzate de agenția de presă din Surinam, reluate de agențiile Reuter șl France

DECIZIE. Ministerul Apărării al Republicii Seychelles a anulat restricțiile de circulație instituite pe intreg teritoriul țării în noiembrie anul trecut după descoperirea unui complot prin care se urmărea înlăturarea guvernului legal al țării.OPERAȚIUNI REPRESIVE LA CAPETOWN. Poliția sud-africană, pusă în stare de alertă la Capetown, a efectuat operațiuni represive împotriva populației de culoare care a organizat noi manifestații de protest împotriva apartheidului, a discriminărilor din toate sferele vieții economice, politice și sociale sud- africane. Acest val de manifestații a fost declanșat cu ocazia comemorării a patru ani de la marile demonstrații antirasiale din Africa de Sud. Intervenția poliției a provocat moartea a trei persoane și un mare număr de răniți.
DEZNODAMÎNT FERICIT. Un 

copil in vlrstă de 3 ani și jumătate, 
Patrick Anicet, dintr-o suburbie 
pariziană, a supraviețuit unei căderi 
de la etajul al XI-lea. Potr’vit de
clarațiilor poliției, șocul căderii a 
fost atenuat de un 
a suferit o fractură arbust. Băiatul 

a umărului.

gia solară și carbonul 
din mediu, dar fără 
a genera inițial oxi
gen. Deși încă nu 
există dovezi, este de 
crezut, afirmă Schopf, 
că din aceste forme 
primitive de viață au 
luat naștere, printr-un 
proces evolutiv, care 
a durat aproximativ 
500 milioane 
organisme cu 
celulare mai 
cate, capabile 
reze oxigen prin foto- i 
sinteză.

de ani, 
structuri 
compli- 

să gene-

Presse, Consiliul Militar Național a cerut actualului prim-ministru. Chin A Sen, să îndeplinească funcția de președinte al țării.Pe întreg teritoriul țării a fost decretată starea excepțională. Constituția a fost suspendată, iar în capitală au fost introduse restricții de circulație, relatează agențiile de presă. Guvernul premierului Chin A Sen și-a prezentat demisia.


