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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

50 BANI

EVENIMENT DE IMPORTANTĂ 
EPOCALĂ PENTRU DESTINELE a creativității tehnice

Măreața epopee a insurecției a fost rezultatul voinței întregului nostru popor, al acțiunii revoluționare a eroicei noastre clase muncitoare, a maselor largi populare, al unirii într-un front larg a tuturor forțelor antifasciste, democratice, patriotice. Masele populare și-au dobindit, cu arma in mină, dreptul la libertate și neatîrnare, dreptul de a fi deplin stăpîne pe bogățiile naționale, de a-și făuri destinele potrivit intereselor și aspirațiilor proprii, precum și posibilitatea de a construi pe pămintul patriei cea mai dreaptă și mai înaintată orinduire socială — orinduirea socialistă și comunistă".Profunde, încărcate de adinei semnificații sint aceste cuvinte ale secretarului general al partidului nostru, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu tăria de granit a marilor adevăruri ele consacră ca o dimensiune fundamentală a evenimentelor istorice din augustul de foc al anului 1944 caracterul de revoluție de eliberare socială și națională, de sublim efort al unui întreg popor de a-și redobîndi libertatea, independența, suveranitatea, de început al celor mai adinei prefaceri pe care le-a cunoscut societatea românească.Eroica insurecție națională de acum 39 de ani își are, intr-adevăr. izvorul in neostoita sete de libertate a poporului român, în voința sa fermă de a fi singur stăpîn pe soarta sa, de a-și edifica prezentul și viitorul potrivit supremelor sale aspirații. Este aceeași înaltă și statornică aspirație ce străbate secolele și mileniile istoriei românești, din seva căreia s-au nutrit eroismul de masă, atașamentul nestrămutat față de patrie și pămîntul său ale atîtor generații de înaintași : este aceeași înaltă și statornică aspirație care a făcut să se înscrie de-a lungul vremurilor pe harta patriei atîtea și atîtea locuri de aspră și, cel mai adesea, inegală înfruntare , cu cotropitorii, încât cu dreptate se poate spUne că pe intreg cuprinsul țării nu este o palmă de pămint care să nu fie stropită din belșug cu sudoare și singe, să nu fi fost martora neîntreruptului nostru efort de neatîrnare. Este aceeași înaltă și statornică aspirație ce a incălzit, an după ani și secol după secol, conștiințele oamenilor acestor meleaguri, le-a îmbărbătat inimile . și le-a dat putere să iasă biruitori, păstrindu-și dreptul de a se cîrmui potrivit obiceiurilor și tradițiilor lor. Se cuvine să amintim cu emoție și 'mîndrie patriotică asemenea adevăruri și în acest al 39-lea August al libertății românești pentru ca ele stau mărturie nepieritoare peste vreme despre tăria ce i-o dau unui popor conștiința dreptății sale, iubirea față de glia strămoșească, sim- țămintul' pururi viu al demnității naționale. Pe firul veșnic curgător al unei asemenea istorii, mărețul eveniment declanșat in august 1944 se așază firesc ca o mindră cunună a celor mai glorioase tradiții de luptă ale poporului, dă o nouă expresie puterii sale de a se ridica mereu biruitor peste vitregia vremurilor.Intr-adevăr, peste vitrege vremuri a trebuit să se ridice țara atunci, in august 1944. într-un răstimp istoric scurt, cîrdășia puterilor fasciste, revanșarde afectase grav istorice cuceriri ale poporului român, pentru a căror izbindă luptaseră și sîngera- seră atîtea generații : independența, unitatea națională, integritatea. Cu patru ani înainte, teritoriul național fusese sfîrtecat, milioane de români fiind rupți, prin dictatul urii oarbe, din

ridicind astfel pon- sută. Iar tehnologiile au fost în număr de produse și tehnologii

Pentru industrie, pentru economie în general, investiția de inteligență constituie o inepuizabilă mină de aur. Drept dovadă a rodniciei acestei inestimabile „materii prime", a afirmării competenței multor muncitori și specialiști stau și cele 3 300 tipuri de mașini, aparate și instalații, precum și cele 950 materiale și bunuri de consum înnoite sau modernizate în cursul anului trecut, derea lor în totalul producției-ma'rfă la 23,1 Ia noi și modernizate aplicate în aceeași perioadă 1 450. Lor li se adaugă, in acest an, alte mii deasimilate în producție. Zilnic primesc drept de existență noi produse și mașini, se aplică noi tehnologii moderne.Sini dovezi ale afirmării puternice a cercetării științifice și ingineriei tehnologice românești, ale amplorii pe care a luat-o, în anii socialismului, gindirea tehnică novatoare, pusă în slujba eficienței, a dezvoltării economice a țării și, prin aceasta, in slujba creșterii calității vieții întregului popor.Redăm doar cîteva din veștile primite la redacție pe această temă, vești desprinse din marea întrecere de 23 August.

sului reciproc, este atît în folosul progresului celor două țări și popoare, cit și al cauzei păcii, securității, destinderii și înțelegerii în Europa și in întreaga lume.Abordîndu-se unele, probleme internaționale actuale, a fost exprimată preocuparea față de încordarea la care s-a ajuns in lume ca urmare a acumulării unor probleme nesoluționate încă, menținerii unor stări con- flictuale în unele zone ale globului, accentuării crizei economice, a amplificării cursei înarmărilor. S-a subliniat că, în actualele condiții internaționale complexe, se impune să se acționeze pentru oprirea tensiunii, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, pace, colaborare, pentru soluționarea prin mijloace pașnice, prin tratative, a problemelor litigioase existente în lume.O atenție deosebită a fost acordată problemelor privind situația din Europa, întărirea securității și cooperării pe acest continent, oprirea cursei înarmărilor, trecerea la măsuri de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, asigurarea succesului tratativelor sovieto-ameri- cane de la Geneva, care trebuie să ducă la stoparea amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune, la reducerea și distrugerea celor existente, la realizarea unui echilibru militar nu prin intensificarea înarmărilor, ci prin diminuarea acestora la un nivel cit mai scăzut.în timpul convorbirilor s-a apreciat că pacea și stabilitatea mondială impun acțiuni concrete în direcția lichidării subdezvoltării, care să limiteze efectele actualei crize economice și să sprijine, în același timp, țările

rămase în urmă, în lupta lor pentru reducerea datoriilor externe, a dobîn- zilor, înlăturarea barierelor protec- ționiste, evidențiindu-se că progresul economic și social al țărilor în curs de dezvoltare constituie o contribuție esențială’ la creșterea stabilității economice și politice în întreaga lume, o condiție însemnată a revitalizărli e- conomiei mondiale.în cursul întrevederii a fost evi-- .dențiată buna conlucrare dintre cele două state în. cadrul reuniunii de la Madrid și s-a exprimat satisfacția în legătură cu rezultatele la care s-a ajuns, îndeosebi privind convocarea unei conferințe consacrate dezarmării și încrederii în Europa, continuarea și relansarea procesului inițiat în capitala Finlandei.S-a subliniat totodată însemnătatea ca statele europene să acționeze pentru dezvoltarea politicii de pace șl securitate pe continent și să-și aducă în același timp contribuția la întărirea securității, păcii și colaborării internaționale.în timpul convorbirii a fost reliefată importanța obținerii grabnice a independenței Namibiei, a soluționării pe cale politică de către țările a- • fricane, fără nici un amestec din afară, a stărilor canflictuale de pe continent.Președintele Nicolae Ceaușescu -'și ministrul federal de externe, Hans- Dietrich Genscher, au considerat că întărirea în continuare a conlucrării dintre România și R.F. Germania pe plan internațional servește politicii de pace, securitate și înțelegere în Europa, în între:întrevederea a ’ feră cordială.’'

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, în stațiunea Neptun, pe Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar și ministru de externe al R.F. Germania, care face o vizită în țara noastră.La primire a luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.Cu acest prilej, oaspetele a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un salut cordial împreună cu urări de sănătate și fericire din partea președintelui R.F. Germania, Karl Carstens, și a cancelarului federal, Helmut'Kohl. Totodată, el și-a manifestat satisfacția de a se reîn- tilni cu șeful statului român și a examina împreună un cerc larg de probleme — bilaterale și internaționale — de interes comun.Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită președintelui și cancelarului R.F. Germania salutul său prietenesc și cele mai. bune urări. La rindul său, președintele. României a exprimat satisfacția de a se întîlni din nou cu Hans-Dietrich Genscher, de a avea un schimb util de opinii cu privire la stadiul și perspectivele relațiilor româno—vest-germane, precum și în legătură cu ultimele evoluții ale vieții politice internaționale.în acest cadru s-a subliniat dorința comună de a acționa pentru a da un nou impuls relațiilor româno— vest-germane, pentru dinamizarea și amplificarea schimburilor comerciale. colaborării în producție și pe terțe piețe, conlucrării în domeniile tehnico-științific, cultural și în alte sectoare de activitate.A fost manifestată convingerea că promovarea susținută a acestei colaborări,‘ pe - baza' avan ta j tfl ui și -intere-’
concretizează in utilaje

aga lume.decurs într-o atmos-

cu 30 la sută cele clasice și turnării de piese

parțial automatizate, au făcut din linia tehnologică „miezuri din fon-
(Continuare in pag. a IlI-a)

ce se desfășoară in cinstea zilei

revoluționar

Mașini moderne, 
de mare randamentPentru constructorii de mașini, noul se moderne, care reduc efortul fizic, prin automatizare și mecanizare complexă, care au prețioasa însușire de, a se „mulțumi" cu mai puțină energie, în condițiile unor performanțe superioare. Asemenea complexe însușiri-- întrunește și noul utilaj recent intrat in producție la întreprinderea „Electrotimiș" din Timișoara : „Mașina suspendată rtc sudat electric prin presiune în puncte". Principala sa caracteristică este productivitatea înaltă, ajungînd să sudeze 120 puncte pe minut, cu mult mai mult decît sistemele clasice. în afara avantajului productivității înalte, constructorii de autovehicule, mașini agricole și ^construcții sudate pentru uzul cărora a fost concepută mașina vor mai avea și satisfacția reducerii cu 20.1a sută a consumului energetic.O Alți timișoreni, cei de la întreprinderea mecanică, au pus Ia punct un dispozitiv de mare folos metalurgiștilor : manipulatorul de șarjare de 3 tone-forță pe bandaje de cauciuc. Cu ajutorul lui, operația de încărcare și descărcare a cuptoarelor se meeanizează, ieșind astfel de sub incidența muncilor- grele.

O Aflați parcă într-o fertilă întrecere cu constructorii de mașini timișoreni, pe tărîmul ușurării muncii omului din sectoarele dificile, bucureștenii dau o replică pe măsură. După succesul de la „Vulcan", unde Prin procedeul turnării în vid o turnătorie a fost transformată într-un veritabil laborator, la întreprinderea .„23.. Augușt" .Jinia de turnare-miezuri cunoaște o metamorfoză asemănătoare.— „Clasica" lopată, ne spune inginerul Virgil Gărduș, directorul tehnic al întreprinderii, a fost înlocuită printr-un procedeu pneumatic de circulare a nisipului, iar presarea acestuia, se, face prin vibrare. Noua linie tehnologică necesită o manoperă mai redusă decît oferă posibilitatea mentare a 500 tone Șă amintim că sistemul de port pe benzi al nisipului baza de uscare este de cinci ori mai economic decît transportul auto.Ventilația locală, sistemele de ridicare și manipulare a pieselor,

supli- anual. trans- de la
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ta

deschid drum

Vom birui stihiile

Anica FLORESCU

Vlăsiei.-Săf- o suprafață 2 300 hectare și hectare lucrări

de circa 115 Milioane de excavații de nivelări cu

irilor de pînâ mai ieri, dab vatră fertilă a viitoarelor recolte Foto : Eugen Dichiseanumuncii pline de abnegație a tinerilor, cimpia rămine netedă,

(Continuare în pag. a V-a),

La treizeci și noua de ani de Eliberare este mai zărilor cercurile cercurile calităților ei, nu numai că se. cu evidență ; ele marchează, tr-un relief pregnant, întreaga istorie a unei ascensiuni. O ascensiune care, dacă nu s-ar baza pe aspirații

ceea ce în cintarul vremii mult decît răstimpul reali- datorate unei generații, de copac ale creșterii țării, de copac ale creșterii lo- văd prin-
însemnări de 
Corneliu LEU

LA CONSTITUIREA PRIMELOR ȘANTIERE NAȚIONALE ALE TINERETULUI

Cu elan și angajare patriotică

BRIGADIERII

viitoarelor recolte
naturii, / Din mlaș

tini noi vom face lanuri“ - așa sună 
imnul izvorît din munca brigadierilor de 
pe Șantierul național al tineretului Bucu- 
resti-Nord.v_____________ :________

— Pămîntul, îmi spunea inginerul Mircea Papado- pol, directorul întreprinderii de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare din sectorul agricol Ilfov, este darnic numai cu cine are grijă de el. Cu cine știe să-l îngrijească, să-1 modeleze. Cu simț gospodăresc, cu dragoste... în urma Plenarei C.C. al P.C.R. din 29—30 iunie, nouă ne revin sarcini deosebite în ce privește realizarea programului de îmbunătățiri funciare în perioada 1983— 1985 și în continuare. Este vorba, în principal, de realizarea unor importante lucrări de irigații, desecări, și drenaj. Pină la sfîrșitul cincinalului vom încheia lucrările de desecări planificate în întregul sector agricol, vom avea aproape 19 000 hectare amenajate

pentru irigații, precum și 11 200 hectare de drenaje.Am străbătut, împreună cu tovarășul Lucian Sfă- nișteanu, directorul adjunct al întreprinderii, cimpia pe care se fac in prezent lucrări de îmbunătățiri funciare. La realizarea ambițiosului program își dau mina muncitorii și specialiștii întreprinderii, oameni ai muncii din industria bucureșteană, militari, tineri brigadieri, veniți din 16 județe ale țării și din Capitală. Zeci și zeci de modelatori ai pă’- mintului, arhitecți anonimi ai cîmpiei. Arhitecți ai piinii.La Balotești, în inima cîmpiei, ne întilnim cu Amelian Filat, comandantul Șantierului național al tineretului — șantierul de desecări București-Nord.— Este o mare mîndrie

pentru toți brigadierii o- goarelor, ne spunea comandantul, faptul că partidul ne-a încredințat nouă execuția acestor lucrări. Dovadă a deosebitei încrederi pe care partidul nostru, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă tinerei generații. Iar noi ne-am străduit să întărim cu puterea faptelor încrederea ce ne-a fost acordată. Ceea ce vedeți este ' însă începutul ; continuare, ne marea răspundere cheia, alături de două șantiere ce întreprinderii, alături toți oamenii ce modelează cimpia, amenajarea . întregului teren arabil al sectorului agricol Ilfov. Rezultatele de pină acum sint, credem, o garanție că vom izbuti...

în revine de a în- celelalte aparțin de

Reținem, în carnetul de reporter : după doi ani de activitate, valoarea lucrărilor realizate' de cei peste 1 600 de brigadieri care au lucrat aici — constructori, mecanizatori, elevi și stu- denți — este milioane lei. metri cubi de pămint, de buldozerul și cu screperul. Sute de kilometri de drum și de construcții hidraulice. Acest șantier al tineretului — care s-a situat. pe locul al II-lea pe țară în întrecerea utecistă pe anul trecut — a predat beneficiarilor întregul subsistem Valea tica, avînd de peste încă 9 000

fundamentate științific, și pe acea dăruire lucidă cu care omul societății noastre socialiste știe să înainteze, ar putea fi chiar amețitoare.Avem în față imaginea țării de astăzi — o hartă pe care se înscriu pretutindeni și mereu multiplicate semnele progresului : zonele producției de bunuri cresc oxigenînd creșterea localităților care, la du-le, se ’ vitalizînd unităților loc sint produsele noi dezvoltării impuse deTot ca un produs al pare, implicat cu întreaga viață muncă în dialectica dezvoltării, promotor al spiritului revoluționar, activistul. Producător al celor mai alese bunuri, bunurile din om și din viața socială, el este comunistul dăruit și competent, este purtătorul mesajului de amplă construcție a partidului, diriguitorul sensurilor comuniste ale vieții, propagandistul însuflețitoarelor idei care devin faptă. Desigur, rostul de a construi, de a realiza ceva pentru sine și a lăsa ceva în urmă este o trăsătură esențială și perenă a omului. Specificul epocii noastre implică în ecuație — cu mîndrie pentru ce poate ajunge ființa umană — noțiunea de activist. Adică de om între de omenie, om om

împlinesc sporirea economice. rîn- și se dezvoltă și amplificarea Toate la un ale dialecticii acești ani. acestor ani a- Și

oameni, comunist care activează pentru oameni, care mobilizează oamenii dînd sens și scop înalt muncii lor în edificarea unei societăți’ drepte, • libere, * • prospere. Un om care urmărește cu abnegație realizarea înaltelor idealuri comuniste înscrise în Programul 7 partidului.Tocmai de aceea, astăzi, la aproape patru decenii de la Eliberare, cînd privesc harta împlinirilor socialiste ale țării,, fundalul ei îmi a- pare dominat de acel soldat al partidului, modest în afirmarea meritelor sale personale, dar omniprezent, la bine și la greu, acolo unde e nevoie de el, pe toate fronturile construcției socialiste, Este. activistul dăruit cauzei partidului și po- ■ porului, revoluționarul de profesie de la care societatea cere mai mult decît de la oricine, așa cum sublinia secretarul general al partidului la Consfătuirea de lucru pe ■ problemele muncii organizatorice și politico-educative : „A fi revoluționar, a fi conducător revoluționar, nu este suficient să fii un bun inginer, un bun muncitor, un bun economist sau chiar să fii un ministru bun, tovarăși ! A fi revoluționar înseamnă să pui mai presus de toate interesele partidului, ale poporului și să lași la o parte orice interese (le ordin personal. Asemenea revolu-

ționari a crescut partidul nostru, de asemenea revoluționari avem nevoie și astăzi !“.în istoria anilor de maturitate revoluționară pe care îi trăim, cercurile de copac ale propășirii fiecărei localități, a fiecărui colț de țară a- jung să înscrie, prin sensul pe care ele l-au căpătat, numele de glorie a mii și mii de activiști ai. partidului. Activiști în care oamenii au crezut și urma trecerii cărora a rămas bine întipărită. Sint cei care au condus la luptă masele -în perioada marilor înfruntări de clasă, cei în jurul cărora oamenii s-au strîns în anii de început a industrializării și a transformării socialiste a agriculturii, sint organizatorii vastului, și complexului proces de edificare socialistă. Și, tot mai strîns legați de popor, sint activiștii care, după Congresul al IX-lea, transpunînd în viață concepția revoluționară, înnoitoare a secretarului general al partidului, au imprimat societății noastre marile comandamente revoluționar- patriotice ale desăvîrșirii construcției socialiste.Urma lor rămine încorporată atît în marile întemeieri ale acestor ani, cit și în conștiința oamenilor pentru că, lată, tot ca un rezultat al maturității și exigenței Ccll'0 VS zi X riXmul este care altul conștiința oamenilor prin spirit revoluționar și competență, prin slujirea devotată a intereselor generale. Fiecare loc, fiecare localitate, fiecare județ, fiecare domeniu a avut scrise în evoluția sa un lung șir de nume. Dar nu toate aceste nume rămîn și înscrise alături de realizările cu care ne mîndrim, nu toata aceste nume produc ecou în conștiința timpului. Nu e vina societății că nu le-a memorat. Pentru că numele de referință nu se memorează; ele se înscriu de neșters prin flacăra dăruirii lor ! Iar conștiința noastră socială de astăzi a ajuns la criteriul categoric de a înregistra ceea ce este cu adevărat dăruire revoluționară, adică ceea ce a impresionat-o și sentimental și rațional,. trezind-o, di- recționînd-o, ajutînd-o să se pună în valoare și să găsească soluții în fața problemelor complexe ale existenței și evoluției, într-un cuvînt. făcînd-o să creadă și să izbîn- dească.Și astfel, funcționarul, oricît de înalt funcționar o fi sau o fi fost el, cel ce se complace în postura de simplu funcționar care muncește chiar corect, dar, lipsit de conștiința implicării responsabile și pasionate, trece fără ecou pe lingă oameni și evenimente. In vreme ce activistul care ri-a precupețit nimic, pen-

ne îndeamnă să privim dru- de luptă și muncă străbătut, și faptul că nu toți dintre cei au activat într-un loc sau în au lăsat urme, au intrat în

(Continuare în pag. a IV-a)
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O EXPRESIE A PROFUNDULUI UMANISM

AL POLITICII PARTIDULUI

Grija fafă 
de sănătatea

• Societatea asigură pentru toți oa
menii muncii și membrii lor de familie 
asistență medicală gratuită. Fondurile 
alocate în acest scop de la bugetul de 
stat sînt, în 1983, de 16,3 miliarde lei, 
de peste 28 de ori mai mari decît în 
anul 1950.
• Alături de aceste sume, s-au alo

cat în toți anii construcției socialiste 
importante fonduri de investiții, mate
rializate în noi policlinici și spitale, în 
sporirea dotării tehnice a tuturor uni
tăților sanitare. Astăzi numărul paturi
lor în spitale este de aproape 4 ori mai 
mare decît în 1950.

oamenilor
• Odată cu dezvoltarea și moderni

zarea bazei materiale a sectorului sa
nitar a sporit numărul cadrelor medi
cale care veghează la sănătatea oame
nilor. Dacă în 1950 reveneau 1 047 lo
cuitori la un medic, în prezent un me
dic revine, în medie, la 510 locuitori.

• Ca rezultat al măsurilor între
prinse în dopieniul medical, s-au îm
bunătățit simțitor indicii ce caracteri
zează starea de sănătate a populației : 
gradul de mortalitate generală a scă
zut cu aproape 50 la sută, iar durata 
medie a vieții a crescut de la 42 ani la 
peste 70 ani.Situînd în centrul tuturor preocupărilor omul, bunăstarea și fericirea sa, partidul și statul nostru au acordat și acordă o atenție deosebită realizării unei calități noi, superioare, a vieții, care să asigure dezvoltarea multilaterală a personalității umane, a capacității sale creatoare, condiții de trai tot mai bune pentru întregul popor.Procesul de ridicare o nivelului de trai material și spiritual se reflectă, în mod direct, și asupra stării de sănătate a populației. Și în această privință, România a parcurs în anii socialismului un drum atît de lung, incit, acum, începuturile sale au fost aproape uitate. In trecutele orinduiri, țară a subnutriției, a pelagrei, tuberculozei și mortalității infantile, România se înfățișează acum, după 39 de ani de istorie nouă, de nerecunoscut, întinerită, cu o populație sănătoasă, viguroasă, beneficiind de largi și multiple măsuri de ocrotire a sănătății. Toți indicatorii de bază core reflectă starea de sănătate situează azi România în rîndul stațelor a- vansate din punctul de vedere al ocrotirii sociale. !Cu deosebire după Congresul al IX-lea al P.C.R., în anii cei mai dinamici ai evoluției țării noastre, problema ocrotirii sănătății a fost abordată într-un spirit nou, revoluționar. Activitatea în acest domeniu a fost orientată, cu prioritate, spre măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor, de înlăturare decisă a factorilor nocivi care pot interveni în echilibrul dintre om și condițiile sale de viață și muncă, de mediu, spre ceea ce se numește medicina omului sănătos.

Dezvoltarea 
bazei materialePotrivit cu ritmul general al dezvoltării economice și sociale a țării și avînd la bază potențialul în continuă creștere al economiei naționale, s-a desfășurat, în toți anii construcției socialiste, dar îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, o intensă activitate pen

tru creșterea și perfecționarea ba
zei materiale a ocrotirii sănătății. Marile eforturi făcute în acest domeniu s-au materializat în extin
derea și diversificarea rețelei de 
unități sanitare pe întreg teritoriul 
țării.Astfel, pentru asistența medicală ambulatorie, de medicină generală, funcționează, în prezent, peste 5 700 
dispensare medicale (față de 1239 
unități în 1938), dintre acestea 
aproape 3 000 fiind amplasate in 
mediul rural.Asistența medicală ambulatorie de specialitate este asigurată prin 
439 dispensare-policlinici (față de 
numai 37 in 1938), cu 5 500 cabinete 
de specialitate, mai bine de o treime din dispensarele-poli clin ici funcționind în localuri moderne, special construite. Cele a- 
proape 200 000 paturi de spital reprezintă o creștere de peste 
6 ori față de 1938, revenind 8,8 paturi, în medie, la o mie de locuitori, față de numai 2 paturi în 1938. Noile unități sanitare au fost dotate cu aparatură și utilaje medicale modeme, cu mijloace profilactice

NUMĂRUL PATURILOR _ _ _ _ _ _ _ _
DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ÎN SPITĂLEj

si terapeutice la nivelul cerințelor și exigențelor calitative actuale.In strinsă legătură cu puternica dezvoltare economică a țării, cu amploarea procesului de urbanizare, cu complexitatea'•vieții mh'de't-••• ne, s-a trecut la înființarea și extinderea unor noi profile de unități medicale. Au fost construite 
mari unități spitalicești în toate ju
dețele, au fost create laboratoare și servicii de explorări funcționale de mare randament, au fost organizate, pentru prima dată la noi în țară, secții de tratament în pro
file de avangardă ale medicinii, cum sînt chirurgia cardiovasculară, neurochirurgia, chirurgia plastică și reparatorie ; au fost create șj dotate corespunzător servicii specializate de oftalmologie, trau- matologie-ortopedie, urologie etc.De remarcat este și faptul că, 
în ultimii ani, s-a trecut la asigu
rarea din producție internă a ma
terialelor necesare îngrijirii medi
cale de bază. Printr-un program elaborat de Ministerul Sănătății împreună cu ministerele economice de resort s-a stabilit să se realizeze la un nivel calitativ corespunzător aparatura, instalațiile medicale și materialele sanitare de uz curent, înființîndu-se și un centru de cercetare și proiectare pe lingă întreprinderea de tehnică medicală.

Număr sporit 
de cadre medicaleConcomitent cu dezvoltarea bazei materiale a crescut corespunzător numărul personalului medi- co-sanitar, precum și gradul de calificare, competenta lui. Păstrînd și dezvoltînd marile tradiții ale școlii medicale românești, partidul și sta- , tul nostru s-au preocupat permanent de formarea personalului medical calificat.Detașamentul celor aflați în serviciul sănătății cuprinde astăzi 

peste 44 000 medici, față de numai 
15 583 în 1950 și 27 900 în 1965. Corespunzător a crescut și numărul 
personalului mediu sanitar, ajungi nd la circa 135 000 în prezent — aproape dublu față de 1965.Ca efect direct al eforturilor făcute de societate pentru sporirea numărului cadrelor medicale și extinderea bazei materiale a sănătății, principalii indicatori demogra

fici și ai stării generale de sănătate 
a populației au înregistrat o evolu
ție favorabilă atit in privința reducerii numărului de îmbolnăviri, cit și a creșterii duratei-medii a vifețil. Totodată, s-a recfii's ori s-a; eradicat morbiditatea în cazul unor boli, precum malaria, tifosul exan- tematic, febra recurentă, poliomielita, difteria, tetanosul, febra tifoidă, tuberculoza ș.a.

Esențialul - 
prevenirea 

îmbolnăvirilorPe lîngă preocupările medicinii clasice, îndreptate spre vindecarea omului bolnav, se profilează din ce în ce mai pregnant o nouă orientare, prin care se urmărește definirea raportului om-mediu în condițiile dezvoltării sociale actuale și de perspectivă. Este vorba, in speță, de ceea ce limbajul de specialitate numește „medicina omului sănătos", care vizează dezvoltarea 
activităților profilactice, asigurarea 
prin măsuri preventive a unei cit 
mai bune stări de sănătate a popu
lației.Pornind de la interdependența sănătate — capacitate de muncă — randament, medicina omului sănătos cuprinde acțiuni extrem de di
verse, de la măsurile de apărare a 
mediului înconjurător și de protec
ție a muncii pină la largi acțiuni 
antiepidemice, măsuri de intensifi
care a gradului de cultură sanitară 
a populației, de promovare în rin- 
dul maselor de oameni ai muncii a 
unei concepții corecte privind re
gimul de viață și activitate, de mișcare și odihnă, de igienă și alimentație pe criterii științifice.Izvorînd din obiectivele fundamentale ale Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, perspectivele de dezvoltare a sectorului sanitar dovedesc înaltul umanism ce caracterizează întreaga politică a partidului, grija deosebită care se acordă în societatea noastră menținerii și întăririi sănătății fizice și intelectuale a tuturor cetățenilor, creșterii perioadei active și dezvoltării viguroase a omului, a întregii societăți.

Mihai IONESCU

SCRISORI AIE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile 
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om 

Amplasarea obiectivelor industriale — potrivit cerințelor

eficienței economiceMai mulți cetățeni din orașul Jibou au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu o scrisoare în care arătau că proiectul de amplasare in această localitate a unei fabrici de zahăr a fost modificat, stabilindu-se construirea acestui obiectiv in municipiul Zalău. Ei relatau, de asemenea, că tot în același mod s-a schimbat amplasarea unei centrale electrotermice, ’care urma să furnizeze energie electrică și termică unităților industriale din localitate, precum și căldură și apă caldă menajeră pentru locuințe. Dar și acest obiectiv a fost mutat tot în municipiul Zalău.Potrivit indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, problemele ridicate in scrisoare au fost examinate de un colectiv de specialiști de la Ministerul Energiei Electrice
Pentru redresarea cooperativei, măsuri eficiente,

adecvate condițiilor specificeLa Cehal, comună situată în județul Satu Mare, s-a constituit în 1980, potrivit normelor democrației cooperatiste și voinței cooperatorilor, o cooperativă agricolă de producție prin unificarea celor trei cooperative existente în satele aparținătoare : Cehal, Cehăluț și Orbău. După cum rezultă din-, tr-o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, cooperativa a- gricolă de producție unificată nu a înregistrat progresele scontate in creșterea producției, în starea sa economi co-financiară.Cauzele acestei situații au fost clarificate de activiști ai C.C. al P.C.R., ai U.N.C.A.P., sub îndru
marea secretarului C.C. al P.C.R. și a președintelui Uniunii Naționale a C.A.P., care, așa cum a indicat secretarul general al partidului, au analizat la fața locului faptele relatate. A reieșit astfel că producțiile, cu mult sub cele planificate, se datoresc slabei preocu-
Epilogul, necesar

„A fost, exclus din comitetul comunal de partid Bonțida și din rîndurile partidului Ciociu Pavel, hotărindu-se totodată destituirea lui din funcția de inginer-șef al C.U.A.S.C. Bonțida pentru îmbogățire • pe căi necinstite și nesinceri- . tate, pentru rezultatele țnecores- ;.. ...punzatoare /ale Asociației ; e'cono- ' "mice întercoopefatiste Răscruci' îh anii 1980—1982, unde a funcționat ca director. Actele cu caracter penal și civil in sarcina lui au fost predate organelor județene ale procuraturii și miliției pentru continuarea anchetei". Am citat din raportul de cercetare al secreta
rului cu probleme agrare al C.C. 
al P.C.R., care, din indicația to-, varășului Nicolae Ceaușescu, a coordonat cercetarea unei scrisori referitoare la ilegalitățile și abuzurile săvîrșite de fostul director al A.E.I. Răscruci, județul Cluj.Ce a determinat adoptarea unor asemenea decizii ?Aflăm din raportul de cercetare că în anii 1980—1982 rezultatele\ economico-financiare ale unității

V____________________________________________

UNITĂȚI TURISTICE 
IN JUDEȚUL CLUJCei ce doresc să-și petreacă vacanța pe meleagurile județului Cluj au la dispoziție cîteva atrăgătoare unități turistice și de alimentație publică. Una dintre acestea este 

Cabana Buru, amplasată la „poarta" munților Apuseni, la numai 4 km de Cheile Turzii, pe drumul național Turda — Cimpeni, într-un peisaj deosebit de pitoresc, pe Valea^ Arieșului. Cabana este deschisă în orice sezon, oferind cazare în camere cu două și trei paturi, cu confort modern și încălzire centrală. Unitatea dispune, de asemenea, de un restaurant care servește gustoase preparate culinare cu specific tradițional șl local.O altă unitate apreciată de vizitatori este Popasul turistic „Tera
sa Căpuș", situat pe șoseaua națională Cluj-Napoca — Oradea, lîngă o pădure de stejari. Turiștii găsesc aici condiții de cazare in căsuțe din zid, cu încălzire centrală (48 de locuri), precum și un restaurant.Un plăcut loc de popas este și 
Cabana Ardeleana la 3 km de localitatea Călățele, într-o pădure de brazi, In apropiere de lacul de 

și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu reprezentanți ai Comitetului județean al P.C.R. Sălaj, sub îndru.- 
marea prim viceprim-ministrului și a viceprim-ministrului de resort ai guvernului.Referitor la construirea fabricii de zahăr Zalău, din analiza efectuată a rezultat că materia primă se poate asigura in aceleași condiții economice atit la Zalău, cit și la Jibou, centrul de greutate al zonelor de producție de sfeclă de zahăr fiind la distanță egală fată de cele două localități. în schimb, amplasarea fabricii de zahăr la Zalău ar duce la o economie de investiții de circa 250 milioane lei, în condițiile realizării unui beneficiu anual de circa 9 milioane lei. Aceste avantaje se datorează, in 

pări pentru folosirea integrală și corespunzătoare a terenului, din care cauză pămîntul situat in pantă s-a degradat. Producțiile mici obținute, atit in sectorul vegetal, cit și în zootehnie, lipsa de disciplină, slaba pregătire profesională a unor cadre de conducere și a unor specialiști au dus Ia rezultate econo- mico-financiare nesatisfăcătoare. Pe de altă parte, o suprafață de peste 140 hectare de teren repartizată ca loturi în folosință personală a fost lucrată in mod nesatisfăcâtor.Pentru îmbunătățirea activității de producție și a situației econo- mico-financiare a cooperativei s-au luat o seamă de măsuri, punîn- du-se accentul pe dezvoltarea unor sectoare specifice, a unor ramuri de producție adecvate. S-au prevăzut dezvoltarea creșterii ovinelor pînă la 15 000 capete, creșterea pînă la 400—450 hectare a suprafețelor cultivate cu in pentru fibră, cultivarea sorgului pe 50 hectare și 
și previzibil, al unor practici abuziverespective au fost necorespunzătoare, inregist'rîndu-se mari ‘pierderi financiare. Nerealizarea planului la livrările de carne a fost, totodată, legată de neasigurarea furajelor, proasta îngrijire a animalelor.Cu toate că unitatea' înregistra Cioclu Pavel a ’fost . promovat ■în" ’funcția de inginer-șef la C.U.A.S.C. Bontița, la aceasta contribuind și aprecierile anuale elogioase semnate de ing. Boldur Bazil, director la D.G.A.I.A. Cluj. De pe urma funcției de director, el a tras diverse foloase materiale : pentru folosirea casei, proprietatea asociației, a garajului, magaziei șt anexelor a plătit o chirie de numai 152 lei lunar în loc de 599 lei, păgubind unitatea cu peste 53 000 lei ; a împrejmuit în mod abuziv cu materialele asociației, plasă din sîrmă și stîlpi din beton, o suprafață de 1 320 mp teren arabil pe care .a cultivat-o în interes personal ; a luat toate fructele dintr-o livadă de 30 ari, din care a pro

acumulare Beliș, la 17 km de Huedin (22 locuri de cazare și restaurant).Lingă localitatea Izvorul Crișu- lui, pe șoseaua națională Cluj-Napoca — Oradea, într-un decor pitoresc, la 680 m altitudine, pe Valea Crișului Repede, se află Popa
sul turistic „Izvorul Crișului" cu 42 locuri de cazare în căsuțe și restaurant. 

A

principal, faptului că la Zalău fabrica beneficiază de folosirea agentului termic de la centrala de termoficare existentă, cu funcționare pe bază de cărbune și cu disponibilități de cap'acitate. Totodată, fabrica de zahăr va putea dispune de utilitățile necesare in comun cu celelalte unități industriale de pe platforma Zalău.în legătură cu solicitarea de a se amplasa o centrală termică de zonă, s-a prevăzut construirea unei centrale termice cu o capacitate de 25 Gcal/oră și 12 tone/oră abur, care să aibă ca termen- de punere în funcțiune anul 1985. în baza înscrierii in plan a comenzii Consiliului popular al județului Sălaj, Ministerul Energiei Electrice va întocmi documentația tehnico- economică pentru centrala termică.

prelucrarea lui în cadrul cooperativei ; înființarea de noi plantații pomicole pe terenurile în pantă ; verificarea situației tuturor loturilor in folosință personală și aplicarea întocmai a prevederilor statutare ; întărirea muncii politico- educative în rîndul cooperatorilor, intensificarea activității culturale și de pregătire profesională.Totodată, comitetul comunal de partid și adunarea generală a cooperatorilor au adoptat și unele măsuri organizatorice ; pentru activitatea nesatisfăcătoare și lipsurile manifestate au fost sancționați pe linie de partid și înlocuiți din funcție președintele C.A.P., Ion Borșe, contabilul-șef Ion Ma- linetescu și a fost atenționat ingi- nerul-șef, Ion Picoș, recent numit în această funcție. De asemenea, urmează ca organele agricole județene și comitetul județean de partid să acorde un ajutor sistematic consiliului de conducere al cooperativei.
dus țuică pentru sine, și altele. S-a confirmat, de asemenea, faptul că fostul director avea comportări imorale, manifestări de nesince- ritate și necinste.împreună cu secretariatul comitetului județean al P.C.R. s-au stabilit și alte măsuri pplitico-organț-’țj continuarea cu' caracter pe»'? nai și civil și sancționarea celor vinovăți, îmbunătățirea activității unității. Menționăm că s-a considerat necesar să fie sancționați și activiști cu munci de răspundere care aveau obligația, prin atribuțiile lor, să depisteze din timp și să asigure înlăturarea gravelor lipsuri constatate. A fost sancționat pe linie de partid și scos din funcție ing. Boldur Bazil, director la D.G.A.I.A. Cluj ; organizatorul de partid al C.U.A.S.C. și președintele U.J.C.A.P. .au fost sancționați cu vot de blam. S-a hotă- rît, de asemenea, ca măsurile luate să fie prelucrate cu activul de partid și de stat din agricultură.

Neculai ROȘCA y

Și la Hanul Pescarilor, situat aproape de Luncani, pe malul riu- lui Arieș, turiștii au la dispoziție 22 locuri de cazare în căsuțe tip camping și un restaurant care servește, pe lîngă alte specialități, o gamă variată de preparate din pește.
în imagine: Cabana „Ardeleana"

FAPTUL
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Din presa , județeană
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Omenie

De ani și ani de Zile, Ștefan 
Bocaniciu din Luduș aduna 
flori de sunătoare. S-a dus și in 
această vară,, la cules de sună
toare, în pădurea Bogății.

Dar seara, Ștefan Bocaniciu, 
în virstă de 77 de ani, nu s-a 
mai întors acasă. Sînt alertați 
lucrătorii de miliție, iar aceștia 
solicită sprijinul oamenilor...

Intr-un gest de omenie și so
lidaritate — citim in ziarul 
„Steaua roșie" din Tîrgu Mu
reș — au răspuns chemării nu 
mai puțin de 120 de oameni. Cu 
toții au pornit să „grebleze" pă
durea.

După aproape două zile și 
două, nopți, bătrînul a fost gă
sit intr-un desiș. I se făcuse 
rău și abia mai mișca. A fost 
transportat în grabă la spital.

Un om a fost salvat de alți 
120 de oameni care au sărit, ca 
unul, într-o firească faptă de 
omenie.

Cărți rare
In colecțiile Bibliotecii filia

lei din Cluj-Napoca a Acade
miei a fost identificat un foarte 
prețios incunabul. Este vorba 
de comentariile lui Thoma de 
Aquino la una din operele ves
titului filozof antic Aristotel. 
Lucrarea a fost tipărită la Ve
neția, în anul 1495.

Din ziarul „Făclia" mai aflăm 
că fondul de manuscrise slavone 
al aceleiași biblioteci s-a îmbo
gățit cu încă unul deosebit de 
valoros. Este un Tetraevanghe- 
liar care a fost copiat in Mara
mureș și datează din jurul anu
lui 1430.
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I Limpede 
cum e cristalul

...O apă limpede cum e cris
talul unduiește in cercuri largi, 

Itot mai largi, pînă se pierd, 
spărgindu-se la mal, bărci cu 
visle plutesc și se leagănă alene 
pe luciul lacului, momente de 

, liniște și vis...
...O apă verzuie, stătută, îm- 

bîcsită de tot felul de ghemo
toace de hirtie și resturi mena
jere, fără bărci și fără visle. 
Lingă tăblița indicatoare „Scăl
datul interzis", cițiva. temerari 
se avintă ca într-o baltă pă
răsită.

Două imagini : prima, așa 
cum ar trebui să fie, a doua — 
așa cum „Gazeta Gorjului" pre
zintă starea actuală a lacului 
„Debarcader" din Tirgu Jiu.

Se vede treaba că edilii n-au 
, măi „debarcat"* de multă vreme 
' pe Ta... „Debarcader". O pot 

face acum. Dar mai repejor, 
pină nu trece vara...

Neglijență
O fetiță de virstă preșcolară 

din cartierul Craiovița Nouă 
se juca împreună cu alți copii 
în jurul blocului 136 A. Prinsă 
cu joaca, fetița, a căzut intr-o 
gură de canal lăsată descoperi
tă de meșterii de la Exploatarea 
gospodăriei orășenești (E.G.O.). 
Fetița a trebuit să fie internată 
in spital.

Cazul s-a petrecut in urmă 
cu doi ani.

Cu surprindere citim în zia
rul „înainte" din Craiova că, 
acum cîteva zile, exact in ace
lași loc, altă 
dată de zece 
lași necaz...

De unde se 
de la E.G.O. 
făcut un lucru 
n-au mai trecut pe acolo cu... 
anii.

In fața obștii
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ani, a avut ace-
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Ivede că meșterii 

nu numai că au 
de mîntuială, darI
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O intîmplare mai puțin obiș

nuită relatează Victor Micu in 
ziarul „Zori noi“ din Suceava. 
Intr-o noapte, la sediul Consi
liului popular din comuna Ve- 
rești era de veghe Simion No
vac. La un moment dat a zărit 
un individ furișîndu-se spre o 
magazie cu cereale. Vigilent, 
Novac dă alarma și sosește in 
grabă la fața locului paznicul 
Costache Crețu. Cum Novac i-a 
spus că nu poate părăsi postul 
„de mare răspundere" pe care-l 
are la primărie, Crețu a început 
să-l urmărească pe individul cu 
pricina. Rămas singur, „vigilen
tul" s-a dus la magazie și a 
început — să vezi și să nu 
crezi ! — să-și umple pentru el 
cițiva saci cu porumb.

Adus in fața obștii, la jude
cată, Novac nu și-a putut ridi
ca ochii din pămint. Un consă
tean observa : „Novac a făcut 
cam așa : aleargă tu după hoț, 
ca să pot fura eu în liniște".
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Harnicul colectiv de muncă al întreprinderii de transport auto Argeș, in căutările sale de exploatare rațională, economicoasă a parcului auto de care dispune, a reușit să găsească și să ofere, in premieră, o metodă de înlocuire totală a benzinei cu metanolul la autocamioane, autoturisme de teren ARO și Dacia. Este vorba de utilizarea unui 
metanol denumit „frunți de distila
re", de fapt un reziduu, rezultat din 
procesul de fabricație Ia Combinatul 
de fibre sintetice din Cimpulung.— Aplicarea noii soluții tehnice — ne spune ing. Ionel Dinu, directorul Autobazei 3, de unde a pornit ideea și unde de fapt s-a concretizat ea — dă răspuns problemei utilizării de noi combustibili în transporturi.— Cum ați ajuns Ia ideea de a folosi reziduurile de Ia combinatul de fibre sintetice ?— Ne-am gindit că el, funcționind pe bază de produse din petrol, nu se poate ca din procesul de producție să nu rezulte ceva care să nu ne fie de folos și nouă. Am mers acolo, am găsit înțelegere la conducerea combinatului și am identificat reziduul despre care este vorba. Am luat probe și am început lupta cu necunoscutul.în competiție, ca pilon de bază, a 

intrat mecanicul Ilie Neagoe, unul dintre cei mai experimentați specialiști in materie de carburație și aprindere.— Și cum ați demarat experimentul ? îl întrebăm pe acesta.
La Pitești, un convingător experiment

500 AUTOVEHICULE CIRCULĂ CONSUMÎND 
METANOL ÎN LOC DE BENZINĂ

— Am introdus combustibilul în rezervorul unui, camion SR ce funcționa cu benzină. L-am pornit și am văzut că merge, chiar dacă mai „tușea". S-a oprit, l-am pornit iar și am început să-i observăm „olurile". Concluzia desprinsă : totul depinde de carburator, acestuia trebuind să-i aducem cîteva modificări simple. Adică să lărgim orificiile jiglerelor carburatorului. Și le-am lărgit S-a 

ivit și problema lipsei de jiglere la unele mașini, pentru că fuseseră scoase din fabricație. Și atunci mi-am adus aminte de jiglerele decalibrate înlocuite și puse de mine de-o parte pentru recondiționare.

Le-am folosit și pe acestea cu bune rezultate.— Operația e costisitoare, durează mult ?— O jumătate de oră durează operația și nu costă nimic.Și acum să observăm, împreună cu conducerea autobazei, avantajele acestei soluții. 'Contabilul-șef, Dumitru Marinescu, prezintă, în graiul exact al cifrelor, următoarea socoteală : prin utilizarea de către cele 

120 de autocamioane de mare tonaj, autoturisme ARO și Dacia a 60 tone metanol, s-a înregistrat, de la începutul anului, o economie de 283 000 lei, iar pînă la sfîrșitul anului această economie se dublează.

Dar să privim avantajele și mai în detaliu : dacă un litru de benzină CO-90 costă 8 lei, aceasta înseamnă că la 100 km parcurși, un autocamion consumă benzină în valoare de 240 lei, în vreme ce valoarea metanolului este de 1,80 lei litrul.Consumul de metanol, în condițiile în care motoarele funcționează la parametri normali, cu aprinderea bine pusă la punct, este de 40 litri la autocamioanele SR de mare to

naj, iar la autoturismele ARO și Dacia de pînă la 16 litri. Se face precizarea că noul combustibil, în comparație cu benzina, nu uzează aproape deloc bujiile, înregistrîn- du-se și Ia acest capitol o impor

tantă economie de piese, iar metanolul e mai puțin poluant decît benzina. Și o altă precizare : în sezonul rece, cînd pornirea autovehiculelor devine mai greoaie, această operație se realizează cu puțină benzină, cu ajutorul unui dispozitiv confecționat în autobază și care se află montat deasupra carburatorului. Iată ce ne-au declarat doi dintre conducătorii auto. Mihai Stanciu : De la începutul anului, cu camioneta 

Dacia am parcurs 20 000 km numai pe bază de metanol. Motorul a funcționat mai bine decît cu benzină, îndeplinindu-mi în condiții optime planul la transportul mărfurilor". Nicolae Badea : „Conduc, pe bază de metanol, un autocamion SR de 9 tone. Am parcurs 15 000 km. Puterea motorului nu a scăzut. Dimpotrivă, el s-a comportat bine. Deși consumul de metanol este mai mare decît al benzinei, in ce privește costul, el e mult mai avantajos".în concluzie, cel mai mare avantaj pe care-1 reprezintă noul combustibil este acela că el este mult mai ieftin și se găsește în cantități îndestulătoare. Avantajele metanolului au crescut ca proporție prin folosirea lui la alte 211 autovehicule ale celorlalte autobaze ale I.T.A., cit și la cele 120 autocamioane ale întreprinderii județene de transport local Argeș. In total, deci, aproape 
500 autovehicule consumă acum me
tanol în loc de benzină, punîndu-se astfel și mai mult în evidență eficiența soluției adoptate de folosire a sa la tot mai multe mijloace de transport.

Gh. CÎRSTEAcorespondentul „Scînteii"
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Ștefan 
ispră- 
fusese

Exces de zel
După ce inginerul 

Borbei din Giurgiu și-a 
vit treburile pentru care . 
în delegație la Zalău, s-a dus 
spre un autobuz pentru a mer
ge la gară. Cum nu știa cu 
care anume să meargă, a pus 
piciorul pe scara primului auto
buz oprit in stația „Perla" și a 
întrebat dacă poate ajunge cu el 
la gară sau nu.

— Nu merge la gară, luați-l 
pe cel cu numărul șapte — i-a 
spus un călător.

Omul a dat să coboare, dar a 
fost împins din spate de o con
troloare.

— Stai așa, că te-am prins ! 
— i-a strigat ea cu satisfacție. ' 
Vrei să călătorești fără bilet ?

— Nu vreau să merg fără 
bilet. Poftiți, îl am in mină, 
dar am întrebat doar...

— Nici o vorbă ! Scoate banii 
și plătește pe loc amenda !

Cum omul se grăbea și cum 
nu era altă cale de scăpare, a 
plătit amenda și a coborît la 
prima stație, pentru a lua au
tobuzul șapte să nu piardă tre-‘ 
nul...

Întâmplarea, relatată în gaze
ta „Năzuința", se intitulează 
„Exces de zel".Rubrică realizată

Petre POPA
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Pregătirea temeinică a recoltării culturilor de toamnă
IALOMIȚA: Combinele sint gata să intre în lanurile

cu floarea-soarelui și porumbUnitățile agritole din județul Ialomița sint pregătite să strîngă în timp scurt floarea-soarelui și porumbul. în atelierele stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii și în secțiile acestora se fac ultimele verificări și testări la cele 677 de combine dotate cu echipament pentru recoltarea integrală a florii-soarelui. Pentru strîngerea întregii recolte în zece zile, perioadă stabilită de comandamentul județean pentru agricultură, fiecărei combine i s-a stabilit o normă zilnică de cinci hectare. în ce privește pregătirile pentru recoltarea porumbului de pe cele 93 000 de hectare, au fost reparate, verificate și testate peste 1 400 combine. La recepționarea combinelor și echipamentelor pentru recoltarea florii-soarelui au participat specialiști de la trustul S.M.A., directori, inglneri-șefi, maiștri și cei mai calificați mecanizatori din S.M.A. și cite un reprezentant — inginerul-șef — al unităților de stat și cooperatiste. Combinele și echipamentele au fost verificate staționar, dar și în condiții de funcționare. Acolo unde au existat defecțiuni, remedierile au fost efectuate imediat, iar combinele și echipamentele — supuse unor noi testări.Pentru modul cum au pregătit combinele și echipamentele de recoltat, atît pentru floarea-soarelui, cît și pentru porumb, se evidențiază S.M.A.-urile Țăndărei, Grivița, Gârbovi și Movila. Este necesar ca în zilele care au mai rămas pînă la intrarea combinelor în lanuri conducerile stațiunilor pentru mecanizare Fetești și Făcăeni să se ocupe cu mai multă răspundere de pregătirea nu numai a combinelor și echipamentelor. ci și a celorlalte mașini agricole ce vor fi folosite în apro

piata . campanie de recoltare. Ne referim, în special, la repararea tuturor mașinilor de adunat resturi vegetale și la pregătirea remorcilor în vederea, realizării fluxului recoltare — transport — eliberarea terenului.O problemă importantă se înscrie pe tot mai multe agende zilnice de lucru : recolta strinsă din lanuri va trebui să ajungă in cel mai scurt timp în magazii, unde să fie păstrată cu răspundere pentru a se evita orice pierderi. La întreprinderea județeană pentru contractarea, achiziționarea și păstrarea, produselor a- gricole Ialomița am aflat că spațiile destinate depozitării fasolei, florii- soarelui și soiei au fost pregătite în totalitate, iar pătulele pentru porumb au fost amenajate în proporție de 80 la sută. Referitor la pregătirile efectuate, Aurel Gavriș, director tehnic al acestei întreprinderi, ne-a spus : „Programul de transportare a produselor agricole la bazele de recepție s-a făcut ținîn- du-se seama de cerința ca distanțele să fie cît mai scurte. De asemenea, pentru evitarea staționării mijloacelor de transport la bazele de recepție, au fost verificate utilajele, instalațiile, aparatele, instrumentele' și materialele necesare preluării și depozitării porumbului. O atenție deosebită am acordat organizării laboratoarelor, punctelor de analiză și stațiilor pentru determinarea randamentului. Pînă la 20 august vor fi gata și spațiile de depozitare. Dealtfel, au și fost revizuite acoperișurile, pereții și pardoselile, s-au reparat platformele betonate, au fost nivelate drumurile de acces spre baze și în incintele lor. întrucît unele unități agricole trebuie să transporte recolta la distanțe mari,

de 15—20 km, s-au organizat sau sint în curs de organizare cîteva baze sezoniere".în județul Ialomița există însă unele baze de recepție, între care cele din Sărățuica, Slobozia, Fetești și Fierbinți, unde pregătirile sînt întârziate. îndeosebi, nu sint asigurate unele piese de schimb necesare reparării utilajelor. Pentru impulsionarea livrării acestor piese s-a luat legătura cu întreprinderile producătoare de- la Iași și Balș, care trebuie să înțeleagă că a sprijini unitățile agricole înseamnă a le livra în timp util piesele necesare.
Mihai V1ȘO1Ucorespondentul „Scînteii"

BACĂU: Culesul porumbului se apropie, dar nu sint
asigurateîn județul Bacău se fac pregătiri pentru strîngerea recoltei de floarea- soarelui, fasole, cartofi, sfeclă de zahăr și porumb de pe cele 86 244 hectare aflate în cultură. Direcția agricolă județeană a întocmit un program de măsuri care cuprinde, între altele, forțele mecanice și umane necesare în campania agricolă de toamnă, vitezele zilnice care trebuie realizate pe lucrări, numărul de zile in care va fi strînsă fiecare cultură. Acum. în multe unități agricole se fac pregătiri intense pentru strin- gerea roadelor toamnei.O atenție deosebită se acordă revizuirii și reparării tractoarelor, mașinilor. combinelor și altor utilaje. Tovarășul Aurel Vlad, inginer-șef al

toate spațiile de depozitaretrustului județean S.M.A., ne-a spus că au fost reparate, echipate și sint gata să intre în lan peste 90 la sută din combinele de recoltat floarea- soarelui și porumb. Cu excepția unor valțuri de cauciuc și a unor lanțuri speciale, care au trebuit să fie aduse de la întreprinderi din alte județe, celelalte piese de schimb necesare reparării combinelor au fost asigurate pe plan local. De asemenea, au fost reparate aproape în întregime și mașinile pentru recoltat cartofi, dislocatoarele de sfeclă și alte utilaje. Din situația operativă existentă la trustul S.M.A. rezultă insă că mai sînt de reparat circa 20 de combine și echipamente pentru recoltat floarea-soarelui și porumb, îndeosebi la S.M.A. Traian, Hemeiuși și Răcăciuni. Se impun măsuri urgente pentru ca și reparațiile la aceste mașini să fie terminate în timp util, astfel îneît să poată fi folosite chiar din prima zi de recoltare. Am urmărit pe teren care este stadiul pregătirii utilajelor.Anul trecut, unitățile din consiliul agroindustrial Izvoru Berheciului au obținut cea mai mare producție de floarea-soarelui din județ. Și acum recolta se anunță a fi bună. Aici, cele 14 combine echipate pentru această cultură au fost reparate și scoase la marginea solelor. Cooperatorii din Oncești, Colonești, Filipeni, Izvoru Berheciului au pregătit mijloacele de transport, au organizat echipe care să adune tulpinile de floarea-soarelui în urma combinelor și așteaptă doar semnalul începerii lucrărilor.Concomitent cu repararea mașinilor și utilajelor, in județ se pregătesc spatiile destinate depozitării recoltei. Inginerul Marian Gheorghiță, directorul întreprinderii județene de contractare, 1 achiziționare și păstrare a produselor agricole, ne spunea că aproape toate spațiile de depozitare

a boabelor de porumb, fasolei și florii-soarelui, unde vor transporta recolta unitățile agricole din consiliile , agroindustriale Sascut, Podu Turcului, Dealu Morii, Hemeiuși, Moinești au fost reparate, curățate și dezinfectate. Utilajele necesare — încărcătoare, batoze, benzi transportoare, cîntare-basculă, aparatură de la- boratpr etc — au fost puse în stare de funcționare. Este întîrziată insă pregătirea pătulelor pentru porumbul știuleți, pină acum lucrările fiind realizate doar in proporție de 69 la sută. La bazele de recepție, unde urmează să transporte porumbul unitățile cooperatiste din consiliile agroindustriale Răcăciuni și Traian, pătulele stau nereparate sau sînt blocate cu porumb din recolta anului trecut. Foarte mult sint întîrziate lucrările și la noile magazii în care urmează să fie depozitată recolta acestei toamne. La baza de recepție unde vor transporta recolta unitățile cooperatiste din consiliul agroindustrial Podu Turcului trebuie făcute pătul'e pentru 3 000 tone de porumb. Deși vremea culesului bate la ușă, construcția acestor pătule nici nu a început 1 Este imperios necesar ca atît beneficiarul — conducerea întreprinderii județene de profil — cît și constructorul — trustul județean de construcții-mon- taje — să ia măsurile energice pentru grăbirea lucrărilor, în așa fel ca spațiile respective să fie terminate în cel mai scurt timp. La rîndul său, comandamentul județean pentru agricultură are datoria de a interveni cu hotărîre pentru accelerarea lucrărilor la noile obiective de investiții, asi- gurînd depozitarea recoltei acestui an în condiții bune, fără nici un fel de pierderi.
Gheorqhe BALTAcorespondentul „Scînteii"

ÎN INDUSTRIE A
muncă mai

lectivelor de oameni ai muncii le revin răspunderi sporite în acest domeniu.— Prin înnoirea și modernizarea continuă a producției, corespunzător cerințelor tot mai exigente ale beneficiarilor interni și ale pieței externe — ne spune inginerul șef al combinatului, Eugen Mogoșan — am reușit ca întregul spor de producție-marfă să se concretizeze in produse deo

IA C0MBINATU1 DE INDUSTRIALIZARE A LEMNULUI PIPERA

lună de lună, în primul semestru 
realizindu-se 52 la sută din sarcinile 
de plan pe întregul an. Dar să ne oprim asupra citorva dintre măsurile întreprinse în acest scop în combinat.La secția a Vll-a, bunăoară, sint in curs de finalizare ample lucrări,

iar în celelalte unități ale combinatului s-a trecut la sectorizarea secțiilor în ateliere cu produse specifice, specializate în realizarea unor loturi de produse în serie mică. în același timp, s-a dezvoltat și modernizat atelierul central de sculărie, s-a orga

de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., activitatea din fiecare secție și atelier în parte, în vederea identificării și valorificării depline a tuturor rezervelor interne de creștere a productivității muncii. Măsurile și soluțiile stabilite pînă acum vor asigura un spor de productivitate de peste 15 la sută. Dar acțiunile inițiate in acest scop continuă".

15 milioane lei producție-marfă peste prevederile planului! Iată unul din obiectivele asumate în întrecerea socialistă pe acest an de colectivul Combinatului de industrializare a lemnului Pipera din București. Aqțio- nînd cu răspundere pentru a-și aduce o contribuție cit mai substanțială la înfăptuirea sarcinii formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., privind realizarea pină la sfîrșitul anului a unei producții industriale suplimentare în valoare de cel puțin12 miliarde lei, colectivul combina
tului a obținut în șapte luni ale a- 
nului, peste prevederile de plan, o 
producție-marfă în valoare de 9,4 mi
lioane lei.

Fiecărui produs — o des
tinație precisă. Desigu'r> este cunoscut că în economia noastră planificată nici un produs nu se fabrică și nu trebuie să se fabrice ca un scop în sine. Reamintim această cerință economică pentru că respectarea ei prezintă o importanță majoră pentru buna funcționare a întregului mecanism productiv, pentru că, așa cum prevăd noile măsuri adoptate recent de înaltele foruri ale partidului și statului in vederea întăririi autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii economico-financiare, co

sebit de utile economiei naționale : mobilă, plăci înnobilate din lemn, uși celulare, plăci aglomerate din lemn ș.a. De fapt, ca urmare a creșterii producției-marfă, în cele șapte luni care au trecut de la începutul anului exportul a fost cu peste 45 la sută mai mare decit în aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, livrările de mărfuri la fondul pieței au fost superioare sarcinilor de plan cu aproape două milioane lei.
întregul spor de produc

ție, pe seama creșterii pro
ductivității muncii. In timpul documentării, un fapt ne-a reținut în mod deosebit atenția : aici, prevederile de plan la producția fizică și marfă au fost indeplinite și depășite

care vor schimba total vechea organizare, acest sector urmînd să devină, din punct de vedere al organizării producției și a muncii, un sector etalon, model pentru toate fabricile de mobilă din țară. Noua organizare are în vedere, între altele, optimizarea și mecanizarea transportului intern, agregatizarea utilajelor independente pentru prelucrarea elementelor masive din cherestea — o adevărată noutate în industria mobilei — organizarea ergonorpică a locurilor de muncă unde se execută operații manuale,, precum și alte măsuri organizatorice care, în final, vor asigura creșterea cu peste 42 la sută a productivității muncii. în cadrul fabricii de scaune se află în curs de amenajare un nou sector, unde se vor realiza elementele curbate din lemn,

nizat o ascuțitorie centrală, eliminîn- du-se cele din secții, s-au mecanizat numeroase operații care se executau manual.Desigur, șirul unor asemenea acțiuni ar putea fi continuat. Nu vom insista însă asupra lor. în schimb, notăm că la combinatul bucureștean ca urmare a eforturilor depuse pentru organizarea superioară a activității productive, întregul spor de producție a fost obținut prin creșterea productivității muncii. „Iar rezervele existente în această privință — ne preciza secretarul comitetului de partid al combinatului, Victor Fuio- rea — sînt încă foarte mari. "în prezent, îfi combinat se analizează, în spiritul înaltelor exigențe formulate

„Cu ce cheltuieli produ
cem ?" ~ iată 0 între'3are care, după cum ni s-a relatat, intervine tot mai insistent în discuțiile muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și economiștilor combinatului bucureștean.— Noi ne-am pus această problemă dintotdeauna — ne relatează comunistul Ștefan Șei'bu, șeful atelierului polizare din secția a IV-a. Este însă firesc ca acum ea șă fie abordată cu cea mai înaltă răspundere. Nu greșesc dacă spun că astăzi fiecare muncitor și specialist din. combinat este intr-un fel și contabil, fiecare socotind la locul său de muncă cît producem și cu ce consumuri pro

ducem. Scopul acestor calcule ? Să realizăm o producție cit mai mare cu cheltuieli cît mai mici.Șeful atelierului proiectare, Dumitru Cucu, ne prezintă — in fața unei planșete și apoi pe teren — circuitul materialelor refolosibile pe ateliere, secții și gestiuni, precizind că de la Începutul anului - au fost atrase in circuitul productiv, peste sarcinile planificate, materiale refolosibile in valoare de 200 000 Iei ; totodată, a- flăm că prin utilizarea rumegușului și a altor resturi de material lemnos s-a obținut o producție de peste 163 000 mp PAL. La rîndul său, șeful biroului plan, Mihai Bu- nescu, vine cu date pe ansamblul combinatului, cifre care atestă că, prin asemenea măsuri și acțiuni, cheltuielile materiale planificate la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse în primul semestru cu 3,3 lei, iar beneficiile au fost depășite cu 2,2 milioane lei.Sînt fapte ce demonstrează cu prisosință ce resurse însemnate pot fi puse în valoare atunci cind întregul colectiv acționează cu spirit gospodăresc și inițiativă.
Ilie ȘTEFAN 
Dumitru TÎRCOB

Instalații cu performanțe tehnice superioare, dar cu mai puțin metal
Grija pentru economisirea și gospodărirea cit mai rațională a metalului constituie una din vechile și constantele preocupări ale muncitorilor și specialiștilor de la întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgo- viște. Practic, nu există produs care să nu fie supus periodic unei adevărate analize critice atît din punct’de vedere al cantității de metal încorporat, cât și al tehnologiilor aplicate. In felul acesta, deși normele de consum s-au redus permanent, consumul de metal s-a situat cu regularitate în ultimii ani sub nivelul planificat. Astfel, în contul economiilor totale de 

metal s-au înscris peste 347 tone 
anul trecut și 310 tone in șapte luni 
din acest an.1 S-ar putea crede că întreprinderea are o situație privilegiată, care permite să se obțină cu destulă ușurință economii de sute de tone de metal, Precizarea se impune deoarece, după cum ne demonstra tovarășul Ion Bărbieru, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, situația este cu totul alta. Profilul de fabricație al unității impune respectarea cu strictețe a normelor de calitate a producției (iar instalațiile de foraj realizate la Tîrgoviște și-au cîștigat de mult un renume de prestigiu in multe țări de pe glob) și determină în același timp un coeficient destul de scăzut de utilizare a metalului, mai mic chiar, de 70 la sută. Faptul că din anul 1980 și pină în prezent coeficientul de utilizare a laminatelor finite pline din oțel, de exemplu, a crescut de la 62 la sută la 66,7 la sută ilustrează însă tocmai această perseverență a colectivului in găsirea unor noi soluții pentru diminuarea pierderilor de metal.

Desigur, măsurile concrete care se pot lua pentru economisirea și valorificarea superioară metalului diferă de la o unitate la alta. Totuși. din experiența acestei Întreprinderi rezultă cîteva direcții de acțiune de ordin mai general, care pot fi a- plicate și în alte unități constructoare de mașini.
Debitarea centralizată a 

metalului se dovedește o măsură deosebit de eficientă. „Pină in urmă cu cîțiva ani de zile, debitarea metalului se făcea în fiecare secție de producție, ne precizează maistrul 
Nicolae Bălan, șeful atelierului de debitare. Pe lingă faptul că utilajele de debitare erau împrăștiate prin toată întreprinderea, acest sistem de organizare a producției avea și alte dezavantaje. In mod normal, prin debitarea metalului rămîneau diferite capete de bară, ștraifuri, pe care, în principiu, secțiile trebuiau să le restituie la depozitul de materiale. Dai- în realitate, majoritatea acestor capete se pierdeau prin curtea unității sau erau trimise la retopit, în orice caz, aceste deșeuri metalice nu mai erau folosite în funcție de marca otelului din care erau turnate. Prin organizarea centralizată a debitării toate aceste neajunsuri au fost eliminate. în orice caz, din atelierul de debitare nu se mai aruncă nici cea mai mică bucată de metal. Toate ștraifurile și capetele de bară sînt sortate și depozitate pe mărci de oteluri și dimensiuni. Totodată, din bucățile de metal prea mici, care nu mai pot fi folosite în procesul de fabricație, se execută la atelierul de

întreținere diferite piese de schimb. Din calculele pe care le-am făcut rezultă că în felul acesta se economi
sesc cel puțin 10 tone de metal pe 
lună".

Reducerea adaosurilor de 
prelucrare la piesele turnate 
și forjate echiva'eaza nu numai cu diminuarea consumului de metal, ci si cu micșorarea consumului de
IA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
PETROLIER DIN TÎRGOVIȘTE.

Eficienta acestei investiții ? Semifa
bricatele forjate pentru racordurile 
de 3,5 țoii, a căror greutate netă este 
de 25,5 kg, cintăreau înainte nu mai 
puțin de 41,1 kg. iar în prezent : 31,9 
kg. Altfel spus, numai la un singur 
racord consumul de metal s-a redus 
cu aproape 10 kg. iar coeficientul de 
utilizare a metalului a crescut de Ia 
62 la sută la 81 la sută. La toate acestea se adaugă scurtarea substanțială a timpului de prelucrare a semifabricatelor. în întreprindere se. fabrică însă mii de racorduri. în zeci de tipodimensiuni. Mai exact, ca ur
mare a reducerii greutății semifabri
catelor forjate pentru racordurile 
speciale, în acest an se vor econo
misi 960 tone de oțel aliat cu nichel 
și crom.energie la mașinile-unelte prelucrătoare. în ultimă instanță cu creșterea productivității muncii. Exemplul cel mai concludent îl constituie „cazul" racordurilor speciale. De mai multă vreme (ziarul nostru a semnalat această situație) întreprinderea primea semifabricatele forjate pentru fabricarea racordurilor- cu mari adaosuri de prelucrare de la două unități din Tohan și ■ Plopeni. In timp, s-au purtat nenumărate discuții pentru găsirea unor soluții de reducere a adaosurilor de prelucrare. care în cazul unor repere ajungeau pină la 60 la sută din greutatea netă a pieselor finite. Toate intervențiile la unitățile colaboratoare au fost însă inutile. în cele din urmă, situația a fost rezolvată tot de către întreprinderea din Tîrgoviște. care a achiziționat două Drese electrohi- draulice de 400 si 1 200 tone-forță pentru forjarea semifabricatelor.

„Cazul" racordurilor speciale nu este însă singurul de acest gen. Cu aceeași perseverență se acționează pentru reducerea adaosurilor de prelucrare și la alte repere. La instalațiile de foraj P. 80 U, prin aplicarea unor noi procedee tehnologice, consumul de metal s-a redus în total cu 10 kg la piesele turnate si cu 25 kg la piesele forjate. Prin extinderea metodei de execuție a roților de manevră în construcție sudată, consumul de metal se reduce în acest an cu 3,4 kg pe tona de armături industriale.
înnoirea și modernizarea

producției reprezintă atîttă obligatorie pentru orice cît și o importantă cale de a indicelui de valorificare a
o cerin- unitate. creștere metalului. de reducere a consumurilor. specifice. Iată de ce. sub directa îndrumare a organizațiilor de partid, sindicat si U.T.C.. muncitorii și specia

liștii din atelierul de proiectare, din toate secțiile întreprinderii au fost antrenați intr-o largă acțiune de masă pentru identificarea altor și altor posibilități de innoire si modernizare a producției. Ca atare. în pre
zent. ponderea produselor noi și mo
dernizate a ajuns la 49,8 Ia sută.Ce efecte a avut acest proces asupra consumului și gradului de valorificare a metalului ? Valoarea pro
ducției obținute dintr-o tonă de me- 
tal este cu 611 la sută mai mare în 
primul semestru al acestui an, față 
de anul 1980. Totodată, cantitatea de metal încorporată in unele instalații și subansamble s-a redus considerabil. Exemplele sint numeroase, dar nu ne vom referi decit la un singur produs, renroiectat aproape in totalitate de sculerul Ion Mihai. în secția de aparatură hidraulică și pneumatică muncitorii mai păstrează aproape ca o curiozitate vechiul tip de supapă pilotată D.N. 25 pentru instalația de foraj și care cântărește 22 kg. Spuneam ca o curiozitate deoarece noul tip de supapă, care îndeplinește exact aceeași funcție, cîntărește de 7 ori mai puțin, adică 3 kg.Fără îndoială, măsurile luate la I.U.P. Tîrgoviște pentru reducerea consumului de metal sînt în general cunoscute în toate unitățile constructoare de mașini. Specific este faptul că ele se referă la un anumit profil de producție. Iar caracteristica acestui colectiv de muncă este perseverența pe care o manifestă în urmărirea și concretizarea obiectivelor propuse.

Ion TEODOR 
Gheorqhe MANEA corespondentul- „Scînteii"

Puternică 
afirmare 
a noului !

(Urmare din pag. I)
—------------ jtă" un fel de turnătorie a viito-jrului. ;

Produse
cu caracteristici înalte, |

solicitate la exportInginera Georgeta Enescu, de lai 
întreprinderea de motoare electri-j 
ce Pitești, este poate una dintre? cele mai tinere inventatoare din! țară. Ea, care la început se făcuse» remarcată mai ales prin timiditate,;, a brevetat recent invenția „Metodă) 
de reducere a perturbațiilor radio-ș 
electrice la acționările motoarelor! 
electrice", de mare utilitate și efi-j,- ciență pentru întreprinderea piteș-ț teană, care poate realiza astfel; motoare ce satisfac exigențele pie-, ței externe. Inginera Enescu este) și autoarea altei performanțe : a! proiectat un nou tip de motor, pe? care îl comandase o firmă străină,; avind la dispoziție în loc de documentație, corespondența. și tele-; fonul prin intermediul cărora își, exprima pretențiile partenerul extern. Dar proiectarea s-a făcut în-; tr-un timp ce poate fi consemnat în cartea recordurilor. Că a fost o reușită au confirmat apoi contractele de zeci de mii de motoare încheiate cu același partener și cu alții.— Noul este condiția existenței; întreprinderii noastre — ne spune; inginera Enescu. în șapte luni, uni-i tatea și-a depășit planul la exporti' cu 25 la sută și pînă la 23 Au-; gust va îndeplini prevederile la? același indicator pe nouă luni.

• Un om tinăr, cu idei no-j 
vatoare, este și subingineruf Cornel Tureanu de Ia în-; treprinderea de mecanică fină? din București. EI a fost sufletul; 
colectivului care a realizat com-ș plicatul reper pentru presostate', și termostate numit silfon. Ur-J 
marea a fost reducerea substan-lț 
țială a importului la acel reper.;;

• Și la întreprinderea de? aparate de măsură și control? Vaslui cele cinci tipuri de ma-J 
nometre pentru mari presiuni,; 
recent introduse în fabricație, 
au fost solicitate la export, du-' 
cind la mărirea comenzilor ex-. 
terne.

Acolo unde noul se cheamă 
„recuperare"...Doctorul inginer loan Boitan, director al Combinatului chimic din 

Tirnăveni, ne prezenta o premieră' națională, la realizarea căreia co-- laboi’ase decisiv.
— „Instalația-pilot de recuperare, 

înaintată a bariului" din materialul epuizat în prima fabricație' este, intr-adevăr, cea dinții realizată în țara noastră, de către uri; colectiv din combinat. Eficien-, ța instalației constă în dimi-j nuarea costurilor de fabricație cu peste 4,6 milioane lei pe an și în creșterea productivității muncii, cu 507 lei pe fiecare lucrător. Ca să nu mai vorbim de recuperarea bariului, un material scump, necesar la fabricarea antidăunătorilor' și a altor compuși anorganici.
• Cite întrebuințări, uneori! 

neașteptate, se pot da substan
țelor chimice recuperate aflăm, 
dintr-o știre sosită din Rîmnicu Vîlcea. Specialiștii Direcției județene de drumuri și poduri au; 
dublat volumul lucrărilor de 
consolidare și asfaltare. Secre
tul ? Utilizarea materialelor se-;»' 
cundarc, respectiv a reziduurilor 
alchilice și a solvenților deza-’ 
romatizați, provenite de 1L. 
Combinatul chimic din RîmnicuVl 
Vilcea și de Ia întreprinderea 
de detergent! „Dero“-PIoiești,

In pas cu exigențele 
beneficiarilorCu semnificativa pondere de: 

67,3 Ia sută produse noi și repro- 
iectate în totalul producției-marfă a semestrului I, „Postăvăria ro
mână" din București este cu sigu-? ranță în avanposturile bătăliei pentru nou.— Planul, ne spune secretara co+ mitetului de partid, Valeria Rusul? prevedea doar 40 la sută, dar exi+ gențele modei au impus o mai rapidă modernizare și diversU ficare a țesăturilor tip lină pe care le producem. De la începutul anului s-au creat numeroasă articole noi în 107 poziții coloris- tice, contractate în cea mai mare parte pe piața externă.Inginera Anca Dumitriu, direc* torul tehnic al Centralei industriei linii, precizează la rîndul său :— La nivelul centralei, aproape 50 la sută din produse sint noi'saii reproiectate în acest cincinal. Urmează să intre în funcțiune, zilele acestea, o nouă secție în incinta „Postăvăriei", cu o capacitate anuală de 600 000 metri pătrați, unde vor fi fabricate serii mici pentru prospectarea pieței. Mărfuri ce vor îi testate, contractate și comercializate mai ales prin marele magazin propriu „Electa", cu patru niveluri, ce se va deschide la sfîrșitul acestei luni la sediul nostru, in șoseaua Pantelimon din Capitală.

• O modernă țesătorie a in
trat în funcțiune și la întreprinderea „Industria linii" din Timișoara, care asigură crește
rea producției cu 2,5 milioane 
metri pătrați țesături.

• De cîteva zile, între nume
roasele tipuri de textile fabri
cate în țară se includ și cele nețesute, ce se produc la Rîm- nicu Vîlcea în noua unitate de 
aici.

• Rod al gindirii și cercetării 
originale sint și noile tipuri de 
celofibră realizate la Combinatul de fibre artificiale Brăila, 
cu celuloză excluși” indigenă. 
Un regim pe care urmează să-1 
parcurgă și firele tehnice 
„cord", precum și celofanul, în 
componența cărora mai intră 
acum o cantitate foarte redusă 
de celuloză importată.

★
Iată doar cîteva din numeroasele 

fapte de muncă, de creație tehnică 
din ultimele zile, care se constituie 
in contribuții de preț la necontenita 
înflorire economică a patriei.

Ion MARINși corespondenții „Scînteii"
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( MILITANTISMUL CIVIC PATRIOTISMUL
AL SPECTACOLULUI TEATRALOrice judecată de valoare. lucidă și in consecință obiectivă, raportată fenomenului teatral, focalizează în conținutul ei adevărurile asupra progresului literaturii dramatice actuale și simultan, ale artei scenice. Din punctul de vedere al artei spectacolului este unanim recunoscut că teatrul românesc contemporan se constituie astăzi la cotele superioare ce aparțin noii' calități. Școala' românească de teatru se bucură de aprecierea largă a publicului, .fiind considerată o veritabilă tribună de educație a maselor. Aceasta face ca ei să.-i revină sarcini mari și complexe, mai ales în direcția calității umane a galeriei de personaje pe care le propune ca modele de conduită, ca eroi exemplari, ca oameni înaintați ai epocii și ai societății noastre. Așa cum arăta recent secretarul general al partidului, teatrul este o școală de educație a maselor, un mijloc impor- . tant de formare a caracterelor, de dezbatere a problematicii majore a timpului nostru din care oamenii, publicul spectator să tragă învățăminte. să-și îmbogățească și să-și înnobileze condiția umană, comportamentul, modul de a gîndi și acționa în concordanță cu interesele patriei, ale construcției socialiste. „Avem nevoie — a- răta tovarășul Nicolae Ceaușescu — de o artă, 

o cinematografie, de 
teatru care să prezinte 
sența, modelul omului 
care trebuie să-I făurim !“. Această cerință, în deplină concordanță cu cea mai înaintată tradiție a teatrului civic românesc, se poate înfăptui cu marile mijloace artistice de care dispune mișcarea teatrală contemporană. In concertul literaturii dramatice, poezia teatrului atestă varietatea problematică proiectată și luminată in spiri-

de 
un 
e- 
pe

tul și patosul angajat al lucidității moderne. Variantele teatrului contemporan cuprind specii ale dramaturgiei diverse, de la tea
trul politic la teatrul de 
idei, de la teatrul istoric la 
comedie. Putem vorbi cu îndreptățire despre o anumită dezvoltare a literaturii dramatice, prin contribuția unor autori ca Ho- ria Lovinescu, Paul Eve- rac, D. R. Popescu, Ion Băieșu, Dumitru Solomon, Tudor Popescu, Theodor Mănescu, Mircea Radu Ia- coban, Romulus Guga, Gheorghe Vlad, Mircea Bradu, Paul Cornel Chitic și a altora, personalități ale teatrului actual cărora, cu certitudine o posibilă istorie a dramaturgiei le va oferi meritele cuvenite.Simultan cu procesul de afirmare a creației dramatice, arta spectacolului a dobîndit și dobîndește noi calități. Dinamica realismului și formele sale de expresie, variatele modali- tați inspirate de comunicare în arta teatrului evidențiază altitudinile creației scenice pe întreg cuprinsul și pe întreaga hartă a culturii teatrale naționale. Aceste calități ale artei spectacolului, ca și marile virtuți artistice; ale actorilor noștri se cuvin puse mai bine în valoare. în primul rînd, prin oferirea unor roluri pe măsura talentului lor, prin propunerea de către dramaturgie a unor eroi exemplari, complecși, reprezentativi pentru epoca pe care o trăim, eroii care făuresc noua ‘ noastră civilizație socialistă. Aria largă a repertoriului se armonizează cu valorile semnificative din dramaturgia clasică universală și cu cea românească, cu operele literaturii dramatice contemporane. Sint prezența Shakespeare și Mo- liere, Cehov și Caragiale, Davila și autori exponențiali în sfera literaturii ultimelor decenii. Teatrul

Național, cu spectacolele „Cartea lui Ioviță” de Paul Everac sau „Zbor deasupra unui cuib de cuci” de Dale Wasserman și, in ritmuri egale. Teatrul „Bulandra” cu : „Occisio Grigorii... Barbu Văcărescul”, cu „Tartuffe” și „Cabala bigo- ților”, cu „Rezervația de pelicani” de D. R. Popescu, 
Teatrul Mic cu : „Maestrul și Margareta”, cu „Niște țărani”, redimensionare scenică după romanul de forță epică al lui Dinu Să- raru. „Ca frunza dudului” de D. R. Popescu, Teatrul

Filotti" din Brăila,.Mariaexcelează cu spectacole de Theodor Mănescu, Dan Mutașcu, Fănuș Neagu, 
Teatrul din Baia Mare și-a celebrat 3 decenii de existență, cu „Vlaicu Vodă” de Al. Davila. Să nu omitem realizările 
țional din spectacolele : durere” dudului”cu, 
țional „Amurgul Romulus Guga și

Teatrul din

Aceasta, pentru mai multe valențe tive, educative și

de Ion TOBOȘARII

„C. I. Nottara” cu „Roșu și negru” de Horia Lovinescu, 
Teatrul „Giulești” cu „Năpasta” de I. L. Caragiale, cu „Escapada” de Mihail Velicicov, Teatrul de Co
medie cu „Arma secretă a lui Archimede” de Dumitru Solomon și cu „Procesul” de Suhovo-Cobîlin — toate acestea, sumar, pot să însemne schița sau conspectul unei mișcări bucureștene gate. Lor in același spectacole de referință orașe ce alcătuiesc gurația culturii contemporaneTeatrul Na
țional din Craiova cu „Politica” de Th. Mănescu, Tea

trul Național din Cluj-Na- 
poca cu „Othello” de Shakespeare, Teatrul din Galați cu „Rezervația de pelicani” de D. R. Popescu. Scenă de prestigiu remarcabil în configurația artelor spectacolului contemporan, Teatrul 
Național „V. Alecsandri” din Iași cu „Drumuri și răscruci”, de Paul Everac — exercită fluență aceleiași 
trul dinSpectacolul „Capul” de Mih- nea Gheorghiu. Teatrul

teatrale relativ boli se adaugă peisaj variat de relief și în multe confi- teatrale

o penetrantă in- educativă asupra zone în care Tea- Bacău prezintă

Teatrului Na- 
Timișoara cu „Mobilă și și „Ca frunza de D. R. Popes- sau ale Teatrului Na

din Tg. Mureș cu burghez” de „Hamlet”, Teatrul (lin Brașov cu spectacolul semnificativ „Primăvara eroului” de Emil Poenaru ori cu „Milionarul sărac” de Tudor Popescu și altele.Se observă deci, fără dificultate, diversitatea de tipologii istorice în teatru, concomitent cu inspirate modalități de comunicare scenică. Granițele dintre 
metropolă și țară, evit termenul de provincie, dispar spre fertilizarea „ținutului” comun, atotcuprinzător și edificator în echilibrul și armonioasa dezvoltare a teatrului românesc în contemporaneitate.Tocmai de aceea este cazul să ne preocupe în mai mare măsură coeficientul educativ al activității artistice a teatrelor noastre, gradul în care aceste puternice instrumente de formare a omului nou răspund sarcinii fundamentale de a propune o galerie umană reprezentativă a timpului nostru. Și trebuie să recunoaștem mai consistent turgie, teatrul trebuie să urce mai mulți eroi răni, mai multe viață de care publicul, îndeosebi cel tînăr, are atîta nevoie. Eroii pe care-i scoate la iveală societatea, . munca, activitatea eroică de edificare a socialismului trebuie să populeze mai mult scena teatrului românesc de azi.

că, ajutat de drama- românesc pe scenă contempo- modele de

ca tot forma- deopo- trivă estetice să exercite o benefică influență in procesul de dezvoltare și afirmare a complexei spiritualități, distincte in profilul poporului spectaco- ăștăzi la- preliminare finalei . Festivalului național „Cîn- tarea României”, amplă manifestare ce pune în valoare creativitatea multilaterală. intr-o loială emulație, înriuritoare pentru relieful spiritual și moral, politic, civic și patriotic ce caracterizează astăzi înflorirea artelor și a culturii in societatea socialistă.Încadrate în Festivalul național „Cîntarea României”, manifestările teatrale inițiate de Asociația oa
menilor de artă din insti
tuțiile teatrale și muzicale, sistemul de festivaluri și colocvii sînt menite să dinamizeze mișcarea teatrală contempbrană.Prestigiul și prezența teatrului românesc in lume cu prilejul diferitelor confruntări atestă ascensiunea artei scenice și tradițiile sale în contemporaneitate. Teatrul românesc la intil- nirea cu Teatrele Națiunilor de la Sofia, succesele 
Teatrului „Fantasio” din Constanța, la Festivalul internațional de teatru scurt de la Arezzo, cel al Tea
trului „Ion Creangă” cu spectacolul „Pinocchio”, prilejuit de turneul din Italia, cel al Teatrului „Giu
lești” la Moscova — alături de succesul dobîndit cu prilejul Zilelor dramaturgiei românești ’în Uniunea Sovietică și Bulgaria — toate acestea reflectă cu prisosință atît cotele calitative ale scenei românești, cit și condițiile de afirmare, grație cărora cultura societății românești se face simțită pe meridianele lumii.

și fizionomia nostru. Multe le îmbogățesc zele

■

sentiment fundamental alCu volumul „Un cintec 
de dragoste pentru Transil
vania", apărut recent la E- ditura „Dacia” din Cluj- Napoca, poetul Ion Horea atinge o cotă valorică dintre cele mai înalte ale evoluției sale lirice, mareînd,. totodată, alături de cărțile din ultimii ani ale. lui Mihai Beniuc, Emil Botta. Ion Brad, Șt. Augustin Doinaș, loan Alexandru, Tiberiu Utah, Adrian Păunescu ș.a. un moment de referință al poeziei,actuale care s-a Înnoit și s-a Îmbogățit în interiorul tradiției l'ărâ ca să ignore, firește, achizițiile cu adevărat moderne. Cu a- ceastă nouă carte de versuri. inspirată cu predilecție din universul spiritual transilvănean, captind in ea o bogată subiectivitate lirică. Ion Horea se afirmă ca u- nul dintre cei mai reprezentativi poeți contemporani ai tradiției, incorporată organic în fluxul vieții contemporane, dacă, bineînțeles, prin tradiție nu se Înțelege trecut încremenit în scurgerea vremii, anchilozare in sensibilitate și gîndire vetustă, închistare in forme de expresie artistică bătrânicioase și sleite de vlagă, ci, ceea ce au înțeles toți marii poeți mâni : fondul sufletesc național mereu viu care definește etnopsihologia, capabil să mențină legătura fiecărei generații cu identitatea spirituală a neamului, să lărgească orizontul cunoașterii de noi inșine, să revigoreze și să înnoiască mijloacele prozodice și stilistice, să modernizeze viziunea asupra esenței și rosturilor poeziei. . Nimic făcut rece, . exterior și pur conceptual în lirica lui Horea. Totul e firesc, intim, trăire individuală, exprimată în imagini de o mare forță generalizatoare. Ne- îngrădindu-se pe sine, poetul nu ignoră nici lumea sa intimă’ și înconjurătoare. Astfel, patriotismul său e o stare firească, personală, o formă de exprimare artistică a omului. Ion Horea inovează în miezul tradiției, sinef-onizind-o cu Sensibilitatea poetică modernă, de- săvîrșindu-i virtuțile, cre- înd o poezie sinceră,. proaspătă,. limpede, profund o- menească, de o rară perfecțiune prozodică, poetul sim- țindu-se „chinuit ca de-un blestem ciudat” să rămînă un „căutător de rime”. Intr-adevăr, rareori în poezia românească au reușit cuvintele să se imperecheze în rime atît de inedite, bo- . gate, îndrăznețe și neașteptate 'că' in’"acest volum de versuri, unde un nume propriu rimează splendid cu o formă populară inversă a verbului : „Pe mulți, 
din urmă, timpuri lumina-i- 
or / Scriptura lor ne va mai 
fi hotar / Ci tu, părinte-al 
nostru. Petre Maior, / Vei 
păstori din sfîntul tău al
tar". unde topica, dispunerea liberă în structura. prozodică, fără constringerea nici unei rigori tradiționaliste, conduce spre rim'e de o surprinzătoare originali-

„Amurgul coborit 
pădure-ș / oprește-n

tate : 
peste 
bronzul tău văpăi Urzii / și 
țara duce-acolo peste Mu
reș / O lege scrisă din pă
rinți in fii" (închinare).Dar nu numai perfecta prozodie ,și imagistica atit de distinctă fac poeziile lui Ion Horea memorizabile, precum creația marilor clasici, ci, mai cu seamă, fondul omenesc din ele, faptul că poetul scrie pentru noi, despre bucuriile și durerile noastre, despre regretele și avinturile care ne caută sufletul, despre înscrierea in istorie și-n spațiul, matrice, în limbă și in fluxul spiritual al neamului, despre ceea ce noi înșine am fi vrut să scriem și avem impresia că am fi putut scrie, dacă el nu ne-ar fi luat-o înainte.

Simbăta
Locuri 

Singură-

rone

poeziei

Conștiința muncitorească e una singură, \

Moderna clădire a Teatrului Național din Craiova - gazdă a multor manifestări culturale Ion HOREA : „Un cintec 
de dragoste pentru Transil-

în producție ca și în viațaA A

■ 7în ultimii ani s-au impus, sub portul eficienței, multiple forme și metode de educare materialist-știin- țifică a comuniștilor, a maselor largi de cetățeni : in adunările generale ale organizațiilor de partid, ori in cele ale organizațiilor de rrțasă și obștești, în învățămîntul de toate gradele, ca și in cel cu conținut politico-ideologic, in cadrul unor dezbateri,' simpozioane, spectacole artistice, manifestări științifice, ba chiar și in numeroase concursuri tematice sau excursii documentare regăsim o permanentă preocupare ‘în acest sens. Iar drept efect, misticismul, indiferent de provenință, și-a diminuat influențele, chiar dacă, intr-o formă ori alta, unele din practicile sale încă mai stăruie pe alocuri. Dar tocmai în acest amplu și complex proces apare, uneori, și un alt aspect : schimbarea concepției unor oameni din atei manifești în 4 adepți ai _ dogmelor, ai practicilor religioase. Și nu o dată „plasa” în care ajung este aceea a unor secte religioase. Problema este următoarea : cunoaștem substratul a- cestei „rupturi”? Iar dacă reușim să-l pătrundem, cum il prevenim, cum il includem în amplul proces educațional ?Așa cum sublinia recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, în magistrala cu- vintare rostită la consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, „ne 
găsim într-o etapă superioară a con
strucției socialiste, in care avem de 
rezolvat probleme hotărîtoare pen
tru destinul patriei noastre socia
liste”. Problemele privitoare la om, la conștiința lui. la atitudinea fală de viață, față de societate dobin- desc de aceea o și mai mare importanță. Iar răspunsul la aceste întrebări’ nu poate fi desprins de cerințele și exigențele înaltului spirit revoluționar. Despre astfel de aspecte am discutat cu membri ai comitetului de partid și cu oameni ai muncii de la Întreprinderea mecanică pentru agricultură și industrie alimentară din Botoșani.

ra-

EXAMENUL SUPREM AL CON
ȘTIINȚEI — FAPTELE OMULUI. A devenit o obișnuință pină și pentru lucrătorii stării civile de la primăria botoșăneană: căsătoria unui tînăr de la I.M.A.I.A. se oficiază, în prezența a numeroși membri ai colectivului, inclusiv din conducerea acestuia. Strungarul Constantin Strîmbu e cel cu care s-a inaugurat acest act de solidaritate muncitorească, umană, iar statisticiana Elena Moșneagu e ultima, deocamdată, căreia colegii i-au fost martori la încheierea căsătoriei. Dar sprijinul colectivului începe cu mult înaintea acestui moment. De pildă : „Am auzit că te-nsori, i-a zis intr-o.zi maistrul Gh. Celeschi tînărului I. Ciornodolea. Pot

•> doua zi, mais- întreprinderea o tinără
de fiecare ziști și eu cu cine?”. A trul se interesa la „Electrocontact’1 despre muncitoare. După alte cîteva zile, același mais.tru se întîlnea cu amin- doi tinerii la cofetăria din parcul „M. Eminescu”. Au conturat împreună pină și meniul viitoarei petreceri de nuntă. Desfășurată, apoi, așa cum au stabilit, cum e normal : muncitoreș- te. De la un timp, din inițiativa comitetului de . partid din unitate, ca maistrul Celeschi procedează toți ceilalți ce poartă acest rang.Era necesară această generalizare? Vom relata doar unul dintre cazurile ce au „p.ledat” în favoare : la un moment dat, un tînăr i-a spus maistrului că lucrează în oricare zi a săp-

însemnări
de la I.M.A.I.A. Botoșani

tămînii, In afară de sîmbăta ce urma. Motivul s-a aflat într-o discuție purtată „in patru ochi” : tînăra ce-i cîștigase dragostea îi coridiționa căsătoria cu trecerea în secta ei. „Și cum ai să procedezi?” l-a întrebat maistrul. „Mă las de orice numai să n-o pierd...”, a fost răspunsul tînărului. Au urmat zile și săptămîni de discuții în colectivul tinerei muncitoare, în familia ei, cu ambii tineri într-un cadru mai restrîns ori mai larg. Iar pină la urmă, în loc să se piardă un om, au fost recuperați doi muncitori destoinici. Care, acum, lucrează, dar și trăiesc și .muncesc ca adevărați membri ai muncitoare.Sentimente întrajutorare sinceră, însoțesc evenimentele triste, ivite în viața oricăruia dintre membrii colectivului. Dealtfel, în acest demers s-a cristalizat și o deviză, afișată acum, alături de altele, în toate secțiile de producție ale întreprinderii : „Conștiința muncito
rească e una singură ; atît în pro
ducție cit și în afara orelor de lucru".

clasei noastrevibrante ori fapte de tovărășească, plăcute sau

CAZURI DEVENITE „AMINTIRI". Ideea inițiativei la care ne referim a pornit de la o altă întîmplare in viața colectivului. Anume : după felurite „isprăvi” și „tentative”, Ion Gheorghiță a fost trimis acolo unde se impunea muncă. Nu prea s-a ocupat cineva de el, în mod special, întreprindere. Au „alții”, din afara fostul „neliniștit” noapte un... mielușel. Și, treptat-trep- tat, s-a sustras de la orice acțiune organizată în unitate. în plus, s-a aflat că refuza să-și trateze copiii la dispensarul medical, să-i școlarizeze,

la reeducare prinla reîntoarcerea in făcut-o în schimb colectivului. Iar a devenit peste

. să... „Din spunea secretarul comitetului de partid — am desprins o importantă concluzie : că situațiile dificile, anevoie de depășit din. viața unui om sînt folosite de membrii unor secte religioase pentru a-i acapara în rîndul lor. Mo- . meala e cunoscută : li se acordă celor ajunși la ananghie un sprijin material. Pe urmă și-1 scot acaparatorii înzecit ori însutit. Cazul și concluzia au fost prezentate într-o plenară a comitetului de partid și s-au hotărît două căi de acțiune; prevenirea, pe cit posibil, a ajungerii unor membri ai colectivului in situații critice ; intervenția promptă, cu sprijin moral și material, ori de cite ori apare cite un asemenea caz. Bineînțeles, acțiunea a început cu cei pe care aderarea la o sectă sau alta îi frustra deja de viața colectivului, a societății. Muncitorul citat anterior s-a văzut determinat să-și prezinte copiii la medic, să-i poarte la școală cu regularitate. Dar acțiunea, am fost încredințați, va continua pină la recuperarea integrală a sa și a familiei.Aproximativ același „drum” il luase și strungarul Victor Muraru. Colectivul' s-a ocupat mult și de el. Acum, Victor Muraru a revenit „la normal”, cum singur o recunoaște. Asemenea cazuri au fost mult mai numeroase, cea mai mare parte dintre ele devenind „amintiri” pină și pentru cei, o vreme, debusolați. Alții însă nu s-au lăsat nicicum ajutați, solicitîndu-și, în cele din urmă, transferul. Numai că n-au scăpat nici cu aceasta ; odată cu transferul, atît lui Pavel Brînzei, cit și lui Adrian Aba- lașei li s-au comunicat unităților in care au intrat și „apucăturile” acestora. Și cu insistența față de organele de conducere ale unităților respective pentru a proceda în consecință. Cum este apreciată această amplă acțiune de către ceilalți membri ai colectivului? „Toți pentru unul, fiindcă «toți» înseamnă unul plus unul, plus...”. Acesta este răspunsul, la întrebarea anterioară, pe care l-am primit de la unul dintre veteranii întreprinderii, turnătorul-formator Mihai Iosub.In cuvintarea rostită la consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, tovarășul Nicolae Ceaușescu se referea la necesitatea ca organizațiile de partid, colectivele de oameni ai inuncii să dea dovadă de mai multă fermitate in combaterea concepțiilor burgheze, mistice, a poluării morale. „Făurirea omului nou — a subliniat secretarul general al partidu
lui — presupune o luptă hotărîtă, 
exigentă împotriva tuturor acestor 
concepții și mentalități înapoiate”.

cauza acestui caz — ne tovarășul Petru Mihalache,

Silvestri A1LENE1corespondentul „Scinteii"

I

Tradițional, între acțiunile importante ale pregătirii noului an școlar, se înscriu și consfătuirile cadrelor didactice din învățămîntul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și de maiștri. Reuniuni metodico-științifice și de lucru, consfătuirile au drept o- biegtive principale examinarea activității cadrelor didactice pentru pregătirea multilaterală și educarea comunistă revoluționară a tineretului patriei .noastre, generalizarea experienței pozitive acumulate in unitățile de. învățămînt, stabilirea măsurilor adecvate pentru înlăturarea neajunsurilor existente în predarea și însușirea fiecărei discipline de învățămînt, pentru integrarea organică in întregul conținut al invățămîntului a tezelor, orientărilor și ideilor cuprinse în expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, in documentele de. partid și de stat. Ele vor rezultatele politico-e- conștiinței școlar, de atașamen-

toriei noastre se sprijină pe pilonii construcției pașnice, pe geniul creator al hărniciei, pe o muncă de albine, ceea ce întărește imaginea statorniciei noastre pe aceste plaiuri strămoșești. In viziunea lui Ion Horea, istoria ia forma unei intimități familiale, transfigurată, insă mitic. Cum pentru Bla- ga veșnicia, s-a născut la sat, pentru Ion Horea Istoria națională s-a născut acolo, căci intiiul descălecat a avut loc „intr-o ogradă” de la sat. Civilizația, cultura, etica rurală sint în viziunea poetului — deloc se- mănătoristă — izvoarele miraculoase ale perenității noastre, de aceea orice tulburare sau infundare a lor ii stirneș.te îngrijorări amare și neliniști care declanșează o răscolitoare poezie intimă in care se pot decoda nenumărate straturi semnificații care 'sufletul poetului rădăcinile istoriei De aceea, poezia ne o remarcabilă dramatică, o sforțare, uneori tragică, de a sfredeli in straturile neliniștii și ale îngrijorării profund umane prin care se revarsă sentimentul morții („Și noi 
sîntem asemenea drumului 
/ Ni se vor șterge urmele 
nu peste mult" — Drumul), al trecerii ireversibile a timpului, al unei senectuți care incepe să se ivească la orizont, al caducității, căci, curios, ca o replică la horațianul „non omnis mo- riar” poetul nostru declară senin, înțelept țărănește . 
„Gindul veșniciei nu mă 
stăpinește" și propune ' o altă soluție de viață, tot horațiană, dar de factură epicureică : „Pină atunci să 
fim mândri umil de altul, / 
Și să ne bucurăm de fiecare 
clipă". Fiindcă veni vorba de deschiderea poetului român către mari teme ale liricii universale mai trebuie amintite și alte replici sau parafraze la ipostaze celebre din versurile lui Goethe și Lamartine : „ Aș 
vrea să spun romantic și 
vorbei să rămină / Și zilei, 

_______ să mai steie, ca negura pe 
și ceasul din turn, / lac. // Ne mai privim o cli

pă, ne mai luăm de mină, 
/ Aș vrea să plec, ori poa
te mă tem și mă prefac". (A opta elegie precară), sau la tulburătoarea întrebare veșnic umană din versul lui Villon : „Mai pot să 
cadă-n mine zăpezile de-a- 
tunci 2". Tradiția românească se deschide, astfel, firesc, și organic, marilor săli b'țicQlism de. tradiții ale liricii universa-■ <le, fără a da semne de complexe provinciale.Firește, volumul lui Ion Horea conține și poezii mai puțin izbutite, mai lipsite de vibrație, încă insuficient. incorporate universului său intim, precum „La o poruncă”, „Orient”, .„Nu mă mai tem”. Ele nu sint insă sub o ținută artistică pe care alți poeți o invidiază. E o ( chestiune de gust și, ca atare, se poate discuta. Important este faptul că în volumul „Cintec de dragoste pentru Transilvania” Ion Horea s-a întrecut ipe sine și fixează un moment de referință in lirica romă- u

vii și grădini... / 
după-amiază... / 
de-o altă lume... / 
tăți de copil, / ginduri aca
să... / Sub nori, departe, / 
unduirea cimplei... / Dru
muri de oarecind... (Liceu).în asemenea evocări se îmbină perfecțiunea prozodică, melodia cu vrajă ironică, puterea de evocare, intensitatea sentimentului nostalgic, neliniștea existențială, cu plasticitatea u- nor .metafore vizuale. Poetul trece prin această interferență ' dintre planul spațial și cel temporar, din timpul biologic în timpul operei sau, cum ar fi zis Blanchot, din timpul „real” în cel „imaginar” în care amintirea devine pivotul universului său poetic. Metafora timpului care se
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de duc din pină la naționale, lui conți- tensiune
de Ion Dodu BĂLANscurge implacabil și motivul drumului au, poate, frecvența cea mai mare in creația lui Ion Horea, a timpului istoric, interferat cu spațiul transilvan, el însuși un simbol de istorie și tăiat de drumuri simbolice pe care pășesc marii noștri eroi (Horea, Iăncu, Maior, Eminescu etc.). Acel acolo- atunci devine o metaforă obsedantă, precum în a- ceastă strofă din „Cintec tîrziu”, in care, printr-un gest fantastic, timpul e o- prit în vatră țărănească : 

„Voi spune timpului să 
steie, / sălbatic o să-l mat 
implor ! / acolo unde mai 
scinteie / un fir de foc in 
vatra lor". Confundarea inspirată a celor două planuri cu funcție complementară creează, pas cu pas, universul nou, original al liricii lui Ion Horea, încărcată de nostalgii și melancolii duioase, dar fără nici o scamă din recuzita epigonică a dezrădăcinaților : „Cum
bate 
mă duce prin timpuri uita
te, / cu drumul de țară noc
turn, / spre magicul tirg 
de bucate".Ion Horea e un elegiac senin, de vrejne ce întregul psihism e antrenat in fluxul amintirii, scăldată in asemenea duioase nostalgii, în melancolii fără leac și ...___ , _______ dureros de dulci. în carefundă într-o■ alchimie .mis-.. discretul^ .* terioasă, purificată intr-o substanța comunica o adin- -Uj [iermanentcreatoare. E un romantic e- legiac, cu o structură pshi- că echilibrată, clasică, luminată de seninătatea unei înțelepciuni milenare, pe care o regăsim în amplele sale evocări istorice ale neamului nostru, cu sentimentul că . privim fresce eterne, precum in poemele „Un înger vagabond”, „La Ripa Morii”, „Femeia singură”, „Descîntec”, „A șaptea elegie precară”, „Dintre furci”, „Poveste de iarnă” sau in acea admirabilă’ poemă, „Țara dintre țări”, care subliniază plastic și

Este indiscutabil semnul autenticei poezii. Transilvania, în viziunea lirică a lui Ion Horea, este arhaică și modernă, totodată, precum un mit fundamental. In spațiul ei spiritual, el abordează teme demult și statornic prezente in repertoriul liricii românești, dar le cîntă în altă cheie, în alt registru, cu un suflet al veacului și într-o viziune contemporană. El cîntă doina la orgă și balada la clavecin; bate descîntecul într-o tamburină primitivă, cuprinsă de vrăji și pune bocetul pe strune de fulger : „Doamne, Horeo, ce-i 
fi vrut / cind o fost și te-o 
durut // Ce-i fi vrut să- 
spui, și-ai spus / numai ce
rului de sus 2 II O foaie de 
la-mpăratu / osul tău l-o- 
mpăturatu // ca să-l rupă 
domnii-n patru / să-l poarte 
din satu-n satu // să-l poar
te din satu-n satu !“.După cum chiar titlul volumului ne indică, spațiul liric al lui Ion Horea se suprapune spațiului fizic transilvan, zărit însă prin ceața nostalgică a amintirii și printr-o lacrimă discretă, zvîntată pe retina adolescenței. De aceea, in universul liricii sale adverbul de loc acolo, spațiul geografic al tinereții sale, după care tînjește pîrjolită de dragoste și jale .inima sa, șe con-stranie ndtă. de m'îl și de ,că” neliniște, poveste, cu atunci. Astfel, spațiul transilvan, satul, cimitirul unde s-au mutat vechii săi locuitori, „orașul 
cu Dîmbul pietros, / orașul 
cu școli în cetate / ,și tîrgul 
cu lumea de jos / și magicul 
târg de bucate", devine timp poetic, iar timpul poetic devine spațiul interior al poeziei precum în foarte frumoasele sale stampe lirice sau icoane cum le zice el : „Amintiri de-un 
oraș / la margini de munți. 
/ sub nori de ciment. / Din
colo de deal, / peste ruine

vania", "Editura „Dacia”. romane, / locuri adinei, / sugestiv ideea că arcul1 is- nească actuală.

Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice

30ziua de zi :

de cadre didacti- vor avea loc la

analitice și folosi în noul

asemenea, activitatea formare a tineretuluianaliza, obținute ducativă socialiste cultivare tului său popor.Consfătuirile cadrelor didactice se vor organiza pe centre (municipii, orașe, grupe de comune) pentru educatoare, învățători și profesori de toate specialitățile — cu excepția celor de științe sociale, care se vor intîlni intr-o reuniune . de lucru în preajma redeschiderii cursurilor școlare. La disciplinele ^și specialitățile la care există un

de in de a a dragostei și față de patrie, partid și

număr mai mic ce. consfătuirile centrul de județ sau într-un număr restrîns de centre. Consfătuirile vor fi precedate de studierea și dezbaterea în școli, de către colectivele didactice, a expunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. a celorlalte documente de partid, precum și a legilor țării care di- recționează activitatea în învățămînt, a programelor manualelor ce se vor an școlar.Programate pentru 
august, lucrările consfătuirilor vor avea următoarea ordine de dezbaterea, în ședințe plenare, dimineața, a referatului „Principale
le concluzii desprinse din analiza 
activității desfășurate în anul șco
lar 1982—1983 și măsurile ce se im
pun pentru ridicarea nivelului ști
ințific și educativ al procesului de 
învățăniint, in vederea realizării 
sarcinilor stabilite de Conferința 
Națională a partidului” ; continuarea, după-amiaza, în ședințe pe secții (specialități), a dezbaterilor la referatul din plenară, legate de problematica disciplinei respective, fn acest din urmă cadru se vor stabili modalități de predare a unor capitole mai dificile din manuale și de utilizare a unor noi mijloace de învățămînt, de asigurare a caracterului practic-aplicativ al cunoștințelor. se va aproba planul acțiunilor metodice și de perfecționare profesională a cadrelor didactice pentru anul de studiu 1983— 1934. (Florica Dinulescu). 7

A fi revoluționar
(Urmare din pag. I)tru care criteriul eficientei nu-1 constituie postul comod, ci misiuneă de partid, este răsplătit de marile satisfacții ale unei vieți dăruite unei cauze înalte, dăruite poporului.Să treci ca o flacără printre oameni. animindu-le elanurile constructive și descoperindu-le veșnicele noi sensuri ale revoluției, sau să lași amintirea rece, lipsită de omenie, a tehnocratului — iată o problemă de conștiință, de examen în fața vieții, din care se alege neghina de sămînță : un proces de puternică ardere revoluționară din care, pină la urmă, se sublimează acel grăunte de aur al fiecărui- loc, al fie-

cărui colț de țară care este adevăratul activist.Trăind o aniversare de maturitate a țării, putem constata cu satisfacție și luciditate și, mai ales, cu încrederea conferită de latura pozitivă și triumfătoare a dialecticii dezvoltării, că printre adevărurile ciștigate îl avem astăzi și pe acesta. Iar ostașul partidului, activistul, cel dăruit problemelor complexe pe care le ridică înfăptuirea cu succes a sarcinilor revoluției, militant ferm pentru izbinda înaltelor idealuri socialiste și comuniste, cărora le subordonează fără șovăire întreaga sa viață, constituie sufletul veșnic tînăr al epocii pe care o făurim.

PROGRAMUL 1
Telex
Pași de viață lungă
Carusel muzical de vacanță
Film serial : „Bulevardul Paulista”. 
Ultimul episod
Ecran de vacanță : Micuța Nell, 
Desene animate
Telex
Ecran de vacanță ; Arabela. Episo
dul 7
Studioul tineretului. Colocvii des
pre tinerețe, ideal, muncă și crea
ție. Ediție realizată în colaborare 
cu Comitetul județean Alba al 
U.T.C.

17,50 1004 de seri
20,00 Telejurnal

i,iu jjuvmuenccuc riCHtuci g.la al 
P.C.R., program de muncă înâufle- 
țitor pentru progresul economico- 
social al țării, pentru ridicarea 
bunăstării întregului popor • For
mele de retribuire în acord globaL 
în unități constructoare de mașini 

“ Tara cîntecelor mele
Fotograme din realitate
Cinci miliarde de oameni. Schim
bul inegal. Pro’ducție a sudiouri- 
Jor canadiene
Ritmuri tinerești
Telejurnal

20.35
20.55
21.35

20,00

20.20
20,50
21,05

PROGRAMUL 2
Telejurnal 0 întrecerea socialistă 
în cinstea marii sărbători
Tezaur folcloric
Agendă bucureșteană
Estivala ’8» • Concertul orches
trei simfonice a Radioteleviziunii, 
dirijor Radu Zvorișteanu 
Telejurnal

cinema
0 Melodii la Costinești : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, ARTA (213186) — 9; 11: 13; 15; 
17,15; 19,30.
0 Cuibul salamandrelor : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 1,9,30.
0 Răzbunarea haiducilor : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30,
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30. 
0 Haiducii lui Șaptecai : TOM1S 
(21 49 46) — 9; 11,1'5; 13,30; 15,45: 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11: 13,15: 
15,30; 17,45; 20.
0 Buletin de București : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
0 Bobby Deerfield : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15: 20.
0 Haiducul năzdrăvan — 9: 10,30; 12; 
13,30; Mijlocaș la deschidere — 15; 
Grăbește-te încet — 17: 19 : DOINA 
(16 35 38).
0 Dacii : BUZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 
17,30; 19.30.
0 Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11.15; 13,30: 15,45: 18: 20.
0 In umbra legii : CENTRAL (14 12 24) 
— 9; 11.15: 13,30: 15,4'5; 18; 20.
0 Speranță și sprijin : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 15,30; 17,45: 20.
0 Vraciul : DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
16; 19. SCALA (11 03 72) — 9; 12; 16; 19.
0 Iarba verde de acasă : UNION • 
(13 49 04) — 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Revanșa : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17.15; 19,30.
0 Capcana mercenarilor : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11,15: 13,30; 15.45; 18: 20. 
0 Pruncul, petrolul și ardelenii : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17.15: 19,30. 
0 Am fost șaisprezece : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16 ; 18 ; 20. «,
0 Dublu delict : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, FESTI
VAL (15 63 84) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
16; 20,15, MODERN (23 71 01) — 9: 11.15: 
13,30; 15,45: 18; 20,15, la grădină — 21.
0 Conspirația : COSMOS (27 54 95) —
11,30; 13.30: 15,30: 17,30: 19.30.
0'La est de Java: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15.
0 Pentru un teanc de bancnote : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15: 13,30: la,45; 
18; 20.15, la grădină — 21.

0 Omul păianjen se întoarce : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11.15; 13.30; 16,45: 
18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Despărțire temporară : FEROVIAR 
(.10 51 40) — 9: 12; 16; 19.
0 Cascadorul Hooper : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18;
20.15. AURORA (35 04 66) — 9; 12: 16;
19. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 10,45: 18; 20,15.
0 Drumul oaselor : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 18; 20.30.
0 Brigada diverse in
(79 71 26) — 9; 11,15;
20.15.
0 Camionul de cursă 
(47 46 75) — 9; 11,15;
20.15, GRĂDINA FESTIVAL (13 63 84)
— 20.45.
0 Alo, aterizează străbunica : MUN
CA '21 50 97) — 15: 17,15: 19,30.
0 Cu mîinile curate : FLACARA 
(20 33 40) — 1.5; 17,15: 19,30.
0 Ciprian Porumbesc’u : VIITORUL 
(11 41103) — 15.30; 18.30.
0 Polițistul ghinionist :
ARTA (21 31 86V - 20.45.
0 Adio, dar rămîn cu tine : GRADI
NA FEROVIAR (5fl 51 40) — 21.
0 Program de vacanță : UNION — 
9.30; COSMOS — 9,30: TIMPURI NOI
— 9; 11; 13; 15. ''

alertă : VOLGA
13,30; 15.45; 18;

lungă : GLORIA
13,30; 15.45; 18:

grădina

ta t r
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. rotonda Ateneului) : „Wagner
— istoria unei legende’* (spectacol de 
sunet și lumină de Ada Brumaru șl 
Jeanlne Costescu) : recitalul violonis
tului Traian lonescu — 20.
9 Teatrul „Lucia Sturdza, Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Gustul parvenirii — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78. grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19,30; (grădina Batistei) : 
Vacanță la București — 19,30.
0 Ansamblul 
(13 13 00) : "
— 18,30.
O Teatrul 
Cântărețul

,,Rapsodia română0
La izvor de dor și cintec

evreiesc de stat <20 39 70) : 
tristeții sale — 18,30.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al nostru personal vă exprimăm dumneavoastră și în persoana dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, întregului popor frate român mulțumiri profunde pentru urările cordiale și salutul tovărășesc adresate cu prilejul celei de-a 62-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole.' împărtășim întru totul convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie 

el colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și lărgi în spiritul Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România, pe baza înțelegerilor convenite în timpul recentelor noastre convorbiri de la București.Folosind prilejul, vă dorim din inimă dumneavoastră și poporului frate român noi succese însemnate în transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, în lupta pentru triumful cauzei păcii și socialismului.
YUMJAAGHIIN ȚEDENBAL

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole

JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

A apărut broșura

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Consfătuirea de lucru 

pe problemele muncii organizatorice 
și politico-educative

din 2-3 august 1983
EDITURA POLITICĂ

Cronica zilei

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins Intre 11 august, ora 21 — 14 au
gust, ora 21. In țară Vremea va £1 în 
general frumoasă și se va încălzi în 
regiunile din sudul țării. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea averse izolate de 
ploaie în cursul după-amiezelor. în ce
lelalte regiuni, vremea va fi schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Local, 
va ploua, mai ales în ultimele zile. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări izolate la munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
12 șl 22 de grade, ,iar cele maxime între

24 și 32 de grade, mai ridicate în sudul 
tării. Pe alocuri se va produce ceață. 
In București : Vremea va fi în general 
frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi 
variabil, favorabil averselor de ploaie 
după-amiaza. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 15 șl 18 grade. Iar cele 
maxime între 23 și 31 de grade. (Otilia 
Diaconu, meteorolog de serviciu).

A apărut
MAGAZIN ISTORIC

nr. 8/1983

Miercuri, 10 august, tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-au întîlnit cu tovarășul Wang Bingnan, președintele Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, membru al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze, care, la invitația I.R.R.C.S., face o vizită în tara noastră.în cadrul întîlnirii au fost relevate realizările și preocupările celor două țări în desfășurarea construcției socialiste, dorința de a dezvolta și adinei continuu bunele relații de prietenie, colaborare și solidaritate, existente între partidele și popoarele noastre, între Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză.întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
★La București a fost semnat, miercuri. Planul de colaborare ro- mâno-cehoslovac în domeniul ocrotirii sănătății și științelor medicale pe anii 1983—1987.Din partea română documentul a fost semnat de Alexandru Oproiu, adjunct al ministrului sănătății, iar din partea cehoslovacă de Josef Simon, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București.
★Miercuri după-amiază, la sala „Arta“, a muzeului județean Vaslui s-a deschis expoziția de fotografii

turistice „Bulgaria vă invită", manifestare organizată de Mtnisterul Turismului din țara noastră, împreună cu Comitetul de stat pentru turism din R.P. Bulgaria. Expoziția înfățișează aspecte din frumusețile peisajului din R.P. Bulgaria, oameni și locuri, monumente de istorie și de artă din țara vecină și prietenă.
★în perioada 2—11 august, la invitația Comitetului Național pentru apărarea păcii, ne-a vizitat țara o delegație a Mișcării franceze pentru pace, formată din prof. Guy Pin, secretar național al mișcării, și Simone Guevar, membră a Comitetului păcii din Nevers.Delegația a avut întrevederi la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Asociația de prietenie România — Franța, Consiliul Național al Femeilor, Academia „Ștefan Gheorghiu", Universitatea București, Centrul național pentru promovarea prieteniei și colaborării cu alte popoare, Consiliul județean Argeș al F.D.U.S., a vizitat obiective economice și social-culturale din București și județul Ialomița.în cadrul întrevederilor s-a efectuat un schimb de informații asupra preocupărilor actuale ale mișcărilor pentru pace din cele două țări, în vederea unirii eforturilor tuturor forțelor, ale popoarelor pentru stăvilirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare și în primul rind la dezarmare nucleară, pentru edificarea securității și cooperării europene. (Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT

Campionatele mondiale de atletismFinala cursei de 400 m garduri femei a dat loc unei sosiri strînse în care Ekaterina Fesenko (U.R.S.S.) a trecut prima linia de sosire cu timpul de 54”Î4/100, întreeînd-o cu numai o sutime de secundă pe coechipiera sa, recordmana mondială Ana Ambro- ziene — 54”15/100. Cristiana Cojocaru (România) s-a situat pe locul opt, cu 56”26/100.Un veritabil tur de forță a realizat atleta cehoslovacă Jarmila Kratoșvi- lova, care, în interval de numai 24 de ore, a cucerit a doua medalie de aur, terminînd victorioasă, miercuri, în proba de 400 m plat cu timpul de 47”99/100, rezultat ce constituie și un nou record mondial (v.r.- 48”16/100 — Mărita Koch, R. D. Germană).Atletul jamaican Bert Cameron a cîștigat medalia de aur la 400 m plat în 45”05/100.Prima campioană mondială a discobolelor este atleta din R. D. Ger

mană, Martina Opitz, învingătoare cu un rezultat de 68,94 m. Florența Cră- ciunescu (România) a ocupat locul 9, cu 62,14 m.20 de concurente au participat la calificările probei feminine de aruncarea greutății, cel mai bun rezultat, 19,99 m, fiind obținut de Ilona Slupia- nek (R.D. Germană). Printre cele 12 finaliste se numără și atleta româncă Mihaela Loghin (18,97 m).Iată învingătorii ultimelor finale disputate miercuri : 3 000 m femei : 1. Mary Decker (S.U.A.) — 8’34” 62/100 ; săritura în lungime bărbați : Carl Lewis (S.U.A.) — 8,55 m ; ștafeta, masculină 4 x 100 m : S.U.A. (Emmit King, Willie Gault, Calvin Smit, Carl Lewis) — 37”36/100 — record mondial ; ștafeta feminină 4 x 100 m : R. D. Germană (Silke Gladisch, Marita Koch, Ingrid Auer- wald, Marlies Goehr) — 41”76/100.Astăzi este zi de repaus. Campionatele continuă vineri.
CONSTANȚA : întrecerile pentru titlurile naționale 

de boxMiercuri, în cadrul campionatului național de box, ce se desfășoară "n Sala sporturilor din Constanța, la îtegoria grea Cornel Bălan (Box Club Brăila) a obținut victoria la puncte în fața deținătorului centurii de campion, Gheorghe Preda (Steaua București), in timp ce Ion Cernat (Steaua) a dispus la puncte ie Ion Ioniță (Electroputere Craiova).Alte rezultate : categ. mijlocie : ru Maricescu (Steaua) b.p. Gheor- 3 Constantin (Metalurgistul Cu- .r) ; Ilarie Petrescu (Steaua) b.p.

Marcel Sîrba (Electroputere Craiova) ; Nicu Chioveanu (Litoralul Mangalia) b.p. Ionel Gurgu (Metalurgistul Tulcea) ; Dumitru Senciuc (I.A.E.M. Timișoara) b. ab. repriza a H-a Vasile Butnaru (Voința Piatra Neamț) ; categ. muscă : Constantin Tițoiu (Dinamo) b.p. Ion Boboc (Rapid București) ; Ilie Văcălie (Voința București) b.p. Florian Nicolae (Dinamo București) ; Marin Vișan (Oțelul Tîrgoviște) b.p. Gheorghe Govici (Steaua București).
ZALĂU : Turneul internațional de voleiîn ziua a doua a Turneului internațional masculin de volei al României, competiție găzduită de Sala sporturilor din Zalău, s-au înregistrat următoarele rezultate : U.R.S.S. (B) — Ungaria 3—0 (15—12, 15—4,

15—7) ; Cehoslovacia — România <3—1 (15—9, 15—9, 0—15, 15—4).Competiția se încheie astăzi cu partidele Cehoslovacia — Ungaria și România — U.R.S.S. (B).
Din partea Ministerului Transporturilor 

și Telecomunicațiilorîncepînd cu ziua de 13 august 1983, orele 7,00, pentru traversarea Dunării cu autovehicule pe podul rutier Giurgenl — Vadul Oii se plătesc următoarele taxe :
tip de autovehicul proprietate 

personală

proprietatea 
unităților 
socialiste

proprietatea 
persoanelor 

fizice și juri
dice străine— motociclete 3 lei 3 lei 5 lei— autoturisme 10 lei 10 lei 15 lei— microbuze, autoutilitare, autovehicule pînă la 5 tone, tractoare 30 lei 45 lei— autobuze și autovehicule între 5—16 tone 60 lei 90 lei— autovehicule peste 16 tone — 100 Iei 150 lei— remorci de orice tip tractate de autovehicule 13 lei 13 lei 20 leiSînt scutite de plata taxei autovehiculele aparținînd Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Ministerului Sănătății, precum și cele care efectuează transportul recoltei sau alte transporturi în campaniile agricole, la cererea ministerelor de resort.

De asemenea, se scutesc de plata taxei și autovehiculele persoanelor fizice domiciliate în comunele limitrofe podului care traversează fluviul la și de la locul de muncă.Autorizația de scutire se eliberează de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor.

In meci amical de fotbal

LA OSLO : NORVEGIA - ROMÂNIA 0-0OSLO 10 (Agerpres). — Miercuri seara, pe stadionul „Ullevaal" din Oslo s-a desfășurat meciul amical de fotbal dintre echipele Norvegiei1 și României. Partida s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 0—0.Formația Norvegiei s-a aflat mai mult în atac, dar echipa rdmână a evoluat foarte bine tactic, închi- zînd culoarele spre poarta apărată cu siguranță de Lung și a contraatacat periculos. în cîteva rînduri, fotbaliștii noștri au avut bune ocazii de a înscrie, dar mingea a fost

respinsă de portarul advers (in min. 20, la un șut al lui Gabor) sau de bară, cum s-a intîmplat în min. 62, cînd Hagi a centrat din întoarcere, iar Gabor a trimis cu capul, spectaculos, din plonjon.A arbitrat suedezul Ulf Eriksson. Echipa României a avut următoarea componență : Lung — Rednic, Ior- gulescu, Ștefănescu, Văetuș — Movilă, Boloni. Klein, Hagi — Gabor (min. 84 Iovan), Coraș (min. 88, Băr- bulescu).
In cadrul „Daciadei",la Iași

Finalele de canotaj -pe o nouă bază nauticăkm, iar lățimea de 100—150 metri.începînd de ieri, la Iași se desfășoară finalele de canotaj din cadrul „Daciadei". Mai precis, această competiție de amploare națională se desfășoară la noua bază nautică de la Dorobanțu, comuna Aroneanu, la 6 km depărtare de Iași, care s-a inaugurat cu acest prilej. Noua bază nautică este o acumulare întinsă pe 70 ha, cu un volum de peste 1,5 milioane metri cubi apă. Adîncimea medie a lacului este de 3,5 metri — cea maximă fiind de 8—10 metri, lungimea luciului de apă pe direcția nord-vest și sud-est este de 3

Dat fiind și faptul că se află la o altitudine de 65 metri, adăpostită de dealurile Aroneanu și Șorogari, deci ferită de vînturi, îndeosebi în perioada de vară-toamnă, noua bază nautică de la Aroneanu-Iași corespunde întru totul sporturilor nautice.S-au aliniat la startul importantei competiții, care va dura pînă la 12 august, un număr de 320 de canotori de la 25 de cluburi sportive din 12 județe ale țării. (Manole 
Corcaci, corespondentul „Scînteii").

TELEORMAN : Festivalul sportului sătescSub egida „Daciadei", s-a desfășurat etapa finală a festivalului sportului sătesc de masă dotat cu „Cupa Teleormanul", manifestare ajunsă la a Xl-a ediție. Competiția' a antrenat în etapele de masă peste 20 000 participant!, concurenții fiind înscriși la cele cinci probe prevăzute în regulament : atletism, volei, handbal, ciclism și fotbal. Finala a fost găzduită de comuna Stejaru, alături de gazde participînd sportivi din Troianu, Măgura și Poeni, calificați în urma disputării etapelor de masă ale festivalului.Artiști amatori din mai multe.comune învecinate, evidențiați în Festivalul național „Cîntarea României", au contribuit, de asemenea, la crearea unei atmosfere de adevărată

sărbătoare a sportului teleormănean sătesc. Demn de subliniat este faptul că gazdelfe, în frunte cu organele locale de partid și de stat, au asigurat condiții excelente de desfășurare acestei etape finale a competiției.Celor mai buni concurenți le-au fost înminate, din partea organizatorilor, diplome și premii în materiale și echipament sportiv. în partidele de fotbal s-au consumat marile ambiții și rivalități : locul I și „Cupa Teleormanul" â revenit echipei gazdă — Stejarul — care a învins, 'după prelungiri, cu 4—2 formația din Măgura. Dincolo de obișnuitele clasamente se poate spune că au fost ciștigători toți participanții, zecile de mii de tineri de la sate.’(Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii").

• „OCHI" PENTRU
ROBOȚI. Natura a inspiratnu o dată pe ingineri și proiec- tanți în realizarea de noi mașini și mecanisme. De exemplu, mișcările pe care le execută roboții manipulatori amintesc foarte mult de mișcările mîi- nii omenești. La proiectarea unui „ochi" pentru roboții industriali, fizicienii sovietici au folosit drept model ochiul unei muște care se caracterizează printr-o largă vedere circulară. Oamenii de știință au reușit să reproducă această prețioasă însușire din lumea vie. Ca și cel al insectei, „ochiul" proiectat pentru roboți este format dinmai multe celule separate, fiecare din ele fiind un mic cristal. Această structură permite

roboților Să perceapă la fel de bine nu numai obietetele din centrul cîmpului vizual, ci și pe cele de la periferie.
• SPRE REALIZAREA 

FUZIUNII NUCLEARE 
CONTROLATE. Cercetătorii americani de la „Lawrence Livermore National Laboratory", din- Los Angeles, au anunțat că au reușit să pună la punct un procedeu pentru menținerea plasmei „închise" intr-un sistem de cimpuri magnetice, descoperire apreciată drept un important pas înainte în eforturile pentru realizarea fuziunii nucleare controlate. Deocamdată, plasma, formată din atomi de hidrogen, nu a fost „supraîncălzită", astfel incit vor mai fi ne

Eveniment de importanță epocală 
pentru destinele poporului român
(Urmare din pag. I)trupul țării și supuși unor prigoniri demne de anii cei mai întunecați ai evului mediu. în țară fusese instaurată dictatura mi- litaro-fascistă ; forțele Wehrmach- tului ocupaseră punctele nevralgice ale României, instituind o ocupație abia deghizată. Poporul român, împotriva voinței sale, fusese aruncat în războiul antisovie- tic declanșat de Reichul nazist, iar fiii țării fuseseră trimiși să sînge- reze și să moară departe de fruntariile ei pentru o cauză străină lor. O primejdie de moarte amenința însăși ființa noastră națională.Poporul nu putea să se resemneze. Dar mai ales nu s-au resemnat conștiințele lucide, forțele sănătoase ,ale neamului, acelea cărora le erau scumpe marile idealuri naționale. în primul rind — partidul comunist. Adine cunoscători ai sufletului poporului, ai durerilor și vrerilor lui, iubind fierbinte țara, luptînd și visînd la un viitor demn pentru ea, comuniștii au înțeles că mai devreme sau mai tîrziu fascismul, dușmanul odios al libertății și păcii popoarelor, declanșatorul celei mai nimicitoare conflagrații din istorie, avea să fie biruit prin lupta unită a națiunilor iubitoare de libertate. Dar a văzut mai departe decît atît, și anume că poporul român nu are a aștepta resemnat eliberarea lui, că în această uriașă împotrivire antihitleristă el însuși trebuie să se ridice la luptă, el însuși trebuie să-și dobîndească libertatea. Acesta a fost sensul înalt al tuturor chemărilor partidului comunist care au răsunat cu putere în toți acei ani negri. Comuniștii au stăruit să fie aleasă calea luptei, a împotrivirii, a acțiunii, oricît de grea ar fi fost aceasta, oricîte sacrificii ar fi cerut, pentru că aceasta era singura cale de salvare de la o catastrofă națională ; susți- nînd această cale, comuniștii făceau încă o dată dovada că se pătrunseseră adînc de un mare adevăr al istoriei : numai acele cuceriri sînt trainice, numai acele iz- bînzi străbat timpurile, care sînt rezultatul luptei și jertfei, al contribuției nemijlocite a fiecărui popor. își găsea ilustrare în această atitudine profund patriotică și realistă convingerea că poporul român ura adine fascismul, pe care numai împrejurări internaționale grave îl propulsaseră, împotriva voinței imensei majorități a națiunii, spre cîrma țării, că poporul român nu avea nimic comun cu

fascismul și cu războiul impus de dictatura militară antonesciană și de Reichul nazist. Convingere întemeiată pe realitățile istoriei, în paginile căreia stăteau înscrise, de-a lungul întregului deceniu al patrulea al acestui veac, mari demonstrații antifasciste și antirăzboinice, o hotărîtă și viguroasă împotrivire față de fascism, care-i împiedicase acestuia ani in șir accesul la putere. își afla, deopotrivă, ilustrare în această atitudine a partidului comunist, adînca sa încredere în puterile ce sălăș- luiau în poporul român, în capacitatea sa de a-și mobiliza clocotitoarele energii, marile resurse de elan, de dăruire, de abnegație, izvorîte din dragoste de țară, din sete de dreptate și libertate, din voința de a trăi liber și demn într-o țară demnă, independentă.Iar această încredere a partidului s-a dovedit pe deplin întemeiată, a fost întru totul confirmată de fapte. Căci ca un singur om și ca un val uriaș s-a ridicat atunci la chemarea partidului comunist întreg poporul : clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, fiii țării îmbrăcați în haină militară. Iar această unitate impresionantă, această voință unică și neclintită au făcut ca în greaua încleștare cu un inamic puternic, bine înzestrat, cu o vastă experiență războinică, forțele insurecționale, adică poporul în întregul său, să iasă victorioase. în Capitală, acolo unde mai tare ca oricînd a bătut în actele clipe inima fierbinte a țării ridicate la dreaptă luptă, ostașii armatei noastre, cu sprijinul larg al membrilor formațiunilor patriotice organizate de partid, al miilor de locuitori au lichidat în cîteva zile nucleele hitleriste, au alcătuit zid de netrecut din piepturile și brațele lor la „porțile albastre" de la nordul orașului, la celelalte intrări în Capitală, făcînd să se năruie toate planurile hitleriste de reprimare a insurecției. Pe întreg cuprinsul patriei forțele armate, cu concursul larg și generos al populației, au dat lovitură după lovitură inamicului, zdrobind focarele de rezistență hitleristă, apă- rînd de distrugere fabrici, uzine, mine, poduri, valori cultural-isto- rice, asigurînd bunul mers al activităților vitale ale țării. Pînă la încheierea acelui august de foc două treimi din teritoriul țării fusese eliberat. Armata română, poporul român se alăturau astfel marelui efort al popoarelor de zdrobire a fascismului, dovedind întregii lumi că, oricît de crîncene fuseseră vitregiile ce trecuseră

peste el, poporul român era cu inima, cu aspirațiile, cu fapta alături de democrație, libertate, demnitate.Din perspectiva anilor care au trecut de atunci, ne apare cu toată limpezimea că evenimentele din august 1944 au fost fila de început a unei noi istorii, în cursul căreia poporul a obținut noi și strălucite izbînzi în lucrarea sa închinată ctitoririi patriei socialiste, cu oameni liberi, demni, egali în drepturi, deplin stăpîni pe soarta lor. Pe acest drum lung, dar mereu ascendent, în ciuda a nu puține greutăți și obstacole ce-au trebuit a fi biruite, se detașează prin luminoasele sale contururi epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, epoca de cînd în fruntea partidului și a statului se află cel mai iubit fiu al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii. Epoca în care, țara a înaintat cel mai mult, cu pașii cei mai mari spre viitorul său comunist ; epoca în care țara și-a sporit in ritmuri altădată de nebănuit avuția națională, temelia însăși a libertății și independenței sale ; epoca în care s-a consolidat neîncetat o măreață cucerire — unitatea de neclintit a poporului in jurul partidului, in care s-a cimentat mai puternic ca oricind frăția oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate ; epoca în care s-a făurit țării un prestigiu fără precedent în lume, întemeiat pe principialitatea pozițiilor sale în șipărarca drepturilor celor mai scumpe ale popoarelor, pe rodnicia acțiunilor sale îndreptate înspre soluționarea constructivă a problemelor contemporaneității și clădirea unei lumi mai bune și mai drepte, a păcii, înțelegerii și colaborării dintre popoare.O epocă pe care pteporul a numit-o cu dreptate „Epoca Ceaușescu", după numele alesului său fiu, omul ale cărui gindire cutezătoare și activitate clocotitoare au acționat, și acționează ca o uriașă pîrghie de progres, ca un permanent exemplu și necontenit îndemn la slujirea devotată a țării, la efort și pasiune pentru înălțarea ei in libertate și demnitate. Omul care a devenit simbolul viu al unității noastre. Al năzuințelor țării, ale poporului de progres și prosperitate, de pace, al înfăptuirii idealurilor socialiste. Al hotărîrii noastre de a urca mereu, sub conducerea partidului, pe drumul deschis de mărețul August 1944, spre culmile visate ale comunismului.
Brigadierii deschid drum viitoarelor recolte

(Urmare din pag. I)

A apărut primul „Caiet de vacanță" al revistei „Lumea". 
Un volum atractiv ce reflectă 
preocupările internaționale ațe 
României socialiste, activitatea 
neobosită desfășurată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu in 
slujba cauzei păcii, înțelegerii 
intre popoare. In forme publicis
tice variate sînt tratate proble
me majore ale contemporanei
tății, realitățile complexe ale 
planetei. Se publică, de aseme
nea, reportaje, memorii, pagini 
de istorie inedită, note de drum, 
documentare și o amplă rubrică 
intitulată „Caleidoscop". Nu lip
sește cunoscuta rubrică a revis
tei „1 000+1". „Caietul de vacan
ță" se adresează tuturor catego
riilor de cititori, prilejuind o 
lectură instructivă și agreabilă.

de desecări, pe cele trei sisteme la care se lucrează in prezent. De asemenea, a executat lucrări de mo- delare-nivelare pe o suprafață de 'peste 1 700 hectare și lucrări de drenaj pe o suprafață de aproape 600 hectare. In acest an atît de secetos, brigadierii au executat, pe lingă sarcinile curente, lucrări de irigații pe o suprafață de aproape o mie de hectare la cooperativele agricole de producție din Ciofliceni, Cor- beanca, Mogoșoaia, Ștefă- nești, Tunari, Ciorogirla. Au salvat aceste o mie de hectare cu cereale de efectele necruțătoare ale arșiței. In continuare, mai au de desecat 119 000 hectare, urmînd să scoată de sub luciul apei 14 500 hectare de teren. „Opera" lor numai din elicopter poate fi admirată pe de-a-ntregul : un păienjeniș de canale.Dar cine lucrează pe Șantierul național al tineretului București-Nord ? Noi am întîlnit constructori, am întîlnit mecanizatori, am întîlnit elevi de liceu și studenți — tineri bronzați de arșița soarelui, tineri care merg din tabără pînă la punctul de lucru, cîțiva kilometri, tineri care, de obicei, fac din duminici zile de lucru obișnuite. Mulți dintre ei abia în această vară au „descoperit" ce uriașă diferență este între asfaltul încins al străzii și țărîna răcoroasă a cîmpiei, dar și între asfalt și noroiul ce-ți trece de cizme și-n care e mai bine să intri desculț, decît să te desculțe el... Sigur, în Bărăgan mai și plouă. Și ploaia asta nici măcar... nu-și anunță venirea cu o oră mai devreme, să ai timp să te adăpostești ! Sigur, în Bărăgan mai bate și vîntul. Și grindina. Dar ei, aici, au învățat să învingă vicisitudinile naturii. Ei luptă, aici, de fapt, cu natura. Fiecare lopată de pă- mînt smulsă dintr-un loc, fiecare canal reversibil (de desecări și irigație) este tot un fel de a spune că omul ține în miini, de tî- năr, frîiele naturii. îm- blînzind și înnobilînd pă- mîntul. Cîmpia. Care se pregătește pentru recolte fără precedent. Un lucru frumos : specialiștii și cadrele care acordă asistență tehnică Șantierului na

Brigadierii de pe Șantierul național al tineretului București-Nord pregâtesc un nou destin
țional al tineretului — in- ginerul-șef, șefii de lot, maiștrii — sînt, în majoritate, oameni tineri, poate cu 2—3 ani mai în vîrstă decît acești pionieri ai Bărăganului în schimbare. Apro- piați ca virstă, ca romantism al vîrstei....Cei 35 de studenți în prag de anul IV, Facultatea de îmbunătățiri funciare din cadrul Institutului agronomic „Nicolae Băl- cescu" din București au venit aici să pună umărul la transformarea Bărăganului, să învețe muncind. Și știind că miirie, aici, în Cîmpia Română, ei sînt cei ce vor obține recoltele pentru care se duce acum bătălia cu natura.— Ca viitor inginer agronom, ne spunea Adrian Savin, student în anul IV. consider șantierul tineretului o formă excelentă de legare a pregătirii teoretice cu practica. Este o școală practică, unde aprofundam cele învățate în amfiteatrele facultății și în sălile de seminar. Un fel de start în profesie, în viață. E o șansă, formidabilă pentru noi, cei ce vom obține miine recolte-record, să contribuim de astăzi la crearea condițiilor necesare pentru obținerea lor. Lucrăm cu drag, lucrăm — sper să nu par lipsit de modestie — bine, respectând termenele și îngrijin- du-ne tot timpul de calitatea lucrărilor. între altele, poate, și pentru că oricare dintre noi ar putea fi repartizat aici... în tabără, la Buftea, sîntem vecini și buni prieteni cu brigadierii de la liceul energetic. Despre ei, ce să vă spun ?

cîmpieiLa început se uitau la noi cu rezervă : „ei sînt stu- denți, n-or să ne bage-n seamă". Ne-am apropiat noi de ei. Acum sîntem in plin campionat de fotbal, de șah, de tenis, de volei...Asistentul inginer Teodor Atanasiu, care se apropiase între timp de noi, ne invită, zîmbind, ca la terminarea practicii să asistăm la examenul care-i desparte pe acești 35 de tineri de anul IV ; se va ține seama și de ceea ce au lucrat aici, și de cunoștințele teoretice.— Este un examen serios și studenții, dacă ați observat, nici nu-și spun că sînt în anul IV, ci în anul III sau „IV fără practică". Nu cred, totuși, să fie vreunul care să nu promoveze. Dar nu de asta e vorba, tei de altceva ; vă- zîndu-i cum muncesc, sînt liniștit pentru soarta cîm- piei de care ei se ocupă și se vor ocupa și mai mult în viitor. Se vede că iubesc pămîntul și se pricep să-1 lucreze. Pîinea noastră viitoare e pe miini bune......La aniversarea a 35 de ani de la constituirea primelor brigăzi ale tineretului, în tabăra de la Cor- beanca, printre tineri se afla și brigadierul veteran Dumitru Ciovlică, profesor emerit de limba și literatura română, directorul școlii din Brănești, îmbrăcat în haine de sărbătoare. Mi se pare mie, sau la intonarea — de către voci încă in schimbare — a imnului brigadierilor, ochii veteranului s-au umezit ?— Vă privesc — avea să le spună — și mă văd în

fiecare dintre voi. Același elan și aceeași dorință ce vă stăpînește pe voi, tinerii de astăzi, de a face țara mai frumoasă și mai bogată... Noi, prin șantierul Bumbești-Livezeni am făcut începutul. Noi am fost brigăzile de șoc. Munca noastră a dat roade, am reușit să spargem munții și să tăiem țării „drumuri noi". Astăzi sînteți voi, la care, regăsesc aceeași dorință de a ridica România pe culmile cele mai înalte, și după voi vor fi alte mii și mii de tineri... Patria noastră are nevoie de visurile voastre, de energia voastră, ea cere oameni hotărîți, entuziaști...în careu, elevii Liceului de energetică din Buftea, studenții, toți brigadierii, precum și cei mai tineri invitați, pionierii din Cor- beanca, îl urmăresc cu atenție. Și poți citi, în ochii fiecăruia, mîndria de a continua o glorioasă tradiție, hotărîrea de a fi și ei la înălțime, aidoma brigadierilor de odinioară.— Din ’48 încoace, mărturisește Dumitru Ciovlică, am trecut de nenumărate ori pe Valea Jiului. Și ziua, și noaptea. Și dacă ar fi să trec în fiecare zi, în fiecare noapte, tot la fereastra vagonului m-aș instala. De fiecare dată, folosindu-mă de amintiri, sînt sigur că aș desluși alte și alte amănunte ale marii încordări și dăruiri de acum trei decenii și jumătate. Sint convins că atunci cînd veți revedea aceste pămînturi, rodind ca niciodată, veți fi și voi la fel de mîndri, de emoționați...
cesari cîțiva ani, probabil pînă în 1986, cînd reactorul „Tokamak" de la Universitatea Princeton va reuși să producă suficientă energie pentru a supraîncălzi plasma.

• UN PAS ÎNAINTE 
ÎN ELUCIDAREA MECA
NISMELOR MALADIEI 
CANCEROASE. Un nou pas în înțelegerea mecanismului de declanșare și evoluție a cancerului a fost realizat de o echipă de cercetători britanici, condusă de Mike Waterfield. Este Vorba de o proteină care acționează în organism pentru vindecarea rănilor. Producerea a-

cestei proteine este reglată de un tip de gene numite oncogene. Organismul uman are în mod obișnuit 15 gene de acest fel. Din cauze încă neelucidate, în unele situații, genele respective nu sistează producerea proteinei, astfel incit ea poate provoca mutații în celulele țesuturilor. în cele ale oaselor, ligamentelor și tendoanelor, gene- rind tumori. Cercetările oamenilor de știință britanici se îndreaptă acum spre stabilirea exactă a tipului de oncogene și a situațiilor în care acestea nu sistează producerea proteinei de regenerare a țesuturilor.

• TRANSMITEREA IN
STANTANEE A FACSIMI
LELOR. Societatea japoneză Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation (NTT) a anunțat că a pus la punct un sistem rapid de transmitere a facsimilelor. Se precizează că acest sistem este capabil să transmită de 30 de ori mai repede imagini care sînt de opt ori mai clare decit cele recepționate prin sistemele existente. O filă de dimensiunile 297/210 milimetri poate fi transmisă în două secunde, față de 60 de se

cunde, în prezent. Intrucît viteza de transmitere a semnalelor este superioară circuitelor telefonice existente, NTT a a- nunțat că va trece la crearea unor circuite proprii, utilizind fibre optice și sateliți de telecomunicații operaționali.
• POD DIN MASE 

PLASTICE SI FIBRE DE 
STICLĂ. Un pod din mase plastice armată cu fibre de sticlă a fost realizat în Bulgaria. El are o lungime de 12,5 metri, o lățime de 8 metri și cîntărește 18 tone față de circa 180 tone cît ar fi greutatea unui pod cu aceleași dimensiuni construit din beton armat. Greutatea mică este principalul avantaj al noului pod, care poate fi

ușor transportat în orice regiune cu un simplu tractor. Podul, complet realizat și finisat la uzină, poate fi montat ușor, la locul de destinație, cu ajutorul unei macarale.
© PE VREMEA CÎND 

ÎN FRANȚA TRĂIAU ELE
FANȚI... Un schelet de elefant în perfectă stare de conservare a fost descoperit recent într-o carieră din apropiere de Besanțon, în "zona de qentru- est a Franței. Potrivit estimărilor făcute de cercetători, elefantul găsit ar data de peste 6 000 de ani. Din aceeași epocă datează și un uriaș craniu de animal asemănător boului, găsit în aceeași carieră. înălțimea craniului acestui animal

este de 80 centimetri. Agenția France Presse precizează că în cariera de lingă Besanțon au fost descoperite în decursul cercetărilor efectuate mai multe fosile de o importanță deosebită pentru știință.
• ARHEOLOGIE IN 

ARCTICA. In peninsula Tai- mir, situată la 70 'grade latitudine nordică, au fost descoperite rămășițele unei așezări umane datând din epoca de piatră, mai exact din anul 3 000 î.e.n. Acolo unde astăzi se întind zăpezile veșnice era pe atunci dominantă taigaua. Judecind după uneltele de piatră descoperite, așezarea aparținea primilor locuitori ai Arcticii de azi din mezolitic, adică acum 20 000—600 000 ani.



Ilustrare a voinței popoarelor de a-și apara 
dreptul suprem la pace, dreptul la existența

Se extinde mișcarea împotriva pericolului 
de război, pentru dezarmare

„încetarea cursei înarmărilor nucleare 
este țelul principal al comunității internaționale" 

declară secretarul general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager-, preș). — La sediul Națiunilor Unite a avut loc o ceremonie in cadrul căreia secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, i-au fost remise „Chemările adre
sate Organizației Națiunilor Unite 
și popoarelor lumii", de către parti- cipanții la „Caravana ciclistă a păcii — 1983“, manifestare desfășurată in cadrul campaniei mondiale pentru dezarmare. Pe traseul Moscova — New York, participants — militanți pentru pace din Finlanda, Norvegia, Suedia, U.R.S.S. și S.U.A. — au fost purtătorii chemării la încetarea cursei înarmărilor racheto-nu-
Președintele Finlandei se pronunță pentm crearea 

unei zone denuclearizate în nordul EuropeiHELSINKI 10 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat unor ziariști suedezi, președintele Finlandei, Mauno Koivisto, s-a pronunțat pentru crearea unei zone denuclearizate în nordul Europei. El a . subliniat că o asemenea măsură ar constitui o modalitate importantă de a asigura securitatea respectivei regiuni. Această problemă, a arătat președintele, va constitui obiectul unor convorbiri care vor avea loc între reprezentanți ai țărilor din zonă.
„Marșul păcii", Berlinul occidental - GenevaBERLINUL OCCIDENTAL 10 (A- gerpres). — Miercuri a început „Marșul păcii" Berlinul Occidental — Geneva, acțiune inițiată de organizația „Femeile pentru pace", care reunește in rîndurile sale femeile vest-berlineze de' diferite convingeri politice. Organizația iși

ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 10 (Agerpres). — Aeroportul internațional din Beirut a fost închis, miercuri, traficului, după ce mai multe obuze au explodat în zona pistelor și pe șoseaua din vecinătate, transmite agenția France Presse, citind un comunicat al postului dc radio libanez. Două persoane au fost ucise, iar alte opt rănite.Căderea acestor obuze a survenit in cursul unor schimburi de focuri de artilerie, între milițiile rivale, in regiunile muntoase situate la est de Beirut. 

cleare și la preîntîmpinarea unei catastrofe termonucleare. Ideile dezarmării și păcii, care i-au a- nimat pe participanți, au găsit un larg ecou in rîndurile opiniei publice din țările pe care le-au străbătut, fiind susținute de zeci de mii de oameni, de reprezentanți ai organelor locale ale puterii de Stat, guvernatori de provincii, parlamentari. organizații sociale, precizează agenția T.A.S.S.în alocuțiunea rostită, secretarul general al O.N.U. a subliniat că lupta pentru pace și încetarea cursei înarmărilor nucleare constituie un tel principal al comunității internaționale.

propune să-și aducă contribuția la intensificarea luptei pentru pace și la continuarea politicii de destindere, împotriva cursei înarmărilor nucleare și a amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe teritoriul unor țări vest- europene.

Economia R. P. UngareBUDAPESTA 10 (Agerpres). — După cum transmite agenția M.T.I., potrivit datelor publicate de Direcția centrală de statistică, volumul global al producției industriei socialiste a R.P. Ungare a fost, în primul semestru al acestui an, cu 0.1 la sută mai mare, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea ■' cea mai importantă — 2,1 la sută — s-a înregistrat in industria materialelor de construcții. în industria metalurgică volumul producției s-a menținut la nivelul perioadei respective a anului precedent, iar în industriile extractivă și ușoară s-a situat sub

Marile manifestații 
de la NagasakiTOKIO 10 (Agerpres). — Marile manifestații de protest împotriva pericolului nuclear desfășurate la Nagasaki marți, cu prilejul împlinirii a 38 de ani de la bombardamentul atomic din 9 august 1945, s-au încheiat seara, tîrziu, cu un marș al păcii, desfășurat la lumina torțelor.Imensă manifestație de la Nagasaki a marcat, astfel, încheierea celor nouă zile de acțiuni în favoarea păcii și de protest împotriva cursei înarmărilor nucleare, acțiuni care au cunoscut o amplă participare a populației, din diferite orașe ale Japoniei și din alte țări.
Demonstrație 

în fața PentagonuluiWASHINGTON. — Cu prilejul împlinirii a . 38 de ani de la bombardamentul atomic asupra orașului japonez Nagasaki, de Ia 9 august 1945, in diferite localități din S.U.A. au avut lot. .marți, demonstrații de protest împotriva cursei înarmărilor nucleare, a primejdiei de război nuclear, pentru pace, relatează agenția Associated Press. La Pentagon, un grup de demonstranți, purtînd pancarte cu lozinci antinucleare, au protestat împotriva programelor de înarmare nucleară". De asemenea, au loc demonstrații la intrarea in întreprinderile producătoare de arme ale firmelor „Rockwell International" și „Westinghouse Corp.". Poliția a intervenit operînd arestări.
Miting pentru pace 

la KatmanduKATMANDU 10 (Agerpres). — La Katmandu, capitala Nepalului, a avut loc un mare miting pentru pace la care au luat parte personalități ale vieții politice nepaleze, membri ai Consiliului de Stat, de- putați In parlamentul național. în fața participanților a luat cuvîntul prof. B. Manandhar, membru al Consiliului de Stat al Nepalului; care a subliniat necesitatea adoptării de măsuri eficiente pentru stoparea cursei înarmărilor. Vorbitorul a ..arătat că omenirea poate* nmpăr-r tăși soarta locuitorilor orașelor Hiroshima și Nagasaki in cazul în care cursa înarmărilor nucleare nu va fi oprită.
în primul semestrunivelul primului semestru al anului 1982. în construcții, volumul activității a scăzut cu 2,8 Ta sută.în agricultură, achizițiile la culturile vegetale și legume au depășit cu 13,2 la sută nivelul. perioadei corespunzătoare a anului 1982.în domeniul comerțului, importurile au depășit cu 12,4 la sută (în prețuri curente) nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, iar exporturile au fost cu 19,4 lâ sută mai mari.Majorările de prețuri din 1983 au sporit cu 1,3 la sută indicele prețurilor.

Evoluția situației din Ciad » INAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — Jamahiria Libiană a cerut, marți, convocarea Consiliului de Securitate al O.N.U., ca urmare a „amenințării americane la adresa securității sale și a celei a regiunii", relatează agențiile internaționale de presă. Reprezentantul permanent al acestei țări la O.N.U., Awed Burwin, a remis, in acest sens, o cerere oficială adresată președintelui pe luna în curs al Consiliului de Securitate.Acest demers urmează unei scrisori adresate de conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, Moammer El Geddafi, președintelui pe luna in curs al Consiliului de Securitate, prin care se cere Consiliului „să adopte toate măsurile conforme responsabilităților sale" pentru „a salvgarda securitatea internațională a regiunii".
ROMA: Programul noului guvern italianROMA 10 (Agerpres) — Prezentînd, succesiv, in Camera deputaților și in Senat declarația-program a noului guvern italian, primul ministru. Bet- tino Craxi, secretar general al Partidului socialist, a fixat ca principale obiective „însănătoșirea economiei și a finanțelor publice, în scopul realizării unei politici de dezvoltare și de utilizare a forței de muncă" — transmite agenția A.N.S.A.Ca obiectiv imediat — a spus Craxi —. guvernul își propune reducerea ratei inflației de la 16 la sută, în prezent, la o medie de 10 la sută in 1984. Deficitul curs, care se 90 000 miliarde 80 000 miliarde. — a subliniat avute în vedere timp, seama de crea noi locuri politică realistă

bugetar pe anul în prevede a fi de circa lire, trebuie redus la Toate aceste obiective premierul — vor fi ținindu-se. în același necesitatea de a se de muncă, printr-o de investiții. O parte importantă a discursului său. primul ministru a dedicat-o problemei criminalității in Italia și necesității reformei instituțiilor statului.
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BEIJING 10 (Agerpres). — Producția industrială a R.P. Chineze in primul semestru al anului .este evaluată la 296,9 miliarde yuani, reprezentind o creștere de 8.8 la sută față de perioada precedentă, a precizat, după cum transmite agenția China Nouă, Xu Gang, director adjunct al Biroului de stat pentru statistică. Potrivit sursei citate, investițiile în construcțiile capitale au totalizat 19,9 miliarde yuani — cu 17 la sută mai mult de- cit in perioada anterioară — iar cele destinate industriei energetice au sporit cu 34,3 la sută, reprezentind 23,3 Ia sută din totalul investițiilor, fată de 20.3 la sută anul trecut.
blemelor legate de defici 
tul bugetar, inflație

șomajVIENA 10 (Agerpres). — într-un interviu radiodifuzăt, citat de agenția A.P.A., . Cancelarul federal al Austriei, Fred Sinowatz, a arătat că guvernul său va continua. în ansamblu, linia politică și economică dusă de vechiul guvern, condus de Bruno Kreisky. Dar, a arătat el. dificultățile apărute din cauza situației economice mondiale vor impune unele modificări ale acestei politici. Se va acorda prioritate problemelor legate de reducerea deficitului bugetar, a inflației, precum și pentru diminuarea șomajului.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a adresat liderilor Congresului o scrisoare, în care, invocind prerogativele constituționale prezidențiale cu privire la relațiile externe și in calitate de comandant suprem al forțelor armate americane, informează că, răspunzînd cererilor guvernului Ciadului; a acordat acestuia și altor guverne care-i acordă ajutor, asistență materială și a dispus trimiterea in zonă a unor avioane — informează agențiile Associated Press și United Press International. Această forță — două avibane-radar de tipul Awacs E3A și opt avioane de luptă de tipul „F-15", împreună cu forțe de sprijin logistic aerian și terestru — se precizează in scrisoare — va fi disponibilă să opereze în strînsă coordonare cu guvernul cia- dian și alte guverne care îl acordă ajutor ; misiunea aparatelor „F-15", echipate pentru luptă, este de a fi gata să acorde protecție, dacă va fi necesar, celorlalte avioane ale S.U.A.
în ceea ce privește politica internațională, Craxi a subliniat că „pacea mai presus de orice" se află în centrul acțiunilor politice pe care și le propune noul guvern. El â subliniat că pacea este tulburată în prezent pe frontul subdezvoltării, al imensei inegalități între Nord și Sud, aceasta constituind marea problemă socială a vremii noastre. Premierul a arătat, în context, că guvernul său „se va pronunța întotdeauna pentru soluții politice, pentru negocieri pașnice și se va angaja numai în misiuni de pace".Craxi a făcut cunoscută apoi poziția cabinetului său in problema rachetelor cu rază medie, de acțiune in Europa, exprimindu-și, intre altele, dorința ca negocierile de la Geneva să se. încheie cu rezultate pozitive.

INCIDENTELE INTERVENITE 
LA BELFAST, marți, intre un grup de manifestanți nord-irlandezi și o patrulă militară s-au soldat cu uciderea unui tînăr de către un soldat britanic. Agențiile internaționale de presă notează că este al doilea asemenea incident petrecut în. ultimele zece zile în Ulster. La Armagh, la 30 iulie, un alt tînăr nord-irlandez a fost împușcat mortal de un soldat al Regimentului de apărare a Ulsterului (U.D.R.). Soldatul britanic vinovat de uciderea la Belfast a tînărului de 22 de ani urmează să fie judecat — a anunțat_poliția locală, citată de agenția

LA PRIMA RUNDA 
CIERI BILATERALE 
NO-NIPONE, privind comercializarea oțelului in cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.), Japonia a cerut insistent Statelor Unite să reconsidere recentele hotărîri ale Administrației privind cotele importurilor de oțeluri speciale și majorarea tarifelor vamale. După cum informează agenția Kyodo, reprezentanții japonezi au apreciat că aceste măsuri sint „inadecvate", contravenind atît reglementărilor G.A.T.T., cit și practicilor comerciale, în general.

SEMINAR REGIONAL AGRO
ZOOTEHNIC LA MANAGUA. Lucrările celui de-al II-lea seminar regional agrozootehnic, desfășurat la Managua (Nicaragua) cu participarea reprezentanților majorității|___ statelor din regiune, au luat sfîrșit

CIUDAD DE MEXICO

Lucrările Congresului P. S. U. M.CIUDAD DE MEXICO 10 (Agerpres). — La Ciudad dez Mexico se desfășoară cel de-al II-lea Congres al Partidului Socialist Unificat Mexican. Participanții la congres urmează să elaboreze linia politică a partidului în actuala conjunctură politică, economică și socială din Mexic.în raportul, prezentat, secretarul general al C.C. al P.S.U.M., Pablo Gomez Alvarez, a lansat un apel la strîngerea și consolidarea unității de acțiune a forțelor de stingă, a oamenilor muncii mexicani — transmite agenția Prensa Latina.
AMERICA CENTRALĂ

Noi ciocniri armate în SalvadorSAN SALVADOR 10 (Agerpres). — în ultimele 24 de ore au avut loc puternice schimburi .de fbcuri între Forțele Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador și armată, in preajma capitalei, San Salvador — transmite agenția France Presse. Cel puțin 20 de soldați au căzut in luptă — a precizat postul de radio al F.M.L.N. „Radio Venceremos".
După lovitura deCIUDAD DE GUATEMALA 10 (Agerpres). — într-o precizare făcută la Ciudad de Guatemala, noile autorități militare guatemaleze, care au preluat luni puterea in țară, au menționat că ridicarea stării de .alarmă, decretată de vechiul regim ța 29 iunie, va permite tuturor cetățenilor „să exercite, fără obstacole, orice fel de activitate, inclusiv activități politice" — transmite agenția France Presse.

prin adoptarea mai multor rezoluții, care recomandă guvernelor din regiune să-și intensifice acțiunile consacrate dezvoltării sectoarelor agricol și zootehnic ale economiilor naționale — transmite agenția I.P.S. Rezoluțiile cuprind, totodată, recomandări concrete pentru modernizarea lucrărilor agroindustriale din regiune.
PROGRAME DE COMBATERE A 
ȘOMAJULUI ÎN GRECIA, cum anunță presa ateniană, nul elen a hotărît alocarea de 10 miliarde de drahme . realizarea unor, programe de combatere. a șomajului. Prin înfăptuirea programelor respective se vor crea peste 15 000 locuri de muncă.

ATENTAT. în noaptea de 9 spre 10 august, asupra expresului Milano — Palermo, în care călătoreau peste 1 000 de persoane, a fost comis un atentat cu explozibil, revendicat de organizația teroristă neofascistă „Ordinea neagră", informează agenția ANSA. Din fericire, puterea încărcăturii explozive a fost mică, ceea ce a făcut ca atentatul să se soldeze doar cu avarierea ușoară a locomotivei. Agenția citată amintește că, nu departe de locul unde s-a produs acest nou act terorist — gara Vaiano din centrul Italiei — în noaptea de 3 spre 4 august 1974, a fost comis atentatul asupra trenului „Italicus", care s-a soldat cu moartea a 12 persoane.
VALURI URIAȘE S-AU ABĂ

TUT ASUPRA COASTEI DE SUD A CALIFORNIEI, distrugind zeci

Referitor la politica externă, documentul exprimă solidaritatea P.S.U.M. cu popoarele și forțele la- tino-americane care luptă pentru pace, securitate și cooperare în regiune, pentru o nouă ordine economică internațională, împotriva cursei înarmărilor, pentru destindere, și pace în lume. Este respinsă în mod expres politica de forță și de amenințare cu forța în raporturile internaționale și se exprimă sprijinul ferm față de principiile mișcării de nealiniere.

militare din capitala Salva- au confirmat că au avut loc schimburi de focuri in zonă,Surse dorului intense lingă Tejutepeque, in departamentul Cabanas, și că insurgenții au încercat să ocupe poziții la El Zapote, însă acțiunea nu s-a finalizat.Frontul F.M.L.N. a ocupat localitatea Ploros, in departamentul La Union, a anunțat, de asemenea, „Radio Venceremos".
stat din GuatemalaForțe insurgente din Guatemala au preluat controlul asupra unei zone din departamentul El Peten, situat in nordul țării — transmite agenția Prensa Latina, citind un comunicat oficial al Forțelor Armate Insurecționale (F.A.R.). Se precizează că zona respectivă, aflată în apropiere de localitatea El Porvenir, este cea mai importantă din punct de vedere social-economic întreagagiune.

de clădiri și diverse instalații de pe 
țărm. Numai la Malibu-Beach pa
gubele pricinuite de valuri sint es
timate la
Specialiștii au emis ipoteza că si
nistrul se 
extrem de _
pagarea unor valuri provocate de o 
puternică furtună, care s-a abătut 
abupra țărmurilor Noii Zeelande.

PRODUCȚIA DE GAZE NATU
RALE A PAKISTANULUI a fost, in primele nouă luni ale anului financiar 1982—1983, de 7 397,2 milioane metri cubi, față de 6 833,3 milioane' metri cubi in aceeași perioadă a anului financiar precedent. ceea'ce înseamnă o creștere de 8.3 la sută, transmite agenția pakistaneză de presă A.P.P.

DOUA UȘOARE CUTREMURE 
succesive s-au înregistrat săptă- 
mina aceasta in localitatea Char
leroi din sudul Belgiei, ceea ce ar 
putea prefigura o nouă serie de 
seisme comparabilă cu cele din 
1965—1971 resimțite in aceeași re
giune, au declarat oficialități ale 
Centrului de seismologie din Bru
xelles. Ei au precizat că seismele 
de săptămâna aceasta au fost de 3,3 
grade pe scara Richter.

ACCIDENT AVIATIC. Un avion 
de transport de tipul „C-47 Da
kota", aparținind forțelor aeriene 
thailandeze, s-a prăbușit in apro
pierea orașului Ubon Ratchathani 
— informează agenția U.P.I. In acci
dent și-a pierdut viața pilotul și au 
fost rănite șapte persoane.

/

/

SPANIA

PRIM DIEI NUCLEARE - FORȚA UNITĂ A POPOARELOR

Opțiuni pentru evitarea înarmării nucleare

CHILE

Continuarea fermă a luptei pentru restabilirea democrației

67 la sută din spanioli se pronunță pentru retra
gerea țării din alianța atlantică.
La Zaragoza, un lanț viu al păcii de peste 14 km. 
Un deziderat larg împărtășit: „Nu dorim ca teri
toriul spaniol să devină un depozit pentru tehnică 
militară nucleară11.Sute de persoane, bărbați și femei, tineri și virstnici din Malaga. aparținind unor diferite organizații ce militează pentru pace, au participat zilele trecute la o manifestație de un fel deosebit împotriva înarmărilor nucleare. Potrivit unui scenariu, a fost simulat un atac cu rachete nucleare împotriva orașului, după „lansarea rachetelor" demonstranții aruncin- du-se la pămînt, ca și cum ar’ fi fost victimele exploziilor respective. Folosind diverse alte mijloace, ei au arătat ce consecințe ar avea un atac nuclear asupra localității lor.Ingenioasa și, totodată, elocventa acțiune a luptătorilor pentru pace și împotriva armelor- nucleare din Malaga a avut un amplu ecou in opinia publică spaniolă.. Ea se înscrie în rîndul a numeroase alte acțiuni, desfășurate în vremea din urmă, în multe orașe ale țării, cu același țel, intre care marile demonstrații de la Zaragoza și Madrid. La Zaragoza, peste 20 000 de persoane au format un lanț viu, pe o lungime de 14 km, între oraș și intrarea in baza aeriană a S.U.A., unde au înminat autorităților o petiție purtînd 60 000 de semnături, prin care se cerea desființarea bazelor americane (una navală și trei aeriene) din Spania. La Madrid., aproximativ 150 000 de persoane au participat la o amplă manifestație pentru pace, dezarmare, lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriul țării, împotriva participării Spaniei la N.A.T.O. A fost o acțiu-

Acțiuni și luări de poziție ale
opiniei publice spaniole

ne de răsunet, organizată din inițiativa a 30 de formațiuni politice de stingă, sindicate, mișcări de luptă pentru pace — printre care Partidul Comunist, Uniunea Generală a Muncitorilor, Confederația Sindicală a Comisiilor Muncitorești, organizațiile de tineret ale partidelor comunist și socialist, Comitetul național anti-N.A.T.O. Participanții au lansat un apel pentru reducerea cheltuielilor militare și organizarea cit mai urgentă a unui referendum in problema participării Spaniei la pactul nord-atlantic.O impresionantă manifestație pentru pace, împotriva cursei înarmărilor și pentru ieșirea Spaniei din N.A.T.O. a constituit-o ediția din acest an a Festivalului P.C. din Spania, desfășurat în capitala țării. Peste un milion de persoane, locuitori ai Madridului, ca și cetățeni din cele mai diferite regiuni ale Spaniei, și-au exprimat cu acest prilej opțiunea fermă in sprijinul acestor mari deziderate.Se știe că Spania a devenit cel de-al 16-țea membru al N.A.T.O., la 30 mai 1982, în perioada guvernului de centru-dreapta, Calvo Sotelo, marernd sfîrșitul unei ati

tudini neutraliste spaniole veche de un secol, datorită căreia țara s-a menținut în afara celor două războaie mondiale. Și aceasta în pofida faptului că „opinia publică din 
țară, după cum o arătaseră marile 
manifestații din noiembrie 1981, era 
net defavorabilă intrării Spaniei in 
N.A.T.O." („DIARIO 16"). Importanța Spaniei pentru strategii

N.A.T.O. decurge din poziția sa, ca bază logistică de prim ordin și punct esențial de control asupra regiunii Mediteranei și Atlanticului. „Spania — sublinia un expert — poate fi o excelentă bază aeriană și oferă condiții foarte bune pentru o eventuală debarcare de trupe și material militar, devenind astfel un uriaș «hangar» de material militar al N.A.T.O.". Or, exact tocmai acest lucru nu-1 vor milioanele de [spa- . nioli, care luptă pentru pace, pentru o Spanie fără arme nucleare, în afara N.A.T.O.Conștiința pericolului pe care-1 poate reprezenta transformarea țării într-un depozit de material militar al N.A.T.O. este evidentă și în tot mai numeroasele luări de poziție nu numai ale liderilor formațiunilor politice de stingă, din opoziție, ci și ale unor membri ai guvernului socialist. „Spania trebuie să părăsească N.A.T.O., chiar dacă aceasta ar determina retragerea altor state (lin organizație" — declara. recent, vicepreședintele guvernului spaniol, Alfonso Guerra. Poziției acestuia i s-au alăturat alți patru membri ai guvernului. Dealtfel, ministrul de externe, Fernando Moran, releva că, potrivit unui son-

marile manifestații pentru pace des- la MadridImagine elocventă de la una dintre fășuratedaj de opinie, 67 la sută din spanioli se pronunță pentru retragerea Spaniei din N.A.T.O. Și ei acționează în acest sens.... Undeva, aproape de celebra Pu.erta del Sol, in plin centrul Madridului, se află o liniștită și micuță piață — Plaza del Carmen. O mărginesc clădiri vechi cu patru-cinci etaje. în piață, mulți copii jucin- du-se, tineri cîntînd la chitară, bătrîni adueîndu-și aminte, de lucruri petrecute în tinerețile lor... Ore ale după-amiezii. Calme. Care pot fi întilnite în alte locuri ale. orașului, în alte orașe ale Spaniei. Plaza del Carmen înseamnă însă mult mai mult. Pentru că pe o latură a pieței se află „Muro de la paz“ (Zidul păcii), ridicat de primăria orașului cu prilejul Săp- tămînii pentru dezarmare, jn 1982. 

Pe înălțimea a trei etaje, pe zidul unei clădiri, pe care se află desenate siluetele unor edificii simbolice ale orașului, pot fi citite îndemnuri la luptă neobosită pentru pace, pentru viață : „Pentru ce ne jucăm de-a moartea ?“, „Pacea in condițiile dezarmării este unicul viitor !“, „Războaiele sint gunoiul istoriei", „Noi, copiii... dacă ne vor lăsa să trăim... vom moșteni acest pămint !“.Țoate acestea și altele nenumărate aveau ca moto cuvintele primarului van : 
turi : 
ca“.Unmase

orașului, Enrique Tierno Gal- 
,.Pacea se obține prin efor- 
cine vrea pace, luptă pentruîndemn căruia îi dau curs tot mai largi de spanioli.

Valentin PĂUNESCU

SANTIAGO DE CHILE 10 (Agerpres). — Intr-o cuvîntare ținută la Santiago de Chile, Gabriel Valdes, președintele Partidului Democrat Creștin din Chile și fost ministru de externe in guvernul Eduardo Frei, a arătat că „Zilele de protest național", care se organizează in țară o dată pe lună, au ca obiectiv central
Agendă valutar-comercialăCursul dolarului și-a reluat, miercuri, ascensiunea, după pauza din ziua precedentă, atingînd noi niveluri record în raport cu francul francez și lira italiană. La Paris, dolarul a fost cotat la 8,1690 franci francezi, doborînd recordul anterior, stabilit în prima zi a săptămînii, de 8,1180 franci francezi, în pofida intervenției Băncii Franței în apărarea monedei naționale. De asemenea, la 

Milano, cursul dolarului a depășit pentru prima dată nivelul de 1 600 lire italiene, urcind la 1 606,80 lire italiene. întrucît Italia este nevoită să importe în Întregime petrolul și materiile prime de bază necesare, se așteaptă ca această creștere nestăvilită a cursului dolarului în raport cu moneda sa națională să stimuleze inflația a cărei rată anuală este în prezent de 15,4 la sută. De notat că, la
Un alt sistem solar în galaxia noastră ?

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvint al laborato
rului astronomic „Jet Propulsion" 
din Pasadena a anunțat că au fost 
descoperite probe concrete ale exis
tenței unui alt sistem solar in .ga
laxia noastră. Datele au fost trans
mise de satelitul „Iras“, purtătorul 
unui telescop cu raze infraroșii 
plasat pe orbită circumterestră in 
ianuarie anul trecut.

Informațiile pun in evidență pre
zența în jurul stelei Vega a unui 
inel alcătuit din numeroase particu
le, cu temperatură de 149 de grade 
Celsius sub zero, despre care se 

continuarea fermă a luptei pentru restabilirea democrației în Chile — transmite agenția I.P.S. El a menționat că aceste manifestații populare de amploare demonstrează nemulțumirea, crescîndă a maselor largi populare chiliene față de criza so- cial-politică și economică acută din țară.
Frankfurt pe Main, dolarul și-a continuat ascensiunea depășind, pentru prima dată de la 15 februarie 1974, nivelul de 2,7 mărci vest-germane. La Tokio, intervenția masivă a Băncii Japoniei nu a putut stăvili ascensiunea dolarului, care a fost cotat la 245,40 yeni, față del244,10 yeni în ziua precedentă. Continuarea ascensiunii dolarului confirmă eșecul intervenției concertate a băncilor centrale din principalele țări vest-euro- pene care, potrivit unor estimări, au lansat, în apărarea monedelor lor naționale, aproximativ două miliarde de dolari in ultimele două săptămîni. Cauza principală a acestei evoluții este considerată a fi recrudescența ratelor dobinzilor bancare americane care a dus la mărirea decalajului in raport cu dobinzile din celelalte țări occidentale, stimulind astfel investițiile in dolari și speculațiile.

crede că au rezultat in procesul 
formării stelei Vega, in urmă cu 
aproape un miliard de ani.

Descoperirea este considerată un 
prim prilej de a studia începutul 
formării unui sistem solar, a cărui 
evoluție se presupune că ar fi simi
lară cu aceea a formării sistemului 
nostru solar.

Cea mai strălucitoare stea din 
constelația Lira, Vega are diametrul 
dublu comparativ cu cel al Soare
lui, și o strălucire de 69 de ori mai 
mare. Ea se situează la 26 de ani 
lumină distanță de Terra.
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