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DE CĂRBUNE

După cum știe, Conferința Națională apartidului a adoptat programe speciale referitoare la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime și la înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XII-lea privind asigurarea independenței energetice eforturile pentru realizarea acestor’programe, o mare însemnătate economică are creșterea susținută a producției de cărbune energetic și cocsificabil. în acest scop, încă din primele luni ale acestui an s-a trecut, pe baza sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al .P..G.R, din ianuarie, lă programul de lucru continuu în minerit, s-au luat o serie de alte măsuri pentru îmbunătățirea organizării muncii și extinderea acordului global.Mobilizați de îndemnurile adresate de secre- . tarul general al partidului, minerii au muncit în perioada care a trecut din acest an cu abnegație și dăruire pentru realizarea sarcinilor ce îe revin, pentru a spori necontenit producția de cărbune și a-și aduce, astfel, o contribuție cît mai substanțială la asigurarea independenței energetice a țării. Semnificativ pentru eforturile făcute de mineri în cele opt luni care au trecut din acest an este faptul că producția-de cărbune a crescut cu aproape 5 milioane tone față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă un spor de circa 20 la sută.

Drumul asfaltat urcă pe sub obcine, de-a lungul pîrîului Neagra. în orbitele căldărilor glaciare de pe vîrfuri mai stăruie încă zăpada. Undeva, alături, depunerile de la halda de anrocamente în- . chipuie craterul unui vulcan. Este primul reper care îți îndreaptă privirea spre vîrful Negoiul Românesc. Muntele a devenit o piramidă uriașă, care oamenii, după ce sculptat-o cu trudă, transportă acum în loc, piatră cu piatră,la bază pînă în vîrf. acolo unde este marcată cota 1 884, pe cele 18 trepte, lucrează neîntrerupt excavatoare și instalații de foraj, autobasculante și buldozere, compresoare și alte utilaje. Cariera, dezvoltată pe o verticală de peste 400 de metri, este una dintre cele mai interesante și dificile zone de exploatare a minereului.Situată la mare altitudine geografică, ea devine arena unor operațiuni vaste, temerare, care situează efortul constructiv al poporului nostru la cota eroismului acestor ani ai dezvoltării socialiste,istoria patriei, stau rilor cerii aleCeaușescu, de' a dezvolta puternic baza de materii prime a tării.Prin punerea în exploatare a rezervelor de sulf nativ din masivul Călimani, industria chimică va face apel mai puțin la importul de materie primă atît de costisitoare. Lucru pe care ^oamenii muncii de pe

fără precedent in Călimanii mărturie preocupă- constante ale condu- de partid, personal tovarășului Nicolae
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Nu trebuie pierdut însă din vedere an, cerințele economiei naționale prevederile planului la producția de sint cu mult mai mari. Or, sarcinile perioada care a trecut din acest an realizate integral. într-adevăr, o serie de colective muncitorești, cum sînt cele de la Combinatul minier Ploiești. întreprinderile miniere Rovinari, Horezu, Sălaj, Voivozi ș.a., au extras importante cantități de cărbune .peste prevederi. Totuși, în marile combinate miniere din Valea Jiului. Motru și Rovinari, deși s,-a extras mai mult cărbune .decît restanțe. destul de zi ale planului.Din datele puse Minelor rezultă că ultimele două luni, de cărbune a scăzut fată de cea realizată în perioada imediat următoare trecerii la programul de lucru continuu. Acest fapt pune în evidență necesitatea întăririi ordinii și disciplinei.' creșterii răspunderii în muncă, mai bunei organizări a producției în fiecare abataj și carieră de extracție. Oamenii muncii- din industria minieră dispun de o puternică bază tehnico-mate- rială, de utilaje moderne, de. mare, capacitate,• care, printr-o .folosire rațională, intensivă, asigură îndeplinirea în bune condiții a planului, îndeosebi în minele din Valea Jiului, la Lonea,

că, în acest — . și deci cărbune — de plan pe nu au fost
Uricani, Bărbăteni și în alte unități din acest important bazin carbonifer, trebuie să se acționeze cu mai multă hotărîre și răspundere pentru sporirea productivității muncii în abatajele dotate cu complexe mecanizate, pentru urgentarea punerii în funcțiune a noilor capacități, astfel încît să se obțină o creștere substanțială a producției da huilă pentru cocs și semiepeș. în zilele și lunile care au mai rămas pînă la încheierea, acestui -an, realizarea integrală și chiar depășirea planului la producția de huilă pentru cocs și semicocs — în această privință neexistînd nici o limită — reprezintă ■ prioritatea priorităților, sarcina cea mai importantă a oamenilor muncii din industria minieră.Țara are nevoie de cît mai mult cărbune cocsificabil și energetic ! Prin eforturile pe care le vor depune în continuare, minerii și specialiștii, toți oamenii muncii din unitățile carbonifere trebuie să dovedească, așa cum au făcut-o în atîtea alte rînduri, că sînt la înălțimea marilor sarcini pe care partidul le-a pus în fata lor, că stă în puterea lor să recupereze restantele și să sporească substanțial producția de cărbune.

Publicăm în pagina a 11-a o 
relatare despre activitatea mi
nerilor de la cariera Rovinari-

Ne mai desparte puțin timp de momentul cînd vor începe însă- mînțările. de toamnă, lucrări care urmează sâ pună baze puternice recoltei din anul viitor. Cum zilele trec repede, toate pregătirile .trebuie încheiate urgent. Tocmai ți- nîndu-se seama de amploarea acestor lucrări — in decurs de aproximativ o lună urmează să fie însămînțate peste 3,7 milioane de hectare cu grîu, orz, secară,, răpită și plante furajere — deosebit de .important este. ca, în aceste . zile, organele județene de partid, direcțiile agricole, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole să acționeze energic și cu toată'răspunderea pentru pregătirea desfășurării în cele mai bune condiții a însămîntărilor.Realizarea de recolte mari Ia culturile care ..se însămînțează toamna este condiționată, în mare măsură, de asigurarea din timp a semințelor din soiurile stabilite pentru fiecare zonă și unitate agricolă în parte, de condiționarea și analizarea -lor cu cea mai mare exigență, pentru a exista garanția că ele vor răsări în întregime și va fi respectată astfel densitatea optimă prevăzută. în aceste zile are loc transferul de semințe între județe. De pe acum unele cantități au și sosit la centrele județene ale întreprinderii pentru contractarea' și condiționarea semințelor. Esențial este ca unitățile agricole să preia din timp de la aceste centre semințele repartizate, astfel încît, la momentul indicat de 'specialiști, să poată începe semănatul.Recolta de grîu, ca și- la celelalte culturi care se seamănă toamna poate spori foarte mult prin executarea unor lucrări de cea mai bună calitate la pregătirea terenului. în cadrul acestor lucrări, arăturile făcute din timp și bine prezintă o mare importanță. Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că, pînă în seara zilei de 29 august, au fost arate 1 218 000 hectare, reprezentînd 33 la sută din .suprafața prevăzută. Dacă ținem seama că ne aflăm la sfîrși- tul lunii august, stadiul executării

acestor lucrări nu este peste tot corespunzător.După cum reiese din cifrele înscrise pe harta alăturată, există mari diferențe între județe — chiar între cele vecine — în ce privește proporția în care au fost executate arăturile. Bunăoară, în județul Timiș, aflat în prima zonă agricolă, au fost arate 37 la sută din suprafețele ce vor fi însămînțate în această toamnă, în timp ce în județul Arad — numai 14 la sută ; de asemenea, în județul Argeș, aflat în zona a doua, această lucrare a fost executată în proporție de 53 la sută, pe cind în județul Vilcea — de numai 34 la sută. Diferențele sint mult mai vizibile între unele județe din zona a treia agricolă, unde însămînțările încep mult mai devreme : Sibiu — 45 la sută, iar Hunedoara — doar 15 la sută. în aceste zile se recoltează floarea- soarelui, cartofii și chiar porumbul, terenurile eliberate de aceste culturi fiind destinate, în bună parte, însămînțării cu culturi de toamnă. Important este ca în fiecare unitate agricolă, printr-o temeinică organizare a muncii, terenurile respective să fie eliberate de îndată de resturi vegetale, astfel încît mecanizatorii să poată trece imediat la arat. Concomitent cu grăbirea arăturilor, o atenție deosebită trebuie acordată calității acestor lucrări. Mecanizatorii au obligația să execute arături uniforme, bine mărunțite, să îngroape perfect resturile vegetale. . ,Organele și organizațiile de partid, consiliile populare au datoria să mobilizeze pe mecanizatori' și specialiști, pe ălți ■ oameni ai muncii din agricultură la executarea cu cea mai mare răspundere a tuturor lucrărilor care ‘condiționează obținerea de recolte mari la culturile care se însămînțează acum, toarhna. în mod deosebit,'organizațiile de partid sînt chemate să militeze cu hotărîre pentru întronarea unui climat de ordine desăvirșită, de disciplină riguroasă în efectuarea acestor lucrări la timp și de bună calitate, spre a se pune baze solide producțiilor agricole sporite prevăzute pentru anul viitor.
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DESECĂRILE

va fi înlăturat excesul
de umiditate, va cresteacest mare șantier îl știu destul de bine, exprimîn- du-I în milioanele de metri cubi de rocă dislocată și 1 transportată în cele 6 halde. Lunar se înregistrează un volum de peste - 300 000 mc des- copertă. în paralel cu e- fortul de a îndepărta cît mai multă rocă, pentru a scoate ' de sub pintenul muntelui sulful, continuă extragerea prin galerii acestuia în zării unui

mare diversitate di serii — miner subteran și de suprafață, ;sondor, șofer de autospeciale, excavatorist, preparare și operator chimist, electrician și electromecanic și implicînd' muncă de menilor, profesiecondiții speciale față de alte șantiere. Să nu vă mire dacă o să aflați că media de vîrstă a colec-

Pantilie, Vasile Ștefănel, ________ Vasile Anisie, de la sub- artificier, ’ inginerul _ G’hedr’ghe’Mo- : belaz și buldozerist, operator

însemnări de pe șantierul 
din Munții Căiiman

mai mare. Recent s-a trecut la experimentarea dării în funcțiune a secției de topire-filtrare. Tehnologia de preparare constituie brevet românesc, si'tuînd Călimanii, și din acest punct de vedere. pe podiumul înfăptuiri unice.Călimanii tind să nă o școală pentru rele contingente muncitorești, din zona Moldovei mai ales,- așa cum au fost și cum sînt marile șantiere hidro și termoener- getice, construcții de drumuri, irigații și desecări etc., toate relevînd cu pregnanță spiritul activ, revoluționar al oamenilor muncii căliți în lupta cu greutățile, confruntați cu propria lor devenire. „O- biectivul fiind nou, ne spune inginerul-șef _ al exploatării miniere Călimani. comunistul Gheor- ghe Brențea, specialist cu experiență, lucrătorilor absolvenți ai școlilor profesionale și liceelor industriale care asigură o

tivului nostru este de numai 24 de ani și 3 luni".Nu vîrstă acestor oameni, purtind încă chipul adolescenței, m-a uimit, ci munca lor aspră, însușită temeinic într-o perioadă scurtă de vreme; Conducătorul auto in a cărui cabină urc la nivelul 7, Marcel Erhan, are abia 19 ani. îmi spune că în cei doi ani de cînd lucrează aici, după absolvirea școlii de Șoferi din orașul Șiret, se poate socoti un bun cunoscător al mașinii. „Am lucrat la început ca mecanic. Mai conduceam în timpul liber. Cînd era nevoie la transport, mai ajutam și eu. Apoi am mașină și îmi place, deși nu e prea ușor să conduci pe drumurile astea, udate și deteriorate mereu de ploi, ascunse de multe ori în cea mai deasă ceață. Dacă n-ai tragere de inimă, de ce-ai mai învătat meseria ?“ vorbe le-am mai auzit și de la colegii săi Filip

raru, de la excavatoriștii Nicolae Dranea și Vasile Luca, oameni tineri de prin partea locului, socotiți cei mai potriviți ’.la locurile de muncă’ pe care le ocupă, prin calitățile profesionale, morale, prin pregătirea politică și capacitatea lor de a transmite noilor încadrați experiența dobîndită aici, ca o șansă a vîrstei lor. Această șansă i-a asigurat electricianului Cristian Constantinovici, absolvent al Liceului industrial minier Vatra Dornei. în 1979, însușirea unei ; profesii socotite aici de primă importanță. Regimul dur de exploatare a utilajelor electrice solicită din partea electricienilor și electromecanicilor intervenții rapide, sigure de protejare. Aceasta, indiferent că utilajele sînt repartizate pe toate treptele tehnologice, înhalde sau în instalații. „De curind, îmi spune cu mindrie tinărul . electrician, am fost primit în partid". îmi atrage, cualte cuvinte, atenția asupra unui fapt deosebit din biografia sa. asupra unui eveniment petrecut aici, in Călimani, și nu în altă parte, care va marca de acum întreaga sa muncă și viață.Urmărit de acest gînd, mă opresc la atelierul de reparat buldozere și excavatoare mici. Lucrătorii de aici au și ei destule probleme. Roca e tare, utilajele nu rezistă mult. „De aceea, mă informează maistrul Vasile Marcu. cel mai in vîrstă din a- telier (are 34 de ani), ne

rodnicia pămintului

Slatina se înscrie în noul peisaj al patriei ca un oraș modern, în plină dezvoltare
Foto : Eugen Dichiseanu

în natură și muncă, știință, filozofie, artă, ca in toate' domeniile vieții și activității creatoare, schimbările esențiale, cele profunde, nu de suprafață, înseamnă apariția unor noi forme de organizare a materiei, în mod obiectiv a unor noi’ calități. Saltul calitativ, transformarea revoluționară. se realizează in plan social, politic,- cultural,- artistic numai prin acțiunea cauzelor finale, a cauzelor care participarea afectivă' noului, mulțumește lucruri își puri lităte mereu științe, morală, drept, politică, filozofie, tehnologie, arte, este revoluționar prin atitudine și fapte, nu prin frumoase intenții și cuvinte. Un asemenea om de acțiune, capabil să Întrevadă și să premeargă noul în domeniul său de activitate, gata să pășească plin de ^dăruire de sine la înfăptui-

rea lui, este modelul revoluționarului de profesie, pe care întreaga ideologie a Partidului Comunist Român, succint și clar refor- mulată in cuvintul rostit de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îl situează în fruntea constructorilor de profesie ai

mai bună, o alcătuire superioară a relațiilor și lucrurilor, pențru a te și bucura imediat de ea. ar ti naiv, greșit, utopic. Revoluționarul din vocație, romanticul, firea poetică a- vintată își depășește impulsurile juvenile și devine factor real de schimbare,
antrenează conștientă si purtătorilor care nu se cu starea de dată, existentă formulează realist sco- mai înalte, o fina- ideală a acțiunii, perfectibilă prin

lumii noastre noi, mereu în schimbare : „A fi revo
luționar inseamnâ a fi foar
te bine pregătit profesional, 
a te pregăti in' permanență 
și in pas cu știința Și teh
nica avansată, dar, in ace
lași timp, să te străduiești 
să fii receptiv la nou, la 
progres, chiar dacă acest 
nou te va obliga la efor
turi pentru introducerea 
lui".Dialectica noului, a impunerii lui competente obligă la efort permanent în toate domeniile vieții sociale, de la politic și economic pînă Ia estetic. A crede că este suficient să vrei o lume mai dreaptă.

însușindu-și profund,'la nivel de profesionalitate, nu de amatorism sau diletantism. adevărurile filozofiei și ale meseriei pe care o îmbrățișează, cu toată puterea minții și a hărniciei sale, fie. că este tehnolog, chimist sau medic, agricultor sau muzician, om de litere sau electronist, logician, psiholog, programator sau toate acestea la un loc la nivel de cibernetică. Fără o asemenea îmbinare fericită între impulsul sufletesc și competentă, între intenție și faptă, cu oricîte diplome doctorale s-ar a- coperi un ins, el nu reușește să-și realizeze perso-

nalitatea, . să-și dovedească prin realizări, prin lucruri realmente noi, calitatea de revoluționar de profesie. A fi revoluționar de profesie, în producția materială sau spirituală, inseamnâ a dobîndi acel grad înalt de competență creatoare care nu se împacă defel cu lecția învățată acum 1 an sau acum 2—3 decenii.Acest adevăr valabil în fabrică, în locurile fierbinți de muncă de la- furnalele • cu miez incandescent, din cimp deschis sau de ■ pe dealurile subcarpatice de livezi, vii și finețe se aplică la fel de viu la •catedră, în laborator sau rul pictorului. A acest adevăr de epocii noastre și, a deduce de aici fele logice și practice, necesare este o obligație morală a fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii care devine, într-o proporție tot mai mare, intelectuală, științific și tehnologic fundamentată, promotoare nou, deci revoluționară.A fi revoluționar n numai o problemă de voin-
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Memoria 
unor drumuri

i Drumuri.
Drumuri care leagă localități.
Drumuri care marchează in 

l istorie evenimente, destine.
Comuna Nicolae Titulescu, 

.din județul Olt, se poate minări 
nu numai cu numele marelui 
diplomat român, ci și cu urme 
de drumuri păstrate in memoria 
locului.

Pe unul din drumurile _ ce se 
' încrucișează aici a călătorit 
•Mihai Viteazul, iar pe un altul
— Tudor Vladimirescu.

Mai tîrziu, drumul străbătut 
de Mihai Viteazul s-a numit 
„Drumul poștelor" 
legătura intre Bănie și

.rești. In satul Ghimpețenii Noi, 
un drum a purtat multă vreme 

. numele viteazului domnitor, iar 
' pe o bornă mai veche s-a găsit 
incrustat numele , lui Țudor 

. Vladimirescu. In plus, fintina 
de la o răscruce poartă și azi

■ numele de „Fintina

el făcea 
ie și Bucu-

poștelor".
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Un mâr cu 21 
de soiuri

S-ar afla in mare
tură cel care ar încerca să zbi
cească" din ce soi este mărul 
din fața casei lui Pavel Tără- 
boanță, primarul comunei Rău- 
cești din județul Neamț.

Pomul rodește nu mai puțin 
de... 21 de soiuri de mere._

Stăpinul său, care se află de 
mulți ani in fruntea comunei, 
a rămas un pasionat pomicultor. 
După îndelungate și minuțioase 
altoiri, el a reușit să reali
zeze acest mozaic de soiuri 
de mere pe același pom.

Cu un asemenea primar, mai 
. e de mirare că la Răucești 
■ obțin cele mai mari recolte 

mere din județ 7 se 
de

| In ultima clipa
La ștrandul din Baia Mare 

și-au făcut apariția doi pri
chindei. Singuri-singurei. Pri- 

' mul de 6, al doilea de 4 ani.
• Mai curajos, cel mic, de 4 ani. 

Cristian, s-a aruncat in bazin să
’ facă o baie. N-a mai putut ieși. 
' Frățiorul său a început să țipe 
;! cit il- ținea gura. A fost auzit 

de electricianul loan Ardelean 
și responsabilul ștrandului, Va- 
sile Nagy. Amândoi s-au arun
cat imbrăcați, cum erau, în apă și l-au „pescuit" pe copil, sal- 

‘ vîndu-l in ultima clipă.
! -fîiOlx .:]• Sr;.:3 •?. ....?■

„Contravenienta"
• b‘ întimplare năstrușnică s-d 
: petrecut in apropiere de punc

tul numit Dealul Bujorăscu, pe 
drumul care duce spre Drobeta- 
Turnu Severin. Deși panglica 
șoselei era netedă și, la ora 
aceea, neaglomerată, un auto
turism cu număr de înmatricu
lare din județul Gorj a pus, 
la un moment dat, o frînă 
bruscă și, tot brusc, a virat la 
dreapta și s-a oprit drept in 
șanț. Cel de la volan a deschis 
portiera, a ieșit afară din ma
șină, s-a dus pe marginea șo
selei cu o falcă-n cer și 
pămînt și a început să 
către prisăcarul care 
cuminte lîngă stupii săi :

— Văzuși ce făcui ?
— Văzui. Și 7— Din cauza 

de-a dumitale,
■ mă-nțepe, era

I

I
I
I
§
I
I
I

întreprinderii miniere Rovinari — unitate de frunte a mineritului românesc — îi revine sarcina să asigure în acest an aproape 20 la sută din întreaga cantitate de cărbune energetic necesar economiei naționale. Se cuvine relevat că, de la în
ceputul anului și pînă în prezent, 
colectivul acestei importante unități 
miniere și-a onorat în mod exemplar 
sarcinile de producție, depășindu-și 
planul cu peste 300 000 tone la ex
tracția de lignit energetic și cu peste 
1,7 milioane mc la sterilul excavat.în cadrul întreprinderii se detașează, prin rezultatele bune obținute, minerii de la cariera Rovinari-Est. Ne aflăm la dispeceratul carierei. Pe un perete, un panou electronic înfățișează la o scară mult redusă ceea ce în realitate se întinde pe zeci de hectare cît măsoară cariera, în colțul din stînga o stație radio, care funcționează permanent, asigură legătura cu „ounctele fierbinți" din carieră : cinci excavatoare cu rotor de mare capacitate și trei mașini de haldat. Dispecerul de serviciu, Viorica Tîlvescu, întreabă :— Banda 601, banda 601 — gata intervenția 7— Gata.— Pregătiți reluarea transportului la cărbune.Pe panoul electronic apare luminată o nouă linie albă. Reprezintă banda cu indicativul 601 care-și reîncepea activitatea. Părăsind dispeceratul, trecem pasarela de lîngă mașina de haldat numărul 2 și ne îndreptăm spre carieră. Pereții înalți de zeci de metri, în care straturile de cărbune alternează cu cele de steril, se arată privirii, coborînd în trepte precum niște terase cioplite cu grijă. Peisajul acesta cu aspect de amfiteatru se schimbă de la o zi la alta. Cele cinci excavatoare înaintează zilnic mușcînd adînc în stratul de cărbune, care este preluat pe benzi transportoare ce însumează peste 15 km pentru a ajunge în depozitul central. Muncitorii de aici cunosc bine valoarea celor opt utilaje de mare capacitate din dotare ; de aceea, ei acordă o atenție deosebită funcționării lor la întreaga capacitate, reducerii timpului de staționare. Dealtfel, în adunarea generală a oamenilor muncii din această carieră, mulți mineri au accentuat faptul că principala cale de sporire a producției de cărbune o constituie folosirea intensivă a utilajelor de bază.•— Și în această carieră, cu toate că în general rezultatele în producție sînt bune, au existat anumite neajunsuri organizatorice — ne spu-

ne tovarășul Nicolae Bercea, directorul întreprinderii miniere Rovinari. Și în loc să acționeze cu fermitate și răspundere pentru îndreptarea lucrurilor, unii maiștri și șefi de brigadă aduceau tot felul de justificări. în adunarea generală a oamenilor muncii s-a arătat deschis, fără ocolișuri : avem tehnicieni de primă mină, o dotare tehnică de înalt nivel, trebuie deci să găsim modalitățile cele mai rapide pentru soluționarea problemelor de producție.Este cunoscut că în carierele de lignit rezultatele în producție sînt condiționate, în primul rînd, de

și chiar pe ore pentru fiecare excavator. Esențial este ca aceste grafice să fie riguros respectate. Dar asupra acestui aspect vom reveni. Ceea ce ne-a reținut mai întîi atenția este că activitatea din carieră este îngreunată de unele staționări ale benzilor ce alimentează depozitul central al termocentralei Rovinari. Cu toate acestea, prin măsuri operative, activitateala unele utilaje decurge și timpii de staționare reduși. La alte utilaje însă, nu s-a acționat în același activitatea stagnează adeseori.
organizatorice de excavare normal sînt unde

însemnări despre activitatea minerilor 
de la cariera Rovinari-Est

funcționarea Ia întreaga capacitate 
a excavatoarelor cu rotor și, în al doilea rînd, de evitarea staționări
lor la circuitele de benzi transpor
toare. Din discuțiile cu specialiștii carierei am aflat că excavarea se desfășoară după programe de lucru temeinic întocmite, defalcate pe zile

ce rezultă din analiza utilizării timpului de lucru la două utilaje cu aceleași vite de care în— luna straturi ___ „excavatoarele 1 400-61 și 1 400-03.
caracteristici tehnice, deser- același număr de oameni și perioada la care ne referim iulie — au funcționat în geologice aproape identice :

din care
Excavatorul Total ore 

staționare defecțiuni 
mecanice

defecțiuni 
electrice

vulcani
zări alte cauze1 400-01 (brigada lui Ion Cucu) 62 3 14 20 251 400-03 (brigada lui Nicolae Cornel) 162 49 15 46 52că la exca- brigada lui staționare mai nume- excavator 7

Cum se explică faptul vatorul la care lucrează Nicolae Corne] orele de sînt de aproape trei ori roase decît la celălalt __________împreună cu maistrul Nicolae Dia- conu urcăm pe frontul de lucru al excavatorului 1 400-01. Pe brigadierul Ion Cucu îl găsim împreună cu excavatoristul Marcel Avram și lăcătușul Constantin Toporîște execu- tînd revizia zilnică. Se controlează cu mare rigurozitate, în amănunt, întregul utilaj. „Totul decurge normal — ne spune șeful de brigadă. De fact, fiecare răspundem de cîte un subansamblu și treburile merg «ceas». De la începutul anului pînă • în prezent am depășit planul la extracția lignitului energetic cu 90 700 tone și avem un plus de aproape 750 000 mc la descopertă. Punem un

accent tot mai mare pe creșterea indicilor — intensiv și extensiv — de folosire a utilajului. Așa reușim să dăm peste plan circa 280 tone cărbune în fiecare oră".După cum tabel, prin a timpului de lucru, prin scurtarea perioadei afectate reviziilor zilnice și săptămînale, prin efectuarea reparațiilor la timp -și de bună calitate, timpul de staționare la acest utilaj a fost redus la minimum.Ne îndreptăm și spre celălalt excavator: 1 400—03. Să fi fost doar o întîmolare că l-am aflat... stațio- nînd 7 Pe șeful de brigadă Nicolae Cornel nu-1 găsim la excavator ; împreună cu doi lăcătuși se afla la vreo 200 metri distanță de utilaj, la banda 301, unde se remedia un defect! Or, aceste reparații trebuiau efectuate de

se desprinde din folosirea rațională

o brigadă de intervenție, nicidecum de excavatoriști. Este adevărat, de la , depozitul central se anunțase oprirea transportului de cărbune, dar tot atît de adevărat este și faptul că, după o manevră simplă, utilajul ar fi putut să lucreze la excavarea sterilului. Deci, o problemă de organizare. Dar cine s-o rezolve dacă șeful $ de brigadă avea altceva de făcut 7 Să reținem totuși și faptul că staționările la acest excavator se datoresc, în bună măsură, defecțiunilor apărute la benzile transportoare — 46 de ore într-o singură lună.Am insistat asupra acestor aspecte pentru a sublinia că și într-o unitate 
fruntașă, cum este cariera Rovinari- 
Est, există încă mari rezerve de creș
tere a extracției de cărbune. Desigur, sînt numai două exemple, care se referă Ia situația concretă dintr-o anumită perioadă. Caracteristica generală a activității în cariera Rovi- nari-Est o constituie de fapt munca intensă, plină de dăruire și abnegație a muncitorilor și specialiștilor. Aceasta o dovedește mai ales modul responsabil în care sînt rezolvate o serie de greutăți care apar inevitabil în procesul de extracție a cărbunelui. Am reținut un caz concret : la excavatorul 1 315, condus de brigadierul Vasile Răgăment, în momentul excavării la ultimul strat de cărbune a apărut o situație neprevăzută : infiltrarea anei. Acest lucru influența calitatea lignitului, iar benzile transportoare ar fi avut de suferit datorită patinării cărbunelui. Dar s-a intervenit promDt. Șeful de brigadă a oprit lucrul și a început pomparea apei cu trei pompe. „în maximum o oră vom reîncepe lucrul" — nc-a asigurat șeful de brigadă. Și s-a ținut de cuvînt.Ne-am aflat și la alte locuri de muncă ale întreprinderii, unde interlocutorii ne-au vorbit despre o serie de măsuri stabilite la ultima adunare generală a oamenilor muncii în vederea folosirii din plin a utilajelor și a timpului de lucru. Dintre acestea, deosebit de importante sînt cele referitoare la îmbunătățirea condițiilor de exploatare a benzilor transportoare și la ridicarea nivelului de pregătire profesională a muncitorilor de la utilajele conducătoare.Concluzia generală care prinde este că muncitorii și liștii de la întreprindereaRovinari sînt hotăriți să muncească fără preget, cu elan revoluționar, pentru a consolida și dezvolta rezultatele obținute pînă acum, spre a asigura țării tot mai mult cărbune energetic.

Colectarea materialelor refolosibile
— mai bine organizatăAș vrea să vă relatez cîteva aspecte din Cîmpina despre o activitate la ordinea zilei — colectarea materialelor refolosibile. Cu multe luni în urmă a fost luată o interesantă inițiativă : cetățenii au fost anunțați ca. la o anumită dată șă se prezinte cu cantitățile de hîrtie recuperată la magazinul alimentar din cartier, de unde acestea au fost preluate de lucrătorii întreprinderii de profil. Organizată pe oraș, acțiunea s-a desfășurat cu succes. ' păcate, a fost singura de acest Urmărind materialele publicate tema materialelor refolosibile ziarul „Scînteia", am înțeles că periența din unele orașe în colectarea acestora de la cetățeni a determinat organizarea unor asemenea acțiuni lună de lună în scopul unei eficiențe sporite. Oare primul pas încurajator nu însemna un îndemn la continuarea acestei forme de colectare 1în ce privește sfărîmăturile de sticlă, sînt de părere că ar fi util ca toate unitățile unde, sub o formă sau alta, se folosesc materiale din sticlă, să fie dotate cu conteinere

Din fel.pe din ex-

pentru depozitarea sticlelor sparte și a cioburilor ; de asemenea, conteinere de acest fel ar fi necesare și la grupuri de blocuri sau asociații de locatari.Nici la fier vechi lucrurile nu stau mai bine. Erau la un moment dat niște locuri anume in oraș unde cetățenii depuneau fierul vechi — de regulă, obiecte metalice devenite inutilizabile în gospodărie. Pentru că se strînseseră și cutii de conserve, bucăți de tablă etc., iar lucrătorii întreprinderii de colectare nu ridicau fierul vechi la momentul potrivit, aceste puncte, considerate ca „inestetice", au fost în cele din urmă desființate. De atunci, cetățenii aruncă obiectele metalice devenite inutile absolut la întimplare, pe locurile virane. Se impune, cred, o serioasă analiză în cadrul acestui sector de activitate, pentru ca și la Cîmpina colectarea materialelor refolosibile să fie mai bine organizată și să se desfășoare la nivelul cerințelor.
Ion BRATU
Cîmpina, județul Prahova

Inițiative locale înîn primul rînd, aș vrea să vă relatez despre o importantă măsură luată la Combinatul de fibre sintetice Săvinești. în perioada din urmă, în unele sectoare ale C.F.S. s-a trecut la extinderea polideser- virii mașinilor. în atelierul gatere, de pildă, a fost pusă la punct amplasarea comenzii a două linii întregi în cadrul unui singur panou. De asemenea, s-au asigurat spații de depozitare a materialului în imediata apropiere a mașinilor.. Drept urmare, în prezent, la un grup de 22 de mașini lucrează numai 5 muncitori. Odată cu reducerea consumurilor specifice se'obți- ne pe această cale și creșterea productivității muncii, care, după cum știm, reprezintă unul din imperativele de mare actualitate pe plan economic.Am citit, de curînd, în „Scînteia" despre oameni meșterit energiei.

ținutul Neamțuluila noi, în ținutul Neamțului, există preocupări pentru identificarea și punerea în valoare a unor surse de energie ieftină. In comuna Borlești au fost captate apele unor izvoare, fiind amenajată din materiale locale o minihidrocentrală. Energia obținută este folosită de localnici la iluminatul locuințelor, funcționarea televizoarelor. Realizatorul ei, de profesie operator chimist, Mihai Purcaru, susține că o instalație de acest gen, lesne de construit, poate fi folosită cu bune rezultate în bazine forestiere, la cabanele montane, la saivane. N-ar fi utilă, oare, reunirea unor asemenea oameni cu idei și spirit de inițiativă în cadrul unui schimb de experiență de punere de energie cal 7 privitor la în valoare disponibile modalitățile a resurselor pe plan lo
inventivi care au instalații de producere a folosind forța vîntului. Și Nelu MANOLE

tehnician, Combinatul de fibre 
sintetice Săvinești
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PE SCURT, DIN SCRISORIuna-n 
strige 

stătea

Gheorqhe MOȚIU 
profesor, bloc 12, 
cartier Parcul tineretului - București

Casa de Economii și Consem- națiuni invită pe cei interesați să ia parte la lucrările de efectuare a tragerii la sorți.

se des- specia- minieră

nude de agre-

DE LA C.E.C.

:____j „Carul cu
din localitate o masă și 

scaune. Ispravă făcută

La iarbă verde...

I

din stația Ciulnița îlI
I
I
I
I
I
I

a format obiec- 
interesat de pe

raza Regionalei de căi 
participat ți cadre din

Călătorind incognito cu trenurile verii
publicat un articol

ÎNȚELEGERE cu 
sprijinul Miliției- 
personalului din 
constatarea unor

Casa de Economii și Consem- națiuni informează pe depunătorii care economisesc pe obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri că tragerea la sorți pentru acordarea cîștigurilor pentru luna august a.c. va avea loc în Capitală, miercuri 31 august, ora 16,30, în sala Casei de cultură din str. Zalomit nr. 6.Pentru sumele depuse pe obligațiuni C.E.C. depunătorii beneficiază de 13 428 cîștiguri cu valori cuprinse între 50 000 de lei și 800 de lei, care se atribuie în fiecare lună prin trageri la sorți.
albineunei _____ .

care dădea să 
gata-gata 

mă dau de-a berbeleacul.
— Și care-i albina aia ? 

Arătați-mi-o, ca să vedeți ce-am 
să-i fac. Că-n loc să mun
cească, ei îi arde de plimbare...

Poți să mai zici ceva 7

Cocoșul de 
tinichea

IDe cițiva ani, între doi 
cini din Brașov au loc certuri 
interminabile.
Cele două părți beligerante

hornul 
Fiind 

pricina
o/.»..» ,,cucurigu . 

în schimb, la cea mai mică a- 
diere de vint, tabla scirțiie, tul- 
burînd liniștea celuilalt vecin. 
Ba, mai mult, a reușit (el știe 
cum) să Obțină o dovadă de la 
I.C.R.A.L. precum că este auto
rizat să-și mențină cocoșul.

Disputa a ajuns și in fața 
instanței de judecată. Dar încă 
n-a fost soluționată.

Po'toliți-vă, oameni buni 1

cocoș instalat pe 
unuia din vecini, 

din tablă, cocoșul cu 
nu poate să spună „c

Pe scurt
...Să vezi și să nu crezi : 

Costică Bobic din Petroșani a 
furat de la terasa 
bere" C.I.. ----
trei ________ ___ .
fără... scaun la cap. Fiind reci
divist, il costă doi ani închi
soare.

In ziarul nostru nr. 12 640 a fost 
intitulat CĂLĂTORIE LA MICA 
„NAȘU*. Era un test, organizat cu 
transporturi, asupra corectitudinii 
unele trenuri. Testul se soldase cu 
abateri grave în exercitarea de către unii conductori 
a îndatoririlor lor de serviciu. In urma apariției arti
colului, redacția a primit mai multe ecouri, printre 
care și o adresă din partea Regionalei C.F. Bucu
rești, sub semnătura directorului general, tovarășul 
Aurel Dumitru Popa. Se arătau măsurile luate în cazu
rile concrete semnalate în ziar (celor vinovați li s-a 
desfăcut contractul de muncă), precum și acțiunile 
preconizate pentru prevenirea abaterilor.

„Articolul - se spunea în răspuns - 
tul unor prelucrări cu întregul personal

ferate București, la care au 
colectivul de conducere al 

regionalei. Cu ocazia prelucrărilor, personalul de tren 
a luat atitudine și a creat o opinie de masă împotriva 
unor asemenea practici. De asemenea, s-a intensificat 
activitatea organelor de control ale regionalei și cu 
sprijinul organelor de miliție T.F. se va urmări depis
tarea unor aspecte negative in sarcina personalului 
nostru, pe care le vom trata cu maximă exigență".

Fără a pune cîtuși de puțin la îndoială elementele 
răspunsului, am cercetat, totodată, potrivit îndatoririlor 
redacției, modul cum se materializează măsurile res
pective. lată de ce am făcut un nou test, in aceeași 
formulă, adică tot incognito și tot cu reprezentanți a' 
Miliției-transporturi.

I
I

...Plecînd la vinătoare 
acte în neregulă, Adrian Ochi
șor de la o asociație interco- 
operatistă din Botoșani a fost... 
ochit, de oamenii legii și din 
vînător a devenit el însuși 
„vînat". Cind a auzit ce-l 
așteaptă. Ochișor a căscat ochii 
cit cepele. Prea tîrziu. I

I
I
I

...După o ceartă zdravănă, 
Ilie Roșoagă din Nufăru — 
Tulcea a alungat-o pe concu
bina sa și i-a dat foc casei. 
Zărind incendiul mistuitor, ve
cinii au sărit să-l stingă, dar 
Roșoagă le-a închis poarta-n 
nas. N-a 1“—" ~~ ----- ’
se apropie 
casa... scrum.

fiind trimis in

le-a i
lăsat pe nimeni să 

’? pînă n-a văzut

I
I

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii

pînă n-a
. Dar și el s-a

fața
I
I
I

NOTA 10 PENTRU RAPIDUL
CALATIS". Pornim la drum cu rapidul nr. 85, cu plecarea din Gara de Nord, in direcția Mangalia. O ambiantă deosebit de agreabilă : curățenia este desăvîrșită (cîteva „gospodine" feroviare inspectează pe culoare și ridică orice hîrtie sau rest aruncat pe jos, foarte puține, pentru că și călătorii sînt, parcă, mai plini de respect). Din difuzoarele instalate peste tot se degajă o muzică tonică, antrenantă, un plăcut' preludiu pentru o vacanță la mare. Cînd trenul s-a pus în mișcare, acordurile muzicale se întrerup. „Bună dimineața, stimați că

lători ! — auzim în difuzoare o voce care, aflăm ulterior, este a șefului de tren. Vă afiați în trenul rapid 
«Calatis», care face legătura Capita
lei cu litoralul românesc in două ore 
și 44 de minute. Mecanicul de loco
motivă Constantin Pamfil și perso
nalul trenului vă urează o călătorie 
plăcuță!".

Un frumos început de drum! Care, notăm cu bucurie, nu a fost dezmințit de nimic din ceea ce a urmat. Intre altele, și vagonul restaurant se integra în ambianță : serviciu bun, pepsi-cola rece, fructe, gustări... gustoase. .Așa cum am arătat mai sus, pe noi ne interesa, în mod deosebit, corectitudinea personalului. Și am pus-o la încercare. Deși aveam locuri rezervate, am așteptat la unul din capetele de vagon, pînă am auzit apropiindu-se binecunoscutul țăcănit al cleștelui de perforat bilete. Cînd ne-a venit rîndul, în loc de legitimație de călătorie, am prezentat o... explicație : am ajuns în gară în ultimul moment, n-am mai avut timp să mai trecem pe la casă și, acum, facem apel la bunătatea dumisale... Aveam pregătiți și niște bani „tratați" să-i dăm. Dar nu i-am folosit.— Nu-i' nimic dacă nu aveți bilete, ne spune pe un ton politicos conductorul Ilie Raicu. Se întîmplă. Dar o să vă coste cam scump călătoria.

Cum noi am pretextat că nu avem destui bani pentru a plăti un bilet la tariful majorat, ni s-au întocmit, potrivit prevederilor reglementare, procese verbale (nr. 0186610 și 0186611). „în termen de 30 de zile puteți achita suma la orice casierie a C.F.R.-ului", ne-a îndrumat, înmînîndu-ne hîrtiile și plecînd mai departe să-și facă datoria. Singurul lucru de-a dreptul jenant erau privirile celor care treceau pe lîngă noi, în care parcă, mustrarea că, oameni ne urcăm în tren fără bilet...La Constanța ne dezvăluim tatea și schimbăm cîteva cuvinte cu șeful trenului, Gheorghe Buzatu, și cu conductorul Ilie Raicu. este „vocea" călătoriei, ne-a îndemnat, în termeni politicoși, la păstrarea curățeniei și a bunurilor din tren, iar înainte de Cernavodă ne-a atras atenția că, „peste cinci minute vom trece peste podurile dunărene". Le spunem că

citeam, serioși,identi-
Primul care, pe tot parcursul

Cîștigurile care se acordă la fiecare tragere la sorti, precum și faptul că obligațiunile C.E.C. se pot procura și restitui fără nici o formalitate constituie importante avantaje acordate posesorilor acestui instrument de economisire deosebit de practic și eficient,

am vrut să le punem cinstea la încercare, date fiind rezultatele precedentului test, publicat în ziar.— Cînd îmbraci această uniformă, ne spune Gh. Buzatu, trebuie să-ți intre bine în cap că reprezinți o instituție cu un bun renume. Am auzit și eu de practica unora, acei „nași", de a lua mită de la călători, păgubind astfel statul, care investește atîția bani pentru ca oamenii să se bucure de condiții cît mai bune de călătorie. Este degradant. Retribuția și indemnizația de călătorie sînt suficiente. Nu-i înțeleg pe cei care pătează obrazul nostru, al tuturor ceferiștilor, întinzînd mîna să ia bani de la călători pentru buzunarul propriu— Este și o chestiune de demnitate, adaugă Ilie Raicu. E adevărat pă unii călători — și ei necinstiți — preferă să dea „ciubuc" o sumă mai mică decît costul biletului. Ei caută să te înduplece, insistă, îți oferă bani. Aceasta nu înseamnă, însă, că trebuie să-i și primești. Sînt și cazuri cînd, realmente, omul a luat trenul în ultimul minut. Noi ne întîlnim cu o mare diversitate de situații. Dar orice conductor știe cum trebuie procedat în asemenea împrejurări, în spiritul legii.Ceea ce constatasem prin propria experiență. Astfel că — paradoxal — ne-am bucurat din inimă de... nereușita testului.
LOC REZERVAT PENTRU „AMA

BILITATE" FAȚA DE CALATOR. Repetăm testul la întoarcere, folosind acceleratul 826. Trenul își face apariția în gara Constanța. Vagoanele sînt aidoma celor de la rapidul „Calatis". Dar cîtă diferență în ceea ce privește condițiile de călătorie ! Pe culoare — o mulțime de persoane în picioare, cu bagaje, blocau trecerea. La vagonul restaurant, spre care se îndreptau foarte mulți călători pentru a-și potoli setea — temperatura era mai ceva ca afară : discuții

M-am bucurat mult cînd în urmă cu aproape 10 ani am participat la inaugurarea, în Capitală, a Parcului tineretului. Mai cu seamă că împreună cu elevii mei contribuisem cu forțele noastre, alături de atîția alți tineri, la realizarea acestei mari lucrări.Pentru cetățenii noului cartier din preajmă, în care aveam să locuiesc și eu, cele peste 150 de hectare de spațiu verde amenajat reprezentau o binemeritată oază de recreare. Ca și pentru oricine este' dornic de a-și petrece timpul liber în -acest nou și vast parc, înzestrat cu toate cele necesare alei largi, asfaltate, grupuri meroase de bănci, terenuri joacă pentru copii, ronduri flori, un frumos lac de ment etc.Anii au trecut însă și Parcul tineretului nu mai oferă, peste tot, imaginea de odinioară. Sint bănci dizlo- cate de la locul lor și duse prin tufișuri, multe dintre ele fiind dete-

și bine îngrijităriorate. Porțiuni din spațiul verde sînt folosite, uneori, pentru partide :de fotbal, la- care participă mari și mici. Poți vedea bicicliști circulînd pe alei ca bolizii. Sau unii conducători auto care, sub pretextul taxei plătite la intrare, parchează mașinile nu pe locurile special amenajate, cum ar fi normal, ci chiar pe iarbă. Aș propune, de aceea, Administrației domeniului public și consiliului popular ăl sectorului 4 să ia măsuri în vederea întăririi controlului și prompte a celor ce se fac vinovați de încălcarea reglementărilor, pentru a preveni producerea altor stricăciuni amenajărilor din Parcul tineretului. Și aș mai propune, firește, ca însuși tineretul capitalei noastre să-și îngrijească mai bine parcul ce-i este destinat 1

O PREGĂTIREA ȘOFERILOR PROFESIONIȘTI. în cadrul școlii aparținind Autobazei pentru transportul public din Sînnicolau Mare, a fost confecționat un ingenios panou electric, avînd menirea de a testa, operativ, însușirea cunoștințelor în domeniul circulației. în funcție de semnalizările unor beculețe se constată valabilitatea răspunsurilor date, verificîndu-se, astfel, gradul de pregătire a cursanților. Scopul principal urmărit este perfecționarea profesională a conducătorilor auto de la această unitate. (Gh. NEGRICIOIU, Sînnicolau Mare, județul Timiș), 
e PERICOLUL DE PE MARGINEA DRUMULUI. Mergînd pe șoseaua veche spre Pitești, prin Titu — Găești — Topoloveni, am văzut, de o parte și de alta a drumului, un șir de plute bătrîne. Atrag atenția asupra pericolului pe care-1 reprezintă, pentru circulație, acești copaci atît de uscați, 'întrucît, prăbușindu-se pe neașteptate, pot da naștere la accidente. Dealtfel. într-un loc, rupîndu-se unul, o parte căzută pe șosea îngreuna traficul pe această porțiune. (D. CIUREA, profesor, București). O UN NOU LOCAL. Mutată de curînd de pe Splaiul Independenței pe strada Pitar Moș nr. 15, Biblioteca centrală medicală dispiine acum de un local cu săli spațioase, amenajate cu mobilier corespunzător. 
(Ion MARIN, activist sindical. București).

„încinse" între numeroșii „preten- denți" la locurile unei anumite mese și personalul de serviciu. (intr-un vagon restaurant nu sint multe mese, iar trenul avea nu mai puțin de 15 vagoane I).— Nu vedeți că e rezervată? îi lua la rost șeful vagonului, Guțilă Nicolae.Oamenii se ridicau, căutîndu-și, fără succes, loc la altă masă, veneau alții și dialogul se repeta pe același ton răstit. Neavizați despre această „rezervare", pățim și noi la fel. Dar nu ne dăm bătuți.— N-am mai auzit de locuri rezervate la... vagonul restaurant, spunem noi.— Ați auzit, n-ați auzit, asta e ! Trebuia să vă urcați la capu’ liniei, ca să aveți loc, ne „sfătuiește" responsabilul.Nu ținem seama de „sfat" și ne așezam totuși. Ceea ce provoacă o „explozie" de insulte la adresa noastră.— Nu înțelegeți că masa e rezervată? V-a ars prea tare soarele la cap 7După atîtea „amabilități", ar fi trebuit să ne piară pofta de mîncare. Totuși, cerem cafele, pentru a face determinările de rigoare și a vedea dacă ele sînt preparate corect, după rețetar. Care rețetar, nu există... în schimb, existau numeroase dovezi ale neglijenței, ale ignorării regulilor de igienă impuse oricărei unități de alimentație publică, chiar și acelora aflate pe roți. Drept care șefului de vagon i se aplică sancțiunea corespunzătoare. Cît despre masa cu pricina aflăm ulterior că rezervarea era făcută de o persoană „suspusă" de la... „Romvared"!
NEVAZUȚI, NECUNOSCUTI Șl 

NETAXAȚI. Deoarece unii dintre noi nu . fuseseră controlați la bilete (un compartiment întreg), pornim în căutarea conductorului. După ple-

carea trenului ___ ____ ___________găsim. împreună cu el, întreprindem un control în vagoanele 7 și 8, care, pretindea el, fuseseră verificate. Descoperim, „dintr-un foc“, 15 permise C.F.R. neperforate și 3 persoane fără bilet — Barat loan, Farcaș Valerian și Matieș loan, muncitori la I.R.A. Grivița. Sinceri, ei afirmau că s-au urcat de la Fetești.— Eu nu știu de unde au apărut, se miră conductorul. Nu i-am văzut pînă acum.Cei trei s-au... mirat și mai tare. Ei au declarat, în scris și sub semnătură, că s-au urcat în tren fără bilete, dar cu consimțămîntul conductorului. Și contra 25 de lei „de căciulă", Sigur, el nega cu înverșunare că-ri încasase. De aceea, nu putem susține că dădusem peste un „naș“. Cert este că nu-și îndeplinise, cu rigoarea cuvenită, îndatoririle de serviciu. Printre altele, vagonul 9 nu fusese verificat deloc. Forurile de resort vor aprecia, desigur, ce măsuri se cer luate într-un asemenea caz.Acest nou test relevă pecte. în tat că se măsurilor București — pentru din trenuri cu publicul călător să fie corecte, civilizate, să respecte legea. Este, însă, limpede că practicile incorecte ale unora dintre conductori în dauna avutului obștesc nu au fost încă stîrpite. Un element vechi, cronicizat in practică, este și proasta servire la vagoanele restaurant. Sînt constatări care, așa cum se spunea și în răspunsul primit din partea Regionalei C.F. București, ca urmare a articolului publicat anterior — impun intensificarea controlului, sporirea exigenței față de orice abatere de la lege.

două as- primul rînd, trebuie ară- simte efectul pozitiv al luate de Regionala C. F. — și, desigur, de minister ca raporturile personalului

Rodica ȘERBAN
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IRIGAȚIILE
- acțiune de mari proporții 

care va asigura obținerea de recolte 
bune și stabiie

• în anul 1985, agricultura României va 
dispune de 4000000 hectare amenajate 
pentru irigații, iar la sfîrșitul anului 1989 
- de 5500000 hectare, ceea ce va însemna, 
practic, amenajarea întregii suprafețe afec
tate de deficitul de umiditate.

în programul național de. îmbunătățiri funciare se prevede ca, pînă la sfîrșitul cincinalului, în județul Tulcea suprafața arabilă să crească cu 20 340 de hectare, amenajările pentru irigații să se extindă pe 81 400 hectare, desecările pe 30 100 hectare, iar lucrările de combatere a eroziunii solului pe 16 000 hectare. Realizarea în mai puțin de doi ani și jumătate a acestui imens volum de lucrări, care se vor întinde pe aproape 150 000 de hectare, presupune eforturi deosebit de mari în special din partea oamenilor muncii care lucrează în acest sector și, în general, a tuturor locuitorilor județului, asigurarea utilajelor și materialelor necesare, precum și o organizare corespunzătoare.Extinderea irigațiilor la asemenea proporții — practic pe întreaga suprafață posibilă de amenajat — este pe deplin întemeiată. Deși județul Tulcea este situat în apropierea Deltei, a Dunării și a altor importante surse1 de apă, a fost adesea puternic afectat de secetă. Aceasta este rațiunea pentru care s-au executat amenajări pentru irigații, din an în an, pe suprafețe tot mai mari. în 1970 erau amenajate 18 210 hectare, în 1975 suprafața irigată a crescut la 78 434 hectare, iar în 1982 la 129 100 hectare. Aplicarea udărilor, . alături de celelalte elemente ale tehnologiei, a făcut să 

sporească simțitor randamentul la hectar, după cum rezultă din tabelul următor :
kg la hectar

Cultura 1970 1975 1980 1982gnu 1 860 2 124 2 500 3 159orz 2 327 2.417 2 806 3 452porumb 2 648 2 890 3 010 4 574Este ușor de imaginat la ce sporuri de recoltă se va ajunge cînd prevederile din program vor fi realizate. Tocmai de aceea comitetul județean de partid, organele agricole de specialitate au pus în centrul preocupărilor lor îndeplinirea exemplară a prevederilor programului. Astfel, în 1983 urmează să se amenajeze 29 200 hectare, în 1984 — 32 100 hectare, iar în 1985 — 20 100 hectare, astfel încît la sfîrșitul cincinalului suprafața amenajată să ajungă la 210 500 hectare.Potrivit programului județean, pînă la sfîrșitul anului în curs va fi pus în funcțiune sistemul de irigații Dăeni—Ostrov— Peceneaga, la întreaga capacitate de 40 571 hectare. în acest scop vor fi înlăturate defecțiunile la amenajările din prima etapă de pe o suprafață de 16 365 hectare, vor fi executate lucrări noi pe 24 206 hectare și 

realizate sisteme locale însumînd 4 994 hectare. în anii 1984—1985 vor fi organizate noi șantiere : Tulcea-sud, Somova—Horia, Babadag-sud, Golovița, Văcăreni—Luncavi- ța, precum și în incintele îndiguite din Lunca Dunării.Trebuie să notăm seriozitatea cu care se 
județul tulcea: Exigență maximă pentru 

desfășurarea în bune condiții a muncii pe șantiere!
fac acum pregătirile pentru apropiata efectuare a probelor și recepția noilor amenajări din etapa a doua, a sistemului Dăeni pe 7 985 hectare. „Ne-am propus să realizăm o nouă calitate a muncii pe șantier — ne-a spus ing. Dragomir Traicu, director tehnic al I.E.E.L.I.F. Tulcea. Nu acceptăm nici un fel de lucrări neterminate și strecurate în anexa cu remedieri. Tot ce iese din mina constructorilor trebuie să fie fără cusur. Acum, noi executăm și tot noi exploatăm sistemele". Intr-adevăr, cîteva sondaje făcute în principalele puncte de lucru confirmă cele spuse de directorul tehnic. Cea de-a doua navă plutitoare cu stații de pom

pare urmează să fie adusă la amplasamentul de montare. O echipă de la șantierul „Dobrogea" al întreprinderii de Instalații și montaj București a montat echipamentele hidromecanice și electrice, urmînd ca după aducerea navei să se facă racordurile. Celelalte stații, precum și amenajările in

terioare sînt, de asemenea, terminate. Există condiții ca și amenajările din etapa a treia, pe o suprafață de 16 221 de hectare, să fie realizate la termen.Din programul de 9 707 hectare, prevăzute a se amenaja pînă în 1985, pe 4 994 hectare urmează să se execute lucrări în acest an. La această dată, jumătate din prevederile pe anul în curs au fost realizate.Cele mai mari suprafețe urmează să fie amenajate la I.A.S. Macin — 800 de hectare, din care 400 în acest an, în lunca îndiguită. Soluția adoptată este economicoasă și ușor de realizat : adaptarea pentru irigații a canalelor de desecări. După cum ne infor

mează ing. Aurel Ionescu, directorul întreprinderii, pentru executarea in cel mai scurt timp a acestor lucrări este în curs de organizare o formație proprie de utilaje terasiere.La C.A.P. Turcoaia mai sînt 622 hectare de amenajat pentru irigații. Programul pentru acest an — 120 de hectare — la care au lucrat și două echipe formate din 60 de cooperatori, a fost realizat încă din primăvară, așa că există condiții să se continue lucrările pe noi suprafețe. O primă posibilitate o constituie prelungirea cu 20 de metri a unei antene de la sistemul de irigații existent care va aduce apă pe parcela Va-' lea Oii de 55 de hectare. „La noi sursele, de. apă sînt la mică distanță, așa că ar fi o mare greșeală dacă n-am iriga chiar de anul viitor întreaga suprafață" — ne-a spus tovarășul Traian Bodeanu, președintele cooperativei.în realizarea lucrărilor pe șantierul sistemului de irigații Dăeni se ridică însă unele probleme. în primul rind, este necesar sâ existe o concordantă între, volumul de muncă și capacitatea utilajelor terasiere și a mijloacelor de transport, iar în al doilea rind — să se asigure numărul corespunzător de mecanici și cadre tehnice. Să le luăm pe rind. Din cinci dragline, cite sînt pe acest șantier, funcționează doar două. „Dacă toate ar lucra fără întrerupere, ar putea excava 150 000 mc de pă- 

mint, cît este planul, în patru luni, dar cu cele care funcționează efectiv ar trebui să lucrăm zece luni. Ca să realizăm . în 80 țle zile 10 000 mc de betoane, cît reprezintă planul, trebuie să turnăm zilnic 125 de mc. Pentru aceasta avem nevoie de 5 autobeto- niere, dar noi dispunem doar de una. Raportul este același și la basculantele care transportă agregate de balastieră : în loc de 24, avem doar șase". • Aceleași prpbleme se ridică și în legătură cu asigurarea oamenilor. La preluarea de către noua, întreprindere a fostului • șantier, al T.C.I.F, Fă- gărașu Nou„ unii mecanici.de pe dragline și alte utilaje care locuiesc în: Constanța au plecat ; în cel mai bun caz, au rămas să lucreze pe ele ajutorii de mecanici cu mai puțină experiență.După cum s-a arătat,- pe șantierele de irigații din județul Tulcea s-au produs o serie de schimbări care au că. urmare, sporirea răspunderii pentru calitatea amenajărilor, pentru intensificarea ritmului de . lucru. Rămîne' ca problemele ridicate în discuțiile cu constructorii pe șantier să fie rezolvate în timp util de Direcția: generală economică pentru îmbunătățiri -funciare din Ministerul Agriculturii, în colaborare cu organele agricole județene ; și I.E.EiL.I.F. Tulcea. i i
Lucian CIUBOTARII

* Neculai AMIHULESEI

DESECĂRILE
-lucrări prin care va fi înlăturat 

excesul de umiditate, va crește 
rodnicia pămîntului

• Suprafața terenurilor desecate va 
cuprinde, în anul 1990, aproape 5 milioane 
de hectare, din cele 5,5 milioane care sînt 
expuse excesului de umiditate; în prima 
etapă, 1983-1985, vor fi realizate lucrări de 
desecare în sisteme și amenajări locale pe 
o suprafață de 1185000 hectare.

Bihorul este unul din județele țării unde, potrivit prevederilor cuprinse în programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, pînă la sfîrșitul anului 1985 urmează să fie executate ample lucrări hidroameliorative pe întreaga suprafață cu exces de umiditate. în esență este vorba de amenajarea unor sisteme noi de desecări pe o suprafață totală de aproape 70 000 hectare, precum și corn-, pletarea și refacerea sistemelor vechi pe 60 000 hectare. La stabilirea . acestor obiective s-a ținut seama de importanța economică si socială pe care o prezintă pentru locuitorii acestor meleaguri, pentru economia națională în general, punerea în valoare a acestor terenuri cu un potențial productiv ridicat. Pentru că trebuie spus, în marea majoritate, terenurile afectate de excesul de umiditate sint în fapt cele mai mănoase terenuri din județul Bihor, situate în zona de cîmpie și în luncile rîurilor. Aceasta este și explicația recoltelor mai bune care se obțin în unitățile agricole din județ în anii secetoși. Dar asemenea ani sînt in Bihor mult mai puțini în comparație cu cei ploioși. Terenurile de aici sînt afectate mai ales de precipitațiile abundente din toamnă și din primăvară, care provoacă nu numai băltiri, ci și inundarea unor întinse suprafețe. Asemenea fenomene. ce au loc tocmai în perioadele agricole de maximă importanță, influențează negativ desfășurarea lucrărilor în cîmp și implicit nivelul recoltelor. Aceste rațiuni au stat la baza adoptării acestui vast program 

de ameliorare a solului din acest județ. Cum se acționează acum și ce probleme trebuie rezolvate pentru .îndeplinirea acestor obiective ?. Ca urmare a măsurilor- întreprinse de conducerea partidului, din fondurile centralizate ale statului și prin participarea locuitorilor de la sate, în ultimii ani în județul Bihor au fost executate lucrări de amenajare pentru desecări pe circa 130 000 hectare. Efectele acestor lucrări sînt puse acum .în evidență cel. mai. bine la cooperativa agricolă din Salonta, unde, pe locul terenurilor sărăturate de altă dată, rodesc astăzi culturi de porumb care produc. în mod constant, între 9 000 și 10 000 kg la hectar. Producții mari, la toate culturile, se obțin și pe terenurile desecate aparținind întreprinderilor agricole de stat Valea lui Mihai, Inand și Salonta ; practic, in toate unitățile agricole au fost finalizate, cu forte proprii, rețelele de Canale din cadrul incintei lor desecate și s-a manifestat exigență pentru aplicarea întocmai a tehnologiilor stabilite. De la aceste experiențe pozitive a pornit comandamentul județean în elaborarea programului pentru realizarea lucrărilor de desecări în următorii doi ani. Ideea de bază a acestui program este ca toate lucrările de îmbunătățiri funciare să fie realizate, în cadrul fiecărui bazin hidrografic. într-o concepție unitară, în corelare cu cele de gospodărire a apelor, cu amenajările hidroenergetice și silvice.Iată principalele lucrări hidroameliorati

ve preconizate a fi executate, în următorii doi ani. in județul Bihor.
• Bazinul hidrografic Barcău : desecări noi pe 20 583 hectare, cqmțjletări la sistemele, de-desecare existente pe 23 000 hectare; drenaje pe 3-730 hectare, îndiguiri și regularizări pe 76 km.
județul bihor. De la proiectare - soluții optime 

pentru noile amenajări hidroameliorative!
• Bazinul hidrografic Crișul Repede : desecări noi pe 14 800 hectare, drenaje pe 2 000 hectare
O Bazinul hidrografic Crișul Negru : desecări noi pe 31 177 hectare, completări la sistemele de desecare existente pe 37 500 hectare, drenaje pe aproape 2100 hectare, îndiguiri și regularizări pe 60 km.La acestea se adaugă lucrări de desecare pe 12 000 hectare în sisteme locale, precum și îndiguirea și regularizarea rîurilor și pî- rîurilor pe 132 km. \Este vorba de un volum de lucrări hidroameliorative fără precedent în județul Bihor, lucrări foarte complexe și toate urgente. Și una din condițiile esențiale pentru executarea în bune condiții și la termenele 

stabilite a acestor lucrări o constituie întocmirea unor proiecte bine fundamentate din punct de vedere tehnic și economic — proiecte care în condițiile specifice de aici trebuie șă fie .elaborate urgent, pentru a se trece, tot urgent, la finanțarea și' execuția propriu-zisă a noilor obiective. Cum se 

prezintă situația din acest punct de vedere ?Din cele 25 de amenajări noi de desecare, prevăzute a fi realizate în județul Bihor în următorii doi ani, la această dată doar trei au asigurată documentația, respectiv proiectul de execuție : amenajările de pe Valea Ierului și de pe cele două maluri ale canalului colector din bazinul hidrografic Crișul Negru. La acestea se adaugă documentația pentru desecarea terenurilor de pe Valea Holodului, aflată în curs de execuție. Alte cîteva amenajări (Sălard, Valea Nouă-Gurbediu, Crișul Repede-Oradea) se află in stadiul elaborării notei de comandă. Pentru restul lucrărilor, beneficiarul a solicitat eliberarea notei de comandă, urmînd ca direcția generală de resort să■ 

stabilească unitățile proiectante. Desigur, nu poate fi vorba de întîrzieri atîta vreme cît în majoritatea cazurilor este vorba de amenajări al căror studiu general a început abia .cu două luni în urmă. Nu ar corespunde însă' adevărului dacă, în schimb, am afirma că stadiul elaborării documentației este totuși corespunzător. Și cînd spunem aceasta avem in vedere că in anul viitor, în județul Bihor, potrivit programului stabilit,' trebuie amqpajate pentru desecări peste 35 000 hectare, adică de patru-cinci ori mai mult decît se realizează aici in mod obișnuit într-un an. Or, aceasta presupune o pregătire foarte amănunțită a fiecărui obiectiv în parte, rezolvarea din timp a tuturor problemelor care condiționează executarea acestora la termenul stabilit.Eficiența noilor amenajări pentru desecări. în județul Bihor este condiționată de executarea acestor lucrări în complex cu cele de gospodărire a apelor. Două dintre ele se referă la îndiguirea și regularizarea rîurilor Holod și Barcău, precum și a afluenților acestora. Proiectantul ~ Institutul de cercetare și proiectare pentru gospodărirea apelor București — a întocmit 'și trimis spre aprobare documentațiile necesare. Localnicii afirrriă că soluțiile adoptate nu sînt .cele mai bune. Inundarea satelor și terenurilor situate în valea Barcăului se- datorează, în cea mai mare .parte, revărsării, afluenților acestuia și nu ătît a rîului Barcău. Iar afluenții se revarsă de fiecare dată cînd nivelul apei în rîul Barcău crește 

peste normal. Pentru înlăturarea acestor fenomene, proiectantul 'a' adoptat două soluții : îndiguirea Barcăului și executarea a două refugii temporare ale apei in perioadele cu precipitații - abundente: . unul ,1a Marghita și celălalt. la Sălard. Dincolo de făptui că .aceste refugii se întind, pe mai bine de 1 00G hectare, cei ce cunosc valea Barcăului î.și exprimă, mari îndoieli cu privire la eficiența acestor soluții. După părerea lor, proiectantul ar fi trebuit să pornească de la un studiu mai vechi făcut pentru desecarea aceștei văi. care se baza pe amenajarea unor bazine de. retenție, în amonte, pe afluenții Barcăului, fără a mai fi nevoie de îndiguirea ' rîului. Pe această cale, nu numai că s-ar pune capăt inundațiilor repetate care afectează' terenurile agricole din- bazinul hidrografic- al- Barcăului, dar'acestor bâzîn'e li s-ar putea da.1 o folosință complexă? Am' -ținut să . redăm aceste, opinii nu numai pentru a le supun.e atenției forurilor în drept. Ci’mai ales pentru ca cei în câuză să reflecteze cu toată răspunderea asupra lor. Pentru că nici un mofnent nu trebuie să se uite că este vorba de lucrări a căror execuție necesită un efort uman și material Uriaș, efort pe care societatea îl face acum cu convingerea că el va duce la ameliorarea. terenurilor din această zonă a țării și, odată Cu aceasta,: la sporirea rodniciei acestui pămînt atît de mănos.
Iosif POP
Ioan LAZA

COMBATEREA
EROZIUNII

- pentru valorificarea superioară 
a terenurilor în pantă

• Terenurile amenajate antierozional vor 
cuprinde în ultimul an al actualului cincinal 
2626000 hectare, urmînd ca în anul 1990 
această suprafață să crească la 3776000 
hectare, iar în 1995 - la circa 5,3 milioane 
hectare.

Mai bine de două treimi din cele 407 830 hectare, cît reprezintă suprafața agricolă a județului Botoșani, este situată pe pante cuprinse între 5—35 la sută. Datorită acestui fapt, stratul fertil al solului este intens supus eroziunii. Iată de ce combaterea eroziunii solului are un caracter permanent in întregul -județ. Acest imperativ rezultă, dealtfel, și din faptul că — așa cum demonstrează studiile de.specialitate — aproape 61 la sută din terenurile supuse degradării sint cele cu eroziuni de suprafață.îmbunătățirea situației la care ne referim s-a aflat și pînă acum in atenția organelor și organizațiilor de partid din județ, a celor agricole, a unităților de specialitate. Astfel, dacă pînă în anul 1965 se făcuseră lucrări de combatere a eroziunii solului pe numai 8 837 hectare, la sfîrșitul anului trecut suprafața pe care se executaseră astfel de lucrări a crescut la 59 000 hectare — terenuri situate mai ales m bazinele hidrografice Sitna mijlocie, Jijia inferioară, Bașeu, Podriga și Cozancea. Pe ansamblul județului, terenurile erodate depășesc 155 781 hectare, ceea ce înseamnă că mai este încă mult de lucru.Experiențe care obligă. In drum spre zona sud-estică a județului, oprim în apropierea comunei Gorbănești. Inginerul Mihai Gheorghiu, directorul Oficiului de 

cadastru, organizarea teritoriului și asola- mente, ne spune : „Pe acest deal, cu 7—8 ani în urmă nici oile n-aveau ce pășuna. Agroterasele formate între timp pe cele 86 hectare au schimbat complet fața terenului". Cum ați procedat ? — l-am întrebat mai tîrziu pe Ion Maxim, inginerul șef al cooperativei agricole din Gorbănești. „în- cepind din anul 1975 am trecut la cultivarea în fișii, cu benzi înierbate, a întregii suprafețe. Cu timpul, benzile înierbate. s-au transformat in taluzuri. Pe porțiunile cu pantă de peste 15 la sută am semănat plante bune protectoare : soia, mazăre, trifoliene. După șase ani fără nici o altă investiție am reușit să însănătoșim întreaga suprafață, producțiile ce le obținem acum situîndu-se la nivelul terenurilor fertile". Conducerea cooperativei agricole din Gorbănești și-a propus ca pînă la sfir- șitul anului să amenajeze o nouă agrote- rasă pe 122 hectare (ultima ce se mai impunea) și să niveleze alte 5 hectare de teren, întreaga suprafață în pante lucrîn- du-se numai în sensul curbelor de nivel.In județ există numeroase exemple de acest fel. La cooperativele- agricole din Crasnaleuca, Vorniceni, Unțeni, Românești, Bâlușeni și Leorda, prin agroterasele formate în ultimii 8—9 ani, o suprafață de peste 1 800 hectare și-a sporit considerabil 

potențialul productiv. în alte unități, între care cele din Darabani și Zlătunoaia. pe lingă sprijinul primit din partea unităților specializate in combaterea eroziunii solului, conducerile unităților au inițiat ample acțiuni de masă pentru nivelări,' executarea de drenaje și plantări de protecție,
JUDEȚUL BOTOȘANI: Cu mijloace mecanizate, dar și 
prin participarea largă a locuitorilor de la sate!
astfel încît stratul fertil al terenurilor de aici este complet stabilizat.Dar experiența valoroasă trebuie generalizată și în cooperativele agricole din Ră- chiți, Cordăreni, Sendriceni, Călărași, Pe- tricani ș.a., pe raza cărora însemnate suprafețe de teren sînt degradate prin eroziune. Subliniem faptul întrucît chiar și acum, după publicarea și dezbaterea largă a programului național privind asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, unii dintre specialiștii și cadrele de conducere cu care am discutat înclină să crea

dă că materializarea prevederilor acestui program se va realiza exclusiv pe cheltuiala statului, prin unitățile specializate.
In sisteme mari, dar și în amenajări lo

cale. Programul județean prevede combaterea eroziunii solului pe 25 400 hectare in acest cincinal și pe alte 71 381 hectare pînă 

la sfîrșitul anului 1989, ceea ce va marca încheierea acțiunii pe întreaga suprafață degradată a județului. Lucrările se desfășoară din plin atît în sistemele mari (in bazinele hidrografice Horea-Liveni-Mano- leasa, Poienele Harigii și comuna Roma), cît și în amenajările locale (Bucecea, Voro- na, Mihăileni etc.). .Celor 3 400 hectare planificate inițial pentru acest an li s-au adăugat, în spiritul noilor indicații, incă 691 hectare. Pe șantiere se muncește intens. în comuna Roma, de exemplu, unde se aplică experiența Stațiunii de cercetări de la Pe- 

rieni-Vaslui, întreprinderea județeană pentru întreținerea și exploatarea pajiștilor a executat, in numai citeva luni, nivelări pe toate cele 1 770 hectare ale perimetrului etalon, drenări pe 2,5 km, precum și o bună parte din noua rețea de drumuri. Pentru devansarea graficelor de execuție, cooperativa agricolă Roma a pus la dispoziția constructorilor două echipe de cooperatori ce asigură mina de lucru necalificată. La sistemul Horea-Liveni-Manoleasa, lucrările de combatere a eroziunii pe cele 2 230 hectare planificate au intrat în. stadiul final, inginerul Vasile Lungu, șeful lotului de constructori, angajindu-se să propună întrunirea comisiei de recepție pînă la 10 septembrie. în acest cadru de activitate intensă, subliniem însă necesitatea ca întreprinderea județeană de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare să fie mai operativă in întocmirea documentațiilor. tehnice, acordînd, totodată, o mai susținută asistență de specialitate.
Lucrările de prevenire — un rol hotărîtor. în unele unități agricole din județul Botoșani au fost executate lucrări de combatere sau de prevenire a eroziunii. Dar în decursul anilor ele nu au fost întreținute corespunzător. Mai mult chiar, la C.A.P. Avrămeni, .după numai un an de la încheierea lucrărilor de combatere a eroziunii, o 

suprafață. de peste 100 hectare a foșț arată din deal în vale! Acum întregul’ .teren este brăzdat de rigole, ogașe și chiar rîpe. La fel s-a îiltîmplât' și in cobpe'ratiVele agricole din I-Iudești, Mihălășeni, Mileanca, Țrușești etc. Organele agricole, inclusiv Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, consiliile populare ar trebui Să manifeste mult mai mare exigență față de aceste abaterii
Atragerea la lucrări a tuturor locuitorilor 

satelor. Referitor ia această problemă, tovarășul Teodor Melinte, secretar al comitetului județean de partid, ne-â spus : „Deși acțiunea de combatere a eroziunii este planificată a se .încheia pînă la sfîrșitul anului 19.89, ne-am propus ca în acest cincinal să efectuăm lucrări pe suprafețe mult mai mari. Desigur, acest' fapt va solicita eforturi deosebite, va reprezenta o probă de foc. pentru toți, locuitorii satelor botoșănene. Dar întărind munca organizatorică și politico-educativă, punind mai bine în valoare spiritul revoluționar al organelor și organizațiilor de partid, așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru de la Mangalia, sîntem convinși că ne vom îndeplini toate sarcinile ce ne revin în acest domeniu".
Silvestri A1LENE1corespondentul „Scînteii"

ȚÂR ANI, LOCUITORI AI SATELOR, MUNCITORI DIN INDUSTRIE, SPECIALIȘTI, OAMENI DE ȘTIINȚĂ, TINERI!
Participați cu elan patriotic, revoluționar, angajați-vă cu toate forțele la înfăptuirea programului național 

combatere a eroziunii solului - program de transformare a naturii, care va asigura condițiile necesare obținerii 
mari și stabile, indiferent de condițiile climatice, în interesul dezvoltării societății noastre socialiste, al bunăstării

de irigații, desecări și
de producții agricole
întregului popor!

mecanici.de
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LUCRĂRILE DE DIPLOMĂ 
și exigențele producției

în ultimii ani, începînd cu numărul său din 17 iunie 1980, „Șcînteia" a analizat sistematic statutul lucrărilor de diplomă ale Studenților, calitatea lor probată mai ales în inves- tigarea și perfecționarea vieții so-■ cial-economice. Cu aceste prilejuri s-a reliefat de fiecare dată poten- țialul științific pe care-1 reprezintăI asemenea lucrări, îndeosebi atunci cînd abordează într-o amplă pers- ; pectivă problemele concrete ale realității social-economice, avansîndu-le soluții dintre cele mai originale și cu ' eficiență optimă. în egală măsură însă au fost scoase în evidență și as- pectele improvizate, superficiale sau de-a dreptul formale care încă marchează o bună parte dintre aceste lull crări, îndeosebi pe cele a căror problematică este mai mult intuită și ' prea puțin desprinsă din realitatea , practică nemijlocită, cu toate că, paradoxal, aprecierile formulate asupra■ lor în comisiile examenului de diplomă nu diferă fundamental de ale ce- lor dinții. Așa se face că dezbate-;rile inițiate de „Șcînteia" au avansat■ o seamă de propuneri vizînd perfecționarea metodologiei de elaborare și de susținere a lucrărilor de diplomă, întărirea acestora în calitatea lor de modalități eficiente ale integrării 1 învățămîntului superior cu cercetareași producția.Printre aceste propuneri de perfecționare, la loc de frunte se situează ideeâ elaborării lucrării de diplo- :mă, îndeosebi din învățămîntul superior tehnic, pe bază de contract eco
nomic, care, în final, din chiar momentul susținerii ei, să constituie un factor de perfecționare a producției. De aici o seamă de sugestii și în ceea ce privește elaborarea lucrărilor sub îndrumarea inclusiv a unor 
specialiști din producție, ca și a sus
ținerii proiectelor în unitățile economice (care au pus la dispoziția studenților întregul material documen- ' .tar) adică acolo unde ideile tinerilor specialiști vor fi materializate și aplicate efectiv. Dezbaterile astfel prilejuite — am subliniat pe parcursul investigațiilor noastre — s-ar alcătui ca tot atîtea momente de referință în strîngerea, diversificarea și, mai ales, în finalizarea legăturilor de colaborare dintre învățămînt, cercetare și producție.Și, ceea ce subliniam cu ani în urmă ca fiind necesar și posibil de înfăptuit, am văzut aievea cu prilejul ultimei sesiuni de susținere a proiectelor de diplomă. Facultatea de tehnologie a construcțiilor de mașini de la Politehnica bucureșteană, bunăoară, și-a propus și a reușit ca o mare parte dintre proiectele de diplomă ale absolvenților din acest an să fie întocmite pe bază de contracte economice. „De fapt — ne relata în acest sens prof. dr. ing. Alexandru 
Itădulcscu, decanul facultății — am reușit nu numai ca circa 80 de proiecte de diplomă să fie realizate pe bază de contracte încheiate cu întreprinderi economice și unități de cercetare din Capitală (Uzina de mașini grele, Uzina de mecanică fină, „Timpuri noi", „Steaua roșie", Institutul de cercetări științifice și inginerie tehnologică, mașini-unelte și agrega

te, „23 AUgust", „Semănătoarea" etc.) dar, totodată, datorită multiplelor raporturi de colaborare, am reușit ca, practic, toți cei 500 de absolvenți din acest an să-și elaboreze proiectul pe temeiul unei solicitări concrete venite din producție sau cercetare. In felul acesta am pus, credem, bazele unui proces de autoperfecțio- nare cu resurse, practic, inepuizabile". Și, într-adevăr, asistînd la veritabilul colocviu științific prilejuit de susținerea de către fiecare absolvent a proiectului său de diplomă, la punerea în funcțiune a pieselor și aparatelor, unele în mărime naturală, elaborate de studenți pentru ilustrarea concepțiilor lor tehnico-științifi- ce, ajungi ușor la concluzia că, la nivelul de azi al colaborării învățămîntului superior cu cercetarea și producția se pot obține realizări remarcabile, inclusiv sub raportul îmbunătățirii pe mai departe a întregii

iect din seria celor 5, și'anume cel al lui Horia Constantinescu, cumulează peste 16 metri pătrați de planșe lucrate „la milimetru", de o remarcabilă acuratețe științifică, tehnică și chiar estetică. Toate acestea laolaltă, ca și fiecare în parte, constituie un elogiu adus școlii superioare românești, seriozității și perspectivei ample in care sînt pregătiți la noi viitorii specialiști. „înalta calitate a proiectelor prezentate aici — ne spune ing. Petre Mihai, șeful atelierului de proiectare constructivă și tehnologică pentru aparate de măsură și control al Uzinei de mecanică fină — se vede și din faptul că fiecare este însoțit de un prototip, ceea ce înseamnă că ciclul de asimilare al unui proiect de diplomă, așadar al contractului economic astfel finalizat, se reduce cel puțin la jumătate".Opinii asemănătoare însoțesc și proiectele de diplomă susținute de
Realizări in integrarea învățămîntului superior

activități universitare. Iată cîteva secvențe, elocvente prin ele însele, desfășurate în incinta unor mari unități bucureștene.Mai intîi, Uzina de mecanică fină, în zilele cînd studenții grupei 655 A și-au susținut aici proiectele de diplomă, au fost o participare și o animație deosebite. Pe baza proiectelor prezentate s-a instituit o dezbatere pe care și-ar dori-o orice reuniune științifică. Conducători și specialiști ai întreprinderii, membrii comisiei examenului de diplomă și ai unor catedre, conducători de proiecte, reprezentanți ai institutelor de cercetare interesate în cunoașterea temelor prezentate s-au regăsit în concluzii dintre cele mai utile. Și nu întîmplă- tor. Proiectul studentului Doru Co- 
mișan, Tarotl reglabil cu pastile de carburi metalice, s-a concretizat inclusiv în realizarea unei scule de mare productivitate și eficiență economică, folosită în prelucrarea oțelurilor bogat aliate. Piesa a fost încercată sub lumina lupelor și a unor lanterne speciale, într-atîta execuția ei ascultă de o precizie infinitezimală. Importanța temei se vede și din faptul că aceasta face parte din planul de stat, iar definitivarea ei înseamnă îndeplinirea prevederilor cu un avans apreciabil. Proiectul studentului Cătălin Gheorghiță se intitulează Prelucrarea prin electro- 
eroziune a cavităților interioare și constituie, după opinia unanimă a celor ce l-au examinat și l-au verificat aici, în uzină, o prioritate științifică și tehnică de nivel mondial. I s-a atribuit, ca și celui precedent, și ca multor, altora următoare, calificativul maxim. Alți cinci studenți și-au concentrat lucrările pe proiec
tarea unei mașini electrochimice, obiectiv inclus, de asemenea, în planul de stat și îndeplinit astfel înainte de termen. Dimensiunea efortului depus de cei 5 tineri specialiști este vizibilă și în faptul că un singur pro

astă-dată în incinta Institutului de cercetări științifice și inginerie tehnologică, mașini-unelte și agregate. Studenții Garofița Curea, Dumitru Nae și Gabriel Gheorghe au alcătuit un microcolectiv care a elaborat, pentru uzina „23 August", proiectul 
unei mașini-agregat specială pentru 
prelucrarea arborilor cotiți. De fapt, „mașină" este.doar un fel dc-a spune. In realitate, avem de-a face cu o veritabilă microuzină, a cărei înaltă complexitate rezultă și din faptul că ea participă la realizarea arborilor cotiți necesari motoarelor de cea mai înaltă capacitate. Șeful comisiei de examen, prof. dr. ing. Aurel Oprean, ca și conducătorul proiectului, ing. Florea Marin, specialist al producției, ne-au asigurat că o asemenea ma- șină-agregat va înlocui, nu peste multă vreme, 3—4 mașini universale dintre cele aflate astăzi in funcțiune, mărind astfel productivitatea muncii de cîteva ori. Aprecieri la fel de elogioase .însoțesc și proiectul Mașinii 
de frezat longitudinal cu portal mobil sau proiectele unor roboți industriali de înalt nivel tehnic.Pare paradoxal, dar singurii care se arată reținuți în aprecieri sînt autorii acestor proiecte. Este reținerea specifică celui conștient de faptul că, dacă ar fi să-și reelaboreze lucrarea, ar putea să-i sporească valoarea. Faptul ca atare, pe lîngă marea lui importanță morală, prilejuiește numeroase observații și propuneri referitoare la perfecționarea deopotrivă a metodologiei elaborării proiectului, cît și a activității universitare în ansamblul integrării ei cu cercetarea și producția. „Este de la sine înțeles — ne încredințează proaspătul inginer Doru Comișan — că orice tînăr. absolvent ar putea să-și perfecționeze proiectul". „Condiția?". „în cazul meii, o condiție aparent simplă : practica studențească. Soluționarea optimă a multora dintre problemele concrete ale elaborării proiectului depind de conținu

tul concret al practicii, de ceea ce ai realizat pe parcursul anilor, în uzine, așadar de calitatea propriului efort de integrare a învățămîntului cu cercetarea și producția. Cu un program calitativ superior de practică, valoarșa generală a proiectelor poate înregistra întotdeauna un spor considerabil". „Cu experiența de proiectare pe care O am acum, de bună seamă că aș putea face o lucrare mult mai bună — ne-a spus tînărul inginer Dumitru Nae. Este opinia comună multor colegi de-ai mei. De unde rezultă necesitatea introducerii 
activității de proiectare și în programa unor cursuri mai deosebite, cum sînt, de pildă, cel de Hidraulică a 
mașinilor-uneite și cel de Mașini- 
unelte automate, unde studenții nu efectuează acum proiecte, cu toate că elaborarea acestora i-ar ajuta mult". „De ce credeți?". „Pentru că asemenea mașini au ajuns astăzi la o complexitate deosebită, ating, de pildă, viteze fantastice și poți sta lîngă ele ani de zile fără să le înțelegi întregul mecanism de funcționare. în schimb, proiectarea unei piese sau a unui subansamblu te introduce în intimitatea unor procese imposibil de înțeles dacă nu- pornești din punctul lor de origine ; un proiect în plus, deci, scurtează mult efortul de elaborare a proiectului de diplomă". „Firesc, tema proiectului de diplomă se repartizează la începutul anului al IV-lea pentru a fi preîntâmpinată orice criză de timp în definitivarea acestuia, dar o asemenea criză încă apare frecvent" — este de părere ing. Cătălin Gheorghiță. „Din ce cauză ?“. „Uneori fazele elaborării proiectului de diplomă premerg predarea disciplinelor de specialitate, deși firesc ar fi să fie invers. Alteori, corelația dintre aceste discipline rămîne oarecum la suprafață, în vreme ce echivalențele lor fundamentale sînt puse mai rar în lumină, fapt ce favorizează mai puțin cultivarea spiritului de sinteză, de neînlocult astăzi pentru orice specialist". Alte asemenea opinii pledează pentru o mai bună 
distribuție în timp și în spațiu a 
cursurilor și a lucrărilor de labora
tor, pentru elaborarea proiectelor de 
diplomă pe teme de și mai mare an
vergură, scop în care să se alcătuiască frecvent colective mixte, cu studenți de la mai multe specialități, capabile să' abordeze, problemele in- 
terdisciplinar și, evident, într-o finalitate economică tot mai înaltă. Nu puține dintre concluziile proaspeților absolvenți se referă la necesitatea generalizării în învățămîntul supe
rior a unui sistem de informare care să dețină atributele rapidității, ale eficienței depline.Sînt opinii și tot atîtea argumente. Valorificarea acestora se impune atît în planul creației materiale, tehnico- științifice, cît și în cel al perfecționării întregului nostru învățămînt superior.

Mihai IORDANESCU

NOTE DE LECTURĂ A

CONSEMNĂRI

Muzeul și tradiția vieîn documentele programatice ale partidului și în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative au fost afirmate idei de mare valoare pentru păstrarea unor tradiții ce țin de evoluția vieții și creației spirituale atit de distincte a poporului nostru. Sînt numeroase formele prin care zestrea noastră culturală moștenită de la înaintași poate fi prezentată celor de azi astfel încît aceasta să contribuie efectiv la educația patriotică a noilor generații, a tuturor oamenilor muncii. Este știut că muzeele noastre conțin adevărate comori de simțire, dovezi ale cultului pentru frumos, pentru muncă, ale iubirii de țară a înaintașilor, anonimi sau mari personalități. Sînt comori reale pentru ființa neamului nostru, indiferent că sînt păstrate în Muntenia, Moldova, Dobrogea, Banat sau Transilvania. Sînt toate ale noastre. Cu atît mai mult, muzeul modern, abolind vechiul său statut de, exclusiv, depozit al unor obiecte demne să rămînă în memoria generațiilor prezente și viitoare, năzuiește sau trebuie să aspire

.>spre o funcționalitate mai plexă, încercînd să sugereze, mijloace variate, însăși viața tor obiecte, contextul care le-a determinat apariția și. nevoia dăinuirii. Un exemplu ni-1 oferă colectivul Muzeului etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, unde, în spiritul indicațiilor conducerii partidului, s-a inițiat pentru vara și toamna acestui an un ciclu de spectacole desfășurate in Parcul etnografic. Aici, spectacolele au loc în spațiul încărcat de semnificații tradiționale al curților, ulițelor, șurilor de joc, al prispelor, caselor și porților pe care le oferă gospodăriile și instalațiile tehnice ale'muzeului. Pină acum și-au dat concursul artiști amatori din oraș. și din județ, ansamblurile folclorice „Românașul", „Someșul" și „Transilvania", laureate ale Festivalului național „Cîntarea României", soliști, tarafuri și fanfara copiilor din Răscruci, Bonțida și Mintiul Gherlli.. Tot aici au evoluat și grupuri folclorice din Elveția și Norvegia, care ne-au vizitat țara.

com- prin aces-

Costel ȘTEFANEȘCU
corespondentul „Scinteii"

Dialogul muncii 
si al hărniciei"Timp de o jumătate de an, duminică de duminică, casele de cultură din orașele Vaslui, Bîrlad, Huși și Negrești au găzduit succesiv ample acțiuni politico-educative și cultural-artistice care au iscat un deosebit interes, antrenînd direct zeci de mii de oameni ai muncii atît ca participanți activi, cit și ca spectatori. Desfășurate în forma unor atractive spectacole-concurs sub genericul Dialogul muncii și al 

hărniciei, acestea au constituit adevărate dialoguri deopotrivă ale faptelor de muncă și ale artelor, la care au luat parte colectivele tuturor întreprinderilor din județ. Debutînd cu reliefarea succeselor dobîndite de către unități în realizarea indicatorilor de plan și cu prezentarea unor performanțe ale creației tehnico- științifice, acest original dialog a continuat pe scene cu evoluția alternativă a formațiilor artistice de toate genurile : coruri, brigăzi, orchestre de muzică populară și ușoară, formații coregrafice, recitatori și altele. Totodată, s-au deschis re- . prezentative expoziții de artă plastică și creație tehnico-științifică.— Pentru a aplica în viață indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a face din Festivalul Național „Cîntarea României" o puternică tribună de afirmare a virtuților creatoare ale oamenilor muncii, de a spori eficiența activității politico-educative și a o subordona mai direct si concret cerințelor producției, Consiliul județean de educație politică și cultură so- y^ialistă a căutat noi soluții și mo-

/r

dalități de a perfecționa și îmbogăți conținutul activităților desfă-■ șurate în cadrul festivalului, de a adopta și permanentiza noi formule de creație și manifestare cultural- artistică de masă — ne-a spus tovarășa Elena Rănceanu, secretar al comitetului județean de partid. 
Dialogul hărniciei, care s-a aflat în acest an la a dbua ediție, a stimu- tat mult spiritul de creativitate, al colectivelor muncitorești, conducînd la obținerea unor importante succese în întrecerea socialistă, în cultivarea unei atitudini înaintate față de muncă, într-un cuvînt, la ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor.— Față de prima ediție, amploarea, conținutul și atractivitatea manifestării aU sporit în mod considerabil în acest an, completează Emil 
Kășcanu de la consiliul județean al sindicatelor, unul dintre principalii organizatori. Au participat 48 de colective de oameni ai muncii, mai mult cu 12 față de ediția anterioară. în cele 24 de duminici de „dialog" au fost prezente 230 de formații artistice, totalizînd aproape 4 500 de artiști amatori. Dintre acestea 102 au fost înființate chiar cu acest prilej. Nu există acum întreprindere vasluiana în care să nu activeze un cor muncitoresc. Revelator pentru amplitudinea și interesul suscitat de această acțiune este și numărul de spectatori înregistrat : aproape 30 000.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteid^

în curînd va începe școala!

Pină la deschiderea noului _ an școlar au mai rămas puține zile. Bine aprovizionate, magazinele comerțului de stat vă oferă posibilitatea procurării din timp a uniforme
lor școlare, precum și o serie de alte produse necesare noului an de învățămînt (rechizite, echipament sportiv etc.).
CRONICA PLASTICĂ

Orizonturile cunoașterii liriceCă Marin Sorescu e un poet de referință nu mai încape îndoială. A dovedit-o timpul, oricît de controversate i-ar fi fost la un moment dat, potrivit opțiunilor criticii, scrierile, formulele stilistice, tehnica transfigurării, noutatea viziunii, natura demersului liric, originalitatea acestuia, experimentul însuși. Experiment care a cunoscut succesiv atitudinea parodică, gestul grav, implicat în parabola cu reverberații tragice privind condiția umană, exploatarea, prin demetaforizare, a concretului autobiografic. De la Singur printre poeți la 
Moartea ceasului, la Tu
șiți, apoi la ciclul intitulat 
La Lilieci, sînt parcurse, firesc, etape, accentuind, fiecare, reliefuri particulare, cu totul remarcabile prin tipologia universului lor. Marin Sorescu izbutind rara performanță, cum spuneam-și altădată, de a privi spectacolul lumii deopotrivă cu ochii lui Don Quijote, ai lui Sancho Panza și ai lui Hamlet. Că nu una, ci multe poeme sînt, la nivel axiologic, unicate, că ele exprimă o structură și ea unicat mi se pare un fapt de ordinul evidenței. A-l proba cu exemple ar fi un exercițiu fastidios, pentru cariera unui scriitor tentat nu doar de versiunea lirică, definitorie, ci și de cea dramatică (Iona e un autoportret), epică sau e- seistică a dialogului său (uneori obiectivat) cu cir-Marin Sorescu : Fintini 
în mare, editura „Eminescu".

cumstanțele „eternităților de-o clipă" (cum ar zice Ion Pillat) ale existențelor și intelective, și afective. Circumstanțe cărbra, ca o inteligentă transgresînd semnificațiile curente, Marin Sorescu le destăinuie straturi menite a invita, prin explorare, la o tulburătoare aventură gnoseologică. E, cred, una dintre intențiile subliniate metaforic și de titlul incitant al plachetei Fintini în mare apărute la editura „EMINESCU". Titlu insolit, precum nu puține în poezia modernă, dar programatic justificat, într-un context în care creatorul caută adevărul, rădăcinile, adincimile, vitalitatea, e- sențialul. Esențial, tatonat in variile lui întruchipări, cu laitmotivele liricii tre- zoriere a conștiinței umane. A discutării și rediscutării unor probleme fundamentale, aceleași și mereu altele punctînd statutul i- deii de viață și de moarte', de bine și de rău. de certitudini și de incertitudini, de mărturisire și. de disimulare, de cult al valorilor și de decelare a acestora. 
Fintini în mare confirmă, prin ciclurile sale, în /vers liber, alb' sau clasic (sonetul, de pildă) modul sores- cian de a gîndi și imagina, de a rosti gnomic, fabulis- tic, ironic, paradoxal, ca- lamburistic, paremiologic, interogații cu substrat filosofic și etic, comun dealt- minteri întregii sale literaturi.Motivul mării și al fîn- tînii, al aerului și al tangenței fixează parametri, suprafețe, profunzimi, impacturi, într-o ingenioasă dialectică a perspectivelor

cantitative și calitative, a orizontalității și a verticalității, a teoriei mulțimilor, a geografiei și a cosmografiei. a vorbelor etereotipe polisemice. Oralitatea, elo- cința ei, simplitatea discursului, nonșalanța lui, încărcătura gesticulației facilitînd comunicarea explicită, camuflată, directă sau sugerată a mesajului umanist. Comunicare întreținută de realitatea armoniilor și dizarmoniilor, a contradicțiilor și a contrazicerilor, a spiritului critic și al celui de temperanță sau de anulare a logicii formale ori de supralicitare, în absurd, a acesteia. Specificul poeziei lui Marin Sorescu fiind caracterizat, printre altele, de inteligență, de fantezie, de aparentă spontaneitate, de reflecție, de reflectare in oglinzi hiperbolizante sau litotice, de refracție a sensibilității, de personalizare tematologică și stilistică a actului liric. Sigur e că și în 
Fîntîni în mare poetul se menține la scala excepției. Rămînînd, adică, el însuși în confruntări, în formulări, în exclamații (de tip valeryan), în reveniri pe soluri terestre, in zboruri cu zare celestă sau în plonjări de scafandru, cer- cetînd și înălțimile și abisurile. Fîntinile fiind și arteziene, și de sondare și de captare a izvoarelor. Cocorul, iarba, Aristotel, Noe, muntele, orarul solar, apa, sunetul capătă înțelesuri simbolice. Cîteva citate vor fi, sper, mai elocvente pentru momentul actual al poeziei soresciene decît orice comentariu. Iată unul spicuit din primul ciclu. E

vorba de poemul Sunetul : 
„Cel mai aproape de esen- 
ța-i divină / E aerul cînd 
participă lu. formarea vor
belor ce, fii, ne-nfiară. / 
Niciodată aerul patriei nu 
e mai al nostru / Ca a- 
tunci, cînd, cu tulnice și 
munți, intră în cuvintul 
«țară»“. Deci, conchide poetul, „Grijă grozavă pen
tru aerul ce ne-nconjoa- 
ră. / Ah, el trebuie să ră
mînă mereu proaspăt și 
tare ca o-nviere, / Pentru 
că ne-ngăduie sunetele din 
«țară»“.Din ultimul ciclu chiar poezia titulară Fin
tini în mare : „Oricită apă, 
tot nu-i de-ajuns. / Vicle
nia vieții mai cere un 
strop. / Cu plumbul de 
glezne, scobim sub talaz, / 
Aplecați pe cazmale, să
păm in potop. // Cu trupul 
fintini de sudoare-n a- 
dinc, / O proră-necată ni-i 
fruntea, durută. / Spre mie
zul de gheizer săpăm, gl- 
fiind. / Pe val stele saltă, 
ca dopuri de plută. // Pen
tru arhitectura pământului 
viu, / Oricîte ciuturi ar fi 
in el, / Nevoie-i, pe ochiul 
de apă visat, / Să facem 
din trupuri rotunde inel. // 
Oricită apă, tot nu-i de a- 
juns. / Să plouă, să tune, 
zăgazuri rupînd, / O sete 
ne poartă spre norul cap
tiv, / Două umbre in mare 
s-afundă cintînd. // Iubito, 
sub cerul speranței înalt, / 
Doar dragostea noastră / 
Mai cată izvoare. / Fiecare 
sapă cu celălalt. / Fiecare 
— o cumpănă-n mare".Marin Sorescu e unul dintre poeții de primă mărime ai literaturii noastre contemporane.

Aurel MARTIN

Folclor și erudițieDupă primele sale volume purtînd titlul „Rod" s-a observat că Cezar Ivănescu este un poet autentic, de o incontestabilă originalitate, pentru care critica literară a găsit formule dintre cele mai adecvate. Dar, cum se întîmplă în cazul poeților de adevărat talent, caracterizarea acestei lirici nu este lesne de făcut. Poate și pentru că' este moldovean, s-a ■ spus că este un poet „de esență bacoviană" (Marian ■Popă. în Dicționar de literatură contemporană, ed. „Albatros", 1971) și este adevărat că în pniversul poeziei' sale nu o dată lucrurile par metamorfozate într-un sens care le apropie de viziunea celui ce . a scris „Plumb".Dar absolut nouă, în poezia lui Cezar Ivănescu, este o anumită bucurie dureroasă a cufundării în real, un mod specific de a primi dovezile fragilității și perisabilității ființei umane —Cezar Ivănescu : „Frag
mente din Muzeon", editura „Cartea românească".

deopotrivă senin și sfîșie- tor — cum nu se poate mai aproape de sensul cunoscutului monolog din balada păstorească „Miorița". El evocă un univers admirabil, cu o conștiință neliniștită a faptului că insul este mereu aproape și mereu departe de rîvnita fericire. Cel mai adesea, în universul său liric, fericirea o dă iubirea, dar acest sentiment este cîntat ca in doinele de dor și jale. Dealtfel, Doina sînt intitulate numeroase dintre poeziile din „Fragmente din Muzeon" : „Tot mai mult de acum, știu bine / de tine m-o depărta / cum se depărtează Steaua / moartă de lumina să..." 
(Doina — Străina) sau „!unde-ai fost, unde te-ai dus, / dragoste departe, / pe ce plai picioru-ai pus / dragoste departe?" / „!Unde-ai fost, unde te-ai dus, / dragoste departe, / pe ce plai picioru-ai pus. / dragoste departe ? 7 mai dă gurii tale grai, / dragoste departe..." 
(Cantilena). Din poezia populară Cezar Ivănes- cu ia numeroase formule de invocație, rima simplă, monorima, repetarea și re

luarea unor versuri întregi și, cum spuneam. înțelegerea mioritică a omului în Univers. în această linie el îl întîlnește pe Eminescu din „Mai am un singur dor" și „O, mamă...". Se poate observa că Cezar Ivănescu face din repetiția versurilor o tehnică stilistică de mare rafinament — aparent cam obositoare — căci el suspendă, un timp mai îndelungat, apariția unei noi idei poetice, creînd un spațiu al liniștii lirice, de o seninătate derutantă, în care izbucnește, ca un fulger pe cerul curat, o imagine poetică absolut surprinzătoare ce dovedește o sensibilitate acută, între extaz și lamentație, mereu în pragul unei fericiri promise. așteptate, aminate. Și la nivel lexical se remarcă „tehnica" repetiției și reluărilor intr-o strategie inimitabilă a „surprinderii" cititorului, dar acum se observă un fenomen lingvistic interesant (folosit, cu mult curaj, într-un mod absolut personal) — apocopa, adică „tăierea" literei finale, ultimei sau ultimelor sila

be dintr-un cuvint, dar astfel incit înțelesul să rămi- nă, aspectul semantic să nu fie alterat. Pe această tulpină viguros folclorică se altoiește erudiția bine filtrată a lui Cezar Ivănes- cu, lecturile sale din lirica medievală și clasicistă, profilul său poetic avînd și ceva de „ciobănaș / din fluier doinaș", și ceva de „trubadur" și polei din efigia de aur eminesciană. Unele din .poemele sale par balade, a căror muzică e sugerată chiar de sonurile poeziei sale, printr-o savantă aliterație. Cum observa foarte bine criticul Costin Tuchilă intr-o frumoasă postfață, poezia lui Cezar Ivănescu are o compoziție muzicală, are „teme" reluate in „variațiuni" și „contrateme", un poem ur- mînd adesea „forma muzicală a sonatei".Cezar Ivănescu este un poet modern, novator în demersul său poetic și in a- celași timp el este profund legat de originile, mult a- dincite in timp, ale poeziei.
Adriana ILIESCU

Dăruire si•>
(Urmare din pag. I)‘Un somptuos album de artă, unul din cele mai frumoase realizate pină acum de Editura Sport- Turism, vine să prezinte iubitorilor de artă o personalitate care și-a definit pe deplin coordonatele — aceea a pictorului Mihai 

Bandac. Nu este, cum lesne s-ar putea crede, o monografie, ci o prezentare amplă a unui univers pictural complex și bogat sugestiv ; prezentare însoțită de o selecție a gîn- durilor și exegezelor ce i-au fost dedicate pînă acum. Eugen Barbu, Ni- cliita Stănescu, Fănuș Neagu, loan Alexandru, Ion Lăncrănjan, Ion Gheorghe, Toma Caragiu, Ion Băieșu, Gh. Tomozei, Gh. Pituț, N. Argintescu- Amza, Petru Comarnescu, Ion Frunzetti. Al. Căpra- riu, Negoiță Irimie, Mircea Micu, Virgil Mo- canu, Cornel Radu Constantinescu, Grigore Arbore, Mihai. Pelin. Iulian Neacșu, Tudor Octavian ș.a. au accentuat, rînd pe rînd, notele particulare ale acestei picturi descifrînd ecouri ale reverberației ei în conștiințe.Deosebită, prezentarea artistică, care aparține autorului însuși, pune în valoare calitățile unei picturi în care culoarea aduce bucurii festive, dar indică și delicate mișcări sufletești. O pictură în care inr vestigarea atentă a unor anotimpuri și spații ro

mânești dobîndește o elocventă și intens expresivă simplitate. Este o artă despre care un critic de importanța lui Giulio Carlo Argan nu a ezitat să afirme, acum un deceniu, că „se situează la un nivel intelectual foarte elevat, pune o problematică critică foarte actuală

nei, iarna lîngă Vișeu, pe Valea Mare, sau lingă Jurilovca, primăvara lîngă Negrești, verile explozive de lumină și culoare, toamna în marginea Deltei sau pe valea Tir- navei au fost tot atîtea prilejuri de a descoperi dincolo de frumusețea, de armonia motivului, far-
Anotimpuri 
românești

și, în acest moment, care este un moment de criză, pictura lui Mihai Bandac conține și conservă aspecte ale încrederii în oameni, în realitate, de încredere în istorie, care în alte părți s-au pierdut din păcate".„Anotimpurile" lui Mihai Bandac, lucrările realizate în ultimii ani și reunite acum sub coperțile acestui album de reală ținută grafică și artistică, accentuează o dată mai mult faptul că întreaga lui pictură se află sub semnul unei complexe unități tematice și stilistice. Diminețile cuprinse de tăria înghețului, de bucuria luminii în zori sau de nostalgiile toam-

rrțecul ascuns, capabil să Iq integreze din punct de vedere pictural într-un limbaj modern, cu multiple oosibilități de sugestie. Modalitatea concretă de a mînui substanța cromatică, vibrația culorii- lumină care dizolvă concretețea tranșantă a volumelor, șpațialitatea care se datorează culorii și nu rigorilor perspectivei liniare, relieful, ritmul concentrat al alburilor atent modulate, cu o deosebită putere de iradiere, forța negrului cîtorva repere menite să structureze compoziția în ansambluri solare evocă locuri ale Maramureșului natal sau ale Deltei românești. Sînt locuri străbătute

aievea, locuri în care amintirea și dorul sint, arzătoare, locuri ale meditațiilor și înțelegerii, prilej de evocare a rădăcinilor.Acest întreg periplu a prilejuit pictorului o incursiune spre izvoarele unei arhaice înțelepciuni, dar totodată adîncirea în examenul propriei conștiințe, o examinare atentă a propriilor resurse artistice. Există, fără îndoială, o raportare evocatoare la datele concrete ale acestor peisaje. Nimic însă din pitorescul exterior al „memorialului" de călătorie în sens tradițional, ci o rememorare a stărilor declanșate de momente ale zilei, de intensitatea lor. Planurile largi de culoare structurează neprevăzut imaginea, îi conferă acea îndrăzneală a sugestiei capabilă să trezească acorduri de certă muzicalitate. Și nu în- tîmplător este faptul că foarte mulți dintre cei ce ■' au descifrat freamătul luminos al culorii de o claritate, de o limpezime muzical ordonată au fost poeți, scriitori si critici de aleasă ținută. Alături de imagine, cuvintul contribuie la treptată dezvăluire a resurselor unei picturi caoabile să valorifice aspecte definitorii ale peisajului românesc în aceste imagini de o captivantă noutate.
Marina PREUTU ,■

ță, de dorință, ci in primul rind una de conștiință, dublată de o înaltă competență profesională, este o determinare complexă și eficientă în acțiune. Calitatea de revoluționar presupune o înțeleaptă apreciere a valorii, a noului și vechiului (căci nu tot ce-i vechi este și lipsit de valoare, frumusețe, prestigiu, și nu tot ce apare ca nou este Și bun, adecvat, aplicabil, valoros), o putere de previziune științifică, o intuiție inteligentă, în perspectivă. In numele unor asemenea determinări complexe ale acțiunii, în interes colectiv pe baza unor ferme convingeri de principiu, ideale, are revoluționarul de profesie curajul acțiunii, spiritul combativ în raport cu atmosfera stătută și dulceagă, cu inerția și rutina. El știe că noul se impune cu greu, cu sacrificii, nu bă- tind din paime, nu de la sine. întreaga dialectică a dezvoltării îl învață că este mai riscant să fii purtător al noului, al binelui, frumuseții și dreptății, decît să te mulțumești cu ce este și cu ce ai dobîndit, situat solid pe un mal, asistind la curgerea evenimentelor, în afara

competențăluptei, nu în miezul ei. Așa a fost mereu, cum ne spun proverbele, legenda meșterului Manole, biografiile unor genii de talia lui Eminescu, Luchian, Brâncuși, Țuculescu sau ale marilor înaintași revoluționari.A fi revoluționar de profesie, acum, aici, în această țară, înseamnă a ști că oricîte dificultăți, oricîte ciocniri-cu inerția, rutina ș.a. ai avea de înfruntat, pînă la urmă vei învinge, cu tenacitate, strădanie, competență mereu împrospătată, în impunerea novatoare a valorii ; pentru că ea reprezintă un interes colectiv, o parte a idealității pe care o urmărește întreaga societate, care apreciază efortul și asigură succesul spiritului revoluționar sub semnul eticii și echității socialiste. în condițiile noastre, adevărul, binele, dreptatea, frumusețea nu mai pot fi înfrînte în mod tragic, chiar dacă pot suferi încercări și momente de cumpănă, încleștări dramatice, inerente oricărei lupte. Toate acestea îndreptățesc în același timp afirmația că a fi revoluționar înseamnă a fi optimist în judecarea generală a mersului istoriei, a demersurilor omenești creatoare.

PROGRAMUL 1
15,30 Telex
15,35 Ecran de vacanță. Film artistic 

în serial : Elefantul Slowly" (color)
16,05 Setul popas în Malayezia
16.20 Viața culturală
16,45 Rezultatele tragerii Pronoexpres și 

tragerea de amortizare ADAS
17,00 Universul femeilor
17.50 1001 de seri
20j,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea economică

20.35 Melodii și interpreți — muzică
populară »

20,55 Forum politico-ideologic -4
21,10 Stop-cadru pe mapamond. O ima

gine caleidoscopică a lumii de as
tăzi, a realităților planetei. noastre

21,25 Film artistic : ..Convertirea". Pre
mieră pe țară. Scenariul și regia : 
Bruno Soldini

22,30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,20 Scena și ecranul
21,05 Din țările socialiste
21.35 Mic dicționar de operă și balet
22,30 Telejurnal (parțial color)
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Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe președinte,In numele guvernului și poporului Republicii Zimbabwe, am plăcerea și onoarea să transmit Excelenței Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste România cele mai calde salutări și felicitări cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră.Poporul Zimbabwean are temeiuri deosebite să se bucure de această sărbătoare istorică întrucît România ocupă un loc special în inima și conștiința sa, ca și în istoria Republicii Zimbabwe însăși. România s-a doVedit a fi un prieten de nădejde atît în timpul luptei noastre pentru dreptate și libertate, cit și în perioada care a urmat. Tocmai de aceea, poporul Zimbabwean salută poporul român ca pe un adevărat aliat eroic în lupta împotriva colonialismului, rasismului și imperialismului. Sîntem încredințați că împreună vom cîștiga noi bătălii în lupta noastră hotărîtă pentru lichidarea forțelor colonialismului și imperialismului care continuă să amenințe pacea și securitatea internațională.Tovarășe președinte,în momentul în care sărbătoriți acest mare eveniment, poporul Zimbabwean își aduce, alături de dumneavoastră, omagiul său profund eroilor căzuți în revoluția care a pus temelia mărețelor realizări ce se vădesc la tot pasul în România de azi. Vă dorim dumneavoastră și vajnicului popor român succese tot mai mari în construcția socialismului.Sîntem încredințați că relațiile frățești dintre cele două guverne și popoare ale noastre vor continua să se întărească din ce în ce mai mult.Vă rog să primiți, stimate tovarășe președinte, sincere urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului român prieten, pentru întărirea continuă a solidarității dintre popoarele noastre.

ROBERT GABRIEL MUGABE
Președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, 

Prim-ministru al Republicii Zimbabwe

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii' Socialiste RomâniaExcelență,Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, în numele poporului și Guvernului Republicii Zimbabwe, am onoarea să transmit cele mai cordiale felicitări dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste România.Ponorul Zimbabwean sărbătorește îmoreună cu dumneavoastră această zi 

șl sp folosește de acest prilej pentru a reînnoi sentimentele sale de solidaritate și prietenie pe care le nutrește față de poporul prieten al Republicii Socialiste România.Am convingerea, Excelență, că relațiile de prietenie și cooperare dintre .cele două țări ale noastre, care constituie o continuare firească a legăturilor stabilite în timpul luptei noastre de eliberare, se vor dezvolta pe mai departe, potrivit aspirațiilor ambelor noastre popoare în lupta lor fermă împotriva imperialismului și subdezvoltării.Vă rog să primiți, Excelență, cele mai bune urări de sănătate personală 
ji de fericire pentru poporul Republicii Socialiste România.

NOLAN MAKOMBE
Președintele interimar al Republicii Zimbabwe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe,Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, Uniunea Socialistă a Forțelor Populare are plăcerea să vă adreseze dumneavoastră, partidului dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii ai României, cele mai bune urări de reușite și succese în eforturile de dezvoltare socială și națională, în politica permanentă de dreptate și de apărare a dreptului la existență și la independență națională.Vă transmitem dumneavoastră, tovarășe președinte Ceaușescu, tuturor tovarășilor și militanților partidului frățeasca noastră considerație.
Pentru Biroul Politic

Prim-secretar al Uniunii Socialiste 
a Forțelor Populare din Maroc 
ABDERRAHIM BOUABID

Conferințe ale organizațiilor județene 
de Cruce Roșieîn pregătirea Congresului Socie- ' " de Cruce Roșie care va aveaîn ziua de 8 septembrie, în ursul lunii august s-au desfășurat in întreaga țară conferințele de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor de Cruce Roșie județene și a municipiului București.Conferințele au dezbătut modul ’n care organizațiile județene și a îunicipiului București au contribuit, •in formele specifice Crucii Roșii, realizarea politicii sanitare a ■rtidului și statului nostru în erioada anilor 1978—1983. Totodată, -au stabilit noi obiective pentru ■tivitatea viitoare, menite să asi

ȘTIRI SPORTIVE
->

gure creșterea activității și calității acțiunilor de Cruce Roșie.La conferințe au fost alese noile organe de conducere ale comitetelor județene de Cruce Roșie și a municipiului București.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la conferințe au adresat telegrame tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ăl partidului, prin care se angajează să-și intensifice eforturile în îndeplinirea. integrală a obiectivelor organizației, pentru creșterea contribuției ei la ocrotirea sănătății populației, la înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul sanitar-so- cial.
Alte rezultate : categoria semimus- că : Vanghele Bacs (Brăila) învinge prin ko în repriza I pe Dimiter Ivanov (Bulgaria) ; Nicolae Cătinea- nu (București) cîștigă prin abandon în primul rund la Genghiz Erdemir (Turcia) ; categoria cocoș : Vasile Șaghin (Constanța) întrece la puncte pe Mircea Doboș (Buzău) ; Stelică Enache (Măcin) învinge prin ko în repriza a Il-a pe Sorin Anghelov (Bulgaria) ; categoria semiușoară : Constantin Vlădescu (Buzău) dispune la puncte de Petre Roșea (Brăila) ; Andreas Brunert (R.D. Germană) întrece la puncte pe Dorin Gheorghieș (Piatra Neamț).® Competiția internațională ciclis- tă „Cupa Voința" a programat marți două etape. în cursul dimineții s-a desfășurat etapa a doua, contracro- nometru individual pe distanța de 3 km, în care cei mai buni timpi au fost obținuți de Karol Lipovski (Skloplast Trnava — Cehoslovacia) — 7’40”, Ionel Gancea (Dinamo) — 7’56”3/10 și Mircea Romașcanu (Dinamo) — 7’57”.După-amiază s-a disputat etapa a 3-a, circuit în centrul orașului Ploiești, cîștigată de Cristian Neagoe (Steaua), care a parcurs 48 km în lh 14’33”.în clasamentul general conduce Roman Cieslak, urmat de Karol Lipovski — la 7” și Mircea Romașcanu — la 13”.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a sărbătorii dumneavoastră naționale, adresăm tuturor comuniștilor români și poporului român prieten călduroase felicitări și vă dorim ca România. — sub conducerea Partidului Comunist Român — să obțină noi realizări în domeniile economic, științific și social pe drumul construcției socialiste, . pentru bunăstarea și progresul social al poporului român.Și noi, comuniștii libanezi, desfășurăm aceleași eforturi pe care le face România, alături de țările socialiste, pe plan internațional pentru a bara calea politicii dușmănoase și de , înrobire pe. plan mondial promovată de imperialism împotriva mișcărilor de eliberare națională, de intensificare a cursei înarmărilor,, de amplasare de noi rachete în Europa, care amenință pacea internațională, punînd omenirea în fața unui distrugător război nuclear. Aceste planuri dușmănoase ale imperialismului impun cu necesitate unirea tuturor forțelor iubitoare de pace, progres și libertate din întreaga lume, pentru înlăturarea pericolului de război și realizarea dorinței popoarelor de pace și destindere, de oprire a cursei înarmărilor, de instaurare a unor noi raporturi de egalitate și respect reciproc între popoare.Partidul Comunist Libanez duce o luptă dură alături de toate celelalte forțe progresiste internaționale, libaneze și arabe împotriva ocupației israe- liene, pentru abrogarea acordului cu Israelul, împotriva transformării Libanului într-un cap de pod și o bază de promovare a politicii dușmănoase în zona noastră împotriva mișcărilor de eliberare arabe, a Siriei și a poporului palestinian, amenințînd independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Libanului, punîndu-1 în fața pericolului de divizare și război civil.în această luptă dură noi ne sprijinim pe rezistența maselor populare care acționează pentru eliberarea, țării noastre de ocupația israeliană și dominația americană, precum și pe ajutorul forțelor păcii și progresului din întreaga lume, în mod special pe sprijinul țărilor socialiste în rindul cărora se află și România de care ne leagă bunele relații de prietenie și colaborare existente între partidele și popoarele noastre,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST LIBANEZ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe,Comitetul Central al Partidului Comunist din Argentina transmite partidului frățesc, guvernului și poporului român felicitările sale cele mai frățești, cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a eliberării României.Insurecția națională antifascistă care s-a declanșat în țara dumneavoastră la 23 August 1944, organizată și dusă la capăt de către Partidul Comunist Român, cu sprijinul altor forțe patriotice, a avut nu numai o importanță națională, ci și una internațională, care a contribuit la prăbușirea întregului sistem de dominație german în sud-estul Europei. Trebuie amintită, în acest sens, prezența determinantă a armatei roșii în lupta pentru eliberarea definitivă a popoarelor, pînă la prăbușirea totală a Germaniei hitleriste.înfăptuirea revoluției de eliberare națională, antifascistă și antiimperia- listă a deschis o nouă eră de transformări democratice și de progres economic și social, care au dus la ridicarea permanentă a bunăstării materiale și spirituale a poporului.Apărarea păcii, care constituie obiectivul fundamental al politicii externe a țărilor socialiste, capătă astăzi o importanță decisivă pentru viitorul omenirii, față de politica imperialismului, îndreptată împotriva U.R.S.S. și a celorlalte state socialiste, împotriva tuturor forțelor democratice și progresiste din lume.Hotărîrile adoptate de către țările socialiste, acțiunea unită a mișcării comuniste și muncitorești mondiale, dezvoltarea puternicei mișcări, antirăzboinice în Europa și S.U.A. ne permit să afirmăm că se poate împiedica absurda cursă a înarmării, care poate duce la dezlănțuirea unui adevărat holocaust nuclear.Salutăm, stimați tovarăși, inițiativele dumneavoastră menite să ducă în tot mai mare măsură la reușita prieteniei și cooperării între popoare și lupta dumneavoastră pentru pace, care vor permite înaintarea liberă a altor popoare și construcția socialismului la scară mondială.Salutăm, de asemenea, succesele și realizările care în toate domeniile vor concretiza efortul dumneavoastră neîncetat.Partidele noastre, inspirate din principiile comune ale marxism-leninfs- mului și internaționalismului proletar, vor continua să-și întărească prietenia frățească care mereu le-a unit.
ATHOS FAVA
Secretar general ,. .

al Partidului Comunist din Argentina

Consfătuirile cadrelor didacticeMarți, în întreaga țară s-au desfășurat consfătuirile cadrelor didactice din învățămîntul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și de maiștri, organizate, în acest an, sub semnul mobilizatoarelor sarcini izvorîte din documentele programatice adoptate de conducerea partidului, din tezele, aprecierile și indicațiile cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu.Consfătuirile au examinat în spirit critic și autocritic activitatea cadrelor didactice pentru pregătirea multilaterală și educarea comunistă revoluționară a tineretului, au generalizat experiența pozitivă acumulată, au stabilit măsuri concrete pentru înlăturarea neajunsurilor existente în predarea și însușirea fiecărei discipline de studiu, pentru integrarea organică în întregul conținut al învățămîntului, a tezelor, orientărilor și ideilor din documen
0 școală a muncii eroice, a spiritului revoluționar
(Urmare din pag. I)străduim să executăm rapid remedierile, în maximum 13 zile, să respectăm întocmai graficul lunar de revizii". Alături de maistru lucrează tînă- rul Doru Vodă. Grija pe care i-o acordă mă face să ghicesc că e vorba de un ucenic. Nu m-am înșelat. Băiatul din fața mea este elev la Liceul minier Gura Humorului, ca și ceilalți 30 de colegi care asigură o bună parte din lucrările de mecanică și sudură, integrîn- du-se în echipele de lucru, contribuind substanțial la sarcinile atelierului. „E băiat bun, îmi zice maistrul cu gravitate. Sper, după absolvire, să lucrăm împreună". „Nu se pune problema să nu vin aici". confirmă ucenicul. Aflu că mulți absolvenți ai liceului respectiv, din promoțiile an

tele de partid și de stat. Ele au analizat, de asemenea, rezultatele obținute de activitatea politico-educati- vă de formare a conștiinței socialiste a tinerilor, de cultivare în rîndurile lor a dragostei și atașamentului' față de patrie și partid, față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Consfătuirile cadrelor didactice din acest an școlar au valorificat superior experiența dobîndită pînă în- prezent, adoptînd măsuri corespunzătoare menite să contribuie _ la creșterea nivefclui calitativ al întregii activități a personalului didactic și să asigure înfăptuirea în condiții exemplare a sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii ■ organizatorice și politico- educative din 2—3 august 1983.(Agerpres)>

terioare. sînt azi muncitori de bază în formațiile de lucru de la Călimani, în exploatările miniere Leșu Ursului, Vatra Dor- nei, Fundul Moldovei sau în atelierul mecanic de la Iacobeni. „Am elevi, precum Vasile Losiun și Petru Grigoraș, care acum sînt maiștri", îmi spune maistrul instructor Petru Neamțu, venit să se intereseze de practica elevilor săi.înțeleg că transferul de experiență se face aici mai repede, pentru că și oamenii sînt puși să se confrunte de la început cu cele mai complexe probleme pe care un atare șantier le creeazăi Cei care beneficiază de acest transfer de experiență sînt tinerii. în atelierul maistrului Marin Dele- man, și el un „veteran" în vîrstă de 32 de ani, au veriit de curînd, să dea o

mînă de ajutor la reparatul belazurilor, 6 mecanici pricepuți de la I.R.A. Cîmpina. După' cum recunoaște' unul dintre aceștia, Mihai Dragomir : „Cei de aici sînt la fel de meșteri ca și noi, care sîntem, cum se spune, primii specialiști. Și-au făcut multe piese de schimb chiar în atelier — bucșe și capuri tendoane, recondiționează telescoape, rezervoare compensare și alte repere de import, reactivînd mai multe mașini".Pentru lucrătorii din Călimani menținerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor este hotărîtoare pentru realizarea unui volum cit. mai mare de descopertă. în subteran și în carieră, în ateliere sau în uzina de preparare, se simte pulsul viu, dinamic al activității acestor temerari care se dăruiesc cu toată răspunderea și

Cu prilejul. Zilei armatei Turciei, atașatul. militar, aero și naval al acestei țări la București, lt. col. Yildiray Akseller, a oferit marți o recepție.Au participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, atașați militari, membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul Zilei naționale a Ma- layeziei, marți a avut loc, în Capitală, o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia ziaristul Iosif Socaciu a vorbit despre dezvoltarea actuală a Mala- yeziei.La manifestare au luat parte membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, u.n numeros public.A fost prezent Shamsudin Abdullah, însărcinatul cu afaceri a.i. ai Malayeziei la' București, membri ai ambasadei.
★Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, ambasadorul a- cestei țări la București, Tan Phong, a oferit, marți, o gală de filme, urmată de un cocteil.Au participat Mihai Nicolae, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 31 august, ora 21 — 3 sep
tembrie, ora 21. în țară : Vremea va fi 
caldă în cea mai mare parte a tării. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
pronunțate în a doua parte a interva
lului în Banat, Crișana, Transilvania și 
Maramureș, unde, local, va ploua. In 
rest, ploaie izolată. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
cele maxime între 21 și 31 de grade. Lo
cal, în vestul țării, se va semnala ceață.

festivalul muzicii ușoare 
de la MamaiaMarți seară s-a încheiat Concursul de creație și interpretare a muzicii ușoare românești „Mamaia ’83“.Juriul concursului a acordat următoarele premii : pentru creație — Marele premiu — „Să cîntăm azi omenirii" (muzica Marius Ței- cu ; versuri Eugen Rotaru) și „Nimic nu poate învinge iubirea" (muzica Marius Țeicu ; versuri Eugen Rotaru) ; premiile organizatorilor (Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Uniunea compozitorilor și muzicologilor și Comitetul județean Constanța pentru cultură și educație socialistă) „Strada speranței" (muzica Vasile Veselovschi ; versuri Mihai Maximilian) ; „E mare lucru să fii om" (muzica Marcel Dragomir ; versuri George Țărnea) ; „Soare veșnic pe 'Pămînt" (muzica Lenuța Tămășanu ; versuri Dan Jianu) ; premiile* 1 juriului : „Eu cred în dragoste" (muzica Cornel Fugaru; versuri Eugen Rotaru) ; „Apă și foc" (muzica I-Ioria Moculescu ; versuri Carmen Aldea) ;. „Un semn de dragoste" (muzica George Grigo- riu ; versuri Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu) ; premiile publicului : „Nu sînt automat" (muzica Ion Cristinoiu ; versuri Daniela Crăsnaru) ; „Nu m-am gîndit la despărțire" (muzica Dan Dumitru ; versuri Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu) ; „La cinci și jumătate, la Universitate" (muzica Ionel Tudor ; versuri Andreea Andrei) ; premiile pentru interpretare : premiul I : Marina Florea și Gina Pătrașcu, premiul II : Carmen Rădulescu și. Rodica. Creniceanu, premiul III : Liliana Catrina și Aurel Moga ; premiile publicului : Marie.ta Bra- tu ; Cornelia Pop ; Rodica Durican ;. Marioara Popa ; premiul tinereții : Marina Scup.ra.

e Ieri, în turneul internațional de rugbi din Capitală : Aviator Kiev — Știința CEMIN Baia Mare 13—7 ; Steaua București — R. C.- Toulon 15—12.
9 Astăzi, în sala „Floreasca" din Capitală se va desfășura festivitatea de deschidere a Campionatelor europene de tir, competiție ale cărei htreceri vor fi găzduite de Poligonul1 vnari. La actuala ediție, ce se des- tă/oară cu un an înaintea Jocurilor Olimpice, și-au anunțat participarea aproape 1 000 de sportivi și sportive din Albania, Austria, Belgia, Cehoslovacia, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, R.D. Germană, R.F. Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Iugoslavia, Luxemburg, Marea Bri- tanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria, U.R.S.S. și România.® Marți, în Sala sporturilor din Constanța s-a desfășurat cea de-a doua gală a semifinalelor competiției internaționale de box „Mănușa Litoralului".într-unul din cele mai viu disputate meciuri, la categoria semimij- locie, Nicolae Costin (Galați) l-a întrecut la puncte, cu o decizie de 3—0, pe Imre Csuta (Ungaria). La aceeași categorie, un meci de bună valoare tehnică au furnizat Olsoi Vedat (Turcia) și Dragan Gosetski (Iugoslavia). Mai insistent în ultima repriză, cu lovituri mai precise, boxerul turc a obținut victoria la puncte.

Au fost acordate mențiuni inter- preților : . Eugenia Dan ; Carmen Anton ; Gabriel Dorobanțu și Emilia Basarabescu.

hotărîrea pentru a scoate la lumină comorile din adincul munților. Și dacă brigadierii Șantierului tineretului, organizat aici, în această vară, raportează succesele lor la amenajări de drumuri, curățiri și drenări ale scurgerilor de apă, turnări de betoane etc., dacă organizația U.T.C. a Exploatării miniere Călimani a fost distinsă recent cu Diploma de onoare a Comitetului județean Suceava al U.T.C., înseamnă că tinerii din acest colț de tară moldavă urmează neabătut nu numai îndemnurile și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, transmise cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în bazinele carbonifere sucevene, ci mai ales exemplul de dăruire și abnegație revoluționară al secretarului general al partidului.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII TRINIDAD-TOBAGO

Excelenței Sale Domnului ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad-TobagoCu ocazia celei de-a 21-a aniversări a prdclamării independenței de stat a Republicii Trinidad-Tobago, îmi ește deosebit de plăcut de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări și celemai bune urări de sănătate și poporului din Trinidad-Tobago.

TELEGPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a transmis, cu ocazia Zilei naționale a Republicii Trinidad-Tobago, o telegramă de felicitare primului ministru al a-
în urmă cu 21 de ani, la 31 august 1962, în insulele Trinidad și Tobago avea loc ceremonia proclamării independenței, act care avea să înscrie definitiv țara în constelația statelor angajate pe făgașul edificării unei vieți noi, de sine stătătoare.Separate de litoralul venezuelean prin canalele Boca del Dragon și Boca de Ser- pientes, insulele Trinidad și Tobago însumează 5128 kmp', în timp ce numărul locuitorilor se ridică la 1,3 milioane. Peisajele mirifice aîe acestor insule l-au făcut pe Cristofor Columb să le asemuiască cu un adevărat paradis terestru. Secolele de dominație spaniolă și britanică au umbrit insă această imagine.

făcînd ca în momentul obținerii independenței să existe o situație de subdezvoltare tipică fostelor colonii. 'Măsurile pe linia valorificării resurselor de materii prime, în special a. rezervelor de gaze naturale (estimate la 320 miliarde de metri cubi) și țiței, ca și a diversificării economiei naționale au căpătat un dinamism sporit odată cu proclamarea Republicii Trinidad-Tobago — în august 1976. Au fost extinse capacitățile de extracție și rafinare a petrolului, ceea ce a asigurat dezvoltarea industriei petrochimice, care, alături de exploatarea asfaltului natural, asigură două cincimi din produsul național brut. S-au pus bazele unei in
Vizita delegațieiMarți după-amiază a sosit în Capitală delegația Dietei japoneze, condusă de Hajime Fukuda, președintele Camerei Reprezentanților, care, la invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a- fost întîmpinată de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de alți deputați.Erau prezenți Takaaki Hasegawa, ambasadorul Japoniei la București, și membri ai ambasadei.

★în aceeași zi, tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a avut o întrevedere cu delegația Dietei japoneze, condusă de Hajime Fukuda. Din delegație fac parte : Hikosaburo Okonogi, președintele Comitetului politic al Partidului Liberal Democrat în Dietă, Naohiko Ookubo, președintele Comitetului politic al Partidului Komei în Dietă, Eiichi Nagasue, președintele Comitetului politic al Partidului Social-Democrat în Dietă, Zenmei Matsumoto, președintele Comitetului politic al Partidului Comunist în Dietă, Mamoru Tajima, președintele Comitetului politic al Partidului Noua Uniune Liberală in Dietă.In cadrul întrevederii a fost evidențiată cu satisfacție evoluția ascen-
cinema

• întoarcerea din iad : SCALA 
(11 0-3 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 111,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA (12 06 88)
— 9; li,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Luptătorii din umbră (gala filmului
vietnamez) : STUDIO (59 53 15) — 19. 
O Vlad Țepeș : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 12; 16; 19.
0 Nea Mărin miliardar : BUCUREȘTI 
(15 6154) — 9; 1.1,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
© Program cțe desene animate — 9; 
10,35; 12; 13,30; 15; Croaziera — 16,30; 
19 : DOINA (16 35 38).
© B.D. la munte și la mare : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 
13,30; 15,4'5; 18; 20.
© Răzbunarea haiducilor : BUZEȘTI
• 50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Melodii la Costinești : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, MUNCA 
(21 50 49) — 15; 17,15; 19,30.
0 Haiducii lui Șaptecai : CULTURAL 
(83 50 13) — O; 1.1,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
© Secretul cifrului : FLORE AS CA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20. 
0 Vraciul : VICTORIA (16 28 79) — 5; 
11,30; 14; 16,45; 19,30, FERENTARI 
f80 49 85) — 10,30; 15,30; 18,30.
0 JuUa : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 20.
0 Toată lumea este a mea : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII Ha 
ARENELE ROMANE, 41 15 36) — 20,45. 
0 Acolo, pe poteci nevăzute — 9;
11; 13,15; Departe de Tipperary — 
15,30; 17,45; 20 : TIMPURI NOI
(15 61 10).
0 Madona păgînă : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© călăuza: UNION (13 49 04) — 10:
13; 16; 19.
Q Educația sentimentală a Dașei : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30;
17,30; 19,30.
0 Fata care vinde flori : PACEA 
(65 39 85) — 15; 17,15; 19,30.
0 Călătorul cu cătușe : FESTIVAL 
(15 61 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
& Am fost vechii : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.

personală, de continuă prosperitate
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

RAMĂcestei țări, George Chambers, prin care îi adresează, în numele guvernului român și al său personal, felicitări cordiale, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.
dustrii siderurgice, iar preocupările vizînd modernizarea capacităților portuare și consolidarea industriei turismului sînt menite să asigure noi locuri de muncă.în spiritul politicii sale consecvente de promovare a unor legături largi cu tinerele state care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, România a statornicit relații de colaborare cu Republica Trinidad- Tobago, întemeiate pe principiile deplinei egalități . în drepturi, stimei, respectului și avantajului reciproc. Extinderea pe mai departe a acestor relații corespunde pe deplin intereselor ambelor popoare, ale cauzei generale a păcii și înțelegerii internaționale.

Dietei japonezedentă a relațiilor româno-japoneze pe multiple planuri, in spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt. A fost exprimată dorința de a adinei și diversifica in continuare raporturile dintre cele două parlamente, in folosul popoarelor român și japonez, al cauzei înțelegerii și păcii în lume. A fost subliniat, totodată, rolul parlamentelor și al parlamentarilor in contextul general al preocupărilor pentru îmbunătățirea climatului politic mondial, pentru intensificarea procesului de destindere, colaborare și pace, pentru soluționarea pe calea tratativelor a stărilor de conflict din lume. 'La convorbiri au participat ■ tovarășii : Hedwiga Margareta Hausser, secretar al Marii Adunări Naționale, Stan Soare, președintele Grupului român al Uniunii interparlamentare, președintele Comisiei pentru învă- țămînt, știință și cultură, Nicu Boboc, membru al Comisiei pentru politică externă și cooperare economică internațională, Mihai Moraru și Mihai Drăgănescu, membri ai Corni-’ siei pentru industrie și activitatea economico-financiară.A fost prezent ambasadorul Japoniei la București.
★în onoarea oaspeților. Biroul Marii Adunări Naționale a oferit un dineu.

0 U Iz an a, căpetenia apașilor : FLA- 
CARA (20 33 40) — 15; 17,15; 19,30.
0 în umbra legii : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Femeia dispărută : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Vestul sălbatic : CAPITOL (16 29 17)
— 8,45; 11; 13; 15; 17; 10; 21, la gră
dină — 20.
0 Dublu delict : FEROVIAR (59 51 40)
— 9; 111; 13; 15.15; 17,30; 19,45, la gră
dină — 20,30, VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA, 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30.
0 Camionul de cursă lungă : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, COSMOS (27 54 95) —
9.33; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
0 Omul păianjen se întoarce : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 20,45, FLAMURA 
(85 77 12) — 0; 1-1; 13,15; 15,39; 17,45; 29, 
GRADINA GLORIA (47 46 75) — 29,15. 
O Cascadorul Hooper : ARTA (21 31 86)
— 9; II; 13; 15; 17,16; 19.
0 La est de Java : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Buletin de București : GRADINA 
ARTA (21 31 86) — 20,45.
0 Un comando pentru ana grea : 
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) —
20,30.
0 Cîinele ; GRADINA MODERN 
^23 71 OH) — 20.30.
© Domnul miliard : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20,45.

teatre
O Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Gaițele — 19,30'; (sala Atelier) : 
Gimnastică sentimentală — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Răpirea 
din serai — 18.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19.
0 Teatrul Mic (Rotonda scriitorilor 
din Cișmigiu) : „Patrie, pămînt stră
bun" (spectacol de sunet și lumină) 
— 21.
© Teatrul satirie-muzical ,,C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 10,39.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 09) : La izvor de dor și cîntec 
— 18,30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Cîntați c'u mine un cîntec — 18,30.

© TEHNOLOGIE
PENTRU OBȚINEREA A- 

| PEI POTABILE DIN APA
DE MARE Cercetâtorii institutului pentru industria frigului din Odessa au pus la punct o '■.ehnologie nouă pentru obținerea apei potabile din apa de mare. Ei au folosit pentru aceasta pro- , 'rietatea freonului de a intra in reacție cu aoa de mare, avînd ca rezultat obținerea unei soluții de săruri și a unor iristale care, sub influenta căldurii, se transformă în apă I potabilă. O instalație cu freon, ■ avînd capacitatea de 50 000 metri cubi de apă potabilă în 24 de ore, produce această cantitate la un preț de 5—6 ori mai 

mic decit cel care se realizează în desalinizatoare obișnuite, Desalinizatoarele cu freon pot fi utilizate cu succes pe navele maritime sau pentru reciclarea anei industriale în unele întreprinderi.
® NOUĂ METODĂ 

DE CONSERVARE. Pen- tru conservarea cartofilor cură- țați și semipreparați se utilizează două metode : sterilizarea și pasteurizarea. în ambele cazuri se recurge la un conservant chimic — meta- bisulfitul de sodiu. Firma „Meșter", din Franța, a pus la punct însă un procedeu care nu utilizează acest conservant. „Secretul" metodei constă în faptul că, după curățirea de coajă, cartofii sînt stocați timp de 15 ore 

într-o cameră de incubație la o temperatură favorabilă dezvoltării sporilor bacteriilor ; ei sînt apoi supuși pasteurizării timp de treizeci de minute, interval în care bacteriile sînt distruse. Ambalarea produsului se face sub vid în pungi etanșe de plastic.
• EFECTE ALE STRE

SULUI. în urma unor experiențe efectuate pe cobai, cercetători americani de la universitățile Colorado și Denver au ajuns la concluzia că stresul, asociat cu lipsa de voință de a lupta împotriva consecințe'or acestuia, poate fi la originea declanșării unor maladii, inclusiv a cancerului. Un element foarte important în stabilirea rolului stresului în declanșarea unei

L7/.. RETUTINDENImaladii îl constituie atitudinea persoanei în cauză — cei ce se lasă copleșiți și1 adoptă o atitudine de pasivitate sînt susceptibili de a se îmbolnăvi, dar cei ce luptă pentru depășirea momentului își mențin sănătatea. Explicația oferită ■ de cercetătorii americani .constă în faptul că stările de deprimare sînt de natură a diminua eficiența sistemului imunitar al organismului, faot probat în cursul exDerien- țelor pe cobai prin reducerea numărului de limfocite din singe, ceea ce face ca organismul să devină o pradă ușoară pentru microbi.

• SUBMARINUL RE
GĂSIT. Marina britanică a anunțat că a descoperit epava submarinului „HMS Swordfish", dispărut în noiembrie 1940. „HMS Swordfish" a fost prototipul celor 12 submarine din categoria „S“, lansate de Marea Britanie în primele zile ale celui de-al doilea război mondial pentru a împiedica o eventuală debarcare hitleristă. Pînă acum se credea că submarinul a fost scufundat de distrugătoarele naziste care navigau în apropierea coastelor britanice. Examinarea 

epavei relevă că submarinul s-a scufundat la 7 noiembrie 1940, la cîteva ore după ce părăsise baza de la Seaport, pe coasta de sud, lovindu-so de o mină germană. Toți cei 40 de membri ai echipajului au pierit. Se precizează că aceasta este prima epavă localizată a unui submarin britanic scufundat în timpul celui de-al doilea război mondial.
© FOCURI DE ARTI

FICII. Cea mai mare rachetă pentru focuri' de artificii a fost lansată recent la o serbare nocturnă organizată la Sapporo (nordul Japoniei), la care au participat 100 000 persoane. Racheta — cu un diametru de 108 cm și o greutate de 421 kg — a fost lansată de pe o platformă specială și a desenat pe cer un 

cerc cu un diametru de 900 m. Organizatorii serbării se așteaptă ca performanțele rachetei, care â costat peste 20 000 dolari, să fie consemnate în cartea recordurilor „Guiness". Pînă în prezent, recordul în materie era deținut de o rachetă de 102,8 metri, cu o greutate de 236;6 kg, lansată în Florida, la 22 octombrie 1977. Desigur, împotriva u- nor asemenea rachete „pașnice" nimeni nu are de obiectat. Pe cînd ziua cînd văzduhul Terrei va fi brăzdat numai de rachete lansate spre folosul omului său, în cazul de față, spre desfătarea sa 1

• DE PE VREMEA LUI 
SINBAD MARINARUL... Sălile Muzeului de etnografie din Roma au găzduit o expoziție 

consacrată istoriei, culturii și activităților artizanale tradiționale ale Omanului din sec. III î.e.n. pină în prezent. Au putut fi admirate, astfel, importante descoperiri arheologice, tipuri de îmbrăcăminte și țesături, obiecte din cupru, argint și alte metale, precum și din lemn și argilă lucrate de artizanii oma- nezi, dar și manuscrise și documente ale antichității — mărturie a cunoștințelor științifice ale populației de pe acele meleaguri tlin vremea respectivă. Copiile perfecte ale unor ambarcațiuni omaneze care au traversat, în evul mediu, Oceanul Indian pentru a găsi noi căi comerciale, evocînd aventurile lui Sinbad marinarul, au fost apreciate drept „cheia" expoziției.



MAREA BRITANIE; Zi de protest împotriva
nucleareînarmărilor

opțiunea fermă

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA A MALAYEZIEI

KUALA LUMPUR

I
i

TELEGRAMĂDăscălescu.

precum

R. P. POLONA

Întîlnîre a conducătorilor organizațiilor de sindicat

A

dorința coope-de pu- lo- ar-

dobindit după o perioadă domina-

mai reci- con-

consecvența, conducătorul nostru acțio-

în capitala Portugaliei s-a desfășurat un mare marș al păcii, in cursul 
căruia participanții s-au pronunțat pențru stăvilirea cursei înarmărilor și 

împotriva bazelor militqre străine de pe teritoriul țării

spații ample sînt

în frumoasa dumneavoastră țară, în interesul cauzei păcii, destinderii, înțelegerii și colaborării
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

actinii neobosite a președintelui Nicolae Ceausescu 
in sliqba păcii si colaborării internaționale

)
Sărbătoarea noastră națională, cea de-a 39-a aniversare a revoluției 

de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, a fost 
marcată de noi manifestări ce i s-au dedicat pe toate meridianele. In 
același timp, presa din diferite țări, în articole publicate cu acest prilej 
despre semnificațiile zilei de 23 August și marile împliniri ale poporului 
român, scoate în relief neobosita activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, pentru continua înflorire a patriei, pentru soluționarea 
marilor probleme ale lumii contemporane, pentru pace.PHENIAN 30 (Agerpres). — în cadrul manifestărilor organizate în R.P.D. Coreeană, la Combinatul si

derurgic din Kansen a avut loc. o adunare festivă. In prezidiul adunării au luat loc reprezentanți, ai organelor locale de partid și de stat, precum și ambasadorul țării noastre la Phenian, Constantin Iftode, membrii delegației Asociației de prietenie ’ româno-coreeană.Cu acest prilej, directorul combinatului siderurgic și ambasadorul român au subliniat, în cuvîntul lor, semnificația actului istoric de la 23 August 1944, realizările poporului român în făurirea societății socialiste, precum și cursul ascendent al relațiilor româno-coreene ce se dezvoltă în spiritul documentelor și ho- tărîrilor convenite la nivel înalt.
★Sub auspiciile Ministerului Culturii și Artei din R.P.D. Coreeană, la cinematograful „Paradisul", din Phenian. a avut loc festivitatea de deschidere a „Săptămînii filmului românesc" . Au participat Cian Ciol, adjunct al ministrului culturii și artei, reprezentanți ai instituțiilor cultural-artistice coreene, atașați culturali și de presă ai misiunilor diplomatice din Phenian, un numeros public.BERLIN 30 (Agerpres). — La Combinatul chimic „Bieterfeld" a fost organizată o întîlnire cu membrii brigăzilor de producție, purtînd numele revoluționarilor români „Dumitru Petrescu" și „Filimon Sîrbu" Despre semnificația actului istoric de la 23 August 1944 a vorbit atașatul de presă al ambasadei țării noastre la Berlin, Expunerea a fost urmată de o gală de filme documentare românești.Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", organul de presă al C.C. al P.S.U.G., și revista „URANIA" au publicat articole însoțite de fotografii despre lucrările de construcție a Canalului Dunăre-Marea' Neagră. Revista politică externă „HORIZONT" a blicat sub titlul „Construcția de cuințe are prioritate", un amplu ticol despre construcțiile de locuințe . din România, iar revista armatei din, R.D.G. „ARMEERUNDSCHAU". sub titlul „Metroul din București", își informează cititorii despre acest important obiectiv în construcție în caoitala țării Yioastre.Presa centrală și RADIODIFUZIUNEA din R.D.G. au informat despre adunarea festivă de la București și despre marea demonstrație a oamenilor muncii din Capitală și din alte orașe ale țării, prilejuite de aniversarea a 39 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.TOKIO 30 (Agerpres). — Asociația de prietenie Japonia — România din orașul Osaka a organizat la centrul de manifestări culturale din localitate o seară a prieteniei româno- japoneze.' Despre importanța evenimentului din August 1944, realizările poporului român în anii de construcție socialistă, în special în ultimii 18 ani, precum și despre raporturile de prietenie și colaborare care se dezvoltă între România și Japonia și contribuția asociației de prietenie la promovarea mai bunei cunoașteri reciproce, a vorbit pictorul Ywane Maruyama, președintele asociației din Osaka.Prof. A. Naono, de la Universitatea din Tokio, care, recent, a efectuat o vizită de studii și documentare în tara noastră, a conferențiat despre progresele obținute de România în domeniul în-vățămîntului.De asemenea, în orașul Morioka a fost organizată o zi culturală dedicată României.în alocuțiunea rostită de către Naoyuki Iizawa, președintele Asociației culturale „Yaescu Planningcenter" au fost relevate semnificația zilei de 23 August, realizările obținute de poporul român în anii construcției socialiste, bogata activitate internațională a țării noastre, contribuția valoroasă, originală pe care președintele Nicolae Ceaușescu o aduce la rezolvarea complexelor probleme ale lumii contemporane. la instaurarea păcii și înfăptuirea dezarmării.A fost prezentat filmul documentar „București — capitala României" și a fost organizată o expoziție fotografică înfătișînd imagini ale realizărilor socialiste din țara noastră.
★Presa japoneză a continuat să a- corde spații largi României cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă. 'Astfel, ziarele centrale „ASAHI

DIN AGENDA
LUPTEI MONDIALE

PENTRU PACE

Maiestății Sale SULTAN HAJI AHMAD SHAH IBNI 
AL-MARHUM SULTAN HAJI ABU BAKAR

Suveranul Malayeziei

EVENING NEWS", „SEIKYO SHINBUN" și „DAILY YOMIURI" au publicat articole cuprinzătoare privind importanța actului istoric de la 23 August, făcind, totodată, o amplă prezentare a dezvoltării multilaterale a României în anii construcției socialiste.Referindu-se la politica externă a țării noastre, cotidianele nipone elogiază activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, reliefînd fermitatea cu care partidului și statului nează pentru respectarea principiilor de drept internațional în relațiile dintre state, realizarea dezarmării și păcii în lume.

sacrînd spații largi sărbătorii țării noastre de la 23 August — au publicat articole însoțite de fotografii ale tovarășului Nico’.ae Ceaușescu, în care au înfățișat cititorilor iordanieni realizările poporului român, fiind subliniată îndeosebi personalitatea proeminentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, rolul decisiv al șefului statului român, atît pe plan intern, cît și în politica de pace promovată de România. Este prezentată în detaliu poziția țării noastre față de căile de soluționare a situației din Orientul Mijlociu.Totodată, a fost evidențiat rolul important al întîlnirilor româno-ior- daniene la cel mai înalt nivel în realizarea actualului curs ascendent al relațiilor dintre România Iordania.

AUSTRIA; Pentru oprirea amplasării noilor
rachete cu rază medie de acțiune

VIENA 30 (Agerpres). — Comi
tetul pentru pace și securitate din 
orașul austriac Salzburg se pronun
ță împotriva desfășurării noilor ra
chete nucleare americane cu rază 
medie de. acțiune pe teritoriul unor 
țări vest-europene. Intr-o scrisoare 
deschisă, adresată Consulatului din 
Salzburg al S.U.A., membrii comi
tetului iși exprimă îngrijorarea pro-

fundă in legătură cu planurile 
amplasare a unor noi rachete nu
cleare pe continentul euronean. In 
opinia comitetului, desfășurarea ra
chetelor „Pershing 11“ și „Cruise" 
intr-o serie de țări vest-europene 
va spori posibilitatea declanșării 
unui conflict termonuclear cu con
secințe devastatoare.

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Malayeziei, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului malayezian prieten.Doresc să exprim și cu acest prilej convingerea că. relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Malayezia vor cunoaște în continuare o dezvoltare tot mai amplă, în spiritul convorbirilor avute cu ocazia vizitei pe care am efectuat-o popoarelor noastre, al internaționale.

HAVANA 30 (Agerpres). — Ziarul „GRANMA", organul C.C. al P.C. din Cuba, subliniază, într-un articol, că actul de la 23 August 1944 a fost organizat și condus de P.C.R., după care se referă pe larg la rezultatele obținute de poporul român în dezvoltarea economică și socială a țării în ultimii 39 de ani.„La această nouă aniversare — se arată în articol — poporul cubanez, unit de cel român prin legături de
Manifestări consacrate ani
versării zilei de 23 August, 
comentarii ale presei străi
ne privind succesele Româ
niei în dezvoltarea econo- 
mico-socială, politica ex
ternă constructivă a țării 

noastre

prietenie de foarte mulți ani, consideră evenimentul că al său propriu, sigur de faptul că Republica Socialistă România va dobîndi noi și tot mai strălucite victorii în construcția societății socialiste multilateral dezvoltate".COPENHAGA 30 (Agerpres). — Asociația Danemarca — România și Ambasada României la Copenhaga au organizat o adunare festivă, dedicată Zilei naționale a poporului român. Președintele asociației, Bent Roms- dahl-Knudsen; a evidențiat semnificațiile actului istoric de la 23 August 1944. Ambasadorul României ■ la Copenhaga, Stana Drăgoi, a reliefat marile transformări revoluționare jn- făptuite de poporul nostru sub conducerea Partidului Comunist Român, îndeosebi în ultimii 18 ani, de cînd în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu același prilej, ansamblul folcloric românesc „Busuiocul", aflat într-un turneu în Danemarca, a prezentat un frumos program la centrul cultural Falconer din Copenhaga.ATENA 30 (Agerores). — Cotidianul atenian „ELEFTEROS TYPOS" a publicat ample articole dedicate României. Grupate sub titlul general „O țară prietenă își sărbătorește Ziua națională — România ieri, azi și mîine", materialele oferă o imagine cuprinzătoare a țării noastre. Articolele „Care sînt reușitele în economie, știință’, artă și literatură" și „Politica externă a României" încadrează o fotografie a tovarășului Nicolae Ceaușescu sub care sînt inserate cuvintele : „Nicolae Ceaușescu conduce România pe noile coordonate ale istoriei sale". Alte articole se referă la „Simbolurile științei în dezvoltarea României", „România abordare umanistă și dezvoltare mondială", prieteniei" — cu referire la relațiile tradiționale româno-elene. Articolele sînt însoțite de fotografii în culori ale noilor cartiere de locuințe din București, ale metroului, ale unor monumente istorice.

socialistă : strategie de „Rădăcinile

ANKARA 30 (Agerpres). — Posturile turce de radio au transmis un program comun special, dedicat României prietene.în cadrul programului au fbst prezentate o serie de date privind geografia, istoria si cultura poporului român, frumusețile patriei, bogăția și originalitatea folclorului românesc, precum și dezvoltarea economică a țării noastre.Au fost, de asemenea, evocate relațiile româno-turce de prietenie și colaborare, subliniindu-se influenta pozitivă pe care aceste relații de apropiere o au în regiune și în lume.AMMAN 30 (Agerpres). — Principalele cotidiane iordaniene — con-
AGENȚIILE DE PRESA 

pe scurt

ROMANIA LA TIRGUL INTERNAȚIONAL DE CARTE DE LA 
HARARE. Primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a 
vizitat standul României la Tîrgul internațional de carte, ce se desfă
șoară la Harare. Oaspetele a dat o înaltă apreciere prezenței României 
la prima ediție a tirgului, reliefînd, totodată, bunele relații dintre cele 
două țări.

PRIMIRE LA PHENIAN. Hwang •Jang Yop, secretar al C.C. al Partir dului Muncii din Coreea, a primit delegația Asociației de prietenie româno-coreeană, condusă de Iuliu Fejes, membru al C.C. al P.C.R., membru al Comitetului de conducere al asociației de prietenie, care a narticipat la manifestările organizate în R. P. D. Coreeană cu prilejul zilei de 23 August.
REUNIUNE C.E.E. La Bruxelles s-au deschis lucrările Consiliului special al miniștrilor din țările

Pieței comune, în vederea examinării unei reforme a mecanismelor financiare ale C.E.E., precum și a politicii agricole comunitare. La lucrări participă miniștri ai afacerilor externe, ai finanțelor și agriculturii din cele zece țări membre ale acest prilej ei tru prima oară punerile făcute la sfîrșitul lunii zarea de economii cheltuielilor agricole comunitare.

dinPieței comune. Cu vor examina pen- unele dintre pro- de Comisia C.E.E. iulie, pentru reali- la capitolul

BEIRUT 30 (Agerpres). — Presa libaneză — de limbă arabă, franceză și engleză — continuă să acorde spații largi articolelor consacrate marii sărbători naționale a •poporului român. Cotidianele „L’ORIENT LE JOUR", „NAHAR", „LE REVEIL", „SAFIR", „AMAL", „ANWAR", „LIWA" și alte publicații libaneze au evidențiat importantele realizări obținute de țara noastră în dezvoltarea economico-socială, ' rolul și contribuția determinante ale tovarășului Nicolae Ceaușescu politica internă noastre, amplă rezonanță României pentru lor probleme ale ne, în interesul colaborării.De asemenea, consacrate poziției constructive, realiste a conducătorului partidului și statului nostru pentru soluționarea crizei din Orientul Mijlociu. Publicația „REVUE DU LIBAN" subliniază că „Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, România — țară iubitoare de pace și stabilitate mondială — a știut să dea economiei sale un nou avînt și un elan nou echilibrului politic intern, evoluînd astfel pe calea progresului continuu".Cotidianele „NAHAR", „LIWA" și „ANWAR" subliniază excelentele raporturi existente între România și Liban, între poporul român și cel libanez, relevînd că „aceste relații au cunoscut o dezvoltare continuă, în special după vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Liban".

în și externă a țării și demersurile de ale președintelui soluționarea mari- lumii contempora- cauzei păcii și

DELHI 30 (Agerpres). — Revista indiană,, „BY WORD", într-un articol consacrat marii sărbători a poporului român, realizărilor României socialiste, evidențiază, în mod deosebit, activitatea neobosită pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o desfășoară pe plan internațional, rolul său hotărîtor în elaborarea și promovarea politicii externe a României socialiste, de pace și prosperitate pentru toate națiunile.„PEOPLE’S DEMOCRACY", organul de presă al Partidului Comunist din India (marxist), după ce prezintă semnificația Zilei naționale a poporului român, inserează date edificatoare privind dezvoltarea economico-socială a României după 23 August 1944, arătînd că „în prezent, poporul român, condus de P.C.R., în fruntea căruia se află Nicolae Ceaușescu, se găsește într-o nouă fază, de construire a societății socialiste multilateral dez- Congres obiectiv urmă- un nou țară în
voltate". „Cel de-al XII-lea ăl P.C.R. a stabilit ca un strategic pentru perioada toare trecerea României la stadiu de dezvoltare, de la curs de dezvoltare la o țară me- diu-dezvoltată și realizarea unei noi calități a muncii și vieții în toate sectoarele ' de activitate".Revista „INTERNATIONAL REPORTER" a publicat, la rîndul ei, articolele „Poporul român este mîndru de Ziua națională" și „Etica creșterii economice", dedicate sărbătoririi zi-' lei noastre naționale. — Ziarul a publicat sărbătorii reliefateLUANDA 30 (Agerpres). „JORNAL' DO ANGOLA" un amplu articol dedicat noastre naționale, fiind succesele obținute de poporul nostru,precum și poziția României în problemele internaționale. Un capitol special este consacrat relațiilor dintre România și Angola, subliniindu-se că „România socialistă a fost totdeauna alături de poporul angolez în anii dificili ai luptei pentru independență, acordînd întregul său sprijin politic, material și moral". în încheiere, sînt prezentate aspecte ale cooperării româno-angoleze. diverse economiceDAKAR 30 (Agerpres). DE RADIO din Dakar a emisiune unor aspecte ale dezvoltării țării noastre, iar TELEVIZIUNEA a prezentat filmul „România, țara mea". De asemenea, ziarul „LE SOLEIL" a publicat un amplu articol în care a înfățișat o serie de reali- •zări obținute de poporul român în cei 39 de ani, precum și principalele acțiuni și direcții ale politicii noastre externe.

— POSTUL consacrat o

LA CANBERRA s-au încheiat lucrările reuniunii celor 14 șefi de stat și de guvern din zona de sud a Oceanului Pacific. Participanții au examinat cu prioritate probleme ale cooperării economice regionale, precum și ale luptei pentru pace și dezarmare, inclusiv procla- . marea părții de sud-vest a Pacificului ca zonă denuclearizată.
CONVORBIRI LA LUANDA. în capitala Angolei s-au încheiat convorbirile dintre delegațiile M.P.L.A. — Partidul Muncii din Angola și Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe (M.E.S.T.P.). Comunicatul comun dat publicității exprimă îngrijorarea celor două părți față de deteriorarea situației internaționale și continuarea cursei înarmărilor. M.P.L.A. — Partidul Muncii și M.E.S.T.P. au condamnat politica agresivă promovată gimul rasist de la Pretoria triva Angolei. de re- împo-

DINCo-PLENARA C.C. al P.C.
DANEMARCA a avut Ioc Ia penhaga. Au fost analizate sarcinile partidului în vederea activizării

ELVEȚIA: Energia atomică să fie folosită 
numai In scopuri nemilitare

BERNA 30 (Agerpres). — Asociația 
elvețiană a fizicienilor pentru res
ponsabilitate socială, organizație 
obștească din care fac parte per
sonalități de seamă ale vieții știin
țifice a țării, a 
declarație prin

dat publicității o 
care se pronunță

pentru interzicerea utilizării tehno
logiei nucleare în scopuri militare. 
„Încă nu este prea tîrziu să se 
oprească cursa înarmărilor nuclea
re" - se arată în declarație, subli
niindu-se necesitatea unor măsuri 

prevenirea une;

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a transmis, cu ocazia Zilei naționale a Malayeziei, o 'telegramă de felicitare primului ministru al acestei țări, Dato Seri dr. Mahathir Mohamad, în care îi adresează sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate

și fericire, de succes deplin în activitatea de mare răspundere pe care o desfășoară.în telegramă se exprimă convingerea că dezvoltarea raporturilor dintre guvernele României și Malayeziei va contribui la întărirea și diversificarea legăturilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări.
neîntîrziate pentru 
catastrofe atomice.
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LONDRA 30 (Agerpres). — Con
ducerea Congresului Sindicatelor 
din Scoția a anunțat desfășurarea 
unei „Zile a acțiunilor sindicale 
pentru pace", prin care oamenii 
muncii scoțieni iși vor exprima 
protestul lor împotriva cursei 
înarmărilor, a încordării din viața 
internațională și pericolului dc

război, precum și 
în favoarea dezarmării și păcii. De 
asemenea — arată organizatorii 
acțiunii — participanții se vor pro
nunța împotriva planurilor N.A.T.O. 
de instalare a noilor rachete nu
cleare americane în Marea Brita- 
nie și în alte țări vest-europene.

>:■

Dezbaterile Conferinței internaționale
asupra problemei palestinieneLaGENEVA 30 (Agerpres)Geneva au continuat, marți, lucrările Conferinței internaționale asupra problemei palestiniene.Secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, a subliniat în cuvîntul său necesitatea intensificării eforturilor pentru, a. se ajunge la o soluție de pace în Orientul Mijlociu, care să garanteze drepturile poporului palestinian la libertate și independență. în context, el a condamnat cu fermitate acțiunile agresive ale Israelului în Orientul Mijlociu și continuarea ocupării ilegale a teritoriilor arabe.Secretarul general al Organizației Conferinței Islamice, Habib Chatty, a cerut întreprinderea unor acțiuni concrete pentru aplicarea rezoluțiilor O.N.U. vizînd instituirea păcii în Orientul Mijlociu și rezolvarea problemei palestiniene pe baza dreptului poporului palestinian la autodeterminare și crearea unui stat propriu, independent.Președintele Comitetului O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, Massamba Sarre (Senegal), a criticat tergiversarea, timp de cîteva decenii, a soluționării problemei palestiniene. Vorbitorul a atras atenția că politica agresivă și expansionistă a Israelu-

lui contribuie la menținerea și agravarea încordării în Orientul Mijlociu și poate periclita pacea în întreaga jume.Reprezentantul Comitetului special al O.N.U. pentru decolonizare, Abdul Koroma (Sierra Leone), a subliniat, in discursul său, legitimitatea luptei pentru autodeterminare a poporului palestinian, sub conducerea reprezentantului său unic. Organizația pentru Eliberarea Palestinei, pentru a-și vedea realizat dezideratul creării unui stat propriu, independent. El s-a pronunțat pentru o reglementare de pace justă și trainică în Orientul Mijlociu pe baza rezoluțiilor Națiunilor Unite.
★în prima zi a dezbaterilor, Mous- tapha Niasse, ministrul de externe al Senegalului, a fost ales președinte al conferinței, . iar Lucille Mair (Jamaica) — secretar general.

Noi ciocniri armate
in Liban omarțiluptei împotriva cursei înarmărilor, pentru întărirea păcii și re- ■ luarea procesului de destindere. jAu fost discutate, de asemenea, unele probleme ale situației poli- ,tice din țară.

DEFICITUL BALANȚEI CO
MERCIALE A S.U.A. s-a ridicat în luna iulie la 6,36 miliarde dolari, față de 4,95 miliarde.. în iunie a anunțat, la Washington, Ministerul Comerțului. Exporturile au totalizat luna trecută 16,6 miliarde dolari — cu 2,2 la sută mai puțin decît în iunie — în timp ce valoarea importurilor a crescut la 22,99 miliarde dolari — respectiv cu' 4,7 la sută mai mult decît în iunie.

ACCIDENT DE AVIAȚIE. Un 
avion ușor s-a prăbușit in regiu
nea australiană Queensland provo- 
cind moartea echipajului și a celor 
11 pasageri, a anunțat, poliția din 
Brisbane. Avionul bimotor, trans
port ind 11 lucrători de la un șan
tier de prospecțiuni petroliere, a 
căzut în apropierea localității Ava- 
dale — la circa 800 kilometri nord- 
vest de Brisbane.

BEIRUT 30 (Agerpres). — După scurtă, perioadă de acalmie, după-amiază, la Beirut și în împrejurimile sale au reizbucnit ciocnirile dintre unități ale armatei libaneze și elemente înarmate, soldate cu noi pierderi de vieți omenești, relatează agențiile internaționale de presă.Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a adresat un apel „tuturor părților interesate din Liban", cerîndu-le „să-și reînnoiască eforturile, spre a aplana divergențele dintre ele prin negocieri’^ — informează agenția tr-un- arată „este carea pierderile de vieți omenești ban, precum și de recentele implicînd Forța multinațională din această țară".
★Deteriorarea situației din Liban a constituit terna convorbirii desfășurate la Beirut între președintele libanez, Amin Gemayel, și trimisul special al președintelui S.U.A. în Orientul Mijlociu, Bobert McFarlane, revenit într-o nouă misiune în regiune. După convorbirea din capitala libaneză, diplomatul american s-a deplasat la Tel Aviv,

France Presse. în- comunicat dat publicității se că secretarul general al O.N.U. profund preocupat de violenței, vărsarea de amplifi- sînge și din Li- evoluții

Pină la 31 august 1957, cînd poporul malayezian și-a independența, îndelungată de succesive ții străine, desore oamenii și pămînturile îndepărtatelor meleaguri dintre Marea Chinei de Sud și strim- toarea Malacca lexicoanele se mărgineau să consemneze lapidar : „țară a cauciucului și cositorului", în anii de după cucerirea independenței, și mai cu seamă după 1970, în acest stat au început, printr-un larg consens popular, elaborarea și punerea în aplicare a unor programe social-ecopomi- ce care furarea arhaice, fostele nante.
vizau restruc- unei economii deoendente de puteri domi- în prezent, deși o serie de produse tradiționale continuă să dețină ponderi importante în relațiile de export, to-

tuși sînt puternic vizibile tendințele de prelucrare în țară a acestor produse, de diversificare a potențialului agricol, de creare și dezvoltare a unor nuclee industriale naționale. Un loc important în cadrul acelorași pre- ocuoări îl deține activitatea de prospectare a subsolului, soldată cu descoperirea unor mari rezerve de minereu de cupru, molibden, bauxită, wolfram, țiței etc. Valorificarea în interesul național a însemnatelor bogății ale solului și subsolului — așa cum prevede planul global pînă în anul 1990 —va produce restructurări semnificative în viața economică si socială a țării, în eforturile de soluționare a- care o calitate i de dez-

>rarea reciprocă prietenească, relațiile din- progresivă tre România și Malayezia au cunoscut o continuă amplificare, un moment de semnificație istorică înscriind vizita pe care tovarășul NicolaeCeaușescu a efectuat-o în această țară, în luna noiembrie a anului 1982. Convorbirile purtate la Kuala Lumpur, ca în România lui ministru zian, Dato Mahathir 1 au prilejuit

problemelor i confruntă, în de stat în curs voltare.Animate de . de a dezvolta

și vizita a primu- malaye- Seri d-, Mohamad.. : obună cunoaștere orocă, întărirea lucrării în domeniile economiei, tehnicii,științei, culturii, ca si reafirmarea voințeicelor două state de a acționa centru promovarea păcii. înțelegerii. securității și pt- greșului în întres lume, în interesul popoarelor român și malayezian, al tuturor națiunilor.

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — După cum informează agenția P.A.P., la uzina metalurgică ,;Beldon“, din Katowice, a avut loc prima întîlnîre a conducătorilor ■ organizațiilor de sindicat din R. P. Polonă, de la începerea — în urmă cu peste șapte luni — a procesului de creare a mișcării sindicale în țară, mișcare care grupează în prezent peste 3 200 000 de membri.La întîlnire au participat generalul Wojciech Jaruzelski, prim-secre- tar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri, și alți conducători de partid și de stat polonezi.Exprimîn'du-și sprijinul față de inițiativa organizării acestei întîl- niri, W. Jaruzelski a subliniat că numai în cadrul unei discuții, în cadrul unei confruntări de vederi se poate ajunge la cele mai bune soluții, corespunzătoare intereselor clasei muncitoare și întregii țări și care, în același timp, să slujească optim economiei naționale și poporului. Pentru aceasta este nevoie de înțelepciunea colectivă și de siriîțul răspunderii — a menționat el.

Discuția de la Katowice a scos în evidență cele mai importante; probleme cu care sînt confruntate sjo 7 dicatele, probleme ce interesează numai membrii organizațiilor sinoi-cale, ci și toate colectivele, toți oamenii muncii, arată agenția P.A.P.în numele sindicatelor și colectivelor de muncă, în cadrul întîlnirii au fost prezentate multe propuneri. Membrii sindicatelor au primit cu aprobare declarația că, din însărcinarea președintelui Consiliului de Miniștri, guvernul va proceda imediat la o examinare amănunțită a propunerilor formulate.în cuvîntul rostit în închei' Wojciech Jaruzelski a subliniat dezbaterea care a avut loc la acest prim mare forum al mișcării sin- ' dicale va constitui obiectul unei analize a organelor de partid și de stat, va deveni programul activității lor. El a subliniat că, în pofida multor amenințări, situația internă se normalizează. Forța motrice a normalizării este patriotismul și munca conștiincioasă a societății — a spus W. Jaruzelski.
„Rata înaltă a dobînzilor subminează progresul 

economic al țărilor în curs de dezvoltare11
Lucrările mesei rotundeANKARA 30 (Agerpres). — Sub auspiciile Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), la Istanbul s-au deschis lucrările unei mese rotunde Nord-Sud, consacrate examinării unor probleme monetare și financiare actuale — în special aspecte legate de datoriile țărilor în curs de dezvoltare și strategia necesară pentru combaterea tendinței de reducere a comerțului mondial.în cuvîntul de deschidere, ministrul pakistanez al planului și dezvoltării, Mahbub Ul-Haq, care conduce dezbaterile, a apreciat că instituțiile înființate în 1944 prin acordurile de la Bretton Woods sînt peri-

Nord-Sud de la Ankaramate și nu mai pot face față problemelor complexe ale economiei mondiale. Actualul sistem de acordare a creditelor- — a adăugat el — este instabil și nesigur, iar creșterea economică a statelor în curs de dezvoltare este ținută pe loc de sistemul de distribuire a lichidităților necesare ■».' acest scop.Primul ministru filipinez, Cefoc Virata, a apreciat, în intervenția să, că dificultățile prin care trec în prezent statele în cura de dezvoltare sînt în primul rînd urmarea politicilor deflaționiste și a ratei înalte a dobînzilor practicate de țările occidentale.
a situației iSAN JOSE 30 (Agerpres). — Ambasadorul itinerant al S.U.A. pentru America Centrală, Richard Stone, a avut ieri o primă întîlnire cu președintele Comitetului Executiv Național al Frontului Democratic Revoluționar (F.D.R.), Guillermo Ungo, și Ruben Zamora, membru al Comisiei politico-diplo- matice a Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador, în apropierea aeroportului internațional Juan Santa- . maria, de lîngă capitala costaricană — informează agenția E.F.E. La reu-

niune a 'participat și președintele Costa Ricăi, Luis Alberto Monge.țBOGOTA 30 (Agerpres). — La Bogota a avut loc o întîlnire între reprezentanții Frontului Marii pentru Eliberare , . (F.M.L.N.) din Salvador, Oscar Bonilla și Carlos Monila, și doi membri’ âi așa-numitei „Comisii de pace" a guvernului Salvadorian, Francisco Quinones și Marc'os Revelo — informează agențiile Prensa Latina, France Presse și Associated Press. La convorbiri a participat președintele columbian, Belisario Betancour.
Lansarea navetei spațiale „Challenger"

WASHINGTON 30 (Agerpres). - 
Naveta spațială americană „Chal
lenger" a fost lansată astăzi dimi
neață de la centrul spațial Cape Ca
naveral, la ora 6,31 GMT, cu TI 
minute întirziere. Lansarea deveni
se problematică, din cauza condiții
lor meteorologice nefavorabile. Nu
mărătoarea inversă a fost oprită, 
apoi reluată la citeva minute după 
ora 6,15 GMT — momentul prevă-

FarabundoNaționala

zut inițial pentru această, premieră 
de decolare in timpul nopții.

Echipajul navetei este alcătuit din 
Richard Truly — comandant, Daniel 
Brandenstein — copilot, Dale Gard
ner, William Thorton și Guion Blu
ford — primul astronaut de culoa
re american. <. z

Zborul navetei „Challenger" ur^ 
mează să dureze șase zile, o oră și opt minute.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


