
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI 0 Hggaîie de partid si de stat, condusâ de tovarăși 
Uae Ceausescu, va face o vizită oficială de prietenie

lica Populară Polonă

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

O delegație de partid și de stat a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, va face. în prima decadă a lunii iunie a.c.. la invitația tovarășului Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului Central al . Partidului Muncitoresc

Unit Polonez, președintele Consiliului de Miniștri, și a conducerii superioare de stat a Republicii Populare Polone, o vizită oficială de prietenie in Republica Populară Polonă.
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PLANUL PE PRIMUL SEMESTRU
-REALIZAT INTEGRAL LA FIECARE PRODUS!

O pregnantă evidențiere a relațiilor de colaborare prietenească și ÎN VALEA JIULUI

stimă reciprocă dintre poporul român și poporul togolez, a dorinței

de extindere a conlucrării bilaterale și pe plan internațional:

Puternică angajare muncitorească pentru 
sporirea producției de cărbune cocsificabil

CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE
„Scînteia“ în legătură directă cu bazinele carbonifere ale țării

DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl PREȘEDINTELE GNASSINGBE EYADEMA

în cursul după-amiezii de joi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a reîntîlnit, la 
Palatul Consiliului de Stat, cu ge
neral Gnassingbe Eyadema, pre
ședintele fondator al Adunării Po
porului Togolez, președintele Re
publicii Togoleze.

Cei doi președinți au continuat 
schimbul de păreri în probleme 
bilaterale de interes comun, pre

cum și în legătură cu unele aspec
te ale situației internaționale ac
tuale.

La convorbiri au participat 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, și Anani Kuma Akakpo- 
Ahianyo, membru al Biroului Po
litic al Adunării Poporului Togo
lez, ministrul afacerilor externe și 
cooperării.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, evidențiind 
dorința ambelor țări de a extinde 
și aprofunda colaborarea dintre

ele, pe diverse planuri, în folosul 
și spre binele ambelor popoare, al 
cauzei păcii, și cooperării între 
națiuni.

Alte momente ale's vizitei 
președintelui Republicii Togoleze 

în pagina a V-a

Dezvoltarea bazei energetice și de materii prime reprezintă o sarcină esențială pentru bunul mers al activității economice in acest an, subliniată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la plenara' Consiliului Național al Oamenilor Muncii. în această privință, secretarul general al partidului releva necesitatea lichidării' neintirziate a răminerilor in urmă, a recuperării nerealizărilor din primele luni, astfel incit pe întregul an prevederile planului în acest domeniu să fie integral îndeplinite,O deosebită importanță. în acest context, prezintă producția de cărbune cocsificabil — materie primă de bază în metalurgie și în alte ramuri industriale. Cărbune care se asigură atît din import, cit și din exploatările carbonifere ale țării, în principal din Valea Jiului. în. scopul reducerii efortului valutar al țării,

minerii din această zonă și-au propus un obiectiv mobilizator — și anume, extragerea a 12 milioane tone cărbune, ceea ce corespunde unei producții de 8.9 milioane tone huilă netă, din care 3,5 milioane cărbune pentru cocs și semicocs. Este un angajament realist, întemeiat pe posibilitățile oferite de dotarea tehnică modernă, pe organizarea superioară a producției, pe experiența colectivelor de mineri.Deși cantitățile extrase sînt net superioare celor din aceeași perioadă a anului trecut, in patru luni din acest. an, pe ansamblul Văii Jiului, la producția de cărbune cocsificabil s-au înregistrat anumite restanțe. Ce se întreprinde pentru sporirea ritmului producției șl recuperarea in cit mai scurt timp a răminerilor in urmă ? Aceasta este tema investigațiilor întreprinse în cîteva unități miniere din această parte a țării.

| PENTRU PRODUCȚII AGRICOLE RECORD
IN ANUL 1984

La prășitul culturilor
- toti locuitorii satelor!în această etapă, obiectivul de maximă importanță stabilit de conducerea partidului îl constituie mobilizarea întregii țărănimi, a tuturor locuitorilor satelor la întreținerea culturilor prășitoare. Evidențiind această cerință, în cuvîn- tarea la recenta pfenară a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a sub
liniat : „Trebuie să luăm toate 
măsurile pentru a realiza la timp, 
la toate culturile prășitoare — am 
in vedere și legumicultura — cet 
puțin trei prașile. Acolo unde însă 
precipitațiile sint mai slabe tre
buie să mergem chiar Ia patru 
prașile, ceea ce au și făcut, anul 
trecut, multe unități și de aceea au 
și obținut recolte mari, de 10—15 
și chiar 20 de tone de porumb la 
hectar".în toate unitățile agricole, în toate județele, indicațiile mobilizatoare ale secretarului general al partidului, chemările cuprinse în Hotărirea-apel a plenarei Consiliului Național al Agriculturii, Industriei. Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor au avut un puternic ecou în rindul mecanizatorilor. cooperatorilor, specialiștilor și celorlalți oameni ăi muncii din agricultură, care intensifică de la o zi la alta ritmul lucrărilor de întreținere a culturilor. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pină in seara zilei de 23 mai, sfecla de zahăr a fost prășită în proporție de 91 la sută manual și 46 la sută mecanic. In cooperativele agricole din 17 județe, precum și în sec- 

l torul agricol Ilfov, această lucrare

s-a încheiat. De asemenea, se lucrează intens la prășitul florii- soarelui, lucrare executâtă 66 la sută manual și 68 la sută mecanic, în multe județe — Olt, Dolj, Giurgiu, Teleorman, Timiș, Brăila. Mehedinți, Iași, Cluj Și altele — se desfășoară intens lucrările de întreținere la porumb.Există reale posibilități ca producțiile mari prevăzute în planul pe 1984 și angajamentele asumate in întrecere să fie realizate întocmai. Precipitațiile abundente, însoțite de căldură asigură condiții optime de dezvoltare a culturilor. Esențial este ca aceste condiții să fie puse pe deplin in valoare prin executarea la timp și la un înalt nivel calitativ a prașiielor manuale și mecanice necesare. Tocmai de aceea, așa cum a subliniat secretarul general al partidului la recenta plenară a Consiliului Național ai Agriculturii, la executarea lucrărilor de întreținere a . culturilor trebuie mobilizați toți oamenii muncii de pe ogoare, toți locuitorii satelor.întrucît acum se decide nivelul recoltelor din acest an la culturile prășitoare și legume, organizațiile de'partid și consiliile populare comunale sînt chemate să desfășoare o intensă activitate politică și organizatorică, dezvoltînd spiritul de răspundere al cooperatorilor, me- canizatorilbr, specialiștilor, al tuturor locuitorilor satelor pentru efectuarea la timp și de cea mai bună calitate a lucrărilor de întreținere. Pretutindeni trebuie să se lucreze intens, cu toate forțele, pe întreaga durată a zilei-Iumină ! Fiecare prașilă făcută la timp și bine este egală cu o ploaie bună !

Cum se poate munci cu mai mult spor în abataje— Acționînd în lumina indicațiilor date .de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Ia plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, minerii Văii 
Jiului s-au angajat să îndeplinească 
ritmic prevederile de plan, să recu
pereze răminerile în urmă la huilă 
pentru cocs și semicocs — ne-a spus tovarășul Viorel Faur, prim-secretar al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R. în acest scop a fost adoptat un program concret de măsuri tehnice și organizatorice cu eficiență imediată, care Să permită obținerea unei producții de 30U 000 'tone cărbune pentru cocs și semicocs in luna mai și 320 000 . tone în lună iuniea.c., ceea ce asigură atingerea obiectivului propus.Cum se '. acționează, care sînt rezultatele ? în. abatajele minei Uricani, datorită, măsurilor luate din timp pentru asigurarea unui front de lucru- corespunzător, printr-o bună organizare a muncii și folosirea mai judicioasă a mijloacelor tehnice, plar nul fost .realizat și depășiRto fie+ care decadă și în fiecare lupă. Drept urmare, de la începutul anului și pină in prezent, minerii din Uricani 
au extras peste prevederi mai mult 
de 23 000 tone cărbune cocsificabil. Factorul hotărîtor al sporirii producției l-a reprezentat creșterea produc
tivității muncii.După cum ne relata inginerul Carol Schreter, directorul întreprinderii, eforturile minerilor și specialiștilor au fost îndreptate spre creșterea randamentelor pe fiecare post în cărbune cu peste 100 kg, ceea ce s-a dovedit a fi perfect posibil prin mai buna utilizare a celor două complexe mecanizate de mare înălțime, a tuturor utilajelor și instalațiilor miniere aflate în dotarea minei. Aceeași preocupare s-a manifestat și pentru aplicarea altor măsuri hotărîtoare pentru asigurarea ritmicității extracției, cum șint introducerea micii mecanizări, instalarea a două linii de monorai pentru transportul materialelor, îmbunătățirea plasării frontului de lucru și a profilelor circuitelor de transport și aeraj.

— Am dorit din toată înîma să

ajungem în acest an printre fruntașii bazinului carbonifer al Văii Jiului — ne-a spus minerul Petru Mandriș, șeful uneia dintre brigăzile care lucrează cu complex de mare înălțime și de randament ridicat. Am avut însă de străbătut cîteva zone fâliate care ne-ău „dijmuit" producția. Acum lucrăm intr-o zqnă bună, iar munca am organizat-o exemplar în toate trei schimburile, întreținind in bune condiții complexul, minuindu-1 cu toată atenția și priceperea, obținem și chiar depășim randamentele planificate. Spiritul de întrecere care există între toate brigăzile și abatajele a făcut ca mulți ortaci de ai mei — loan Nicolae, Alexandru Pato, Dumitru Izvoreanu,

Traian Pop și alții — să obțină rezultate de virf în producție.La mina Uricani, sarcinile la zi se îndeplinesc ritmic, acordîndu-se însă cea mai măre atenție producției viitoare de cărbune. Comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii urmăresc îndeaproape realizarea lucrărilor de asigurare a capacităților de producție, respectarea și chiar devansarea lucrărilor, de pregătire și deschidere a noi fronturi de lucru. Rezultate bune am notat și în ce privește reducerea consumurilor ma-
Sabin CERBUcorespondentul „Scînteii*

(Continuare in pag. a III-a)

40 DE ANI DE MARI

IZBÎNZI

SUB STINDARDUL

IP ARTI DU L'U I

CANALUL DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ, 
MĂREAȚĂ CONSTRUCȚIE A „EPOCII CEAUȘESCU"La cîteva zeci de metri deasupra Dunării și a Mării se înalță, ca două borne plantate la extremitățile „magistralei albastre", cele două turnuri de comandă ale ecluzelor de la Cernavodă și Aei- gea. Ele străjuiesc monumentalele construcții de beton, deschid și închid uriașele porți de oțel, fac să urce sau să coboare apele, dau navelor liberă trecere.Bate ora navigației.Ora febrilă a inaugurării.Acum, după ce constructorii și-au strîns u-r neltele și au părăsit întinsele șantiere, lăsind in urma lor un fluviu care umple natura de invidie, după ce pămînturile a- dînc răscolite s-au prefăcut și se vor preface treptat în ogoare fertile și livezi înfloritoare, intră iii avanscenă cei ce, intr-un anonimat laborios. s-au pregătit cu răspundere și aplicație să treacă la pupitrul complexului sistem. Nu este o figură de stil : navigația pe Canalul Dunăre-

Marea Neagră va fi intr-adevăr dirijată de la pupitre de comenzi automatizate. Prin simple a- păsări pe buton. Simple e un fel de a zice; îndărătul fiecărui buton acțio
riența. „Unelte" producătoare de progres și prosperitate, concentrind in celulele lor electronice toată forța, priceperea și încrederea încorporate de constructori, de întreaga

BATE ORA
NAVIGAȚIEI
nează aparaturi și mecanisme dintre cele mai moderne și mai sofisticate purtînd marca de mindrie „Fabricat in România". Sînt puse a- cum la lucru cele mai inteligente „unelte" dintre miile care le-au precedat și le-au deschis drum in lunga și dificila epopee a construcției. Răzbunîn- du-i parcă pe oameni pentru cite au avut de răzbit în bătălia cu pă- mintul, cu rocile, cu ploile, cu apele, cu inexpe-

națiune în această operă- unicat.Operă menită să adauge țării și planetei un luminos crîmpei de albastru, de viață, de rațiune într-o epocă în care e atîta nevoie de ele ! Menită să aducă viitorul mai aproape, ca orice nou drum deschis. colaborării și păcii, iar nu rachetelor. Menită să poarte peste veacuri mărturia unei e- poci Creatoare fără precedent, Epoca Ceaușescu. în care se investește din

plin, cu înțelepciune. în contul prezentului, dar și a! viitorului, al României comuniste de miine. Operă. ca toate marile împliniri socialiste ale acestor ani, inițiată și condusă cu clarviziune și pasiune revoluționară de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Bate ora navigației.Ora visului împlinit.Canalul — iată-1! Dunărea pe cel mai avantajos drum spre Mare, spre toate zările Oceanului planetar. Sute și mii de vase, un volum de trafic anual de circa 75 de milioane de tone, ajungind mult mai repede și mult mai economicos pe un traseu scurtat cu 400 de kilometri. La gura Canalului. un uriaș port maritim, Constanța-sud. capabil să primească nave de mare tonaj. Pe traseul Canalului alte trei noi porturi, fluviale : Cernavodă, Medgidia, Ba-
Victor VĂNTU

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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Calitatea mai înaltă a bunurilor de consum
depinde și de calificarea mai înaltă 

a personalului muncitorOricît de mult ar avansa tehnica și — odată cu ea — dotarea întreprinderilor industriale — tot omului îi revine rolul principal în procesul de producție. De priceperea și cunoștințele sale profesionale depind, în ultimă instanță, randamentul mașinilor, calitatea produselor. „Pro
blema pregătirii profesionale consti
tuie — arăta tovarășul N1COLAE CEAUȘESCU — una din cele mai 
importante căi pentru creșterea pro
ductivității muncii, pentru o bună 
calitate a producției. Am discutat de 
multe Ori această problemă, insist 
din nou asupra ei pentru că are 
rolul determinant în înfăptuirea tu
turor sarcinilor pe care le avem in 
toate sectoarele de activitate".în industria ușoară, necesitatea măririi productivității muncii, grija pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor — sarcini ce stau în fața oricărui sector al economiei — se împletesc cu nevoia permanentei adaptări la cerințele pieței interne și externe, la schimbările destul de rapide pe care le impun evoluțiile cererii. Muncitorul trebuie să fie capabil să treacă prompt de la o operațiune la alta și chiar de la o meserie la alta. Aceeași mobilitate se cere, firește, și cadrelor tehnice, tuturor celor care au tangentă cu procesul de fabricație. Iată de ce calificarea, policalificarea, continua perfecționare și reciclare a celor ce muncesc in acest important sector al producției bunurilor de consum au o importanță capitală. Care este situa
ția din acest punct de vedere ?S-a pus un accent deosebit pe îmbunătățirea programelor de invă- țămînt al școlilor profesionale, de maiștri și al liceelor industriale, astfel incit materiile predate să răspundă cerințelor producției. Legarea teoriei cu practica a fost mult înlesnită de trecerea acestor unități de învățămînt în subordinea directă a întreprinderilor, ceea ce a dus — cum era de așteptat — la creșterea răspunderii acestora pentru formarea profesională a tinerilor. Ca și în alți ani, în toate întreprinderile, un număr Important de muncitori au fost pregătiți prin cursurile de calificare la locul de muncă. Cadrele de conducere ale locurilor de muncă, Inginerii, economiștii au fost cuprinși, la rîndul lor. intr-o proporție însemnată, în diferite forme de perfecționare ; comitetele sindicale au organizat numeroase simpozioane, conferințe, mese rotunde, lectorate tehnice, schimburi de experiență, pentru a da posibilitatea specialiștilor să se informeze, să dezbată anumite probleme.Eficiența tuturor acestor forme de calificare șl perfecțlonane profesională eșță certă : a scăzut numărul 
muncitorilor ce nu-și îndeplinesc 
normele, a crescut indicele de cali
tate a produselor. Dar, așa cum s-s 
subliniat în repetate rînduri, în cu- 
vîn țările secretarului general si

partidului, în întîlnirile sale cu oa
menii muncii din industrie, preocu
parea pentru ridicarea nivelului pro
fesional nu trebuie să cunoască 
răgaz. Ea trebuie să fie permanentă, în pas cu progresul tehnic, cu exigențele impuse de o dotare modernă; de bunul renume al produselor industriei ușoare românești în țară și peste hotare.Dintr-o acțiune de îndrumare și control inițiată de comitetul Uniunii sindicatelor din industria ușoară, împreună cu Ministerul Industriei Ușoare și cu Centrul de perfecționare a cadrelor în 96 de întreprinderi din mai multe județe, ca și din observațiile desprinse din activitatea curentă, rezultă și unele carențe ale metodelor și formelor de însușire a meseriei, cu consecințe negative asupra productivității muncii, a îndeplinirii normelor de către toți

că în timpul școlii nu se pune ac
centul cuvenit pe practică. După părerea mea, numărul de ore afectat teoriei este disproporționat de mare in raport cu cel destinat cunoașterii efective a meseriei, iar timpul de practică nu e folosit eficient".Constatarea este valabilă și pentru alte sectoare ale industriei ușoare, nu numai în cel al tricotajelor, fapt confirmat și de o persoană avizată : tovarășa Maria An- drieș, directoarea Grupului școlar al M.I.U. din Iași :— într-adevăr, un procent1 foarte mic de ore — doar 10 la sută din cele prevăzute în program — sînt afectate specialității pentru care sînt pregătiți elevii. Este prea puțin. Dezechilibrul dintre teorie și practică este vizibil. Pe de altă parte, chiar în aceste ore, atitea cîte

Acțiuni întreprinse 
în unități ale industriei ușoare

muncitorii, a utilizării capacităților și, desigur, asupra calității. Ele ’se fac simțite îndeosebi in rîndul absolvenților de diferite școli, ale celor proaspăt încadrați.Astfel, se constată că unii tineri se integrează anevoie ritmurilor muncii pentru care au fost pregătiți în anii de școală. Se pare că una din cauze stă în recrutarea candidaților. în concepția unor adolescenți și părinți, meseriile din industria ușoară sînt considerate, în mod superficial, mai ușor de învățat, deci înscrierea și frecventarea sînt privite mai cu u- șurință. Ceea ce nu este deloc adevărat, după cum o arată însăși realitatea din întreprinderi. E vorba de 
meserii complexe, moderne, care so
licită indeminarea, atenția dar și 
bunul gust. Iată de ce s-a pus pro
blema testării aptitudinilor celor care doresc să lucreze în acest domeniu.Am consemnat foarte multe opinii referitoare la ponderea pe care 
cunoștințele practice o au în pro
grama acestor școli. „La noi, exigențele fată de calitatea produselor sînt maxime, spunea tovarășa Ca
terina Bogdan, secretara comitetului de partid de Ia întreprinderea „Tricoul roșu" — Arad, vicepreședintă a comitetului uniunii sindicatelor pe ramură. Producem serii mici, ceea ce presupune o mare mobilitate, trecerea frecventă a muncitorilor de la o operațiune la alta. Cu părere de rău trebuie să a- răt că absolvenții școlilor profesionale întîmpină mari greutăți în integrarea profesională. Timpul de a- daptare este scurt și ei nu reușesc să se încadreze în norme, la sfîrși- tul acestei perioade. Aceasta pentru

sînt, elevii nu prea apucă să pună mina pe utilaj, chiar în anii terminali, deoarece în întreprinderile 
unde sint trimiși la practică, in loc 
să fie puși să lucreze sint folosiți 
mai mult in treburi auxiliare.Un rol important în integrarea absolvenților de liceu și școli profesionale revine întreprinderilor. Dar, vorba ceea ; cum îi crești, așa îi ai. Cum am arătat mai sus, sînt unități în care practica nu e practică, iar anii trec, elevul devine muncitor și aceeași întreprindere se plînge că acesta nu cunoaște meserie. De aceea, am consemnat cu interes opiniile unor conducători de centrale. „Pregătirea profesională este direct proporțională cu calitatea produselor, cu puterea de adaptare a personalului după cerințe, a- firma tovarășa Georgeta Ionică, director general al Centralei industriei bumbacului din București. Este normal deci să acordăm o atenție 
sporită tuturor formelor de calificare, să le creăm condiții bune de desfășurare a activității. Avem ateliere-școa- 
lă bine dotate, dar nu le folosim in 
suficientă măsură. Va trebui să a- legem cu mai mult discernămînt 
persoanele care se ocupă de practi
ca elevilor și tinerilor încadrați".Pregătirea profesională nu se încheie odată cu terminarea unei școli. Tovarășul Dumitru Liuță, decanul Facultății de tehnologie și chimia textilelor, de la Institutul politehnic Iași, constata că, în multe cazuri, tinerii ingineri, în loc să fie folosiți în meseria pentru care s-au pregătit, sînt puși să facă treburi birocratice, „să plimbe hîrtii", cum se spune. Propune, de aceea, iniție
rea unui simpozion al stagiarilor :

la sfîrșitul perioadei de stagiatură, fiecare inginer să prezinte o lucrare, un studiu care să ofere o soluție tehnică unei probleme de producție, din secția sau întreprinderea unde a fost repartizat. Acesta să fie, de fapt, atestatul său, dovada certă' a cunoașterii și însușirii problemelor locului de muncă.De fapt, învățătura nu trebuie să 
înceteze niciodată. Cursurile de re
împrospătare a cunoștințelor, de po
licalificare, de informare cu tot ce 
e nou în domeniul respectiv trebuie 
să cuprindă întreg personalul mun
citor, ceea ce, din diverse motive, nu se prea intîmplă. Nu sînt puține cazurile cînd înșiși maiștrii, șefii de secție sau atelier nu participă la aceste cursuri. Directorul Institutului de cercetări textile, Valeriu Ru- sanovschi, afirma că sînt conducători de întreprindere care refuză, pur și simplu, să vină la cursurile organizate special pentru ei. Toate acestea explică de ce, în unele unități, răspunderea pentru organizarea 
și bunul mers al formelor de califi
care și perfecționare profesională este lăsată exclusiv in seama compartimentelor de personal-învăță- mînt, fără ca organele colective de conducere să se implice in aceasta. De unde și formalismul, calitatea necorespunzătoare a unor asemenea cursuri. Se înțelege că dezinteresul pentru formarea cadrelor are repercusiuni asupra producției.Importanța nivelului de pregătire al cadrelor, în toate eșaloanele procesului productiv, a fost subliniată și într-o recentă analiză ce a avut loc în cadrul unei ședințe comune a consiliului de conducere al Ministerului Industriei Ușoare și a comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei ușoare, Cu acest prilej, s-a adoptat un plan de măsuri amănunțit, cu sarcini și răspunderi precise, cu termene apropiate de punere în aplicare. Amintim, printre altele : 9 îmbunătățirea programelor școlare și asigurarea celor mai bune condiții pentru practica în producție a elevilor ; 9 pentru muncitorii calificați se vor organiza cursuri sâptăminale de perfecționare a pregătirii lor profesionale, la care vor fi atrași, cu prioritate, aceia care nu-și realizează norma ; © lectorii pentru aceste cursuri vor fi selectați cu grijă și aprobați de consiliile oamenilor muncii și comitetele sindicatelor ; 0 o atenție deosebită se va acorda cursurilor de perfecționare a personalului din compartimentele C.T.C. și maiștrilor, factori de care depinde nemijlocit calitatea produselor.Este de așteptat ca aplicarea ne- întîrziată a acestor măsuri și inițierea altora, și mai cuprinzătoare, să aibă efectul scontat, îndeosebi asupra calității produselor, asupra situării lor în pas cu moda, cu toate exigențele pieței interne și externe.

Rodica ȘERBAN

Ecluza de la Cernavodă. Navigație modernă, dirijată de la pupitrul din turnul de comandă Foto : Sandu Cristian

BATE ORA NAVIGAȚIEI
(Urmare din pag. I)sarabi. Dar dincolo de a- vantajele de consemnat in prospectele internaționale de navigație, „magistrala albastră" mai înseamnă și irigații, și alimentări cu apă, și dezvoltarea localităților riverane, tonus industrial și comercial in1 continuă creștere, o perspectivă turistică dintre cele mai atrăgătoare.Un vis de veacuri, pă- rînd multă vreme de neatins. O speranță la începuturile construcției socialiste, dar peste puterile țării. O certitudine astăzi, un astăzi incomparabil. Canalul măsoară fidel pașii pe care i-a străbătut între timp tara.Bate ora navigației.Ora izbînzii.De-a lungul celor 64 de kilometri, izbînda se lasă contemplată din nenumărate locuri și unghiuri de vedere. Urmăriți frumoasa, limpedea, strălucitoarea panglică de apă. Priviți e- cluzele, superbe cargouri de piatră ancorate pentru veșnicie la țărmul Dunării și al Mării Negre. Opri- ți-vă în porturi, aceste fremătătoare limanuri, năpădite de pescăruși și de vise. Urcați pe zveltele gruma- zuri ale podurilor, spectaculoase treceri nu numai peste ape, ci și peste epoci. Lăsați-vă pătrunși de fiorul măreției, de simtămîn- tul înălțător că toate acestea sînt ale noastre, făcute de noi și pentru noi, din truda și speranțele noastre, lăsați-vă cuprinși de min-

dria că aparținem unei națiuni libere, demne și puternice, capabilă să creeze intr-un atît de scurt răstimp cea mai impunătoare lucrare din istoria tării și una dintre cele mai cutezătoare din lume.Bate ora navigației.Ora aducerilor-aminte...Cu ani în urmă, cînd am ajuns întîia oară pe mare-

Dar cine revede astăzi Canalul nu mai recunoaște tranșeea. Iar cine îl vede pentru prima dată, apă liniștită, senină, parcă trasă cu pensula, nici nu-și poate imagina că ar fi fost vreodată pe aici o tranșee. Dar cite alte lucruri nu se mai văd și nici nu se pot măcar închipui din tot ce s-a numit șantier, front de

zat.' Dacă ar dispărea apele și s-ar excava pină unde se află infipte rădăcinile acestor construcții, la ecluze, la poduri și porturi, s-ar dezvălui privirilor, uimite, fascinate de insolita imagine, lungi șiruri de coloane mai înalte și mai compacte decît vestitele colonade ale templelor antichității.

Pentru medic, 
oamenilor sînt 

bucurie a
„Cu medicul șef de secție, vă rugăm !“ ne adresam, într-una din zile, la puțin timp după încheierea programului de lucru, Spitalului județean Botoșani, secția a Il-a medicală. „A plecat la Todireni (o comună la circa 50 km distanță — n.n.), 

acum citeva clipe, împreună cu to
varășa președintă a tribunalului ju
dețean. Participă la un simpozion pe 
teme demografice". Am revenit a doua zi, la aceeași oră, și am aflat : 
„Abia a intrat la o dezbatere profe
sională cu toți medicii din secție...". într-una din serile următoare am format numărul telefonului de acasă: 
„După contravizită, ne răspunde soțul, a rămas în continuare la spital. 
Are un caz grav, nu cred să se-ntoar- 
că in noaptea asta". Și nu s-a întors— cum ne-am convins ulterior — decît a doua seară. Cotropită de oboseală, de nesomn. Și nu in ultimul rind de... emoții. Dar mulțumită : „cazul"— in vocabularul _medical o viață ajunsă in pericol — se ameliorase, depășise starea limită constatată în momentul internării.Se intîmplau toate acestea într-una din cele mai solicitante perioade pentru medicul primar ANETA TRIFINA ? Tovarășa dr. Alexandrina Man- 
gher, secretarul comitetului de partid al unităților sanitare botoșănene, ne-a precizat încă la începutul documentării noastre : „Tot timpul este 
extrem de ocupată. Dealtfel o și nu
mim, intre noi, -argintul viu» al spi
talului, al organizației noastre de 
bază. Fiindcă alături de obligațiile 
profesionale ce-i revin ca medic pri
mar, șef de secție și îndrumător al 
altor unități sanitare din județ, de 
răspunderile cu care este investită — 
de secretar al organizației de bază, 
de membru in mai multe 
de conducere colectivă — 
din proprie inițiativă cele 
rite sarcini".Dar, dincolo de această ..de timp", secvențele ce urmează _ — și pe care le-âm surprins participînd la fiecare dintre momentele ce vor fi relatate in continuare — dau relief altor calități ale medicului comunist ce ne-a prilejuit rindurile de față....Cînd am ajuns la Todireni, simpozionul pe teme de demografie încă nu începuse, timp în care „tovarășele de la județ au plecat să verifice punctele sanitare din comună", cum ne-a informat cineva. Așteptin- du-le, auzim in imediată vecinătate : 
„Nu știți unde-i doctorița noastră ?". Fapt surprinzător : unui medic de la atiția kilometri depărtare i se spune intr-un sat „doctorița noastră".— E chiar atît de bine cunoscută de săteni ? — l-am întrebat pe Du
mitru bău, secretar adjunct al comitetului comunal de partid.

— Cunoscută ? — puțin spus. A 
lucrat la noi cîțiva ani după absol
virea studiilor. Tot aici a fostjxrimită 
in rîndul comuniștilor. 
plnă-ntr-atita încrederea oamenilor 
incit arareori se intimpla ca unul 
dintre săteni să mai plece la Boto
șani ori la Iași pentru a consulta un 
alt medic. între timp și-a susținut 
examenul de medic secundar. Se pă
rea că rămîne definitiv in comuna 
noastră. A trebuit însă să plece la 
Botoșani. I se spusese că nu-i vorba 
de un transfer oarecare, pentru o pe
rioadă limitată de timp, ci de o sar
cină de partid pe care urma să o 
ducă la îndeplinire.Din simpozionul ce a urmat am reținut că „in ultimii ani, comuna Todireni înregistrează un spor demografic sub media județului. Să fi fost oare acesta motivul pentru care dr. Aneta Trifina își propunea să revină în comună cel puțin bilunar ?...îndreptîndu-ne spre sala unde se desfășura „dezbaterea profesională" din secția a Il-a medicală, ne-a reținut atenția bogata ilustrație a culoarelor. Afișe conținind citate ori sintetizind principalele sarcini reieșite din cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită a Consiliului Sanitar Superior ; îndemnuri și procedee privind păstrarea sănătății prin prevenirea unor boli. Picturi ale unor artiști consacrați ori realizate de personalul medico-sanitar în cadrul Festivalului național „Cîntarea României". Pretutindeni — curățenie și ordine desâ- virșite. Directorul spitalului, dr. Niță 
Plantos, își amintește : „Era in anul 
1980. Doream cu toții să dăm cit mai 
repede in folosință acest spital cu 709 
paturi. Secretarul organizației de 
partid — același ca și astăzi, tova-

organisme își asumă 
mai felu-„investiție
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viața și sănătatea 
mai presus de orice 
vieții personale

rășa Trifina — a venit cu ideea să 
inițiem o acțiune patriotică pentru 
efectuarea ultimelor lucrări de mon
taj, de finisaj și de curățenie. Nu-i 
nici o exagerare cind spun că unii 
dintre noi am dat curs acestei iniția- 
tive-îndemn și am muncit zile in șir 
pină aproape de miezul nopții pentru 
a grăbi ziua mult dorită.— De fapt, ce reprezintă dezbaterea profesională la care vom participa ? — il întrebăm, schimbînd subiectul discuției.— O formă de perfecționare — se 
înțelege. Inițiată tot de tovarășa Tri
fina, acum patru ani. Intraseră pe 
atunci in folosință acest spital și po
liclinica alăturată, iar la scurt timp, 
un altul și încă o policlinică in zona 
industrială. Firește, avem nevoie de 
mulți medici, fără a descompleta ce-

lelalte dispensare. în consecință, 
mulți dintre actualii medici au venit 
în spital direct de la cursurile pentru 
obținerea gradului de principal, iar 
alții — abia începuseră secundaria- 
tul. Tovarășa Trifina s-a angajat in 
fața organizației de partid să se ocu
pe de perfecționarea a 8—9 medici 
tineri și a mai multor cadre cu pre
gătire medie. Exemplul ei — simplu, 
modest, dar de covîrșitoare impor
tanță pentru tot ceea ce trebuia să 
realizăm — a fost preluat și de alți 
medici primari sau principali. Con
tinuarea dezbaterilor are acum ace
lași rol precum cursurile de per
fecționare profesională din întreprin
derile industriale.Redăm doar două concludente privind dezbateri : venită în stagiar și perfecționîndu-se sub îndrumarea specialistului numărul 1 al acesteia, dr. Mariana Andrioaie și-a susținut examenele de medic secundar la locul de muncă, fără detașare (scoatere din producție) intr-o clinică universitară. Al doilea aspect : de citeva luni „dezbaterile profesionale" au căpătat un caracter inter- disciplinar, personalul îmbogățin- du-și cunoștințele și în domenii complementare specializării lor, cum ar fi diabetul, bolile de nutriție, noi practici în explorările funcționale etc....Secretarul comitetului de partid ne-a dat o sugestie să comparăm activitatea, conținutul actualei „vieți" a organizației de bază de la spitalul județean cu cele ale aceleiași organizații din perioada de dinaintea alegerilor de partid din anul 1979.

dintre aspectele efectul acestor secție ca medic
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le șantier de curînd deschis și am rostit într-o conversație „albia viitorului canal", un constructor a ținut să mă corecteze. Nu albie, chiunetă. Cine în afară de specialiști înțelege ce-i aia chiunetă am replicat Așa e, a consimțit omul, de ce nu-i spui a- tunci cum ii spune la noi toată lumea : tranșee.L-am preluat de îndată; nici nu se putea găsi un termen mai exact și mai expresiv pentru uriașa răscolire și uriașa bătălie desfășurată între fluviu și Mare (folosit dealtfel și de constructori, și de militari).

lucru, excavațiile în trepte, riul apelor de infiltrația brăzdind necontenit fundul chiunetei, derocările, dezafectările, fantasticele curse de zi și de noapte ale basculantelor de mare capacitate... Și mai ales cind imi fixez privirile pe *ur- nurile de comandă, orgolios înălțate la zeci de metri deasupra apelor, și știind că dedesubtul lor se află zeci de metri de betoane ca niște socluri geologice, mă urmărește ideea că, asemenea aisbergurilor, multe dintre construcțiile Canalului au o profunzime și o forță interioară nebănuită pentru ochiul neavi-

Există și va fi înscris pe hărți acest canal „de suprafață". orizontal, pe care vor pluti lin vasele. Dar mai există și un alt canal, de profunzime, ascuns definitiv privirilor, ignorat de către cei mai multi, pe deasupra căruia va pluti neștearsă amintirea unor lucrări spectaculoase, con- stituindu-se intr-o inestimabilă experiență profesională și umană. Și, desigur, amintirea veșnic fierbinte a unor fapte de muncă tenace și anonime, atinse de aripa unui eroism legendar.Bate ora navigației.Ora simbolurilor.

I s-a zis magistrala albastră. Prin asemănare cu Dunărea albastră ? Datorită albastrului pe care-1 folosesc cartografii ? Nici Dunărea nu e tocmai albastră, iar Marea Neagră doar citeodată. Citeodată, in a- numite zile, pe anumite porțiuni, și Canalul. Dar în rest... E și verde, și vi- năt, și pămintiu, și violaceu. N-am să uit insă alte culori pe care i le-am descoperit in locuri și la ore diferite, dar pe parcursul uneia și aceleiași zile de vară cind l-am străbătut dinspre Mare către Dunăre. Dis-de-dimineață, la ora răsăritului, un soare imens și incendiar, ca intr-un moment de geneză, a revărsat la Agigea un roșu aprins peste tot țărmul mării și peste oglinda de apă a Canalului. La ora toridă a amiezii, aflîndu-mă la Medgidia, am văzut Canalul scinteind galben-au- riu, incins de astrul orbitor. Iar pe înserate, cind se furișau umbrele amurgului, la kilometrul zero de la Cernavodă, unde Canalul se desprinde din Dunăre, un albastru infinit i se așternuse peste unde.Roșu, galben și albastru. Superbele, simbolicele culori. De atunci, din acea zi păstrez in amintire lunga panglică de apă dintre fluviu și Mare purtînd culorile tricolorului.O văd imens drapel al Țării, fericit desfășurat in acest an jubiliar, dinspre prezentul unei construcții spre eternitatea unei ctitorii.

Litoralul își așteaptă 
oaspețiiîn aceste zile, prin oficiile județene de turism din întreaga țară se pot procura bilete pentru petrecerea unui sejur plăcut și reconfortant în frumoasele stațiuni de pe litoral, în condiții avantajoase. Tariful pentru o pensiune completă (cazare la hotel — masă la restaurant) este de 79 lei pe zi de persoană (pină la 14 iunie), față de 86 lei in intervalul 15—30 iunie și 123 lei in lunile iulie și august. De asemenea, în luna mai, precum și în prima jumătate a lunii iunie se pot obține bilete și pentru perioade mai scurte decit seriile obișnuite de 12 zile. Cei care obțin locuri pe litoral prin oficiile județene de turism, precum șl prin I.T.H.R. București, beneficiază de o reducere cu 25 la sută a tarifului de călătorie cu trenul.

Deosebirile identificate (pentru perioada anterioară am apelat la materiale de analiză, procese verbale, dialoguri cu comuniștii etc.) sint substanțiale. în locul aprecierilor „la general", al criticii formulate fără „țintă", al toleranței față de lipsuri din perioada anterioară, își face pregnant prezența analiza realistă, la obiect, spiritul critic și autocritic tot mai pronunțat, intransigența, preocuparea vizibilă pentru perfecționarea întregii activități. Am putea nota în susținerea celor arătate numeroase argumente : nici un absent nemotivat la adunările generale ; rapoartele pe care le prezintă in fiecare dintre acestea cite 2—3 comuniști asupra modului de îndeplinire a sarcinilor încredințate ; faptul că 
o absență- la învățămintul politico- ideologic înseam- X ' nă discutarea „cazului" cel puțin in biroul organizați

ei de bază; atenția deosebită ce se acordă pregătirii celor ce urmeazăa fi primiți în partid. Și, cum apreciază cei mai mulți comuniști din spitalul județean, fiecare dintre aceste „schimbări" au pornit de la tenacitatea și tactul în muncă al secretarului organizației de bază — dr. Aneta Trifina — de la forța de înrîu- rire a exemplului său.— Cum de vă găsiți timp pentru toate, tovarășă doctor ? — am întrebat-o după acea „gardă" de peste 24 de ore, ce se încheia cu satisfacția salvării a încă unei vieți.
— Organizîndu-mi cît mai riguros 

munca — ni s-a răspuns simplu. 
Noi, femeile din România socialistă, 
avem un înalt și deosebit de mobi
lizator exemplu : cel al tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Puterea de convingere a 
acestui strălucitor exemplu, senti
mentul responsabilității m-au deter
minat și mă determină mereu la fe
lurite intrebări asupra modului în 
care îmi onorez îndatoririle pe care 
le am față de societate, de semenii 
mei, ca medic comunist intr-o țară 
cu comuniști de 
șurile ce mi le 
ceea ce fac.' ...în „lumea șaniului — și lume" față de cel doar cîțiva medici pe care îi găsea aici actul întemeietor de libertate socială și națională de la 23 August — există numeroase nume de prestanță. Parafa unuia dintre acestea înscrie ; dr. Aneta Trifina, medic primar. Numele unui comunist.

omenie. Iar răspun- 
dau constituie totmedicală" a Boto- realmente este ,.o

Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scînteli

Sericicultura - o îndeletnicire
frumoasă, utilă
.. foarte rentabilă

O cerință de seamă a Programului unic de creștere a producției agri
cole este diversificarea activităților productive din gospodăriile popu
lației, revitalizarea și extinderea unor îndeletniciri tradiționale in scopu 
diversificării și sporirii cantităților de produse puse Ia dispoziția popu
lației și economiei naționale. Una din sarcinile importante — subliniate 
în repetate rinduri și de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prevăzută în importante documente de partid — o 
constituie dezvoltarea sericiculturii, ocupație deosebit de eficientă, care 
asigură, în condiții de mare ieftinătate, fără efort fizic și, practic, fără 
investiții, una din materiile prime cele mai prețuite in industria ușoară — 
mătasea.Județul Argeș se înscrie, cu bune rezultate, între zonele țării in care creșterea viermilor de mătase se practică din cele mai vechi timpuri. O atestă documente de istorie, o atestă și minunatele marame, ii, ștergare din borangic aflate dintotdeauna în lăzile de zestre pentru fetele de măritat. Și mai există o „mărturie" despre vechimea îndeletnicirii : numărul mare al trunchiurilor masive de duzi seculari aflați în curțile multor gospodării de pe tot cuprinsul județului.Datorită măsurilor consecvente întreprinse de organele locale de partid și de stat, sericicultura a rămas o îndeletnicire răspîndită, iar practicarea ei tinde să capete un caracter intensiv. Cu doi ani în urmă a fost înființat un complex sericicol. Rolul lui este de a organiza și îndruma tehnic fermele proprii, dar și crescători particulari de viermi de mătase. Complexul asigură, totodată, ouăle și larvele necesare, hîrtie pentru așternut, hîrtie perforată, substanțe pentru dezinfecție.Cu ce rezultate se soldează tatea in acest sector ? Anuls-au realizat în cadrul complexului 23 204 kg gogoși, cantitate superioară celei planificate. Fermele proprii din Bîrla, Călinești și Costești au obținut în seria I, în medie, 1,7 kg gogoși de la un gram de sămînță de viermi de mătase luată spre creștere, producții considerate record. Și dintre producătorii „nespecialiști" există mulți cu rezultate notabile. Astfel, o bună experiență au acum micii seri- cicultori de la școala din Izvoru ; îndrumați de profesoara de biologie, Florica Tode, elevii au realizat o cantitate de gogoși mai mare decît cea planificată ; rezultate aparte au înregistrat și ocoalele silvice din Pitești
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și Topoloveni, serlcicultorii din localitățile Cocu, Pădureți. Teiu.Desigur, practicarea pe scară largă și după metode intensive a sericiculturii depinde și de dezvoltarea bazei materiale. Este de reținut, in acest sens, preocuparea consiliilor populare, împreună cu organele de specialitate, pentru asigurarea plantațiilor necesare. S-a ajuns, în prezent, la 213,6 hectare plantații intensive de dud, amplasate, îndeosebi, pe alinia-, mentele șoselelor. O altă „investiție" de spirit gospodăresc o constituie amenajarea barăcilor speciale da producere a viermilor de mătase.„Producția anului 1984 urmează să atingă 73 tone gogoși, adică va fi de 3 ori mai mare față de cea din 1983 — ne-a spus tovarășul Vasile Neacșu, directorul complexului sericicol din județ. Numărul cooperativelor agricole de producție care își dezvoltă sectoare de sericicultură a ajuns la 30 față de 12, la începutul anului 1983, al cooperativelor de achiziții și producție, la 95, față de 26, iar al școlilor, la 140 față de 36. E in creștere și numărul gospodarilor sericicultori, conform prevederilor programului unic de creștere a producției agricole.— Ce se face pentru pregătirea, în detaliu, a apropiatei „recolte" ?— In ferme au fost sporite suprafețele de producție în cele 34 barăci, suplimentate stelajele. Unitățile agricole și cooperativele de achiziții folosesc grajdurile și magaziile rămase libere pe timpul verii pentru creșterea viermilor de mătase. Complexul a început distribuirea larvelor și materialelor auxiliare. La nivel județean a avut loc și o consfătuire a sericicultorilor, in care s-au luat in dezbatere tehnologia viermilor de mătase în sistem gospodăresc, normele și reglementările legale privind contractarea și asistența tehnică a producătorilor. Prezenți în teren, specialiștii complexului, împreună cu activul consiliilor populare, explică pe îndelete oamenilor avantajele aduse de sericicultură, ocupație care, fără un deosebit efort fizic, material sau de timp este aducătoare de frumoase venituri.Mai e de adăugat, potrivit spuselor directorului de complex, că, în acest an, s-au stabilit mai exact, din vreme, unitățile, gospodăriile cetățenilor și personalul care vor avea în grijă viermii de mătase. Măsurile întreprinse. asistența tehnică ce se acordă sint focalizate spre obținerea în toate sectoarele a cel puțin 1,5 kg gogoși pe gramul de ouă de viermi de mătase luat în creștere. Există și preocupări de perspectivă : creștere substanțială a suprafețelor ocupate cu duzi, precum și executarea de tăieri de fructificare a coroanelor duzilor aflați in plantații.
Gheorqhe C1RSTEA
corespondentul „Scinteii*
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la îndemîna fiecărei gospodării sătești
CUM SE ASIGURĂ UTILIZAREA PE SCARĂ LARGĂ 

A ACESTEI VALOROASE Șl IEFTINE RESURSE ENERGETICE?

în cadrul problemelor ridicate în fața specialiștilor din agricultură de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară a Consiliului National al. Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii, și Gospodăririi Apelor se înscrie și aceea privind urgentarea utilizării surselor 
neconvenționale de energie în toate unitățile agricole 
din țară. între acestea, biogazul sau gazul obținut prin fermentarea anaerobă a biomasei, adică a oricăror resurse vegetale sau dejecții animaliere, s-a impus în mod deosebit. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, încercările de pînă acum in acest domeniu 
sint promițătoare, în multe județe există deja insta
lații de biogaz cu rezultate bune și este necesar să 
trecem Ia generalizarea lor, fără a aștepta prea mult.

într-adevăr, este timpul ca utilizarea acestei noi surse de energie să fie extinsă, mai ales dacă ținem seama că dispunem de resurse îndestulătoare. Po- > tențialul energetic al acestei resurse este estimat 
în țara noastră la circa 750 milioane metri cubi 
de biogaz pe an. Se apreciază astfel că biogazul 
poate acoperi nevoile energetice ale fermelor zooteh
nice de tip industrial în proporție de 70 la sută. Totodată, este posibil, fapt dovedit de cele aproape 400 de instalații de capacitate mică pentru produs biogaz aflate în funcțiune, ca fiecare gospodărie din mediul rural să dispună de propria instalație de biogaz. Dealtfel, gospodăriile populației de la sate ar putea deține cea mai mare pondere în valorificarea acestei noi surse energetice.

CERINȚA IMEDIATĂ - SPORIREA NUMĂRULUI DE INSTALAȚIITocmai de aceea, nu întîmplător, la o consfătuire ținută la începutul primăverii. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare și Academia de Științe Agricole și Silvice — principalele organisme cu responsabilități concrete privind realizarea Progra
mului de valorificare energetică prin 
biogaz a dejecțiilor animaliere și a 
apelor uzate din agricultură și indus
tria alimentară pentru perioada 
1983—1985 — au analizat stadiul de realizare a instalațiilor de producere o biogazului în gospodăriile populației din mediul rural. Potrivit programului, se prevedea ca in fie
care comună să fie realizate in 
cursul anului 1983 cite cinci instalații 
de biogaz de mică capacitate, menite să constituie nucleul pentru dezvoltarea rețelei de instalații în localitățile rurale. în acest scop, consiliilor populare județene li s-a transmis, încă de la începutul anului 1983, documentația pentru instalațiile cu capacități de 5. 10, 25 și 50 mc, elaborate și omologate de Institutul de chimie alimentară din București.Care este stadiul realizărilor în domeniul producerii biogazului ? Deși numărul gospodăriilor țărănești posesoare de instalații de biogaz este astăzi de peste trei ori mai mare decît în anul 1981, totuși, nivelul atins 
este mult sub prevederile stabilite.

SOLUȚII CONSTRUCTIVE SIMPLE, COSTURI ACCESIBILEExemplul unor gospodari care și-au realizat prin forțe proprii instalații de producere a biogazului este demn de luat în considerație. El demonstrează că în orice zonă a țării și 
în orice anotimp, mai cu seamă în sezonul rece cînd nevoia de energie este cea mai acută, producerea biogazului este posibilă, că fiecare gos
podărie țărănească ar putea avea, cu 
un efort financiar minim, propria 
sursă de energie.Tocmai de aceea, considerăm că nu ar fi lipsit de interes să prezentăm opiniile citorva dintre cei aproape 400 de gospodari care, prin construcția unor asemenea instalații, și-au asigurat combustibilul necesar pentru prepararea hranei sau, așa cum se va vedea, chiar pentru încălzirea locuințelor.

„De trei ani nu mai am 
nevoie de butelie de ara
gaz" ®ste ceea ce ne"a mărtur'* sit de la început țăranul cooperator 
Teodor Bar, din comuna Sîmbăta, județul Bihor. „De trei ani, vara și iarna, folosesc în bucătărie, pentru prepararea mîncării și încălzitul apei, biogazul produs într-o instalație cu un volum de 8 mc. Am realizat-o singur, după un proiect publicat în revista „Tehnium". De fapt, nu-i altceva decît un bazin de beton cu o suprafață de 4 metri pătrați, acoperit cu un clopot metalic din tablă de 2 mm grosime. Toată instalația m-a costat 3 600 lei".Trebuie să menționăm că proiectul publicat in revista amintită aparține Institutului de chimie alimentară. însă varianta constructivă a cooperatorului Teodor Bar. a condus la un preț de aproape trei ori mai mic. De unde dovada că reducerea costului este încă posibilă.

„în iarna aceasta am avut 
nu numai gaze la bucătărie, 
ci și căldură în casă". în co' muna Cumpăna din județul Con
stanța, în curtea gospodarului Mircea 
Moroșanu se află una dintre cele 13 instalații de produs biogaz de pe teritoriul județului, realizate după proiectul inginerului Petre Buleci, de la Șantierul naval din Brăila. „Are o capacitate de 22 mc — ne spune gospodarul — și îmi asigură gazul necesar atît pentru bucătărie, cît și pentru încălzirea unei sobe de teracotă. Anul acesta n-am știut ce-i frigul în casă. Folosesc pentru producerea biogazului orice fel de dejecții animale sau de la păsări, frunze, buruieni și scaieți de tot felul. Eu am fost primul din sat care am făcut o asemenea instalație, dar acum mai sînt 5—6 amatori, inclusiv primarul".Se cuvine precizat că variantele constructive ale inginerului Petre Buleci sînt demne de luat în , considerație. Este necesar ca toate cele 13 instalații de produs biogaz, care funcționează cu bune rezultate plnă în prezent, să fie omologate și generalizate nu numai pe raza județului, ci și în alte zone ale țării cu condiții climaterice similare.

„Oamenii căutau unde 
am îngropat butelia". -cînd am aprins prima dată focul la aragazul din bucătărie — ne spune 
Alexa Ștefan Toader, — maistru instructor la școala generală de 10 ani din comuna Mihăilenî, județul Botoșani — oamenii au început să caute unde am ascuns butelia de aragaz. S-au convins și au rămas foarte mirați că în locul unde credeau ei că ar fi butelia nu era decît o groapă din beton plină cu bălegar. Ideea construirii instalației de biogaz am avut-o cu patru ani în urmă, inspirat după o schiță publicată în ziarul „Agricultura socialistă" de către profesorul Constantin Baron din Giurgiu. Nu are decît 5 mc, dar îmi asigură combustibilul pentru prepararea mîncării și apei calde la bucătărie. Am Încercat să folosesc biogaz și la iluminat, după același procedeu ce 
se utiliza cîndva in orașele și satele

BIOGAZUL

Față de obiectivul propus ca în fiecare comună să existe cel puțin 5 instalații, numărul comunelor care au realizat această sarcină este de numai 8. Se constată, totodată, că o mare parte dintre posesorii acestor instalații nu au folosit proiectele tip puse la dispoziția consiliilor populare județene, ci le-au realizat după concepție proprie sau după scheme apărute în diferite publicații. Semn că, după cum apreciau unii participanți la consfătuire, proiectele propuse de In
stitutul de chimie alimentară nu sint 
în măsură să stimuleze interesul 
populației, obiecțiile fiind asupra 
costului foarte ridicat al instalațiilor. Lucru dovedit și de faptul că prea puține din unitățile industriale, nominalizate pe fiecare județ pentru construcția instalațiilor de biogaz de capacitate mică, au primit solicitări din partea populației.Fără îndoială, rămînerile în urmă în realizarea obiectivelor propuse se explică, in primul rind, prin insuficienta preocupare a consiliilor populare locale. Pe bună dreptate, aprecia 
inginerul Ion Nicolescu, de la Consiliul popular al județului Argeș, că 
exemplul personal este cel mai im
portant factor în această mare ac
țiune de extindere a utilizării bioga
zului. Or, cum bine preciza el, pînă în momentul de față puțini sînt primarii sau alți membri ai birourilor executive ale consiliilor comunale care și-au construit o instalație de 
din Transilvania cu ajutorul gazului metan. Trebuie să vă spun că am rămas surprins : lumina dată de un „bec" de biogaz era albă, plăcută și mai puternică decît cea a unui bec de 100 W. Din păcate, nu am mai putut găsi „fileul" pe care arde flacăra și care devine incandescent și luminează. Am aflat că nu se mai fabrică la noi".Dealtfel, nu este singurul accesoriu solicitat de producătorii de biogaz care ar conduce la lărgirea ariei de aplicare a acestuia. La fel de căutate sînt și „radiantele infraroșii" — sîr- mă de nichelină înfășurată pe cilindri de șamotă — mult mai eficiente în cazul încălzirii locuinței decît sobele de teracotă care au randamente termice mai reduse.

„Altădată mă costau lem
nele 3 000 de lei, acum nu 
mai am nevoie de ele". In" genioasă și cu pricepere lucrată ni s-a părut instalația de produs biogaz a cooperatorului Corneliu Codrescu, din comuna Zătrcni, județul Vîlcea.Probleme ce se cuvin soluționate operativ

• Omologarea cît mai urgentă a instalațiilor din mediul rural, 
care au funcționat cu bune rezultate atit iarna, cît și vara, realizate 
după concepție proprie sau alte concepții ;

• In fiecare județ se impune reunirea resurselor umane și mate
riale în cadrul unei unități, specializate, cu prevederi de plan și res
ponsabilități clare, care să se ocupe de adaptarea, in funcție de con
dițiile concrete, a documentațiilor, de construcția și asistența tehnică 
a instalațiilor de biogaz pentru populație și unități agricole ;

• Institutul de chimie alimentară - unitate de cercetare desemnată 
a se ocupa de studierea, cercetarea ți implementarea instalațiilor de 
biogaz de capacitate mică - să realizeze un poligon experimental, cu 
toate instalațiile care funcționează cu bune rezultate, spre a le studia 
și perfecționa pentru a se ajunge la soluții constructive ieftine și cu 
randamente maxime pentru toate zonele climatice ale țării.

Anchetă realizată de Viaicu RADU

Este o încîntare să străbați livezile la ora înfloritului. Dar cele din județul Olt ni s-au părut a fi mai deosebite. Cum ați reușit să faceți livezile atit de frumoase ? — am întrebat în mai multe unități agricole. Și peste tot ni s-a răspuns : „Tovarășii de la Strejești ne-au ajutat mult". Iar .. tovarășii de la Strejești" nu sint alții decît specialiștii și lucrătorii Stațiunii de cercetare și producție pomicolă Strejești-Sîmbu- rești. din județul Olt.Cum pot lucrătorii acestei stațiuni să asigure pretutindeni asistența tehnică în unitățile agricole cu livezi mari ? La întrebarea noastră, care s-a dovedit a fi pînă la urmă incompletă. directorul stațiunii, tovarășul Ioniță Nicolescu. ne spune că de fapt nu este vorba numai de asistentă tehnică, și nu numai de livezile mari, ci de implicarea totală a stațiunii în dezvoltarea pomiculturii județului. în buna îngrijire și întreținere a întregului patrimoniu pomicol. fie că este vorba de proprietate de stat, cooperatistă sau individuală. Este aceasta una din direcțiile esențiale prin care stațiunea își exercită rolul pentru care a fost creată, si anume integrarea — pe baza sarcinilor stabilite în general cercetării științifice de conducerea partidului, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe baza unui program concret de măsuri și a unor decizii luate în acest sens de comitetul județean de partid — în activitatea de producție, pentru a-și putea îndeplini cu adevărat rolul de unitate de cercetare și rolul de îndrumare științifică și tehnică la nivelul județului. De fapt, cum se lucrează practic ?Stațiunea Strejești — Sîmburești deține o suprafață de aproape 4 000 hectare — din care 1871 hectare plantații pomicole. 1 078 hectare 

biogaz. Nu lipsită de interes ni se pare, în acest sens, inițiativa Consiliului popular județean Caraș-Seve- rin, care a realizat 10 instalații de biogaz cu capacitatea de 7,5 mc în curs de a fi puse în funcțiune acurti în gospodării individuale. Este, poate. cea mai eficientă formă de prezentare și popularizare a avantajelor pe care le oferă această sursă energetică. O inițiativă pe care o dorim extinsă și în alte județe.Experiența acumulată pînă în prezent întărește convingerea că, în etapa actuală, biogazul este cea 
mai accesibilă sursă de energie în 
gospodăriile sătești, capabilă să asi
gure in măsură tot mai mare com
bustibilul gazos necesar pentru ne
voile de consum la bucătărie și pen
tru încălzirea locuinței in perioada 
sezonului rece. Pentru aceasta, avînd în vedere obiectivele deosebit de mobilizatoare prevăzute de programul privind producerea de biogaz 
— construirea pînă la sfîrșitul cinci
nalului, in mediul rural, a 800 000 de 
instalații de biogaz — se cere o mai mare mobilizare a tuturor specialiștilor, la nivel central și local, pentru accelerarea punerii în valoare a celor mai economice, eficiente și valoroase soluții de producere și utilizare a biogazului, astfel ca această resursă să-și aibă cota sa de participare la realizarea marelui obiectiv care vizează asigurarea independenței energetice a tării.
El a avut ideea originală de a cupla două instalații mai mici — fiecare de cîte 8 mc — într-una singură, asigurindu-i un debit mare și constant de biogaz. „în fiecare iarnă mă costau lemnele peste 3 000 lei, ne spune cooperatorul. Acum nu mai cumpăr lemne și nu mai am necazurile cu fumul și cenușa. Instalația pe care singur mi-am făcut-o îmi asigură gazul pentru bucătărie și pentru încălzirea locuinței. Am calculat că o amortizez integral în cel mult patru ani. Așa că, în curînd, practic îmi voi încălzi casa fără să mai cheltuiesc nimic".Nu lipsită de interes, pentru toți cei care doresc să-și construiască o asemenea instalație, este recomandarea cooperatorului din Vîlcea, de fapt un mic secret care garantează funcționarea cu bune rezultate a instalației pe timp de iarnă. întreaga construcție, îngropată în pămînt, trebuie amplasată într-un loc cît mai însorit și protejată iarna de un solar. Aceeași soluție au adoptat-o, dealtfel, toți cei ale căror instalații funcționează și iarna.

plantații viticole. 720 hectare teren arabil și 96 hectare de pășuni naturale — organizată în 25 de ferme amplasate in tot județul. Fiecărei ferme i-a fost arondată o anumită zonă pomicolă, astfel îneît întreg patrimoniul pomicol județean se află sub atenta supraveghere și îndrumare a stațiunii. Fermele răspund de rezolvarea tu
IMPLICAREA CERCETĂRII W PRODUCȚIA AGRICOLĂ 

și roadele ei în livezile din județul Olt
DIN EXPERIENȚA STAȚIUNII DE CERCETARE Șl PRODUCȚIE POMICOLĂ STREJEȘTI-SlMBUREȘTI

turor problemelor tehnico-științifice ale pomiculturii din raza lor de activitate. Nimic nu se face fără ca specialiștii stațiunii să nu-și dea avizul. Ei stabilesc soluțiile tehnice și modalitățile de acțiune. Și aceasta nu din birou, ci concret, la fata locului. în livadă. Este de menționat și o altă acțiune de amploare inițiată de stațiune în acest an la indicația comitetului județean de partid. Este vorba de trecerea în mod organizat și sistematic la efectuarea tăierilor de rodire și de formare a coroanei și la pomii din gospodăriile populației, lucrări care. în acest sector cu pondere în pomicultura județului nu se făceau decît sporadic sau erau complet neglijate. Acesta este primul an. ne spunea directorul stațiunii, cînd tăierile de rodire s-au făcut pe 95 la sută din 

anina: Realizări ale 
constructorilor centralei 
termoelectrice pe șisturi 

bituminoaseLa Anina, în Munții Banatului, se află în stadiu avansat lucrările menite să asigure punerea în funcțiune a primului grup energetic de 330 MW a noii centrale termoelectrice care se înalță aici. Aceasta este prima centrală electrică din țara noastră care va funcționa prin arderea șisturilor bituminoase. în final, noul izvor de energie va dispune de trei grupuri energetice cu o putere instalată totală de 990 MW. Hotărîți să cinstească marile evenimente ale acestui an — aniversarea a 40 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului — colectivele de muncă ale celor 6 mari întreprinderi care concură la realizarea acestui obiectiv acționează cu răspundere muncitorească, in- tensificînd de la .6 zi la alta ritmul de execuție, efectuînd probe pentru punerea în funcțiune. între cele mai importante realizări, premergătoare momentului cînd de aici vor pleca spre sistemul națio-
VIDELE: Nob sonde 

în funcțiuneîntre acțiunile întreprinse la schela de producție petrolieră Videle pentru creșterea cantităților de țiței extrase zilnic se numără și cele privind punerea în funcțiune de noi sonde. Ca urmare a aplicării unui amplu program de măsuri privind scurtarea perioadei de efectuare a probelor de producție, pînă in prezent, în acest an, au fost date în folosință 39 sonde, cu 3 mai multe decît sarcinile de plan la zi. Producția lor se ridică la peste 140 tone țiței pe zi. In prezent se fac probele de producție la alte 14 sonde. Lucrările de execuție au început, de asemenea, la alte 53 sonde moi. De remarcat că în zona Hîrlești se află în curs de foraj sonda 6 030, avînd cea mai mare adîncime, de peste 6 000 m. Mai consemnăm faptul că, prin aplicarea a numeroase măsuri geologo-teh- nice, precum și prin îmbunătățirea activității de intervenție, în perioada ce a trecut din luna mai, petroliștii teleormăneni au extras zilnic cu 100 tone mai mult țiței decît în prima decadă a lunii aprilie din acest an. 
(Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii").

suprafața pomicolă a județului, din care 80 la sută a fost „tăiată" tehnic. adică, cum se spune, ca la carte".Pomicultura județului a cunoscut si cunoaște o dezvoltare continuă, mai ales pe linia ridicării calității și a creșterii randamentului livezilor. Cîteva cifre sint concludente, în perioada 1983—1985 s-a prevăzut să fie realizate 2 120 hectare de plan

tații noi de pomi din diferite specii, 170 hectare de plantații cu arbuști fructiferi, iar 400 hectare se vor planta cu căpșuni. Primul lucru pe care îl ■ oferă stațiunea pentru realizarea acestor programe este materialul săditor. în această privință ea are o contribuție esențială, din anul 1977 tot materialul săditor pomicol fiind produs numai în pepinierele proprii. în acest cincinal stațiunea va produce și va pune la dispoziția unităților agricole și a gospodăriilor populației 3 713 000 de pomi altoiți. 2 400 000 de arbuști fructiferi. 91 000 000 de stoloni de căpșuni, precum și mai multe milioane de vițe altoite. Deci material săditor în milioane de exemplare ! Dar la baza producerii lui stă criteriul calității. La una din ferme, cea din Cîmpu Mare, profilată pe produ-

nal primii kilowați de energie electrică, amintim terminarea cazanului primului grup energetic, care acum se află cu focul aprins pentru uscarea zidăriei, terminarea liniei de benzi dintre carieră și buncărul cazanu-
in ™ » Puternică angajare muncitorească
(Urmare din pag. I)teriale, domeniu în care s-au înregistrat peste 8 milioane lei economii, iar costurile de producție au fost în această perioadă mai mici cu 26,2 lei pe tona de cărbune, ceea ce a permis să se obțină un plus de peste 10 milioane lei la producția netă.Asemenea realizări au obținut și colectivele minelor Petrila. Paro- șeni, Lonea. Livezeni și Vulcan, de unde se trimit spre preparații însemnate cantități de cărbune, îndeosebi pentru serpicocs.Pe prim plan - creșterea productivității munciiO contribuție însemnată la creșterea producției de cărbune destinat cocsificării trebuie s-o aducă întreprinderea minieră Lupeni, mină cu un înalt nivel de mecanizare, de unde se extrag zilnic peste 7 000 tone de cărbune cocsificabil. în perioada ianuarie — aprilie, în două luni prevederile de plan au fost realizate și depășite, iar în celelalte două luni planul n-a fost îndeplinit, ceea ce a dus la acumularea unor restanțe.. Nerealizările se localizează în unele sectoare de producție unde, ca urmare a obținerii unor productivități mai „mici decît cea planificată, nu s-a realizat ritmic planul. Analiza exigentă făcută de comitetul de partid și de consiliul oamenilor muncii a pus în evidență o serie de neajunsuri de ordin organizatoric. Este vorba în primul rînd de folosirea nejudicioasă a personalului. Astfel, în vreme ce posturile planificate în cărbune nu au fost integral asigurate, numărul posturilor la activitățile de întreținere și deservire a fost mai mare. La aceasta s-au adăugat și unele greutăți obiective întîmpinate la complexul de mare înălțime, care a străbătut o zonă cu steril.Ca atare, în cadrul măsurilor adoptate, comitetul de partid și de conducere al minei au pus accentul pe creșterea numărului de posturi in cărbune și îmbunătățirea tehnologiilor de extracție, în vederea ridicării 
productivității muncii la nivelul do
tării tehnice. Eliminîndu-se și alte neajunsuri constatate la anumite locuri de muncă, aplicîndu-se cu consecventă măsurile tehnico-organi- zatorice stabilite, colectivul minei Lupeni și-a redresat activitatea de producție încă din prima zi a lunii mai, depășind in fiecare zi prevederile de plan și acumulînd. pînă în prezent, un plus de peste 2 000 tone cărbune cocsificabil.

— în această lună, nu numai că 
planul va fi îndeplinit ritmic, dar 
îl vom și depăși cu 5 000 tone de 
cărbune, pentru a recupera cît mai grabnic restantele acumulate — ne asigură inginerul Dumitru Dănciu- 
lescu, directorul tehnic al minei. Toate capacitățile de producție. între care și 11 complexe mecanizate, se află în funcțiune și sîntem hotărîți să sporim în continuare producția de cărbune cocsificabil.Datori la producția de cărbune destinat cocsificării sînt și minerii din Bărbăteni, unde, din cauza ne- 
cerea materialului săditor viticol și pomicol și organizată pe metode de înalt randament, discutam cu șeful fermei, Ilie Măcău : „Anul acesta am produs 20 000 de nuci altoiți — ne spune. Dar nu oricum. Se constată o anumită degenerare la această specie. Sînt mulți nuci care fac fructe mici și au o slabă rezistență la boli. De aceea, pentru altoire am ales cel mai 

valoros material adunat din întreaga tară, pentru a obține fructe mari și pomi viguroși".Se cuvine aici să facem o precizare. Deși are un profil de cercetare și producție complex, sub raport științific. stațiunii din Strejești — Sîmburești i-a fost încredințată sarcina de a se ocupa in mod deosebit de cultura prunului. Considerentele specializării unității în această direcție sînt multiple. Primul și cel mai important constă în faptul că stațiunea este situată într-o zonă — a dealurilor Carpaților meridionali — de largă răspîndire a prunului, în județul Olt. prunul deține o pondere de peste 60 la sută din numărul total de pomi, ceea ce impune aprofundarea cercetărilor pentru a- meliorarea acestei specii valoroase care reprezintă 48 la sută din patri- 

lui, a stației de pompe de apă brută necesară răcirii instalațiilor, precum și a stației de pompe păcură treapta a doua, a altor trei stații destinate pompării apei de la noul lac de acumulare amenajat pe rîul Miniș, precum și a liniei elec- 

asigurării capacităților de producție planificate, slabei exigențe în controlul aplicării măsurilor de protecție a zăcămîntului, s-au înregistrat stagnări ale unor capacități de producție.O mare importanță pentru creșterea producției de cărbune cocsificabil, mai ales la minele Lupeni, Bărbăteni și Uricani. are îmbunătă
țirea calității cărbunelui extras și 
trimis preparației din Lupeni. în primele patru luni ale acestui an, conținutul de cenușă a cărbunelui supus spălării a fost depășit cu 5,7 puncte, ceea ce a determinat obținerea unor coeficienți de recuperare în huilă mai mici cu 4,2 puncte față de prevederi. Calculele arată că dacă s-ar fi respectat procentele admise de cenușă în cărbunele extras și trimis preparațiilor din Co- roești, Petrila și Lupeni, s-ar fi obținut suplimentar peste 130 000 tone huilă pentru cocs.La conducerea Combinatului minier - optimism ; pe ce se întemeiază ?în finalul investigațiilor noastre discutăm cu inginerul Iulian Cos- tescu, director general al Combinatului minier Valea Jiului.— Ce acțiuni veți întreprinde In continuare pentru creșterea producției de cărbune cocsificabil ?■ — în ansamblul măsurilor pe carele întreprindem pentru a răspunde prin fapte sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în vederea creșterii producției de cărbune cocsificabil, acordăm o atenție deosebită asigurării capacităților de pro
ducție necesare bunei desfășurări a 
procesului de extracție, promovării 
și extinderii tehnologiilor de mare 
randament și, nu în ultimul rind, 
creșterii productivității muncii, atît prin folosirea judicioasă a complexelor mecanizate, cît și prin introducerea unor noi utilaje și instalații în subteran. Concret, specialiștii combinatului urmăresc îndeaproape realizarea suplimentară a peste 200 m 1 la pregătirea a noi fronturi de lucru, ceea ce ne poate asigura condiții de a extrage in plus cîte 200 tone cărbune cocsificabil pe zi, precum și înfăptuirea integrală a celor 11 000 metri de lucrări de pregătiri. în acest scop, chiar în cursul acestei luni, la Lupeni, Uricani și Dilja vor intra in producție noi 
combine de abataj. în același timp, la Uricani, Lupeni și Bărbăteni — unde se extrage cărbune cocsificabil — se va acorda o atenție și mai mare decît pînă acum organizării 
superioare a muncii și asistentei 
tehnice în toate trei schimburile, în așa fel îneît să se realizeze viteze sporite de avansări — cel puțin 35 metri pe lună la abatajele frontale de mare capacitate și 150 metri la lucrările de pregătiri in cărbune dotate cu combine de înaintare.în ce privește extinderea și aplicarea tehnologiilor avansate de extracție a cărbunelui, punem accent în această perioadă pe generalizarea la Vulcan și Aninoasa a metodei de 
extracție cu tavan artificial de rezis
tență, cu ajutorul căreia productivi
tatea muncii va crește cu cel puțin 
o tonă de cărbune pe fiecare post.

@ S H H S @ Blmoniul pomicol național și pentru valorificarea superioară a producției. în această privință stațiunea are obiective precise privind selecția în cadrul speciilor autohtone, crearea de noi soiuri, introducerea și încercarea sortimentului valoros creat in străinătate, constituirea colecției naționale și a fondului de germo- plasmă și organizarea culturilor de 

concurs pentru stabilirea sortimentului zonal.Revenim însă cu întrebarea : cum reușesc fermele acestei stațiuni — care însele au planuri de producție și cercetare mari, și care toate la un loc și-au realizat și depășit în 1983 planul la toți indicatorii, obtinînd beneficii substanțiale de peste 35 milioane lei — să îndeplinească și această sarcină suplimentară de coordonare. sprijinire și îndrumare a activității de producție pomicolă din unitățile agricole ? întrebarea este oarecum greșită în esența ei. pentru că. spunea în continuare directorul stațiunii, nu este o sarcină suplimentară. ci însăși rațiunea existentei stațiunii. Toți lucrătorii stațiunii au înțeles că nu este un supliment, un adaos, o povară, ci însăsi misiunea lor. Și oamenii de aici au fost 

trice de 400 kV, prin care se transportă energia în sistemul energetic național. O realizare de mare cinste pentru montori este terminarea lucrărilor de montaj al turboagregatului. (Nicolae Cătană, corespondentul „Scînteii").

Totodată, vom extinde experiența bună în folosirea mijloacelor mecanizate de la sectorul IV al minei Lupeni, precum și de la Uricani și Paroșeni, unde, cu complexe romanești de tipul S.M.A. 2, se obțin productivități constante de 14 tone cărbune pe post.O altă rezervă ce o vom pune in valoare va fi reducerea, în medie cu 
cel puțin 5 zile, a timpului de intro
ducere și montare a noilor complexe 
mecanizate. Timpul astfel ciștigat ne va permite să obținem la fiecare complex o producție suplimentară de circa 2 000 tone cărbune. Aș dori să precizez că la Lupeni va intra in luna iulie in producție un nou complex de mare înălțime și cu productivitate ridicată și tot aici, la sectorul IV, un complex S.M.A. Și la Bărbăteni, în cursul lunii mai va fi pus in funcțiune un nou abataj frontal cu susținere individuală și tăiere cu combina. De fapt, intrarea în producție a unor noi capacități va continua în cursul Întregului an.— O parte din nerealizările înregistrate la cărbune pentru cocs se datorează activității necorespunzătoare de la cariera Clmpu lui Neag. Ce se întreprinde pentru redresarea situației în această unitate minieră?— într-adevăr. datorită nerealiză- rii integrale a programului de des- copertare și greutăților întîmpinate la transport, atît la Cîmpu lui Neag, cît și la microcarierele de la Lupeni, Cimpa și Jiet se înregistrează unele rămineri in urmă. Aici vom impulsiona ritmul lucrărilor de excavați! pentru realizarea suplimentară, pină la sfîrșitul anului, a unui volum de cel puțin 2,1 milioane mc la desco- pertă și obținerea, pe această cale, a unei producții suplimentare de peste 300 000 tone cărbune.— Ce preocupări există pentru îmbunătățirea calității cărbunelui extras și perfectionarea tehnologiilor de preparare a cărbunelui î— Avem în vedere. în primul rînd. întărirea controlului calității cărbunelui, încă de la extragerea în abataje, și asigurarea funcționării în bune condiții a instalațiilor de con- casare ce există la unele întreprinderi miniere. în paralel, urmărim montarea unor noi instalații, cum este cazul la Uricani. cu ajutorul căreia se va îmbunătăți cu două puncte calitatea cărbunelui ce va fi expediat preparației din Lupeni. De asemenea, tot pentru îmbunătățirea calității cărbunelui, întreprinderea de preparare a cărbunelui din Valea Jiului a luat măsuri pentru încheierea lucrărilor de reglaj la prepara- ția Petrila. mărirea capacității circuitelor de filtrare pentru reducerea pierderilor de cărbune flotat la Coroești și îmbunătățirea parametrilor de lucru la mașinile de zetaj pentru deșlamarea cărbunelui de dimensiunile 1—3 milimetri la prepa- rația din Lupeni.Sîntem ferm hotărltl să ne mobilizăm toate forțele pentru înfăptuirea sarcinilor care ne revin nouă, celor ce muncim în bazinul carbonifer al Văii Jiului, să dăm patriei în acest an cantități sporite de cărbune cocsificabil. Creșterea producției de cărbune cocsificabil și obținerea încă din primele zile ale acestei luni a unei producții zilnice de huilă pentru cocs mai mare cu 1 000 tone decît în luna aprilie ne întărește convingerea că ne vom îndeplini integral prevederile de plan.

formați în acest spirit. Să înțeleagă cercetarea nu ruptă de activitatea de producție, ci strîns împletite între ele îneît să nu poți face deosebirea in practică de unde începe cercetarea și de unde începe producția.„Totul depinde de oameni" — continuă directorul, mărturisindu-ne un gind care evoca perioade cînd nu totul era chiar atît de bine înțeles... într-una din livezile stațiunii venea agale, printre rindurile de pomi, un tînăr purtind pe umăr o jachetă. „îl vedeți pe băiatul acesta ? E de sase luni la noi. De cînd a venit și-a început activitatea cu foarfecele în mină, la tăiat pomii, la tăiat viile, ca orice muncitor. L-am verificat, treptat, la toate lucrările dificile ce se execută în stațiune. Ei, aflati că este inginer". Și ? — încercăm noi să punem o întrebare care să exprime nedumerire. „Nu. nu e cazul de nici o nedumerire. Acum sînt sigur că acest tînăr inginer va fi și un meseriaș de prima mînă. Va ști să îndrume pe orice muncitor, pe orice tehnician. Că și-a completat în mod fericit cunoștințele din facultate cu activitatea practică".Acesta este spiritul în care sînt formați toți specialiștii și muncitorii de aici. Tocmai asta voia să spună directorul cînd afirma că totul depinde de oameni. Este aici o excelentă pedagogie a muncii, a formării unor specialiști-meseriași în adevăratul înțeles al cuvîntului. care a transformat această unitate — creată în perimetrul unei întreprinderi agricole de stat nerentabile, cu pierderi, devenită, ulterior. în 1981, stațiune de cercetare si producție pomicolă — într-o unitate-etalon a cercetării și producției agricole din țara noastră.
Aurel PAPADIUC
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VIITORUL UMANITĂȚII ÎN VIZIUNEA
APOLOGEȚILOR CAPITALISMULUI
sau „arta de a falsifica adevărul"

O privire chiar șl sumară asupra literaturii 
social-politice mondiale din ultimii ani este de 
natură să remarce creșterea vertiginoasă a 
lucrărilor, studiilor, cercetărilor consacrate viito
rului. Lucrări precum „Anul 2000" (H. Kahn, 
A. Wiener), „Viitorul lumii occidentale" (D. 
Beli), „Viitorul nestrunit" (Pierre Daix), „Viito
rul nu e scris nicăieri" (Miche! Ponia- 
towski), „Pentru a ieși din secolul al XX-lea" 
(Edgar Morin), ca să nu menționăm decît citeva 
titluri, au avut o largă audiență tocmai pentru 
că încearcă să descifreze complexitatea indis
cutabilă a evoluției societății contemporane. 
Dacă dintotdeauna societatea a căutat să-și 
formeze o imagine a devenirii sale viitoare, in 
condițiile amenințărilor grave la adresa omului 
și omenirii generate de situațiile de criză,

întrebarea privind viitorul devine cu atît mai 
actuală și mai presantă.

Restructurările care s-au produs în gîndirea 
burgheză contemporană includ ca o compo
nentă importantă tentativa de a valorifica din 
perspectiva intereselor societății capitaliste pro
gresele pe care le-au cunoscut în ultimele decenii 
metodele de prognoză și de prospectare a 
dezvoltării social-economice.

Pe fondul declinului vechilor Ideologii capi
taliste ale expansiunii economice, ale statului 
bunăstării generale, al lipsei lor de audiență - 
accentuată de criza economică mondială — 
asistăm la tentative de a reînnoi discursul 
apologetic și prin apelul la metodele moderne 
de prognoză. Tocmai pentru că exprimă o 
dimensiune din ce în ce mai importantă, răs

punde unor necesități profunde ale existenței 
noastre, modelarea viitorului este mai subtil 
supusă unor prelucrări ideologice. Se poate chiar 
spune că sub mantia aparent neutră a studierii 
viitorului se constituie o nouă formă de 
apologie a capitalismului, o nouă modalitate 
de a distrage atenția nu numai de la contradic
țiile grave care confruntă acest sistem, ci și de 
la noua alternativă istorică pe. care o propune 
filozofia marxistă, de la varianta socialistă de 
dezvoltare spre care se îndreaptă tot mai ferm 
opțiunea popoarelor, lată de ce viitorologia, care 
angajează o întreagă istorie, aspirațiile contem
poranilor, se constituie ca un domeniu predilect al 
confruntărilor de idei, al disputelor teoretice și 
ideologice contemporane, domeniu in cadrul că
ruia filozofia marxistă - prin participare activă - 
deschide noi orizonturi gîndirii și practicii sociale.

Noi tentative de a 
manipula aspirațiile maselor

încrederea exagerată a vechilor teorii apologetice in capacitatea societății capitaliste dezvoltate de a suspenda opozițiile fundamentale, de „a pacifica" interesele antagoniste de clasă a fost infirmată de accentuarea — sub influenta crizei economice actuale — a inegalităților capitalismului contemporan. Pe fondul recunoașterii lipsei de audiență socială a ideologiilor mistificatoare, multi autori pledează pentru „re- înarmarea morală" a capitalismului pentru înnoirea ideologiei sale, spre a preveni erodarea valorilor burgheze și a contribui la prelungirea existentei acestui sistem politic.în domeniul social, formele de evoluție nu sînt cu totul și mecanic implicate in condițiile care le-au generat. studiile recente de prognoză dovedind că din aceeași stare se pot dezvolta linii de evoluție diferite („viitori posibili"). Previziunea socială trebuie să se raporteze la voința grupurilor sociale care intră in acțiune, să conțină o ipoteză, care, pornind de la studiul acestor tendințe. include totdeauna 'opțiuni valorice.' interese sociala''Wointa de a modelă realitatea.. ,in. .Ipțnipa •lor. 
Tocmai de aceea, studiile viitorolo- 
gice nu se pot rezuma doar Ia con
statarea faptelor, la studierea a ceea 
ce este, ci implică și opțiunea pen
tru ceea ce „trebuie să fie" ; un „trebuie să fie" ce ee cere înțeles nu ca o proiecție pur subiectivistă, arbitrară, dar care implică voința de a înrâuri. de a modifica, de a transforma.Dacă viata socială este deschisă unor căi diferite de evoluție, dacă — așa cum spunea Robert Jungt —

nu există ..un singur viitor" ci ..mai multe", atunci apare limpede că ziua de mîine depinde intr-o măsură mai mare decît putem crede la prima vedere de noi. de atitudinea si voința noastră politică pe care le promovăm. de aspirațiile pe care le împărtășim. Mai ales intr-un moment dificil al umanității, cum este acesta al sfirșitului de veac și de mileniu, cînd omenirea este confruntată cu o serie de probleme extrem de complexe, cînd o serie de forțe reacționare se foloăesc de consecințele crizei economice mondiale pentru a manipula aspirațiile și opțiunile cetățenilor în direcții contrare intereselor lor autentice, capătă o deosebită actualitate aprecierile întemeietorilor marxismului potrivit cărora legile in 
viața socială și în dezvoltarea istorică 
își' creează cîmp de manifestare prin 
intermediul activității umane, a gru
purilor sociale. Această realitate este un îndemn în plus pentru a combate' încercările de mistificare a evoluției istorice, de a „prelucra" o asemenea problemă de cardinală importanță din perspectiva unor interese de clasă înguste.Dialectica subtilă a elementelor obiective și subiective în devenirea socială trebuie să ne pună în gardă fată de diferite orientări care se prezintă fie cu totul ..obiective", ca exprimînd acele tendințe de evoluție indicate de calculul riguros al faptelor și proceselor, fie împotriva, celor ce neagă orice sens al istoriei, orice valabilitate a conceptului de progres social, motivînd astfel, în plan teoretic, ascensiunea forțelor reactionâre. tentativa lor de a acapara puterea. Dar să exemplificăm.

colectiv de oameni de știință din America de Sud. afirmă deschis necesitatea unei poziții ideologice, subliniază importanta hotărâtoare a factorilor sociali în rezolvarea problemelor cu care este confruntată lumea contemporană.
„Modelul prezentat In această lu

crare (n.n. — este vorba despre lucrarea „Catastrofă sau o nouă societate" apărută și în Editura politică) este evident un model normativ, ara
tă autorii. Nu este vorba de o încer
care de a descoperi ce se va intîmpla 
dacă vor continua tendințele actuale, 
ci de a indica un mod de atingere a

unui țel final, o lume eliberată de 
subdezvoltare și mizerie. Modelul nu 
are pretenția de a fi «obiectiv» în 
sensul de a fi independent de va
lori, așa cum se înțelege în general. 
Modelul ilustrează o concepție des
pre lume împărtășită de autori și 
față de care ei sînt adine angajați. 
Pe de altă parte, este obiectiv prin 
aceea că pleacă de la o imagine dis
tilată, dar realistă a problemelor ce 
stau în fața omenirii și caută soluții 
bazate pe capacitatea de schimbare și 
pe creativitatea pe care societățile 
omenești au dovedit-o atît de des în 
trecut".

Știința în sprijinul societății, 
nu al eludării realităților 

sociale!

INIȚIATIVE MERITORII ÎN ACTIVITATEA CULTURALĂ

Muzica și muzicienii pe marile 
platforme industrialeUna dintre remarcabilele întîlniri muzicale, din ultima vreme, dintre artiștii amatori și profesioniști, dintre creatorii de artă și muncitorii marilor întreprinderi industriale din sectorul II al Capitalei. a fost cea la care au participat compozitori, muzicologi și artiști ai Teatrului „C. Tănase": manifestarea de la întreprinderea de mecanică fină. Tovarășa Ecaterina Tucă, secretar al comitetului de partid al sectorului, ne vorbea și de concertele pe care Conservatorul „Ciprian P6- rumbescu" și Uniunea compozitorilor le-au organizat la Combinatul de prelucrare a lemnului Pipera și, în general, remarca sprijinul acestor instituții în împlinirea unor acte artistice de valoare. Pentru că, într-a- devăr, și Uniunea compozitorilor. și Conservatorul „Ciprian Porumbes- cu" (reprezentat de corul „Madrigal", dirijat de Marin Constantin), și artiștii teatrului „C. Tănase" (aceștia mai ales în ultima perioadă) — sînt o prezență permanentă pe

platformele industriale bucureștene. La întreprinderea de mecanică fină, la „Semănătoarea" — după părerea muzicologului Nicolae Călinoiu, președintele Uniunii compozitorilor, a lui Teodor Gheorghe, reprezentînd Comitetul municipal de partid București — dialogul intitulat „Muzicienii în mijlocul oamenilor muncii" a fost realmente o sărbătoare, s-a împlinit cu învățăminte rodnice nu numai pentru reprezentanții marelui public, dar și pentru creatorii- artiști. La Institutul de cercetări chimice, „Madrigalul" a lansat noi cîntece dedicate secretarului general aî partidului (compoziții semnate de Marin Constantin), pagini corale românești de mare popularitate (autori: FranciSc Hubic,Gheorghe Danga, Ion Vin- tilă. Radu Paladi), ma- drigale-bijuterii („Fire, fire" de Morley, „I vaghi fiori" de Palestrina, „Madona mia cara" de Orlando di Lasso); de asemenea, s-au ascultat : vioara tînărului student Gabriel Croitoru și vocea

frumos arcuită (cu toate datele clarității, forței, necesare bogatului repertoriu pentru tenor) a lui Florin Georgescu.Cel mai recent dialog a avut însă de curând loc la Centrul național de fizică de pe platforma Măgurele, citadelă a științei, în care savante cercetări duc la aplicații de excepție, la complicate experimentări pentru producție, unde, la tot pasul — cum remarca Ștefan Goa- ge, secretar al comitetului de partid al sectorului 5 — ți se demonstrează legătura între fizică și toate ramurile de producție. De fapt, la această întîlnire intre compozitori și fizicieni primul cuvint l-au avut gazdele. Pentru că nu-i simplu de explicat în cîteva cuvinte (așa cum au avut bunăvoința Gheorghe Se- inenescu, secretarul organizației de partid de la Institutul de fizică și inginerie nucleară, Alexandru Berinde și Florea Scarlat, directori adjuncți științifici), rostul principalelor instalații nucleare de cercetare, la care lucrează sute de fizicieni,

chimiști, ingineri nuclea- riști. La Centrul național de fizică se nasc „compoziții de anvergură" — cum le numea cercetătorul principal Petrică Șan- dru — asemenea actelor de creație artistică. ...Și, a fost mai întîi o călătorie în lumea științei, după care s-a dat cuvîntul lui Marin Constantin și madri- galiștilor săi, la fel de pasionați, de îndrăgostiți de perfecțiunea rostirii fiecărei fraze, și studenților Emil Oprea, Gabriel Croitoru, pentru ca in final și gazdele și muzicienii să conchidă că la platforma Măgurele, acolo unde știința, inteligența, fantezia, dăruirea sint datele cu care se începe fiecare lucrare, fiecare obiectiv — Muzica poate fi cu adevărat oaspete de onoare. Și dacă în amfiteatrul Facultății de fizică. nu peste multă vreme vor răsuna în citeva „după-amieze camerale" cvartete beetho- veniene sau liedurile lui Enescu, aplauzele vor ști să răsplătească interpretările de aleasă distincție.
Sm a randa OTEANU

Galeriile de artă — larg deschise
oamenilor muncii

Pledoarii disimulate pentru 
modelul și valorile societății 

capitaliste

Multe din lucrările de profil din literatura social-politică occidentală transpun în mod programatic in viitor „rădăcinile" actuale ale ordinii sociale burgheze. Imaginile pe care le propune asupra viitorului ideologia burgheză contemporană constituie o extrapolare a celor mai presante probleme ale actualității, fie că este vorba de criza valorilor liberalismului burghez, sau de aspecte sociale globale, cum sint cele privind viitorul resurselor energetice ori problemele conservării mediului înconjurător. Transferarea in viitor a so
luțiilor capitaliste la problemele so
cial-politice actuale este o modalitate 
„preferată" a multora de a cultiva 
iluzia perenității vechiului sistem 
social-politic. De pildă, H. Kahn și A. Wiener, în binecunoscuta lor lucrare „Anul 2000", operînd cu cîteva variabile-cheie — populație, alfabetizare, produs național total, surse de energie, putere militară ș.a. — urmăresc tendințele și ritmurile acestor componente folosind in acest scop, calculatorul electronic. Lumea anului 2000 apare în esență ca o lume în care se păstrează structurile sociale din prezent, amplifieîndu-se doar componentele lor. Se construiește astfel o lume standard. în care cititorul recunoaște cu ușurință imaginea societății capitaliste dezvoltate cu toate elementele sale caracteristice. Nu se vorbește nimic despre alte tipuri de civilizații, care și-ar propune priorități diferite si ar fi ghidate de sisteme de valori deosebite.Apare limpede că asemenea modele sînt construite pe anumite opțiuni valorice, conțin o evidentă problematică ideologică. Fără a nega utilitatea lor în ceea ce privește detașarea unor tendințe reale, surprinderea unor procese și corelații care urmează să aibă evoluții ulterioare interesante, aseme
nea studii promovează — în diferite 
feluri — modelul și valorile socie
tății capitaliste, evident într-o ma
nieră disimulată, folosind in acest 
scop variantele așa-zis obiective 
propuse de computer.Dintotdeauna cercurile conducătoare din societățile bazate pe inechitate socială, de clasă au căutat să-și justifice practica social-politică re- curgind fie la elemente de tradiție. fie la eternizarea unei ordini socotite a fi „naturală" sau divină, în perioada contemporană aceste 
cercuri își reînnoiesc discursul

ideologic apelind la prognozele so
ciale, proiectînd în viitor tocmai so
cietatea pe care o reprezintă sau,cel 
puțin, trăsăturile sale de bază, pre- 
zentînd-o ca fiind singura rațională, 
încercînd să modeleze conștiințele și 
comportamentele oamenilor in spiri
tul principiilor ei de funcționare. Proiecția devine astfel o prezentare disimulată a structurilor și intereselor unui grup social.Referindu-se tocmai la această finalitate ideologică a studiilor de acest fel, H. Marcuse sublinia cu înțeles că „se fac eforturi de a prevedea 
mai ales pentru a împiedica un viitor, 
decît pentru a contribui la realizarea 
lui".Iar Lucien Mugnier-Pollet releva semnificativ : „căutarea de posi
bilități nu este dusă pînă la capăt și în redactarea unor anumite 
scenarii, primul act acoperă axioma 
fundamentală : acceptarea pentru vii
tor a unui anumit sistem socio-econo
mic. In același fel, calculul consecin
țelor ipotezei centrale se realizează 
prin aplicarea legilor economice — 
niciodată invocate — ale sistemului.O expresie ilustrativă a acestui rol jucat de' studiile viitorologice este și realitatea că multe din asemenea cercetări părăsesc caracterul normativ. rezumîndu-se doar la urmărirea în timp a unor procese actuale ; astfel ele nu mai oferă soluții Ia problemele prezentului, nu mai conturează variante și alternative de depășire a unor dificultăți, nu mai imaginează alte structuri care să corespundă noilor necesități, ci prezintă, cel mai adesea, tabloul implicațiilor economice și sociale ale actualelor tendințe. Primul raport al Clubului de la Roma a fost primit cu severe critici tocmai pentru că. rezumîndu-se ’a o asemenea urmărire în timp a evoluțiilor actuale, eludînd dimensiunea socială a acestor procese, preconiza creșterea zero, ceea ce însemna în fond conservarea actualelor, decalaie economice dintre națiunile lumii, menținerea statu quo-ului.Este demn de subliniat că împotriva acestor tendințe obiectiviste se ridică, nu numai oameni politici progresiști, ci deopotrivă și cercurile științifice. Dacă „Omenirea Ia răs- pîntie". un alt raport al Clubului de la Roma marca deja un progres prin negarea presupusei neutralități a modelelor mondiale, studiul ..Catastrofă sau o nouă societate", elaborat de un

Sînt, desigur. probleme globale care preocupă și trebuie să preocupe omenirea în ansamblul ei. în ultimul timp, pe fondul recunoașterii unei crize reale a vechilor ideologii ale capitalismului, teoreticieni ai societății „post-industriale". caută să propună noi teme pe care să le preia mass-media în încercarea de a pre- ' veni tendințele centrifuge, de'a conserva statu-quo-ul.Asistăm din partea ideologiei burgheze la intensificarea tentativei de a fabrica tot felul de „amenințări" la adresa umanității, de a le proiecta în viitor, acolo unde sînt mai puțin verificabile. pentru a obține adeziunea cetățenilor. Avem în fond de-a face cu o operație de rutină ca a vechilor magicieni care își inspăimîntau publicul pentru a-1' face receptiv la o „nouă" prezicere.Spectrul unei amenințări comune, ce ar plana deasupra viitorului societății și ar reclama, deci, noi strategii „globale" situate deasupra oricăror vremelnice „interese de clasă", e prezentat intr-o lumină chiar mai sumbră in lucrarea lui Michel Ponia- towski „Viitorul nu e scris nicăieri". Titlul însuși sună ca o constatare venită din afara opoziției ideologice care definește gîndirea socială contemporană. Nici o forță angajată in conflictul ideologic, vrea să sugereze titlul cărții, nici marxismul și nici vreuna dintre teoriile care i se opun nu ar'avea de partea ei avantajul de a ști . dinainte cum va arăta viitorul omenirii. Există o amenințare comună a neprevăzutului căreia cu toții va trebui să-i facem față.Pe această dezorientare a conștiinței comune în fața necunoscutului, cultivată cu insistență, scontează și scenariul acelor cărți care conturează tabloul unei amenințări globale.Cu toate pretențiile de a nu fi situat „de nici o parte" a confruntării ideologice contemporane, de a prezenta „neutru" riscurile viitorului, un asemenea discurs are deja toate caracteristicile unei ideologii partizane.Finalitatea sa ideologică nu întîrzie însă de a se prezenta singură. „Marea dezordine" actuală, cum o definește explicit titlul unui capitol, nu ar face decît să pregătească nașterea unei viitoare „civilizații științifice".O asemenea trecere la un „nou" tip de societate nu ar mai avea, spre deosebire de procesele social-istorice pe care le-a analizat marxismul, o componentă de clasă semnificativă. Forța sa motrice ar fi de această dată pur și simplu o mutație in domeniul comunicării umane. „Revoluția tele- matică", cum o numește autorul, în plină desfășurare deja, ar reprezenta de fapt mariajul dintre informatică, sistemele de -omunicații și televiziune. „Societatea telematică este o 
depășire i societăților socialo-mar- 
xiste si capitaliste. Logica sa proprie, 
trăsătu-iTe zale virtuale merg din
colo de acestea. Aș spune că aproa
pe vrvfiaurează o altă lume. Capi- 

șt socialo-marxismul sint 
produsul societății industriale. So- 
aiotetea științifică în care intrăm 
are puține legături cu societatea in
dustrială. Ea este de o altă natură, 
funcționează altfel, iar obiectivele 
sale sint diferite. La limită, nici ca
pitalismul, nici socialo-marxismul nu 
au sens, nici loc în societatea știin
țifică in cadrul căreia telematica 
formează osatura și luminează 
structurile noastre cunoscute și tra
diționale".Telul unor atari previziuni asupra viitorului social este limpede : salvarea cu orice preț a imaginii destu] de ridate a societății capitaliste prin introducerea unei diversiuni ideologice. Care însă, ca să-1 parafrazăm pe autor, nu poate duce nicăieri.Neîndoielnic, informația joacă un rol extrem de important în organizarea proceselor modeme de producție. în conducerea societății contemporane ; în sesizarea interdependențelor fine și multiple dintre ele

mentele unui sistem așa de complex cum este cel social și mai ales m transformarea acestei cunoașteri in programe și scenarii, adică în elemente de acțiune.Iată, de pildă, că șl un autor care este departe de -șr simpatiza htarxis- „mul. Alain.,Țouraine — care, pledează într-o recentă lucrare, intitulată „După socialism", pentru definirea societății postindustriale ca societate programată, avind în vedere tocmai rolul pe care îl îndeplinesc procesele informaționale în societatea modernă — va sublinia că prin aceasta nu se înlătură in nici un fel esența capitalistă a societății occidentale : 
„Capitalismul este un mod de 
dezvoltare și de proprietate care 
poate fi intîlnit tot atît de 
bine in societatea programată, ca si 
în societatea industrială sau în so
cietatea comercială (de piață). Cei 
care rezistă la ideea de societate 
programată sau postindustrială de
oarece aceasta li se pare un mijloc 
de a masca esența capitalistă a eco
nomiei noastre își pierd timpul. So
cietatea programată și societatea ca
pitalistă nu se exclud în nici un fel".Dacă este adevărat — și este — că prospectarea științifică a viitorului devine tot mai mult o componentă esențială a existenței noastre, a vieții contemporane, atunci apare evident că diferitele valori și opțiuni ideologice care întemeiază asemenea studii nu pot fi examinate in afara unui sistem de interese.Așa cum sublinia Erich Jantsch : 
„problema cea mai importantă a 
secolului 20 este aceea de a putea 
păstra utilitatea științei pentru 
societate". Este vorba aici, desigur, în primul rînd despre deturnarea cuceririlor științei în scopuri distructive ; , dar în același timp și despre utilizarea cercetărilor de specialitate pentru a exercita, prin intermediul mass-me- diei, înrâuriri nu dintre cele mai binefăcătoare asupra oamenilor, despre încercarea de a modela viitorul din perspectiva unor interese de clasă ale burgheziei.

In documentele partidului nostru, 
in lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se întreprinde o analiză 
științifică, lucidă a direcțiilor de 
evoluție a societății contemporane 
și se subliniază necesitatea de a se 
contracara tendințele tot mai ofen
sive ale ideologiei burgheze, de a 
mistifica legitățile de dezvoltare a 
societății, încercările de a se folosi 
vestmintele științei pentru a înfăți
șa variante așa-zis neutre de dez
voltare — nici socialiste, nici capi
taliste. în fond, se dorește a se acre
dita ideea că socialismul nu ar mal 
avea un viitor istoric, iar clasa 
muncitoare nu ar mai avea de ju
cat, in lumea de mîine, rolul 
istoric cu care a fost investită de 
către marxism : intr-un cuvint se 
urmărește demobilizarea maselor de 
la lupta pentru prefacere socială, 
semănarea de confuzii în planul op
țiunii acestora pentru viitor.Este pe deplin întemeiată concepția partidului nostru potrivit căreia modalitatea esențială de a păstra utilitatea științei pentru societate — deci, și a științei anticipării viitorului — este tocmai aceea de a-i fixa ca obiectiv primordial sporirea contribuției sale la soluționarea problemelor cu care este confruntată omenirea, inclusiv cele ridicate de edificarea unui nou viitor, ferit de crizele și convulsiile proprii societății capitaliste. în acest sens, știința trebuie să se alăture eforturilor omenirii de a alege și edifica un „viitor dorit", o viață nouă. în consens cu aspirațiile sale de pace și bunăstare, cu idealurile de echitate socială, de făurire a unei societăți eliberate de exploatare și conflicte sociale antagoniste.

Paul DOBRESCU 
Ioan STĂNESCU

în peisajul vieții spirituale tot mai bogate in conținut pe care o trăiesc localitățile timișene se impun de la o vreme forme și modalități inedite, menite să stimuleze deopotrivă activitatea de propagandă, cea cultural-educati- vă și artistică desfășurată de factorii cu responsabilități în aceste domenii, de creatorii și interpreții profesioniști sau amatori, cu puternică înrâurire- asupra conștiinței oamenilor muncii.Comuna Teremia Marc, bunăoară. este astăzi cunoscută nu numai prin producțiile agricole re- ț cord, înaltul grad de valorificare ! a resurselor materiale și energetice locale sau dezvoltarea edilitar gospodărească fără posibilitate de. comparație cu trecutul, ci si prin galeriile de artă, ca să nu mai vorbim de Muzeul agriculturii, Aceste galerii de artă sînt •' 'rezjiltatțp. firesc al. tăberelpr' fie^creație'. ' 'organizate din . .iiiițigțiya . forurildr de partid și -de stat‘•'locale, cu 'Sprijinul comitetului de cultură și educație socialistă al județului și al U.A.P., în cadrul cărora, de cîțiva ani Ia rînd, artiști plastici din Timișoara și București, inspirîndu-se de la izvorul proaspăt al realităților satului românesc de azi, au adus o notă inedită, tonifiantă in tratarea unor teme dragi nouă, tuturor, imbogățindu-și, -după cum singuri declară, mijloacele de expresie. Dar cîștigul cel mai mare este al localnicilor, cei care pot privi acum oricind compozițiile, peisajele, portretele, naturile statice, adăpostite de galeria din Teremia Mare. în ultima sa parte, inițiativa organizatorilor acestei tabere a cuprins și sfera creației literare, printre invitați aflîn- du-se și marele poet Nichita Stă- nescu, a cărui acfivitate dinaintea trecerii în neființă este nemijlocit . legată de această comună timi-

șeană. de minunății săi oameni, români -și germani, pe care i-a prețuit (cum dealtfel i-a prețuit pe toți oamenii acestei țări) și cărora le-a dăruit bucuria cunoașterii unora din ultimele sale creații, inspirate în cea mai mare parte din viața și truda lor și dedicate lor.într-o altă localitate a județului, la Deta, la fel, din inițiativa forurilor locale, care au găsit o largă audiență la organismele județene, s-a organizat o tabără de sculptură în lemn în aer liber, rodul
Timiș

muncii artiștilor bucurând ochiuî localnicilor,'înjbogățindu-Ie mintea și sufletul.O ' ,',săptămîil'ă a artelor" a. găzduit și străvechea așezare a Ce- 
nadului, prilej pentru localnici de a cunoaște numeroși creatori și operele lor, prilej pentru artiști de a-și revigora mijloacele de expresie, în urma contactului nemijlocit cu viața, cu munca țăranilor cooperatori, mecanizatorilor, zootehniștilor, specialiștilor, a celorlalte categorii de oameni ai muncii care fac să rodească pă- mîntul, să înflorească spiritualitatea în perimetrul respectiv.Cea mai recentă inițiativă, consemnată la mijlocul acestei luni, o constituie inaugurarea Comple
xului cultural din comuna Lovrin, o altă mare așezare timișeană, cu oameni harnici la muncă și iubitori de frumos. Este, în fapt, vorba, după cum ne-am dat seama, de o folosire modernă și realistă totodată a spațiilor culturale. Adică, interiorul căminului cultural a fost astfel organizat îneît oricine

intră aici să se simtă bine și să desfășoare în același timp o bogată activitate spirituală. Parterul clădirii adăpostește librăria comunei. La etaj, biblioteca, una din cele mai mari din județ, își împarte spațiul cu punctul de documentare politico-ideologică. care oferă vizitatorului tot ceea ce este mai nou în domeniul literaturii social-politice, presei, al publicisticii, în general. Un „punct muzeal" înfățișează prin planșe, grafice, fotomontaje, lucrări științifice și alte exponate activitatea stațiunii de cercetare agricolă din localitate, în domeniul creării de soiuri și hibrizi noi de plante cerealiere, tehnice, furajere etc. „Galeria de artă" care găzduiește lucrări de pictură, grafică, tapiserie și sculptură, semnate de artiști plastici din Timișoara, prilejuiește un popas benefic sub. raportul edu- .. cației estetice pentru iubitorii de • artă , din localitate, func.țje pe, care ,. o îndeplinește și „punctul muzeal" al literaturii • bănățene aflat într-o încăpere alăturată. în sfîrșit. sala de spectacole și sălile altor cercuri de creație sau de jocuri completează acest complex cultural —■ formă superioară, de dimensionare a funcționalității spațiului cultural. Deja localnicii s-au întilnit în această ambianță cu primarul, cu conducătorii unor unități economice din comună, cu cadre didactice. cu cercetători și specialiști, cu artiști plastici, scriitori, critici de artă din Timișoara, cu care au dialogat fructuos pe teme de larg interes.Sînt toate acestea tot atîtea edificatoare dovezi că spațiile culturale din mediul sătesc pot fi — cu pasiune și ingeniozitate — adecvate noii etape, noilor exigențe ale satului.
Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

CERCETAREA STUDENȚEASCĂ, 
un amplu potențial de creație științificăA devenit o frumoasă tradiție ca, succesiv, studenții patriei noastre să organizeze și să participe la o seamă de manifestări științifice universitare, menite să le stimuleze și, totodată. să le valorifice disponibilitățile creatoare, talentul însuși probat în procesul integrării cu cercetarea și producția a învățămîntului politehnic, economic, agronomic, medical ș.a.m.d. Anul 1984 cunoaște, din acest punct de vedere, o agendă bogată: Conferin

ța națională a cercurilor științifice 
studențești (ediția a XVII-a). Con
cursul studențesc de creație științifică 
și tehnică și Concursul profcsional- 
științific studențesc, recent încheiat în mai multe centre universitare, la disciplinele fundamentale sau de specialitate — matematică, fizică, chimie. electrotehnică, mecanică, biologie, rezistența materialelor etc. Adin- cirea pregătirii universitare, stimularea aptitudinilor creatoare, a gîndirii originale și a spiritului inventiv, caracterul de emulație și de schimb de experiență, proprii unor asemenea manifestări, sporesc an de an prin includerea acestora în programele Festivalului național „Cîn- tarea României", astfel îneît, sub egida acestuia, ele au ajuns astăzi să reprezinte momente de referință in activitatea fiecărui institut de învă- țămint superior.„Tocmai de aceea. Ia ediția din acest an a Concursului profesional- științific studențesc am căutat să anlrenăm cit mai mulți studenți — ne-a declarat prof. univ. dr. ing. 
Voicu Tache, rectorul Institutului politehnic din București. In acest sens, apreciem că cel dinții accent trebuie să fie pus pe faza inițială, la care pot participa, practic, toți studenții, și noi trebuie să luptăm neîncetat pentru ca etapa I să aibă de fiecare dată un veritabil caracter de masă, în felul acesta, pregătirea în științele fundamentale dintr-un institut sau facultate se adîncește și se extinde. sînt favorizate corelațiile in- terdisciplinare, spiritul de sinteză, de care depind atît ansamblul pregătirii inginerești, cit și ritmul autoperfec- ționării profesionale de mai tîrziu a viitorilor specialiști. De asemenea, se creează posibilitatea ca. In final, selecția valorică să aibă o bază mult mai amplă, iar aptitudinile creatoare și gîndirea novatoare ale celor mai buni studenți, pe care nu trebuie să-i scăpăm nici o clipă din

vedere, să fie orientate și, respectiv, valorificate în direcția satisfacerii exigențelor actuale și de perspectivă ale societății noastre".Și încă un aspect : prin însuși faptul că probele concursului profesio- nal-științific, de pildă, cuprind elemente teoretice și aplicative specifice disciplinelor respective, că din ce în ce mai- multe întreprinderi, interesate nemijlocit in preluarea unor soluții originale avansate cu asemenea prilejuri, participă cu premii, că în final și în strânsă legătură cu rezultatele fiecărei ediții au loc dezbateri în jurul unor mese rotunde, schimburi de experiență, vizite în unități economice, științifice, universitare. se creează un climat de colaborare multilaterală, de pe urma căruia integrarea invățămintului superior cu cercetarea și producția primește impulsuri noi, iar studenții cunosc mai bine exigențele cărora sînt chemați, să le facă față după absolvire. Concluzie valabilă astăzi, practic, pentru toate manifestările științifice universitare. „La sesiunile de comunicări științifice studențești participă și specialiști ai producției, iar dezbaterile astfel prilejuite contribuie la definirea obiectivelor prioritare, a unor noi teme de cercetare, Ia încheierea de contracte economice și la alcătuirea de colective in- terdisciplinare în care studenții cel mai buni au o pondere din ce în cs mai mare — ne-a spus conf. univ. dr. Valeriu Ceangă, secretarul comitetului de partid al Facultății de mecanică din centrul universitar Galați. O bună parte dintre contractele economice încheiate pînă acum în facultatea noastră pentru anul 1984, și care se ridică la o valoare de circa 10 milioane lei. au fost perfectate ‘cu unele centrale industriale (navală și siderurgică) tocmai ca urmare a strânselor legături de acest gen".La Institutul de petrol și gaze din Ploiești au fost obținute, la faza pe țară a precedentei ediții a concursului profesional-științific, 8 premii și un mare număr de mențiuni (Rezistența materialelor. Matematică, Fizică. Chimie etc.). Cercurile științifice ale studenților ploieșteni au înscris, de asemenea, în palmaresul lor 12 premii și 6 mențiuni. Numai că asemenea succese n-au rămas consemnate doar în dările de seamă, .la capitolul „realizări de prestigiu", ci au fost analizate cu exigență, în

scopul lichidării tuturor deficiențelor și minusurilor — cite i mat există — în predarea disciplinelor fundamentale și de specialitate, pentru creșterea și mai înaltă a eficienței întregului proces de invăță- mînt. „De prisos să vă spun — ne mărturisea prof. univ. dr. Napoleon 
Antonescu, prorector al institutului — că asemenea reușite sînt nu doar motive de satisfacție, ci îndeosebi teme de meditație, prilejuri de depistare a cauzelor unor insuccese, de generalizare a experienței pozitive, așadar, tot atîtea argumente noi în favoarea sporirii calității întregii activități de pregătire a viitorilor specialiști".Sint practici pe care le dorim ex! tinse în toate institutele de învăță- mint superior. Mai ales că însăș. formula organizatorică a unora dintre manifestările științifice studențești mai poate fi încă îmbunătățită, îndeosebi pe linia mai bunei coordonări a cercetării și concentrării potențialului studențesc de creație pe problemele mari, prioritare ale economiei naționale. Cum bine se știe, cercetările efectuate în cercurile științifice studențești, bunăoară, își pot spori considerabil eficacitatea în cazul abordării lor interdisciplinary de către colective mixte, cu studenți de la specialități înrudite, SI cum din ce în ce mai multe asemenea lucrări, elaborate în cercurile științifice studențești, ating performanțe deosebite, preluarea și adînci- rea lor în cadrul proiectelor de diplomă, cu regim de contract economic, se recomandă de la sine, tocmai în perspectiva creșterii finalității lor economico-sociale. In plus, reușitele deosebite din fiecare an se cer incluse, ca elemente de referință, într-o strictă evidență, pentru ca rezultatele lor să poată fi preluate și continuate de promoțiile următoare, într-un flux continuu care să nu mai Îngăduie risipa de timp, de muncă, de energie, la care de regulă conduce investigarea științifică universitară, întemeiată pe cunoașterea insuficientă a concluziilor cercetărilor precedente. în sfîrșit, fiecare dintre succesele studențești trebuie evaluat ca o limită sub care calitatea cercetării și, în genere, a muncii universitare. dintr-un institut sau facultate nu mai are motive să coboare.

Mihaî IORDĂNESCU
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTEEDI 
REPUBLICII TOGOLEZE,

GENERAI GNASSINGBE EYADEMA
În unități economice și de cercetare din județul 

Prahova și municipiul București

TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Togoleze, general Gnassingbe Eyadema, a vizitat, în cursul dimineții de joi, unități economice și de cercetare din județul Prahova și din municipiul București, prilej pentru oaspete de a cunoaște noi aspecte ale dezvoltării economice a tării noastre, progresele făcute de România pe calea modernizării continue a industriei și agriculturii.Oaspetele a fost însoțit de tovarășul Gheorghe Oprea, prim vice- prim-ministru al guvernului, de alte persoane oficiale române.La vizită au participat membrii delegației togoleze care îl însoțesc pe președintele Republicii Togoleze în țara noastră.La Asociația intercooperatistă pentru creșterea și îngrășarea tineretului taurin de la Bărcânești, Creată prin participarea a zece cooperative agricole de producție în scopul sporirii producției de carne a județului, înaltul oaspete a fost salutat la sosire de Nicolae Badea, vicepreședinte al Consiliului popular al județului Prahova, directorul Direcției agricole județene, de alte oficialități locale, care i-au urat un călduros bun venit, exprimîndu-și satisfacția pentru această vizită.Gazdele au prezentat evoluția agriculturii județului, preocupările pentru creșterea producției vegetale și animale. în acest cadru au fost evidențiate preocupările existente în cadrul asociației intercooperatiste de la Bărcănești în promovarea unor tehnologii de creștere și îngrășare a animalelor de mare eficiență economică.Șeful statului togolez a avut cuvinte de apreciere la adresa muncii agricultorilor de aici, rezultatelor obținuteIn continuare a fost vizitată între
( Iapte, REALIZĂRI DE P£ cuprinsul patrie^]

RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
H Petroliștii de Io Schela Țicleni, 

județul Gorj, înscriu noi realizări de 
seamă in cronica întrecerii. Ei au
extras și livrat suplimentar 1 000 
tone de țiței, peste 28 milioane 
metri cubi gaze și 450 tone gazo
lină. In toate brigăzile de produc
ție s-au inițiat acțiuni operative de 
.reactivare a sondelor vechi și de 
reducere a timpului de punere în 
funcțiune a noilor capacități. Tot
odată, s-au extins procedeele mo
derne de lucru atît în efectuarea 
probelor, cît și în extracție, în ve
derea creșterii productivității muncii 
și a reducerii consumului de com
bustibil și energie electrică.

■ Constructorii din județul Bihor 
au ridicat la 55 000 numărul apar
tamentelor puse la dispoziția oa
menilor muncii în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului. Constructorii bihoreni 
•-au angajat să dea în folosință
este prevederi, în acest prim se

mestru, 150 apartamente.
■ In toate unitățile economice 

din municipiul Suceava se aplică 
inițiativa : „Contul de economii al 
grupei sindicale", la care sînt an
trenați zeci de mii de oameni ai 
muncii. Stimulînd spiritul gospodă
resc la fiecare loc de muncă, apli
carea inițiativei a condus la obți
nerea unor realizări deosebite. Ast
fel, de la începutul anului și pină 
acum, la nivelul municipiului, în 
„contul de economii" au fost 
înscrise: 686 MWh energie electrică, 
500 tone combustibil convențional, 
circa 100 tone oțel, 43 tone fontă, 
15 tone cupru, bronz și aluminiu, 
48 tone hîrtie, 92 metri cubi lemn,
65 tone textile și alte materiale.

S In cadrul întreprinderii de 
sticlărie pentru menaj Bistrița au 
fost înnoite și reproiectate 88 la 
sută din totalul produselor ce se 
realizează anul acesta. In cadrul 
unității a fost înființat un cabi- 

I net de creație tehnică, unde func
ționează permanent și o expoziție 
cu cele mai bune rezultate privind 
noile produse și tehnologii, valo
rificarea materialelor recuperabile 
și folosirea resurselor energetice 
secundare.

■ Cu cele 180 apartamente pre
date în ultimul timp de către co- 

Jectivul Antreprizei județene de 
construcții-montaj Vîlcea beneficia- 

; Irilor săi din localitățile Berbești, 
| Drăgășani și Rîmnicu Vilcea, numă- 
l rul apartamentelor realizate in

t V
15,00 Telex
15,05 Monografii profesionale. Scoli șl 

profesii din domeniul mineritului
15,20 Iordania. Coordonatele dezvoltării
15,35 Viata culturală. Festivalul națio

nal „Cintarea României" — cadru 

prinderea „1 Mai“ Ploiești, unitate reprezentativă a industriei constructoare de mașini, care realizează utilaje și instalații petroliere, miniere, precum și pentru metalurgie și chimie.La sosire, oaspetele a fost salutat de președintele Consiliului popular județean, Virgil Cazacu, de Stelian Teodorescu. adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, de reprezentanți ai conducerii întreprinderii, care i-au urat un călduros bun venit.Prezentind profilul și evoluția unității, directorul acesteia. Dumitru Ghioca, a relevat dezvoltarea puternică a bazei tehnico-materiale. în special în ultimele două decenii, ca urmare a grijii permanente manifestate de conducătorul partidului si statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a sprijinului acordat în direcția înzestrării acesteia cu utilaje de mare tehnicitate. Oaspetele este informat că unitatea .realizează In prezent instalații petroliere pentru forajul Ia mică, medie și mare adîncime. anul acesta trecindu-se la fabricația unei instalații de forat pină la adîncimea de 15 000 metri. Tot aici s-au realizat instalații de mare complexitate. între care și cele pentru platformele de foraj marin.în continuare au fost vizitate diferite sectoare de muncă, unde șeful statului togolez a avut posibilitatea să cunoască și să aprecieze dotarea tehnică remarcabilă, tehnologiile avansate, de mare eficiență, folosite. Cu deosebit interes a fost .urmărită fabricația utilajelor miniere de excavat cărbune la suprafață, adevărați giganți ce asigură, prin mecanizarea completă a lucrărilor, o mare productivitate a muncii.Vizita s-a încheiat pe o platformă in aer liber, unde s-a putut urmări

acest an este cu 300 mai mare față 
de sarcinile planificate pentru pe
rioada respectivă.

■ Specialiștii de la întreprinderea 
de mașini-unelte din Bacău au rea
lizat, prin reproiectare, o nouă 
variantă a mașinii de alezat și 
frezat cunoscută sub denumirea de 
AF-85, acționată de data aceasta 
cu curent continuu. Au fost elimi
nate o seamă de repere și suban- 
samble, ceea ce a făcut ca mașina 
să fie cu 20 la sută mai ușoară 
decît cele fabricate pînă acum.

S Cetățenii din municipiul Tîrgu 
Mureș au realizat, prin participarea 
Io muncă patriotică, o piață agro- 
alimentară în noul cartier T-3, iar

COTIDIAN
în cartierul Remetea au înălțat, din 
materiale recuperabile, două mo
derne magazine alimentare.

■ Colectivul de oameni ai mun
cii din cadrul Combinatului meta
lurgic Tulcea a realizat o nouă in
stalație pentru alimentarea cuptoa
relor de produse mogneziene. Noua 
instalație, concepută și realizată cu 
forțe proprii, este mult mai simplă 
decît cea pe care o înlocuiește, ar 
sigurînd totodată o sporire a pro
ductivității muncii cu 50 ,1a sută.

■ In cadrul acțiunilor de gospo
dărire și înfrumusețare a munici
piului Brăila, la care participă mii 
de oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții, s-a încheiat prima 
etapă de- modernizare a uneia din
tre cele mai importante artere de 
circulație : Calea Călărașilor. Con
comitent, s-au executat importante 
lucrări la rețelele de alimentare cu 
energie electrică, apă și canali
zare.

■ La întreorinderea de geamuri 
din Tîrnăveni a fost pusă în func
țiune o stație de sortat și spălat 
cioburile din sticlă cu o capacita
te de 3 000 tone pe an. Prin in
trarea în funcțiune a acestei sta
ții, cantitatea de cioburi din sticlă 
utilizată în rețeta de fabricație va 
spori cu 50 la sută, economisin- 
du-se importante cantități de nisip 
și sodă calcinată. Totodată, prin

larg de manifestare a muncii șl 
creației.

15,50 La volan (emisiune pentru condu
cătorii auto)

16,00 Emisiune în limba germană (par
țial color)

16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color). Sub 

semnul anului Jubiliar
20,20 Actualitatea in economie 0 Pen

tru producții agricole record, pen
tru rentabilizarea tuturor unități
lor agricole. 

demonstrația punerii In poziție de lucru a unei sonde autoridicătoare.Oaspetele a subliniat că este foarte impresionat de cele văzute și a mulțumit pentru primirea ce i-a fost rezervată, urind, totodată, colectivului. de aici, noi succese in muncă.Ultima unitate vizitată a fost Institutul de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică pentru mecanizarea agriculturii de la Băneasa.Oaspetele a fost salutat, la sosire, de. Petre Preoteasa, ministrul industriei construcțiilor., de mașini. Gheorghe Dumitru, președintele Co- mitetului executiv al Consiliului' popular al sectorului 1 al Capitalei, de numeroși specialiști, care i-au făcut o caldă primire.Arătind că întregul colectiv de aici este angajat în înfăptuirea orientărilor și Indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind modernizarea continuă a sistemei de mașini și utilaje agricole, directorul institutului. Pavel Babiciu, a prezentat, in cadrul unei cuprinzătoare expoziții, rezultatele obținute în această ' direcție. Au reținut atenția diversele tipuri de tractoare, de la 45 pină la 500 CP. pe roți și șenile, cu diferite destinații, precum și multitudinea de utilaje agricole : pluguri, mașini de afinat solul, echipamente de discuit, mărunții și fertilizat, se- mănătorile tractate și „ autotractate, combinele modernizate care permit efectuarea recoltării culturilor mari.Șeful statului togolez a urmărit cu atenție explicațiile gazdelor, exprimîndu-și interesul pentru realizările specialiștilor români în domeniul mecanizării agriculturii.în încheierea vizitei, oaspetele a mulțumit pentru primirea ce i-a fost rezervată și a dat o înaltă apreciere succeselor obținute în acest domeniu.(Agerpres)

eoborirea punctului de topire a 
amestecului, consumul de gaz me
tan va fi diminuat la jumătate.

■ In perioada care a trecut din 
acest an, colectivul de petroliști de 
la Schela Berea, județul Buzău, a 
înregistrat rezultate bune la toți in
dicatorii economico-financiari. De
pășirea producției-marfă industriale 
cu circa 8 milioane lei s-a obținut 
integral pe seama creșterii produc
tivității muncii, indicator superior ni
velului planificat cu 7 432 lei pe 
persoană.

■ Colectivul de muncă al între
prinderii de confecții „Secuiana" 
din Tîrgu Secuiesc a introdus în 
fabricație 600 modele, de două ori 
mai multe decît anul trecut, depă- 
șindu-și substanțial planul de înnoi
re a producției. Totodată, oamenii 
muncii de aici sînt preocupați de 
economisirea materiilor prime, a 
materialelor șl energiei.

■ La numoî 20 kilometri de 
Baia Mare, în munții Gutîi, O.J.T. 
Maramureș a pus la dispoziția oas
peților o nouă bază turistică mon
tană situată într-un loc deosebit de 
pitoresc. Este vorba de cabana 
Mogoșa de pe malul lacului de 
agrement cu același nume.

■ Colectivul întreprinderii de co
voare din Alba lulia a acumulat o 
bogată experiență în recondițio- 
narea pieselor de schimb și suban- 
somblelor. In acest an, peste 8 000 
piese și subansamble sînt reintro
duse în circuitul productiv astfel 
incit ponderea acestora în necesa
rul de piese de schimb al unității 
depășește 75 la sută. Prin aceste 
acțiuni, importul de piese de schimb 
se reduce aproape în întregime.

■ La întreprinderea de prelucra
re a maselor plastice din Focșani 
o fost introdus în fabricația de 
serie un nou produs destinat 
agriculturii. Este vorba de țevile 
pentru irigații cu diametru de 110 
milimetri.

■ Municipiul Tîrgu Jiu și-a îm
bogățit zestrea social-edilitară prin 
darea în funcțiune a unui impor
tant obiectiv - complexul comercial 
„Romarta". Amplasat in centrul 
civic al orașului, dispunind de un 
local modern, spațios, multifuncțio
nal, care întregește aspectul arhi
tectural al zonei, noul complex dis
pune de raioane specializate in 
prezentarea și desfacerea unui mare 
volum de mărfuri.

20,35 împliniri și perspective. 40 de ani 
de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului 
• Azi, județul Ialomița

21,10 Cadran mondial (parțial color). 
România șl problemele lumii con
temporane

81.30 Film artistic : „Pași tn viață" 
(color). Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor poloneze. Re
gia : Krsysztoff Nowak

82,20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al guvernului, a primit o telegramă din partea lui Yasuhiro Nakasone, prim-ministru al Japoniei, prin care acesta îi mul
Vizita delegației Federației Naționale a Femeilor 

din HP. ChinezăDelegația Federației Naționale a Femeilor din R.P. Chineză, condusă de tovarășa Kang Keqing. membru al C.C. al P.C. Chinez, președinta Federației. care a făcut o vizită in țara noastră la invitația Consiliului Național al Femeilor, a fost primită, joi dimineața, de tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, tovarășa Kang Keqing a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășei Elena Ceaușescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, un salut prietenesc, urări de sănătate și fericire, de noi succese în bogata activitate pe care o desfășoară, din
CronicaJoi, ministrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, s-a întîlnit cu Edward Derwinski. consilierul Departamentului de Stat al S.U.A.. care efectuează o vizită în țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire în cursul căreia au fost abordate probleme ale dezvoltării în continuare a relațiilor româno-ame- ricane. precum și unele aspecte ale vieții internaționale actuale.

★Joi. tovarășul Ludovic Fazekas, viceprim-ministru al guvernului, a primit pe Abdel Karim Adi. ministrul administrației locale al R. A. Siriene, care a efectuat o vizită în tara noastră la invitația Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.în timpul Întrevederii au fost evocate bunele relații de prietenie statornicite între țările noastre. în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt. Totodată, a fost subliniată contribuția pe care o pot aduce organismele administrației locale de stat din cele două țări la întărirea continuă a acestor relații.Ministrul sirian a avut un schimb de informații cu tovarășul Teodor Coman, președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare. privind activitatea în domeniul coordonării administrației teritoriale și dezvoltării edilitar-gospodărești a localităților.în timpul șederii In tara noastră, oaspetele sirian a vizitat obiective economice, edilitare și cartiere de locuințe din București sl Constanța, stațiunile de pe litoralul românesc al Mării Negre și de pe Valea Prahovei.
vremea

Timpul probabil pentru perioada 25 
mai, ora 21 — 28 mai, ora 21. In țară : 
Vremea va fi schimbătoare. Cerul va 
fi temporar noros exceptînd jumăta
tea de nord a țării, unde în primele 
zile va prezenta înnorări accentuate și 
vor cădea ploi locale care vor avea și 
caracter de averse însoțite de descăr
cări electrice. în rest, pe alocuri, vor

A apărut „ERA SOCIALIST A“ nr. 10/1984în deschidere este publicat editorialul „Eforturi susținute, organizate pentru sporirea eficienței în toate domeniile de activitate". în continuare. sub genericul : „Glorioase 
tradiții revoluționare ale clasei mun
citoare, ale Partidului Comunist 
Român" sînt publicate intervențiile tovarășilor Emil Bobu, Dumitru 
Popescu, Ion Popescu-Puturi, Manea 
Mănescu, Petru Enache. Ion Ursu, 
Nicolae Constantin, Ion Stoian susținute la Sesiunea științifică națională consacrată aniversării a 40 de ani de la făurirea Frontului Unic

Un larg evantai de corpuri de iluminatîn orice locuință, corpurile de iluminat sînt elemente indispensabile și, totodată, decorative. Cu condiția de a alege, în funcție de spațiu, mobilier și preferințe, piese adecvate pentru a crea o ambianță cît mai plăcută. Magazinul „Electrolux", raioanele specializate ale magazinelor „Electrotehnica", „Victoria", „Bucur-Obor" și „Unirea" din București, precum și cele ale magazinelor universale din Pitești, Oradea, Tîrgu Mureș, CIuj-Na- poca, Iași, Timișoara și altele, pun la dispoziția cumpărătorilor o gamă largă de corpuri de iluminat : veioze, noptiere, lămpi de masă, lămpi de birou fixe și cu articulații, aplice, lampadare, pla- foniere, lustre, candelabre, abajururi din sticlă, din carton, 
mase plastice și materiale textile. Orice cumpărător are posibilitatea de a opta pentru un produs sau altul din fondul de

țumește pentru felicitările adresate cu ocazia Zilei naționale a Japoniei și ii transmite cele mai bune urări de sănătate si succes în activitate.

partea conducerii de partid și de stat a R.P. Chineze.Tovarășa Lina Ciobanu a mulțumit și a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu ; și a tovarășei Elena Ceaușescu un călduros salut și cele mai bune urări conducerii de partid și de stat a R.P. Chineze.în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească. au fost evocate bunele relații existente între partidele, țările și popoarele noastre, inclusiv intre organizațiile de femei din România și R.P. Chineză.La primire au luat parte tovarășele Ana Mureșan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președinta Consiliului Național al Femeilor, și Maria Bobu, vicepreședintă a Consiliului.A fost de fată însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P. Chineze la București, Kang Jimin.
zileiJoi după-amiază a părăsit Capitala delegația Comitetului National al Conferinței Consultative Politice Populare a R. P. Chineze, condusă de tovarășul Yang Chengwu. membru al C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului National al Conferinței, care, la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, a făcut o vizită in tara noastră.

★Ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București. Todor Stoi- cev. a oferit, joi la amiază, un cocteil cu ocazia apropiatei Zile a învătămîntuiui și culturii bulgare, a scrierii slavone.Au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Ministerului Afacerilor Externe, Academiei de Știinte Sociale și Politice. Uniunii scriitorilor, ai altor instituții centrale, oameni de cultură și artă.’Au fost prezenți membri ai corpului diplomatic acreditați în țara noastră.
*Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Argentina, joi după-amiazâ a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Enrique Florencio Lupiz, ambasadorul Republicii Argentina la București și membri ai ambasadei. (Agerpres)

cădea ploi de scurtă durată îndeosebi 
după-amiaza. Vîntul va sufla slab: pînS 
la moderat. Temperaturile minime v , 
fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar ma
ximele între 18 —28 de grade, local mai 
r’dicate în a doua parte a intervalului.

mineața ceață slabă. în București : 
\ remea va fi relativ frumoasă, cu ce
rul schimbător, favorabil aversei de 
ploaie îndeosebi în primele zile. Vîntj 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 10 și 14 grade 
iar cele maxime între 25 șl 29 de grade. 
(Ortansa Jude, meteorolog de serviciu).

Muncitoresc și a 45 de ani de la marea manifestație de la 1 Mai 1939.Revista publică, în continuare, articolele : „Semnificația istorică a re
voluției de eliberare socială si națio
nală. antifascistă și antiimperialistă" 
de Gh. I. Ionită ; „Patriotismul so
cialist — puternică forță motrice a 
dezvoltării tării noastre" de Mihai 
Arsene ; „Corporațiile transnaționale 
și transferul efectelor crizei econo
mice asupra țărilor în curs de dez
voltare" de Ilie Șerbănescu ; „Pro
movarea susținută a progresului teh
nic — premisă a calității și eficien
tei în economie" de Dumitru Ieremia.

marfă oferit spre vîn- zare de către unitățile comerțului de stat specializate în fabricarea corpurilor de iluminat.

ZIUA NAȚIONALĂ A IORDANIEI

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Hașemit al Iordaniei, lml este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului Iordanian prieten.îmi exprim convingerea că raporturile de strînsă prietenie șl cooperare existente între țările noastre vor continua să se dezvolte tot mai mult, atît pe plan bilateral, cit și în viata internațională, în spiritul convorbirilor avute și al înțelegerilor convenite cu ocazia întîlnirilor noastre de la București și Amman, in interesul reciproc al popoarelor român și iordanian, al cauzei generale a păcii, destinderii, dezvoltării independente, progresului șl cooperării în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Cu 38 de ani în urmă, cînd Iordania și-a proclamat independența de stat, Ammanul era una dintre cele mai slab dezvoltate capitale ale Orientului Mijlociu ; populația abia de număra 30 000 de locuitori, iar orașul cunoștea o activitate economică extrem de redusă. Astăzi, orașul de trei ori milenar trăiește o nouă tinerețe ca urmare a adînci- lor prefaceri pe care le-a înregistrat în ultimele decenii. Străbătut de străzi largi, de-a lungul cărora se înalță numeroase edificii impunătoare, bănci, magazine, instituții de cultură. Ammanul numără în prezent 800 000 de locuitori, adică de aproape douăzeci și patru de ori mai mult decit acum patru decenii.Schimbări importante au înregistrat și celelalte orașe ale acestei țări, aflată în plin efort de lichidare a subdezvoltării, de valorificare a resurselor naturale în folosul propriu. La Akaba, Zarka sau Irbid au fost înălțate în ultimii ani o serie de importante obiective industriale. Marea fabrică de îngrășăminte chimice dată în exploatare acum doi ani la Akaba are o capacitate de 740 000 tone fosfat de amoniu, 1 milion tone acid sulfuric și 400 000 tone acid fosforic, jucind un rol determinant în prelucrarea principalei bogății a Iordaniei — fosfații. S-au obținut, de asemenea, succese evidente în extinderea suprafețelor irigate prin construirea de baraje și canale, au fost descoperite zăcă
SUDAN: „ZIUA REVOLUȚIEI"

Excelenței Sctle
Domnului GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan
KHARTUMCu prilejul celei de-a XV-a aniversări a Zilei revoluției, sărbătoarea națională a Republicii Democratice Sudan, vă adresez cele mai calde felicitări și urări cordiale de sănătate și fericire personală, de pace, progres gl prosperitate poporului sudanez prieten.Exprim profunda convingere că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor pe care le-am convenit la intilnirea noastră de la Khartum, raporturile de prietenie și strînsă conlucrare dintre partidele și țările noastre se vor întări și amplifica în continuare, în folosul popoarelor român și sudanez, al păcii, independentei n nale, edificării unei noi ordini economice Internationale, al înțelegerii i colaborării în lume.

In istoria Sudanului independent, data de 25 mai 1969 reprezintă un moment cu profunde rezonanțe . cu 15 ani in urmă, Consiliul Revoluției, în frunte cu actualul șef al statului, Gaafar Mohammed Nimeiri, prelua puterea — ceea ce a permis apoi trecerea la înfăptuirea unor ample programe de transformări înnoitoare în toate domeniile vieții economico-soclale. De atunci, în fiecare an la 25 mai se aniversează „Ziua Revoluției". Deși un deceniu și jumătate constituie o perioadă scurtă, înfăptuirile înregistrate în acest interval sînt elocvente pentru hotărîrea cu care poporul sudanez participă la eforturile îndreptate spre lichidarea consecințelor anilor de dominație colonială, accelerarea procesului de valorificare a resurselor naturale, pentru a asigura țării de la confluența Nilului Alb cu Nilul Albastru dezvoltarea pe calea progresului.în cadrul opțiunilor economice pe termen lung, autoritățile de la Khartum au în vedere, intre altele, punerea în valoare a marelui potențial agricol, inclusiv sporirea producției de bumbac, diversificarea producției industriale și modernizarea infrastructurii. In acest sens, s-a și trecut la crearea unor mari complexe agroindustriale, cum este cel de la Kenana, care asigură locuri de muncă pentru 20 000 perȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL O „Cupa U.E.F.A." a fost cîștigată de Tottenham, învingătoare, in meciul retur al finalei, in fața lui Anderlecht, cu 5—4, după prelungiri și serii de penaltiuri 0 La Norrkoeping (Suedia), in meci con- tînd pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal — grupa a II-a europeană — reprezentativa Suediei a învins cu scorul de 4—0 (2—0) formația Maltei. Golurile au fost înscrise de Sunesson (2), Cor- neliusson și Erlandsson • La Dublin, în meci amical, Irlanda — Polonia 0—0.
POPICE. La Liubliana se vor desfășura între 27 mai și 1 iunie campionatele mondiale de popice.Din lotul masculin al țării noastre pentru această competiție fac parte Iosif Tismănar, Iuliu Bice, Gheorghe Silvestru, Stelian Boariu, Ilie Hosu, Horia Ardac, Vasia Donos și Alexandru Naszodi.După cum se știe, echipa masculină a României a cucerit pînă acum de cinci ori titlul de campioană

AMMAN

minte petroliere, s-au dezvoltat în- vățămîntul și cultura.Animat de sentimente de caldă prietenie și solidaritate față de popoarele arabe, poporul român urmărește cu viu interes realizările poporului iordanian. Intre Republica Socialistă România și Regatul Hașemit al Iordaniei s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie, în continuă dezvoltare, o contribuție hotărltoare în acest sens aducînd întilnirile multiple dintre președintele Nicolae Ceaușescu și regele. Hussein Ibn Talal. O expresie elocventă a colaborării o constituie rafinăria de la Zarka, extinsă și modernizată prin eforturile comune ale specialiștilor români și iordanieni ; în prezent este în curs de realizare linia electrică de 132 kV Akaba — Amman. Poporul iordanian dă o înaltă apreciere poziției consecvente, principiale și constructive a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu în ce privește căile stabilirii unei păci globale, juste și durabile în Orientul Mijlociu, pentru statornicirea u- nor relații de bunăvecinătate și conlucrare, spre binele tuturor popoarelor acestei zone, străvechi leagăn de civilizație.Fără îndoială, cursul ascendent al relațiilor româno-iordaniene corespunde pe deplin intereselor celor două țări și popoare, constituind, totodată, un aport cert la cauza păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

soane. în ceea ce privește Industria, au fost elaborate proiectele a 100 de obiective ce vor fi materializate pe parcursul viitorilor 25 de ani. între acestea se află construirea marelui canal Jonglei și extinderea rafinăriei de la Port Sudan. In același timp, se procedează la modernizarea drumurilor, căilor ferate, porturilor și a aeroporturilor. Prospecțiunile petroliere (pe coasta Mării Roșii), amplificate in ultimii ani, au dus la descoperirea unor rezerve de țiței, a căror exploatare va diminua e- fortul valutar impus de actualele importuri.Republica Socialistă România șl Republica Democratică Sudan dezvoltă, spre satisfacția reciprocă, fructuoase raporturi, care, beneficiind de cadrul politico-juridic oferit de Tratatul de prietenie și colaborare semnat în 1979, cunosc un curs mereu ascendent, puternic stimulat de întilnirile Ia cel mai înalt nivel. Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu. împreună-cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Sudan, în toamna anului trecut, adăugîn- du-se întîlnirilor precedente de la Khartum și București, a marcat un nou și important moment în adincirea conlucrării dintre țările și popoarele noastre, în interesul reciproc, al cauzei păcii, independenței și înțelegerii în lume.
mondială, ultima oară In Î982 Ia Brno (Cehoslovacia).

BOX. între 25 mal șl 3 Iunie, orașul finlandez Tampere va găzdui campionatele europene de box pentru juniori. La întreceri vor participa și tinerii pugiliști români Florin Manea (categoria semimuscă), Ivan Lavrente (categ. muscă). Daniel Măeran (categ. cocoș). Ștefan Pali (categ. semiușoară), Marius Acuarelo (categ. semimijlocie) și Ștefan Driș- cu (categ. mijlocie mică).
ATLETISM. Proba feminină de 400 m plat a concursului internațional de atletism de Ia Ostrava (Cehoslovacia), concurs la care participă peste 300 de sportivi și sportive din 21 de țări, a fost cîștigată de Tatiana Kocembova (Cehoslovacia), cu timpul de 49”72/100, urmată de Katia Ilieva (Bulgaria) — 52”63/100 și Niculina Lazarciuc (România) — 53”04/100. La săritura în lungime femei victoria a revenit atletei cehoslovace Eva Murkova, cu 7,00 m.

c inema
0 întoarcerea Vlașinllor : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,15; 13,30: 15.45: 18;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30: 15,45: 18; 20, MELODIA (12 06 88) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
0 Animația românească și armele sa
tirei. Spectacol de gală : STUDIO 
(59 53 15) — 19.
0 Secretul lui Bachus : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11.15: 13.30; 15,45; 18;
20.15, BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 11;
13.15; 15.30; 17,45; 20.
0 Plecarea Vlașinllor : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30'ț
17,45; 20.
0 LIșca : UNION (13 49 04) — 9,30;

11,30: 13,30; 15,45; 18; 20, VOLGA
(79 71 26) — 15,45: 18; 20.
0 Pasărea de foc spațială s VOLGA
— 9; 11,15. 13,30.
• Acțiunea Zuzuc : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30: 17,30; 19,30.
• Să mori rănit din dragoste de via
ță : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 
13; 15,30: 17,45; 20, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Șapte băieți și o ștrengărită : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Galax : PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 18; 20.
• Colombo ta Londra : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20.
• Romeo șl Julieta ’82 : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,30; 14; 16,30: 19.
• Lovitura fulgerătoare : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

80. FESTIVAL (15 83 84) - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, EXCELSIOR
(65 49 45) — »; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) - 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Datnen Un go : STUDIO — 10; 12; 
14; 18.
• Mexicul tn flăcări : grivița 
(17 08 58) — 9; 11,30; 14,15; 16,45; 19.
• Călăuza „Pană albă” : LIRA 
(317171) — 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 20,45, GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Duminica zbuciumată t COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Insulta t VIITORUL (11 48 03) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Dacă e divorț, divorț să fie : 
POPULAR (35 15 17) — 15: 17,15; 19,30.
• Marele șarpe : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30. FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17; 19.

• Polițist sau delincvent : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 0; tl:
13.15, 15,30; 17,45; 20, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,45; la grădină — 20,45.
• Cartagina în flăcări : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Program special pentru copil — 9; 
11; 12,30; 14, Căpitanul răzbunării — 
16; 18; 20: DOINA (16 35 38).
• Afacerea Pigot : DACIA (50 35 94) 
9: 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Strada Hanovra : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.30; 17,30; 19,30.
• Salamandra : PACEA (60 30 85) — 
15; 17,15; 19,30.
• Avertismentul : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, ARTA (21 31 86)
— 9; 12; 16; 19, la grădină — 20,30. 

• Campionul : TOMIS (21 49 46) — 9; 
12; 16; 19, la grădină — 20,45.
® îmi sare țandăra : GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) - 20,45.
0 Un taxi pentru Tobruk : GRĂDI
NA CAPITOL (16 29 17) — 20,45.

teatre
0 Teatrul National (14 71 71, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Atelier) : Gimnastică sen
timentală — 19.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneu! Român) : Opera de 
cameră pe scena Ateneului. „Lumea 
de pe lună” de J. Haydn — 18: Con
certul orchestrei de coarde. Concert- 

maestru : Nicolae Iliescu — 20; (sala 
Studio) : „Treptele afirmării artis
tice". Adrian Bughici șl Carmen Po- 
padiuc — 17,30.
0 Opera Română (13 18 57) : Orfeu 
(premieră) — 18; (la Palatul sportu
rilor și culturii) : Varietăți — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Vln- 
zătorul de păsări — 19.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă șl durere — 19; (sala Grădi
na Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19. 
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 06) : Po
litica — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19,30.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Micul Infern — 19,30:
(sala Studio) : Trăsura la scară — 19. 
0 Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 

14 72 34) : Front atmosferic — 19,39; 
(sala Gluleștl, 18 04 85) : Arta conver
sației — 19.
O Teatrul satirlc-muzlcal „C, Tânase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 19,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticlețl — 19,30. 
0 Ansamblul „Rapsodia română” 
(13 13 00) : Bun venit la Rapsodia — 
19.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tlnăr printre alții — 19.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Tigrul purpuriu căruia-i plăceau clă
titele — 17; (sala Academiei „Șt. 
Gheorghiu") : O fetiță caută un cln- 
tec — 10.
0 Circul București (10 41 95) : Specta
colul „Circul mare din Moscova” — 
19,30.
0 Studioul de teatru „Casandra” 
(15 72 59) ; Bună seara, domnule 
Wilde — 19.
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Schimb de mesaje
între tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Veselin GiuranoviciBELGRAD 24 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele România, prietenesc ranovici.Republicii _goslavia, și urări de prosperitate popoarelor Iugoslaviei.La rîndul său, tovarășul Veselin Giuranovici a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un : salut tovărășesc și cele mai bune urări de bunăstare poporului român prieten.i Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către Veselinț *r La Brionl s-au deschis lucrările sesiunii Consiliului de interacțiune pentru cooperare internațională, care reunește foști șefi de stat sau de guvern dintr-o serie de țări de pe toate continentele. Pe agenda reuniunii se află probleme actuale privind dezarmarea, securitatea și pacea. revitalizarea economiei mondiale. sistemul monetar-financiar internațional și datoriile externe ale țărilor în curs de dezvoltare, comerțul internațional și măsurile protecțio- niste. asistența pentru, țările în curs de dezvoltare și îndeosebi pentru cele mai puțin dezvoltate si altele.

Republicii Socialiste s-au transmis un salut tovarășului Veselin Giu- președintele Prezidiului Socialiste Federative lu-
Giuranovici. joi. la Brioni, a tovarășului Manea Mănescu. vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.în cursul convorbirii a fost apreciat stadiul ascendent al relațiilor bilaterale și. cu deosebire, al celor economice, constatîndu-se că există multiple posibilități de dezvoltare a schimburilor comerciale și a acțiunilor de cooperare in producție și tehnico-științifice pe termen lung, în folosul reciproc al popoarelor celor două țări.Au participat Raif Dizdarevici, secretar federal pentru afacerile externe, precum și ambasadorul țârii noastre la Belgrad. Dumitru Popa.

★Lucrările au fost deschise de președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. Veselin Giuranovici. care a evocat situația deosebit de gravă la care s-a ajuns în viața internațională, criza economică mondială si problemele ce confruntă în prezent țările în curs de dezvoltare, subliniind necesitatea unor eforturi susținute din partea întregii comunități internaționale în scopul salvgardării ‘păciiț accelerării dezvoltării și statornicirii unor relații internaționale noi.Pin tara noastră la sesiune participă tovarășul Manea Mănescu. vicepreședinte al Consiliului de Stat.
CONFERINȚA DE LA STOCKHOLM
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Poziția și propunerile României 
se bucură de o deosebită atentie! STOCKHOLM 24 (Agerpres). — în dezbaterile și întîlnirile care au loc Ia Stockholm, numeroase delegații participante la conferința pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa subliniază răspunderea care revine acestui important forum european în efortul de oprire a deteriorării situației internaționale și de revenire la o politică de destindere, cooperare ■ și bună înțelegere între state. în ultimele zile, delegații reprezentînd in special țări mici și mijlocii, cum sînt cele ale Finlandei, Austriei, Elveției, Danemarcei, R.D.G., Norvegiei, Spaniei au pus în evidență că întîlnirea din capitala Suediei — care actualmente constituie una dintre puținele reuniuni internaționale unde se caută soluții pentru gravele probleme ale cursei înarmărilor, dezarmării și păcii — poate și trebuie să contribuie efectiv la menținerea și consolidarea păcii în Europa — obiectiv de însemnătate vitală pentru ansamblul popoarelor europene, ca și pentru «ele ale întregii, lumi.?;De: aceea este aecesar ca toate; statele participante Ia conferință să-și concentreze atenția nu spre ceea ce le separă, sau opune un grup de propuneri altor propuneri, ci spre ceea ce le unește, spre ce servește interesele lor comune, în vederea convenirii, pe această bază, a unor prime măsuri de întărire a încrederii și securității, în acest context, mai multe delegații, printre care delegația română și cele ale Danemarcei, Poloniei, Canadei, au formulat sugestia de a se trece la o fază nouă a activității, prin crearea unui cadru corespunzător de lucru care să permită discuții de fond și negocieri concrete asupra propunerilor prezentate, în scopul

unei baze comune deidentificării acord.Poziția și de România să se bucure de deosebită atenție și apreciere atît în cadrul lucrărilor acesteia, cit și din partea opiniei publice internaționale. Referindu-se la setul de propuneri prezentat de țara noastră încă Ia începutul lucrărilor, ca și la activitatea pe. care o desfășoară România la conferință, șeful delegației Austriei declara recent că acestea sînt „încă o expresie a rolului tradițional activ jucat de România în problemele destinderii și ale dezarmării".Influentul ziar „Stockholms Tid- ningen" sugera, într-un articol, ca țările neutre și nealiniate să acționeze împreună cu. România pentru trecerea la o fază nouă în activitatea Conferinței de la Stockholm — aceea a dialogului și negocierilor constructive, pentru realizarea unor pași con- creți în direcția restabilirii și dezvoltării încrederii reciproce între națiuni, a promovării securității și dezarmării pe continentul european.Un alt ziar suedez de mare tiraj, „Svenska Dagbladet", a publicat interviul unui grup, de reprezentanți ai partidelor ecologiste din R.F.G., Suedia, Austria și din alte țări europene,' în care, sub titlul „Aprecieri pentru România", sint reproduse considerentele pozitive ale acestora la adresa propunerilor țării noastre. Se scoate în relief, totodată, hotă- rirea României de a nu spori cheltuielile sale militare pînă in 1985, ca exemplu de măsură unilaterală prin care statele pot contribui la stăvilirea cursei înarmărilor și la înfăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară.

propunerile promovate la conferință continuă

bogota ■. Președintele Columbiei a primit
delegația parlamentară românăBOGOTA 24 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise președintelui Columbiei. Belisario Bentancour Cuartas. un călduros mesaj de salut, urări de sănătate și fericire personală. de pace și prosperitate poporului columbian prieten.Mulțumind cu deosebită căldură pentru mesajul primit, președintele Columbiei a rugat să se transmită președintelui României, în numele guvernului columbian și al său personal. calde urări de sănătate și fericire personală, împreună cu cele mai bune urări de progres și bunăstare pentru poporul român prieten.Șeful statului columbian a dat o înaltă' apreciere politicii externe' a României, caracterizată printr-o poziție activă în favoarea păcii și colaborării internaționale. promovată cu consecvență de statul român, de președintele Nicolae Ceaușescu.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele Columbiei a delegației parlamentare române, condusă de Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, care, la invitația Congresului Național al Columbiei, a între-

prins o vizită oficială în această tară.în cadrul întrevederii, a fost evocat cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, fiind reliefată importanța deosebită a vizitei de stat efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Columbia in 1973. care a deschis largi perspective extinderii cooperării bilaterale pe plan politic, economic. cultural și în alte domenii. A fost exprimat interesul reciproc pentru dezvoltarea în continuare a colaborării economice în diverse domenii. îndeosebi în cel energetic, al transporturilor și construcțiilor hidrotehnice, precum și pentru amplificarea și diversificarea raporturilor comerciale pe baza schimburilor reciproce de mărfuri.< A fost subliniată, in același timp, necesitatea intensificării eforturilor pentru instaurarea în Europa. în America Latină și în întreaga lume a unui climat de pace, securitate și colaborare.La întrevedere a fost prezent ambasadorul României în Columbia, Gheorghe Dobra.

MOSCOVA ZIUA NAȚIONALĂ A ARGENTINEI

Convorbiri 
sovieto-coreene 
h nivel înaltMOSCOVA 24 (Agerpres). — La Moscova au început joi convorbirile sovieto-coreene — transmit agențiile T.A.S.S. și A.C.T.C. Delegația sovietică este condusă de Konstantin Cer- nenko, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., iar cea coreeană de Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea. președintele R.P.D. Coreene.După cum relatează agenția T.A.S.S.. în cursul convorbirilor s-a efectuat un schimb de păreri privind stadiul și perspectivele relațiilor sovieto-coreene. exprimindu-se satisfacția în legătură cu desfășurarea colaborării economico-comer- ciale și tehnico-științifice și a schimburilor culturale. Părțile s-au pronunțat pentru perfecționarea colaborării dintre P.C.U.S. și Partidul Muncii din Coreea, pentru lărgirea contactelor pe linie de partid la toate nivelurile.S-a efectuat, totodată, un schimb de păreri cu; privire Ia o serie de probleme internaționale actuale.

Excelenței Sale
Domnului RÂUL

Președintele
RICARDO ALFONSIN

Națiunii Argentinieni |iBUENOS AIRESRepublicii Argentina constituie un deosebitAniversarea Zilei naționale a ... _prilej pentru a vă transmite, în numele poporului român și al meu personal,; calde felicitări, iar poporului argentinian prieten cele mai bune urări de progres și prosperitate.Exprim convingerea că vom acționa împreună pentru dinamizarea și amplificarea in diferite domenii a bunelor relații româno-argentiniene, în folosul celor două națiuni, al politicii de pace, independență și colaborare, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

UN DEZIDERAT VITAL AL POPOARELOR:

ÎNCETAREA cursei înarmărilor, 
ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII

Intensificarea luptei 
împotriva amplasării 

rachetelor nucleare 
în Italia

ROMA 24 (Agerpres). - Comite
tul național de coordonare a lup
tei pentru pace din Italia a subli
niat — in cadrul unei conferințe de 
presă - că opinia publică italiană 

acțiunile împotriva 
a planului 

teritoriul
ame- 

„In actuala situație in-

își intensifică 
transpunerii in viață 
N.A.T.O. de aducere pe 
acestei țări a noilor rachete 
ricane.
ternațională încordată — s-a arătat 
la conferința de presă — este ne
voie să se depună toate eforturile 
pentru oprirea cursei iraționale a 
înarmărilor, pentru interzicerea pro
ducției, stocării și folosirii armelor 
nucleare, chimice și bacteriologice, 
pentru a nu se admite dezlănțuirea 
unui război nuclear".

Mijloacele de informare
în masă trebuie 

sâ servească întăririi
păciiHELSINKI 24 (Agerpres). — Mijloacele de informare în masă trebuie să servească cauza întăririi păcii — a declarat, la Helsinki, președintele Comitetului pentru pace al ziariștilor din Finlanda, Arvo Alrus. „în actuala situație internațională complexă — a arătat el — trebuie ca toți ziariștii să găsească posibilitățile de folosire a cunoștințelor și muncii lor în interesul instaurării unei păci trainice".

Savanții avertizează: cursa înarmărilor nucleare 
reprezintă un pericol grav pentru întreaga omenire
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

Teza reafirmată recent la simpozio
nul internațional, care a avut loc 
la Stockholm, in problema perico
lului pe care il prezintă pentru 
întreaga omenire cursa înarmărilor 
nucleare, de reputatul om de ști
ință american, C. Sagân, a fost 
confirmată și de monografia „Ur
mările medico-biologice ale , unui 
război nuclear", pregătită de un 
grup de medici din U.R.S.S. In 
cazul unui război nilclear, susțin 
autorii lucrării, intr-un timp scurt 
își pot pierde viața aproximativ 
două miliarde de oameni, si aceasta 
nu ar fi decit inkeputul unei ca
tastrofe care i-ar afecta pe toți cei 
rămași în viață.

Avertismentul savanților ameri
cani și sovietici și-a găsit confir
marea și in lucrări ale unor cer
cetători englezi și din alte țări. 'In această perioadă, cind mili- 
tanții pentru pace din Europa și din 
întreaga lume protestează împo
triva transformării bătrinului con
tinent intr-o rampă de lansare 
pentru rachete nucleare, avertis
mentele oamenilor de știință au o 
valoare inestimabilă, constituind un 
apel la factorii de răspundere ai 
țărilor care dispun de arsenale

nucleare să treacă la negocieri 
concrete ți eficiente pentru dezar
mare. In zilele noastre nu există 
decit o singură soluție : să nu 
admitem să se producă irepara
bilul 1

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
Asociația belgiană „Medicii pentru 
preîntîmpinarea unui război nu
clear" a dat publicității un avertis
ment privind consecințele posibile 
ale unui război nuclear in Europa. 
„Un război pe continentul euro
pean, una din zonele cele mai dens 
populate din lume, va duce in mod 
inevitabil la pierderi umane îngro
zitoare", arată medicii belgieni.

In cadrul unei conferințe de pre
să organizate la Bruxelles s-a sub
liniat că și in cazul unui așa-nu- 
mit „război nuclear limitat", un 
atac atomic asupra Belgiei ar duce 
la moartea imediată a peste 30 la 
sută din populația țării. Numărul 
răniților și al celor pe care ii va 
aștepta după aceasta o moarte in 
chinuri va fi tot atît de mare. S-g, 
subliniat,- de asemenea că, potrivit 
datelor Organizației Mondiale a 
Sănătății, loviturile nucleare sînt 
urmate in mod inevitabil de foa
mete și boli epidemice, în fața că
rora medicina va fi neputincioasă.

(Agerpres). — Sacramento a de masă
Fonduri pentru nevoi sociale, nu pentru înarmări!WASHINGTON 24 în oTașul american avut loc o demonstrațiesub deviza : „Fonduri pentru nevoile poporului, nu pentru înarmări !“. în cadrul mitingului care a urmat demonstrației, vorbitorii au protestat împotriva reducerii de către

Administrație a alocațiilor pentru nevoi sociale, în timp ce miliarde de dolari sînt destinate intensificării cursei înarmărilor. Ma- nifestanții au cerut adoptarea de măsuri vizînd îmbunătățirea asistenței sociale pentru virstnici. invalizi și familiile cu multi copii.
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România socialista: solidaritate fermă
cu cauza popoarelor africaneîmpreună cu de pretutin- 

„ZIUA ELI- evocînd cu cele mai im- luptei desfă- T_____  „ ale continentului pentru înfăptuirea aspirațiilor lor legitime de libertate, progres, și bunăstare. Așa cum se știe, la 25 mai 1963. reprezentanți a 30 de țări reuniți la Addis Abeba puneau bazele unei mari organizații regionale interstatale T- Organizația Unității Africane — care^ încununînd profundele procese revoluționare petrecute în Africa pînă la acea dată, dădea expresie dorinței popoarelor Africii de a acționa cu eforturi unite in vederea apărării independenței proaspăt cucerite, a lichidării definitive a colonialismului, neocolonialismului și rasismului pe pămintul african.Anul acesta „Ziua eliberării Africii" este ma'rcată in țara noastră în condițiile cind întregul popor român se pregătește să întîmpine cea de-a 40-a aniversare a istoricului act de la 23 August, făcînd un strălucit bilanț al mărețelor realizări obținute în activitatea internă și internațională. Trecerea în revistă a acestor succese relevă, între altele, că în tot acest răstimp România s-a situat cu consecvență alături de cauza popoarelor Africii, a tuturor popoarelor angajate în lupta de eliberare națională, sprijinind în modul cel mai ferm afirmarea drepturilor lor inalienabile la existență de sine stătătoare. „In 
politica generală a României, de co
laborare cu toate statele — arăta președintele NICOLAE CEAUȘESCU — 
Africa ocupă un loc deosebit, aceasta 
înscriindu-se în lupta generală împo
triva politicii imperialiste și colonia
liste, pentru relații democratice, ba
zate pe deplină egalitate în drepturi, 
pe respectul independenței și suvera
nității, pe neamestecul în treburile 
interne și avantajul reciproc". N-a existat moment mai important al mișcării anticolonialiste pe continentul african în cursul căruia țara noastră să nu-și fi ridicat glasul în apărarea celor ce au pornit pe calea grea a înlăturării dominației străine, pentru a cere aplicarea neintirziată 
bl dreptului Această simpatie poarelor

Popoarele africane și ele forțele democratice deni aniversează astăzi 
BERARII AFRICII", acest prilej unul dintre portante momente ale șurate de tinerele state

’ i Ia autodeterminare, atitudine consecventă de și solidaritate cu lupta po- africane nu este, desigur,

întîmplătoare. Poporul român a cunoscut la rîndul său veacuri de-a rîndul asuprirea străină, a desfășurat o luptă necurmată pentru afirmarea ființei sale- naționale, ceea ce l-a făcut să le înțeleagă pe deplin cauza dreaptă, acordîndu-le sprijin larg și ajutor multilateral — politic și diplomatic, moral și material în lupta lor pentru neatîrnare. Iar odată cu .victoria acestei lupte, România a salutat cu bucurie și satisfacție apariția fiecărui nou stat african independent, recunoscuîndu-1 imediat și stabilind cu el relații prietenești, care s-au consolidat și se. dezvoltă continuu.Un rol hotărîtor în ridicarea conlucrării româno-africane pe trepte

Toate aceste rezultate sînt salutate cu deosebită satisfacție de popoarele Africii care văd in poporul român un prieten sincer și apropiat, iar în președintele Nicolae Ceaușescu o personalitate proeminentă a contempora-f neității care se bucură pe continentul african, ca și pretutindeni in lume de o înaltă stimă și de considerație.Marcarea „Zilei eliberării Africii" constituie pentru opinia publică democratică și un prilej de a evoca (principalele probleme care stau astăzi în fața continentului. Așa cum se știe, față de acum două decenii, ca urmare a amplificării continue a procesului de eliberare, numărul statelor africane independente a sporit de la 30 la 50. Totodată s-a intensificat
„Ziua eliberării Africii««

tot mai înalte l-au avut istoricele vizite efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, intr-un șir de state africane, ca și convorbirile avute pe pămintul României cu șefi de stat din acest continent, cu conducători ai unor mișcări de eliberare națională. Acordurile și înțelegerile realizate cu aceste prilejuri au pus bazele unei rodnice colaborări reciproc avantajoase.în acest spirit țara noastră acordă un larg sprijin eforturilor depuse de statele africane în vederea dezvoltării lor economice și sociale, contribuind la valorificarea la un nivel superior a bogățiilor solului și subsolului. la formarea de cadre de care au nevoie etc. Rod al conlucrării cu specialiști români, în ultimele două decenii pe cuprinsul Africii au fost înălțate o serie de impunătoare obiective economice, ca. de exemplu, combinatul de prelucrare a lemnului de la Ondo (Nigeria), complexul de fosfați M’Rata (Tunisia), uzina de produse sodice de la El Mex (Egipt) și multe, multe altele care au devenit adevărate simboluri ale colaborării t omâno-africane. între cei 20 000 de tineri străini, care studiază anual in România, un mare număr provin din țări ale continentului african.

permanent procesul transformărilor economico-sociale. în dorința de a lichida starea de înapoiere moștenită din trecut, în noile țări independente au fost puse bazele unei industrii proprii, a fost creat un sector de stat, s-au luat măsuri tării agriculturii, municațiilor etc.Cu toate aceste poarelor africane se lovește încă de numeroase dificultăți generate atît de gravele urmări ale anilor de dominație colonială, cit și de practicile discriminatorii din comerțul internațional, de rata deosebit de înaltă a dobînzilor, de seceta pustiitoare din ultimii ani, care, laolaltă, creează mari obstacole mersului lor îhairite. Intr-un raport dat publicității luna aceasta de secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar cu privire la situația economică a Africii se preconizează necesitatea unor măsuri eficiente și concrete pentru contracararea unor fenomene ca foametea, bolile, analfabetismul, care continuă să facă ravagii. în timp ce în lume se irosesc pentru înarmări sume uriașe. Este dealtfel, semnificativ că din cele 31 de țări ale lumii plasate de O.N.U. în categoria celor mai puțin dezvoltate, 21 sînt africane. In dorința de

în vederea dezvol- invățămintului, co-realizări, lupta po- pentru dezvoltare

a soluționa gravele probleme ivite, statele continentului manifestă o preocupare deosebită pentru extinderea cooperării dintre ele, un loc important ocupindu-l în acest sens Programul de acțiune adoptat de conferința la nivel înalt a O.U.A. de la Lagos (1980). în același timp, așa cum România a arătat.nu o dată, este necesar să se intensifice sprijinul internațional acordat popoarelor Africii, fără îndoială de cea mai mare însemnătate în acest sens fiind reducerea cheltuielilor militare mondiale și folosirea unei părți din fondurile astfel economisite in scopul dezvoltării statelor rămase în urmă, inclusiv a statelor africane.Tot astăzi, pe plan mondial este inaugurată „SĂPTĂMINA DE SO
LIDARITATE CU POPOARELE 
AFLATE SUB DOMINAȚIE COLO
NIALA DIN AFRICA AUSTRALA, 
CARE LUPTA PENTRU LIBER
TATE, INDEPENDENȚA ȘI EGALI
TATE ÎN DREPTURI" (25 mai — 
1 iunie). Intr-adevăr, deși continentul african s-a eliberat în cea mai mare parte de lanțurile robiei străine, in sudul Africii continuă să se mențină rămășițe ale colonialismului. Se știe, astfel, că R.S.A. refuză să recunoască dreptul la independență al Namibiei, ocupind în mod ilegal acest teritoriu, iar in interior menține rinduielile apartheidului. Manifestîndu-și soli- cu aspirațiile poporului România se pronunță cum se cunoaște, pentru neintirziată a rezoluțiilor privire la Namibia, spri-.
daritate.a namibian, ferm, așa aplicarea O.N.U. cu piivite ic i'iaiiuuia, sprijinind totodată lupta poporului namibian sub conducerea S.W.A.P.O. ; în același timp, țara noastră se pronunță pentru încetarea politicii de apartheid și discriminare rasială promovată de regimul de la Pretoria, pentru recunoașterea drepturilor populației majoritare din R.S.A.Aniversarea „Zilei eliberării Africii" constituie încă un prilej pentru poporul român de a-și reafirma sentimentele de solidaritate militantă cu popoarele africane, de a le ura noi succese în lupta pentru consolidarea independenței naționale, eradicarea definitivă a colonialismului, apartheidului și rasismului, pentru triumful cauzei libertății și progresului pe pămintul Africii.

Nicolae N. LUPU

încheierea 
convorbirilor 

pakistanezo-indieneISLAMABAD 24 (Agerpres). — Comunicatul comun publicat la Islamabad. la încheierea convorbirilor dintre secretarii pentru afacerile externe ai Pakistanului și Indiei reafirmă importanta pe ,care guvernele celor două țări o acordă dezvoltării și menținerii unor relații bilaterale de bună vecinătate și prietenie. Refe- rindu-se la noua rundă de convorbiri pakistanezo-indiene. un purtător de cuvînt pakistanez — citat de agenția indiană P.T.I. — a declarat că „au fost înregistrate progrese în anumite domenii".Pakistanul și India — transmit agențiile internaționale de presă — au convenit să organizeze o nouă rundă de . convorbiri, la jumătatea lunii iunie, in vederea examinării; in continuare, a proiectelor Pactului de neagresiune, avansat de partea pakistaneză, și Tratatului de pace, prietenie și cooperare, propus de partea indiană.
în contradicție cu cerința 

soluționării pașnice 
a problemelor 

din America Centrală

/

Manevre militare tripartite 
la granița salvadoriano- 

nicaraguanăTEGUCIGALPA 24 (Agerpres). — în pofida amplelor mișcări regionale pentru pace și soluționarea problemelor acute ale Americii Centrale pe calea dialogului politic, peste 4 000 de militari părtinind S.U.A., Salvadorului au manevre militare vadoriano-nicaraguană — transmite agenția Associated Press. Preci- zind că este pentru prima dată cind Ia manevre participă si trupe salvadoriene și arătînd că locul de desfășurare a lor 'este un perimetru în care de obicei s-au sejnnalat atacuri ale forțelor contrarevoluționare somoziste asupra teritoriului național nicaraguan. observatorii dir Tegucigalpa apreciază că situația din America Centrală tinde să se agraveze și mai mult, existînd chiar posibilitatea declanșării unor acțiuni militare de anvergură, ce pot pune în pericol pacea întregii regiuni.

din trupele a- Hondurasului și inițiat, miercuri, la granița sal-

Ca in fiecare an, la 25 mai poporul Republicii Argentina celebrează Ziua națională, evocind memorabilul eveniment petrecut cu 174 de ani in urmă cind, la Buenos Aires, s-a format primul guvern provizoriu al provinciei Rio de La Plata. Aceasta a marcat începutul luptei pentru eliberarea de sub dominația spaniolă, ampla mișcare pentru dobîndirea Independenței de stat încheindu-se 'în 1826, cind a fost proclamată Republica Federală Argentina.însemnatul potențial economic de care dispune, ca și eforturile pentru fructificarea sa in interesul național au făcut ca Argentina să înregistreze remarcabile progrese construindu-și în ultimele decenii o industrie diversificată, . în- corporînd in multe sectoare o înaltă tehnologie și beneficiind de o agricultură ce o situează printre marii producători mondiali de alimente (cereale, carne, fructe etc.). Ca și în cazul altor țări în curs de dezvoltare și economia Argentinei a suferit consecințele crizei mondiale. Iată pentru ce, noul guvern civil, care a preluat puterea pe baza consultării electorale democratice, a pus la punct . un plan de relansare a economiei, urmărind creșterea, în acest an, a produsu-

lui intern brut cu 5 la sută, paralel cu reducerea inflației. Avînd ca obiectiv general impulsionarea activității productive în toate sectoarele și, pe . această bază, asigurarea progresului economic și social al țării, plănui prevede, de asemenea, o mai echitabilă distribuire a veniturilor.Poporul român urmărește cu Interes și .simpatie evoluțiile politice și economice din Argentina, eforturile poporului argentinian pentru valorificarea în cit mai bune condiții a bogatelor resurse naturale ale țării. îndelungatele legături de prietenie și colaborare, favorizate de afinitățile de limbă și cultură, de similitudinea preocupărilor pentru asigurarea dezvoltării economice și sociale, au cunoscut o evoluție mereu ascendentă. . Așa cum s-a subliniat cu prilejul schimbului de mesaje între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Râul Alfonsin, cele două țări, doresc să acționeze în continuare pentru extinderea relațiilor româno-argentiniene pe toate planurile, atît în domeniul schimburilor comerciale și al cooperării economice, cit și al conlucrării pe arena mondială pentru o politică de pace, înțelegere și securitate internațională.
In sprijinul accesului la independență al NamibieiBANGKOK 24 (Agerpres). — în cadrul sesiunii extraordinare a Consiliului O.N.U. pentru Namibia care se desfășoară la Bangkok, vorbitorii, reprezentînd numeroase țări, între care . și România, au subliniat necesitatea soluționării pe cale politică- a problemei namibiene, pe baza rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U. S-a reliefat faptul

că această rezoluție este singura bază de acțiune pentru realizarea independenței Namibiei. Au fost condamnate încercările Republicii Sud-Africane și ale aliaților săi de a condiționa accesul poporului na- mibian la independență și reaf' mată, totodată, solidaritatea parti panților cu lupta dreaptă a poporului namibian.
„Colaborarea

Reuniunea

internațională este mai necesară 
decit oricind11

șefilor de guvern din țările A.E.L.S.(Agerpres). .STOCKHOLM 24 (Agerpres). — Comunicatul dat publicității Ța. încheierea reuniunii șefilor de guvern ai celor șapte țări membre ale Asociației (vest)-europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), desfășurată la Visby, în Suedia, evidențiază importanta cooperării internaționale pentru realizarea unei creșteri economice mai mari, a ocupării forței .de muncă, a sporirii productivității, a utilizării raționale a resurselor, a instituirii unor raporturi financiare stabile. Colaborarea — subliniază documentul, potrivit agențiilor Reuter si D.P.A. — este mai necesară ca oricind avînd în vedere creșterea presiunilor protecționiste. Șefii de guvern din Austria, Elveția. Finlanda. Islanda, Norvegia. Portugalia și Suedia au insistat asupra necesității luptei împotriva protecționismu-

Iui syb toate formele sale șî la toata nivelurile. în acest context, ei .s-au pronunțat pentru o nouă rundă da tratative..globale in cadrul G.A,T,Ț,AIE.L.S. — arată pe de altă parte documentul — se pronunță pentru relansarea și intensificarea dialogului Nord-Sud. De asemenea, se evidențiază că problema datoriei externe ă țărilor în curs de dezvoltare trebuie soluționată astfel îneît acestea să-și poată stabiliza treptat economiile și să-și intensifice exporturile.Șefii de guvern din cele șapte țărî s-au pronunțat, totodată, în favoarea dezvoltării relațiilor cu țările din Europa răsăriteană, precizează ar tia austriacă A.P.A. De asemenea. zSt examinată problema extinderii cooperării statelor A.E.L.S. cu țările membre ale Pieței comune.
S.U.A.: Opoziție în Camera Reprezentanților

față de programul creării de arme antisatelitWASHINGTON 24 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Congresului S’.U.A. a adoptat, cu 238 voturi pentru și 181 contra, un amendament la legislația bugetului militar prin care interzice experimentarea, in anul financiar viitor, a sistemului de arme antisatelit prin lovirea unor ținte orbitale, dacă președintele nu certifică forului legislativ că Uniunea Sovietică a trecut la testarea unui sistem propriu, relatează agențiile U.P.I. și A.P. Votul ește considerări;, potrivit agențiilor Reuter și

Presse. drept o dezavuaraFrance . .severă a programului Administrației privind elaborarea unui sistem do arme antisatelit.Pe de altă parte. în pofida cererilor insistente ale opiniei publice euro- pene și americane. Camera Reprer zentanților s-a pronunțat pentru con- tinuarea programului de amplasare a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune in Europa occidentală și pentru accelerarea producției bombardierului supersonic
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LA VIENA a început o nouă rundă a negocierilor cu privire la reducerea reciprocă a trupelor și armamentelor și măsuri adiacente in Europa centrală.
PLENARA. La Alger s-au încheiat lucrările .plenarei C.C. al Partidului Frontul de Eliberare Națională, prezidate de Chadli Bendjedid, președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare, secretar ’ general al F.L.N. După cum informează agenția algeriană de presă — A.P.S., participants au adoptat o serie de documente, între care rezoluția referitoare. la obiectivele principale ale planului de dezvoltare pe perioada 1985—1989, recomandările privind politica națională în rîndul tineretului și o rezoluție de politică generală.

nii la nivel . înalt a țărilor membre ale A.E.L.S.. desfășurată la Visby, primul ministru ai Suediei, Olof Palme, a evidențiat că în; țările vest-europene șomajul a atins nivelul de 20 000 000 de persoane. Aceasta — a subliniat el — reprezintă, „o tragedie umană incalculabilă și o enormă risipă de resurse", informează agenția Reuter.

i
I

I SECRETARUL GENERAL AL I O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a recomandat Consiliului de Securita-
Ite să prelungească cu încă șase luni — pînă la 30 noiembrie — mandatul Forței O.N.U. pentru observarea dezangajării militare înI zona înălțimilor Golan (F.N.U.O.D.), I transmite agenția liul de Securitate
I întrunească Ia 30 decide in privința

ovniv-ț Ir» c

REUNIUNE LA DELIII A EX- 
PERȚILOR ÎN PROBLEME MO
NETARE. La Delhi au inceput lucrările unei reuniuni a experților in probleme monetare din țări nealiniate, -convocată iri baza hotăririi celei de-a VII-a Conferințe la nivel înalt a , mișcării de nealiniere. Participants — relatează agenția Taniug — examinează probleme care preocupă statele respective.pe plan financiar și monetar. Ef vor analiza, de asemenea, posibilitatea convocării cit mai curînd posibil a unei conferințe internaționale In probleme financiare și monetare. I

Reuter. Consi- urmează să se mai pentru a acestui mandat, care expiră la sfîrșitul lunii în curs.I 20 DE MILIOANE ȘOMERI ÎN 
EUROPA OCCIDENTALĂ. într-o | declarație făcută în cursul reuniu-

GREVA. Personalul elen de la bazele militare americane din Grecia au declarat, miercuri, grevă, cerind aplicarea legislației tării în perimetrele respective, inclusiv a codului național al muncii. Greviștii protestează, de asemenea. Împotriva unor acțiuni ale autorităților militare americane care dovedesc lipsă de respect pentru sentimentele naționale ale grecilor — relevă agenția U.P.I.
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