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■ ■ . I /Pentn realizarea de recolte recordÎNTREȚINEREA CULTURILOR 
- la tinp, cu participarea activă 

a tuliror forțelor de la sate!

v Delegația Congresului Național al Republicii Federative a Braziliei

® Ritmul de cru la 
prășit trefe mult 
accelerat la tte cui 
turile
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care unitate grico 
lă, perioadelqrtime 
stabilite pe ie să 
fie riguros repetate 

® In permanențnaxi- 
mă grijă pentmen- 
ținerea densiii op
time a plante

• Fiecare prașităcu- 
tă acum înseăă un 
spor de reci la 
toamnăTimpul călduros și umiditatețr-un șir de județe treeîndu-se corespunzătoare a solului fav.oriț cîteva iile la efectuarea celei zează dezvoltarea culturilor prășii-a doua prașile. Totuși, prima toare dar st înmulțirea buruiePfksilă .. jiecanipă., lasScltodeL lor In aceste condiții este absoluțiăr s-a ipcut doar pe 78 la sută, necesar ca peste tot, în fiecare ju4i suprttață. Cit privește podeț si unitate agricolă, culturile dttnbul. piibia prașilă a fost efec- norumb floarea-soarelui, sfeclă dCită manțal în proporție de 58 H t K c'' /'artnfi sAsiită. iarimpcnni/*  — în nrnnnrt.ipzahăr, soia, v- .fie întreținute exemplar. bb la sita.Din datele furnizate de Mmiste-h mari concentrare a forțelor, rul Agriculturii în seara zilei de Tn genrd, fie că este vorba de iunie rezultă că la sfecla debila nanuală sau mecanică,zahăr și floarea-soarelui primate nevie ca ritmul de lucru să prasilă" manuală este pe terminate, multaceelerat la toate cultu-

legume și cartofi săsută, iarmecanic — în proporție ’ ’ . j 66 la sită, ceea ce impune orul7 Agrfcuiturii în^seara zilei de lin genird, fie că este vorba de _ y. 1 o rl Cx 1 T ni ici n coti mono rx • rxX

rile, spre a se asigura condiții dintre cele mai bune pentru creșterea viguroasă a plantelor. Nicăieri, sub ___  ... . _____ ____  ...____  .. ..._____nici un. motiv, prașilele mu trebuie condiții .de ./«alițate a. acestor lu- amîhate 1 De aceea, organelor și" organizațiilor de partid, consiliilor populare și organelor agricole le revine sarcina de a acționa stăruitor pentru mobilizarea, zi de zi, a întregii țărănimi, a tuturor locui-

torilor Întreținereaexemplară. a culturilor. Executarea în perioadele optime și in bunecrări are o mare importantă pentru' realizarea de producții agricole record în acest an și, ca atare, termenele stabilite trebuie riguros respectate în fiecare zonă, în fiecare unitate agricolă I
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« DE ANI DE MARI IZBÎNZi
»UB STINDARDUL PARTIDULUIIWTRIA AVIOANELOR CU TRICOLORO creație lajistrală a „Epocii Ceaușescu", o expresiea capacității tehnice românești

în urmă cu cîteva săptămîni a pai zboiin domeniul aeronauticii, domeniu în care am 
încă o aeronavă de construcție romeă (înnvut, în trecut, realizări și cercetări de valoare 
licență „British Aerospace" și „Rooyce"}n,ternațională. Va trebui să ne angajăm cu mai 
ROMBAC 1-11- „ROMBAC"-ul inceeci sănultă hotărîre în abordarea unor probleme largi, 
devină o prezență” pe cerul țării și oii. în-ie perspectivă".
semnele de produs românesc pe ulei de De atunci pînă azi, intr-un răstimp atît de 
avion reprezintă punctul ce! mai înlns, încurt, gindirea tehnică și capacitatea construc- 
ascensiunea sa, de industria aeronairomâ-;vâ românească din domeniul aeronauticii au 
nească, a cărei renaștere și relansarea multlregistrat un progres considerabil. Cercetarea 
mai amplă și mai ambițioasă desfăț, estei proiectarea românească pentru aeronautică 
ooera ultimilor 16 ani și este, cu de-e, ro- -au dobindit de acum o solidă platformă prin 

..............................nrpol n?n-cbvitatea și experiența Institutului Național dul inițiativei și ai permanenteiCreație Științifică și Tehnică (INCREST - 
tru acest domeniu din partea țovarașiicolae stjtutu| d(j H q( industriei aeronautice)t prin 
Ceaușescu. La cîțiva ani după lansarogra-. 
mului de dezvoltare a industriei aeroie, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU subliniim re- 
luat - și va trebui să impulsionăm -itarea

colaborarea cu o multitudine de alte institute 
de cercetări, ca și prin nou-înființatele și nou- 
construitele întreprinderi de cercetare și produc
ție din domeniul aviației - ICPPFTA și ICPAEBA.

Prin relansarea și renașterea industriei aero
nautice, sîntem printre țările avînd capacitatea 
tehnică de a construi aparate de zbor de înal
tă clasă. Noua industrie aeronautică este, in
discutabil, una dintre cele mai impresionante, 
mai cutezătoare și mai importante dintre ctito
riile României socialiste, ale epocii de după 
Congresul al IX-leo al partidului. Zborul cel 
înalt al aeronauticii române, abia acum, 
această epocă, a început.
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Despre dezvoltarea acestei industrii, un amplu reportaj 
pagina a lll-a.
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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, simbătă, delegația Congresului Național al Republicii Federative a Braziliei, condusă de Antonio Lomanto Junior, prim-vice- președinte al Senatului Federal, care efectuează o vizită in țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale.Prim-vicepreședintele Senatului a exprimat in numele delegației vii mulțumiri pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea oferită de a vizita România, de a cunoaște importantele realizări economice și sociale obținute de poporul român. Oaspetele a subliniat' impresia deosebită pe care i-a făcut-o grandioasa construcție a Canalului Dunăre— Marea Neagră.în timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, a fost exprimată dorința de a extinde și diversifica relațiile bilaterale de colaborare și cooperare, apre- ciindu-se că există largi posibilități pentru amplificarea lor în continuare. S-a evidențiat contribuția pe care cele două parlamente o pot aduce la întărirea și dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre România și Brazilia.

Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale actualității vieții politice internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu a relevat preocuparea României în legătură cu agravarea climatului politic mondial ca urmare a intensificării cursei înarmărilor. Șeful statului român a arătat că trebuie făcut totul pentru asigurarea păcii, pentru oprirea amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune pe continentul european și a contra- măsurilor anunțate de U.R.S.S. și pentru reluarea negocierilor sovieto- americane, la care să participe și alte state.A fost evidențiată necesitatea soluționării pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor stărilor conflictuale din diferite zone ale lumii, edificării unui climat de pace și securitate, de înțelegere și colaborare între toate popoarele.în cursul convorbirii a fost reliefată importanța participării active a tuturor țărilor, indiferent de orindui- re socială, de mărime sau potențial economic, la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, subliniindu-se în acest context rolul ce revine statelor mici și mij

locii. țărilor în curs de dezvoltare.Evidențiindu-se dificultățile cu care sint confruntate țările în curs de dezvoltare ca urmare a crizei economice mondiale, a dobînzilor excesiv de ridicate, a poverii datoriei externe, s-a relevat importanța întăririi unității și solidarității țărilor în curs de dezvoltare, în vederea convenirii unor principii noi de relații economice, bazate pe egalitate și echitate, pentru reducerea decalajelor, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale.A fost pusă în evidență contribuția activă pe care parlamentele și parlamentarii din întreaga lume pot și trebuie să o aducă la reglementarea marilor probleme ale lumii contemporane.La întrevedere au luat parte Ion Stoian, membru supieant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Marii Adunări.#Naționale, Virgil Teodores- cu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Stan Soare, Ilie Văduva, deputați.A fost prezent Carlos dos Santos Veras, ambasadorul Braziliei la București.
' Președintele Partidului Democrației Naționale din Thailanda

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, a primit, in ziua de 2 iunie, pe generalul Kriangsak Chomanan, președintele Partidului Democrației Naționale din Thailanda, fost prim- ministru, care, la invitația Consiliului Național al F.D.U.S., face o vizită în țara noastră.Președintele Partidului Democrației Naționale din Thailanda a exprimat deosebita satisfacție de a fi primit de conducătorul partidului și statului nostru, de a vizita România, dind o înaltă apreciere realizărilor obținute de poporul român în dezvoltarea economico-socială a patriei, politicii externe constructive a României, activității neobosite pe care președintele Nicolae Ceaușescu

o consacră prosperității țării, cauzei păcii, dezarmării, înțelegerii și colaborării internaționale, înfăptuirii idealurilor supreme de libertate, independență și progres ale tuturor națiunilor.în cadrul întrevederii au fost evocate relațiile prietenești dintre România și Thailanda și s-a exprimat dorința comună de a dezvolta, în viitor, aceste raporturi, în toate domeniile, îndeosebi pe plan economic. A fost reliefată importanța conlucrării, a contactelor și schimburilor de păreri între guvernele, parlamentele și organizațiile politice din cele două țări, în interesul ambelor popoare, al întăririi unității și solidarității țărilor în curs de dezvoltare, al înțelegerii și cooperării internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu a evidențiat necesitatea de a se

acționa cu mai multă hotărîre pentru reducerea tensiunii din viața internațională, pentru dezarmare, în primul rînd dezarmarea nucleară, pentru reluarea și consolidarea politicii de destindere, pentru reglementarea stărilor conflictuale, a tuturor diferendelor dintre state numai prin mijloace pașnice, prin tratative. S-a apreciat, de asemenea, că trebuie intensificate eforturile în vederea lichidării subdezvoltării și edificării noii ordini economice internaționale.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă prietenească, a participat Tamara Dobrin, președintele executiv al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste.A fost de față Seth Herabat, ambasadorul Regatului Thailanda la București.
Personalitatea eroului 
contemporan în arta 
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COLOCVIILE „SCINTEII"
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Printr-o muncă de înaintate ire tehnică se naște o nouă aeronavă ROMBAC 1-11, cel mai prestigios produs al industriei aeronautice româneștiFoto : Sandu CRISTIAN
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COMUNISTUL, EROUL
In tot ce face El e cutezanță,
Cuvîntul Lui înseamnă viitor,
Trăire pentru adevăr, pentru speranță 
Pentru-mplinirea-a tot ce-nseamnă zbor;

Cuvîntul Lui inseamnă pace-n lume, 
Popoarele-nțeleg acest îndemn
Spre-o lume dreaptă pentru vremuri bune 
Azi glasul Lui răsună-atît de ferm I

Prezența Lui e simbolul curat
Al dragostei de oameni și de țară
El ne arată zborul avîntat s
Spre-a fi în orice zi doar Primăvară I

Iar crezul Lui e setea de dreptate,
Să fie cerul patriei senin
Și oamenii trăind în libertate 
Să-și făurească propriul destin.

Așa îl știm, așa ne-ntruchipează
Mîndria noastră de a fi români I
El zi de zi iubirea ne-o veghează
Știindu-ne aici, mereu, stăpini I

Prezentului și viitorului ii spun 
Că-n țara mea sînt mîndru că exist, 
Că-avem în frunte omul drept și bun 
Conducătorul luminat, Eroul comunist.

Marius BOROȘ 
comuna Hălmăgel, 
județul Arad
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PAGINA 2 SCINTEIA — duninicâ 3 iunie 1984Pentru realizarea de recolte record ÎNTREȚINEREA CULTURILOR - la timp, cu participarea activă a tuturor forțelor de la sate!
MUREȘîn cîmp, toți locuitorii comunei, în frunte cu primarulIn unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Mureș sint de prășit, intre altele, 55 520 hectare cu porumb și 12 300 hectare cu sfeclă dc zahăr. Intrucit volumul lucrărilor este foarte mare, iar cooperatorii și mecanizatorii mureșeni sint hotărîți să realizeze în acest an producții agricole record, organizațiile de partid și consiliile populare mobilizează laprășit pe toți locuitorii satelor.O imagine edificatoare despre modul responsabil in care se acționează în această direcție ne-au oferit unitățile agricole din consiliul agroindustrial Iernut. Vasile Cornea, primarul comunei Iernut, in permanență prezent în mijlocul oamenilor la prășitul sfeclei de zahăr, ca și al altor culturi, ne spune : „Ne-am organizat activitatea în cîmp în așa fel incit, practio, toți locuitorii satelor comunei noastre să participe la întreținerea culturilor. împreună cu cooperatorii și mecanizatorii ies la prășit lucrătorii din unitățile comerciale și ale cooperației meșteșugărești. In fond, cu toții răspundem de recolta acestui an“.Ne convingem, în cîmp, că într-a- devâr așa decurg lucrurile. Pe terenurile cooperativei agricole Iernut se aflau, la data raidului nostru, peste 400 de oameni. Unii prășeau sfecla de zahăr și porumbul, iar alții efectuau lucrări de drenaje în vederea evacuării apelor. „Anul trecut am realizat, in medie, 29 000 kg sfeclă de zahăr la hectar și ne-am propus ca în acest an să depășim 33 000 kg — ne spune Dorin Cheșcheș, inginerul-șef al cooperativei agricole. în acest scop, menținem o densitate de 120 000 plante la hectar, așa cum prevede tehnologia". La încheierea *zilei  de muncă — zi în care grija pentru creșterea vitezei de lucru s-a împletit cu preocuparea pentru calitatea prășitu- lui — primarul face următorul bilanț : cea de-a doua prașilă manuală

a fost efectuată, pe ansamblul comunei Iernut, pe mai bine de 80 la sută din cele 370 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr. La sediul consiliului a- groindustrial aflăm că prașila a doua a sfeclei de zahăr este avansată și pe ansamblul consiliului, lucrarea fiind executată pe mai bine de 700 hectare din cele 900 cultivate.Și consiliile populare din comunele Ungheni și Săulia de Cimpie au acționat energic pentru ca toți locuitorii să participe la lucrările de întreținere a culturilor. Zilnic pot fi vă- zuți la prășit sute de cooperatori, iar, alături de ei, mulți funcționari. Drept urmare, în unitățile agricole din a- ceste comune prașila a doua la sfecla de zahăr este pe terminate.Volumul mare de lucrări la întreținerea culturilor necesită o amplă participare a tuturor forțelor. Iată de ce exemplul consiliilor populare comunale amintite trebuie urmat peste tot. Spunem aceasta întrucit în unele localități, datorită slabei activități desfășurate de consiliile populare, doar, un număr restrîns de locuitori iau parte la prășit. Ca atare. în cooperativele agricole, pînă in seara zilei de 1 iunie prașila a doua manuală la sfecla de zahăr a fost realizată pe 9 255 hectare — 77 la sută din suprafață, iar prima prașilă manuală la porumb — pe numai 12 300 hectare, adică 25 la sută din suprafața cultivată.
Gheorghe GIURGIUcorespondentul „Scînteii"

CONSTANȚAUn exemplu care demonstrează că se poate mai repede, mai bine Prâșitul florii-soarelui pe terenurile C.£ P. Cezieni, județul OltFoto : E. DichiseanuIn ultimele zile, în județul Constanța, ritmul de lucru la întreținerea manuală a culturilor a crescut mult. Este rezultatul participării la muncă a tuturor locuitorilor de la sate. Ca urmare a acțiunilor desfășurate de ., consiliile populare, zilnic ies in cimp la prășit circa 20 000 de oameni, ceea 
ce pentru județul Constanța reprezintă un rezultat bun.' Căutăm să aflăm cum s-a reușit această mobilizare de forțe în comuna Valu lui Traian, situată la cițiva kilometri de municipiul Constanța. Mulți din locuitorii comunei lucrează în diferite unități economice din o- raș. „Noi avem 1 400 hectare cu plante prășitoare — ne spune Dumitru Pîrvuleț, președintele cooperativei a- gricole. Cei 200 de oameni pe care-i are cooperativa, din care 40 sint ocupați în zootehnie, sint puțini față de volumul lucrărilor ce trebuie efectuate. Analizind însă situația, împreună cu comitetul comunal de partid și consiliul popular, am ajuns la concluzia că, împărțind această suprafață la numărul locuitorilor, revine cite un hectar pentru fiecare familie compusă din 3—4 membri. Mulți dintre ei, deși lucrează. în alte unități, își pot aduce contribuția la executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor. Ca atare, încă de la începutul anului, cind s-au stabilit indicatorii de plan, colective formate din- tr-un deputat, un membru al consiliului de conducere al cooperativei și președintele comitetului de cetățeni au mers din casă în casă și au discutat cu oamenii despre necesitatea respectării întocmai a prevederilor legale privind executarea lucrărilor agricole. S-a discutat și despre ciști- gurile suplimentare pe care le asigură munca în acord global în cooperativa agricolă. In felul acesta s-au încheiat 1 500 de contracte-angaja- ment pentru executarea lucrărilor de întreținere și recoltare pe întreaga suprafață ocupată cu culturi prășitoa

re, legume și vie. în componența formațiilor de lucru din cele patru ferme de cîmp intră în prezent, alături de membrii cooperatori, numeroși locuitori ai comunei care sint ocupați, de regulă, în alte activități".Ca urmare a bunei organizări a muncii în acord global, a mobilizării tuturor forțelor comunei la activitatea din cîmp, pînă în ziua de 1 iunie la C.A.P. Valu lui Traian, concomitent cu prașilele mecanice, s-a executat și prașila a doua manuală la floa- rea-soarelui, iar la porumb prima prașilă s-a realizat pe 550 hectare. De asemenea, s-a încheiat prima prașilă manuală pe 150 hectare sfeclă furajeră și 100 hectare cartofi. La toate aceste culturi cooperatorii și-au prevăzut in contractele-angajament să obțină producții record.Este un exemplu din multe altele care demonstrează că, atunci cind consiliul popular sprijină îndeaproape cooperativa agricolă, pot fi rezolvate corespunzător toate problemele legate de participarea la muncă a locuitorilor de la sate. Așa ar trebui să se procedeze peste tot. Spunem a- ceasta intrucit in județul Constanța este mult de lucru în cîmp. Pînă la 1 iunie, prima prașilă mecanică și manuală a fost încheiată la sfecla de zahăr, sfecla furajeră și fțoarea-soa- relui, iar la porumb, din cele 151 000 hectare au fost prășite mecanic 110 000 hectare, dar manual numai 93 400 hectare.
George MIHAESCUcorespondentul „Scînteii"

SAPA, CEL MAI BUN ERBICID
<j, •’17'’'’îjȚăranul român are o . 

vorbă: „după muncă 
— și roadă", adică 
după cum muncești 
așa și culegi. Sint mul
te muncile timpului. 
Acum, hotărâtoare sint 
prașilele. Praștie fă
cute in număr cores
punzător și la timp, 
pentru ca buruienile 
să nu consume din 
hrana și umiditatea 
necesare creșterii cul
turilor. Dacă acum, la 
vremea praștiei, pri
vești un adevărat ță
ran, vei putea vedea 
cu cită migală mun
cește, cu cită dragos
te se leagă de plante
le pe care le cultivă.

Ne-am gindit la toa
te acestea atunci tind 
tovarășa inginer Ma
ria Suchov, președin
tele cooperativei agri
cole din comuna Gal- 
da de Jos, județul 
Alba, ne-a spus: „In 
unitatea noastră par
ticipă zilnic la prășit 
cite 400 locuitori ai 
comunei. Familii în
tregi, alcătuite din 
cite 4—5 persoane, au 
luat sapa in mină și

au'ieșit pe ‘hotar:r‘Ctt- ■ 
noscind forța de mun
că de care dispune co
operativa și comuna 
în ansamblul ei, am 
renunțat in acest an la 
erbicidare. Noi nu 
subapreciem erbici- 
dele, dar ne-am con
vins că sapa e cel 
mai bun leac împo
triva buruienilor. Le 
distruge pe toate. In 
plus, afinează solul, 
conservă umiditatea 
și favorizează creș
terea plantelor. Pină 
acum, sfecla de za
hăr am prășit-o ma
nual de două ori. 
Cele 40 hectare de 
cartofi au fost prășite 
manual o dată, apoi 
rărițate. La porumb, 
din 350 hectare s-au 
prășit manual 120 hec
tare".

Am privit îndelung 
cum arată culturile in 
urma oamenilor care 
le prășesc. Rinduri 
drepte, fire la distanțe 
egale, semn că densi- 
tatea-i bună. Culturile 
se dezvoltă bine. 
„Vrem să avem per
manent lanuri curate

continuă inginerul. 
Vom respecta indica
țiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la 
plenara Consiliului Na
țional al Agriculturii: 
3—4 prașile, după na
tura culturii agricole, 
executate la termene
le stabilite. Oameni 
care să prășească a- 
vem. Și vremea ne 
ajută".

Da, a plouat, vre- 
mea-i ajută pe agri
cultori. Dar iar ne a- 
ducem aminte de înțe
lepciunea țăranului: 
„Natura dă, dar în 
traistă nimănui nu-i 
bagă". Deci tind dă 
ploaie, se fac pretutin
deni recolte mari, dar 
nu oricum, ci numai 
dacă fiecare cultură 
este bine îngrijită. 
Pentru asemenea re
colte muncesc in aces
te zile țăranii din Gal- 
da de Jos, din alte co
mune și sate ale ju
dețului Alba.

Ștefan D1NICA corespondentul „Scînteii"
— Ați devenit inginer cu mai bine 

de 46 de ani in urmă. Ce au adus' 
deceniile scurse pentru experiența 
dumneavoastră de muncă și viață ?— N-am să încep cu... începutul, ci cu un moment pe care il socotesc semnificativ pentru generația mea : imediat după naționalizare se puneau probleme foarte serioase pentru industria noastră. La Craiova se contura atunci un vis : uzina „Electro- putere", care trebuia să prindă neapărat... putere. Eram la motoare electrice Sucurești și am cerut să fiu trimis să lucrez „in provincie". Foarte'mulți colegi de generație au procedat la fel. Era ceva care ținea de romantismul revoluționar, dacă termenul nu-i prea prețios. Prima tehnologie pe care am proiectat-o la Craiova, ce credeți că a fost : un pat de fier. Apoi, în scurt timp am trecut la proiectarea tehnologiei motoarelor electrice. Aici, pentru unul din motoarele de mare putere realizate pentru prima dată în țară cu forțe proprii, am obținut Premiul de Stat. Cind am ajuns la Craiova, „Electro- putere" avea 400 de oameni și dispunea de o putere instalată de 40 C.P. După patru ani, cînd am plecat, uzina ajunsese la 4 000 de oameni, iar puterea instalată era de peste 2 000 C.P., uzina puțind să furnizeze energie și orașului. Pot spune că de etapa craioveană mă leagă cele mai vii și cele mai emoționante amintiri. Atunci fiecare pas mi se părea senzațional, pentru că totul era nou, totul trebuia gindit și creat, construit repede.

— Ce loc acordați fanteziei șl inspi-, 
rației in elaborarea unui proiect ?— Uneori, proiectanții manifestă o fantezie surprinzătoare. Și e bine. Dar nu trebuie să uităm că meseria noastră are drept parametru fundamental eficiența. Pornind de aici, deseori eu fac o glumă pe care o cunosc colaboratorii mei. Spun că există patru feluri de proiecte. „Proiecte povestite", acestea sint singurele proiecte „perfecte" din lume ! Aici fantezia se mișcă în largul ei. Apoi, „proiecte desenate" sau schițate, unde încep primele ajustări ale fanteziei ; „proiecte realizate" — mo

ment în care începe drama proiectantului, marile lui necazuri și decepții. In sfirșit. sint „proiectele aplicate", adică cele care sint pe punctul să treacă examenul practicii, moment în care proiectantul simte pe deplin dificultățile contactului cu realitatea. Dincolo de această glumă, aș vrea să subliniez că în proiectare, în munca de concepție este foarte greu să prevezi totul de la început, mai ales cînd este vorba de prototipuri și unicate, așa cum se în- tîmplă ca regulă generală în munca noastră. Abia în procesul de aplicare apar surprizele. Aici orice lucru mărunt poate genera un blocaj în continuarea unei lucrări. Nu există proiecte infailibile, acesta este unul dintre marile adevăruri pe care trebuie să le știe fiecare proiectant. Subliniez acest fapt pentru că adesea, la planșetă, se creează „mitul infailibilității proiectului", deosebit de periculos.
— Ce calități considerați că sint ab

solut necesare unui bun cercetător 
științific ?— După opinia mea, flexibilitatea este calitatea cea mai importantă, înțeleg prirț aceasta aptitudinea dc a învăța lucruri noi sau de a-ți însuși noi aptitudini. Aceasta consider eu că este mai importantă chiar decît stocul de aptitudini. Iată, de pildă, noi am făcut progrese în proiectarea asistată de calculator. Știm să desenăm cu ajutorul calculatorului, pornind de Ia „descrierea" unei piese în limbaj de calculator, acesta proiectează în mod automat stanța, matrița sau dispozitivele pentru prelucrarea acestei piese. Desenul se execută automat. Cîștigul de timp este de 1 la 30 său 1 la 40. Deci, o oră de lucru, în loc de 30—40 ore. Acest cîștig de timp se realizează, bineînțeles, după ce calculatorul a fost asigurat („alimentat") cu programele respective, realizate de specialiști. de proiectant!. Adică de oamenii care au dobîndit deprinderea proiectării cu calculatorul.Trecerea de la proiectarea obișnuită la cea asistată de calculator reprezintă un pas deosebit de mare și

necesită Însușirea de noi cunoștințe, aptitudini. Toate acestea au cerut un efort pentru schimbarea mentalității, a specialității proiectantului și totul trebuie făcut din mers. Dorința de a învăța și de a aplica lucruri noi este esențială pentru un cercetător. După mine, un cercetător conservator în modul de a gîndi și de a acționa nu este un bun cercetător, oricite

— Am foarte mult de citit și veșnic rămin cu datorii față de conștiința mea. Vedeți pe birou teancul de o jumătate de metru de reviste care mă așteaptă? Ele sînt o parte din aceste datorii și mustrări de conștiință. Am, apoi, o serie de preocupări de natură teoretică în legătură cu tehnologia. De fapt, este o încercare de a stabili un fundament teoretic, general
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j Buzăul-un oraș al industriei moderne 
i Pot spune că am crescut odată 
’ ’ cu Buzăul contem.poran Am venit 
i aici de la țară, In 1945, să învăț o 
i meserie. Dar in tirgul prăfuit de 
j atunci nu existau decît atelierele 
i C.F.R., o fabrică de țiglă și cără- 
] midă șt o moară. Au început anii 
ț construcției socialiste. In 1952 s-a 
« construit „Chimica 12“ — astăzi 
J întreprinderea de prelucrare a ma- 
ț seior plastice — unde mi-am in- 
i ceput ucenicia in meseria de ope- 
ț rator chimist, iar in 1958 am ter- 
i minat și liceul, la cursurile fără i frecvență. Doi ani mai tirziu am 
ț fost trimis de întreprindere, cu 
î bursă, la Facultatea de chimie in- 
’ dustrială a Institutului politehnic 
i București, pe care am absolvit-o 
[ in 1965.
ț Mi s-au oferit atunci posturi în 

. î Capitală, dar m-am întors la Bu-
J zău. firesc, la întreprinderea de la care provenisem. In anul 1972 mi 
i s-a propus să devin diriginte de 
ț șantier la un nou obiectiv indus- 
I trial r- întreprinderea de tîmplă- 
! rie metalică și produse din mase 
ț plastice pentru construcții. De 1 fapt, cam prin acei ani începuse 
* industrializarea Buzăului, construi- 
I rea primei sale platforme indus- 
J triale moderne, ca urmare a tra- 
ț ducerii in viață a politicii parti- 4 dului de dezvoltare armonioasă, 
’ echilibrată a tuturor localităților 
ț țării. Pe platforma industrială din 4 zona de sud a orașului s-au inăl- 
’ țat, intr-un timp scurt, Intreprin- 
ț derea de sîrmă și produse din sir- 
i mă, întreprinderea de geamuri, 
/ întreprinderea de industrializare a ț sfeclei de zahăr, Fabrica de utilaj 

metalurgic, întreprinderea „Texti- 
| la". Fabrica de conserve. Fabrica 
7 de ulei, acum, respectiv peste cite- 
\ va luni, urmind să intre in func- 
4 țiune Filatura de bumbac.
: La întreprinderea de timplărieț metalică, concomitent cu construi- 
1 rea ei, s-a format și colectivul de 
i muncă — bine pregătit profesional, i apt sd realizeze produse competi- 
J tive pe plan internațional. In ia- 
ț nuarie 1974 am fost numit director 
i ăl 'acestei întreprinderi, care se 
J numără printre cele mai modeme ț din județ. Dacă pe atunci realizam
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o producție industrială de circa 100 
milioane lei, la finele acestui cin
cinal vom depăși o jumătate de 
miliard. Produsele noastre sint 
apreciate și solicitate nu numai în 
țară, ci și intr-un șir de țări occi
dentale.

Comparind Buzăul de acum 40 
de ani, cu puzderia lui de prăvălii 
și cîrciumi, cu cartiere mizere și 
străzi desfundate, cu cel de astăzi, 
saltul este de-a dreptul impresio
nant. In ultimii 20 de ani s-a mai 
conturat incă o platformă indus
trială, cea din zona de nord, care 
cuprinde întreprinderi de materia
le de construcții, de tricotaje, de 
sticlărie, o filatură de lină pieptă
nată, o fabrică de bere și altele^

Beneficiind an de an de impor
tante fonduri de investiții și prin 
hărnicia celor peste 75 000 de oa
meni ai muncii, Buzăul a devenit 
un puternic centru industrial al 
județului și al țării. In „Epoca 
Ceaușescu", pe harta industrială a 
Buzăului au apărut circa 200 noi 
capacități de producție, au fost 
dezvoltate și modernizate — du- 
blindu-și sau triplindu-și capacita
tea — întreprinderea „Metalurgi-' 
ca", „întreprinderea de aparate de 
cale", Fabrica „Flacăra" și altele. 
Dacă in 1968 valoarea producției 
industriale a municipiului Buzău 
era de numai 1,2 miliarde lei, la 
finele actualului cincinal va ajun
ge la circa 17 miliarde lei.

Urmare firească a dezvoltării 
sale industriale, Buzăul a cunoscut 
mari — s-ar pjitea spune imense 
— prefaceri urbanistice. De la 100 
apartamente noi acum 25 de ani, 
am ajuns în prezent la peste 25 000. 
Atit de obișnuite au devenit pre-

ert ~ nisipuri 
urătoare, azi 

ogoare rodnice
ludul Olteniei, suprafețe in- 

tiițe nisipuri erau altădată pu
te! vălurate, cu dune și inter- 
dt formate de-a lungul vremii 
dee Austrul care suflă aici cu 
pș Pe aceste terenuri orice 
vițte creștea cu greu, ceea ce 
fi ca o parte din nisipuri să 
flirtate de vînturi, mai ales 
tea și primăvara.

tă cu cooperativizarea agri- 
' cii, conducerea partidului, 

pal tovarășul Nicolae 
(eseu au făcut apel la specia- 

: bentru elaborarea de tehno- 
iprin care aceste terenuri să 
ă productive, iar munca oa- 

1 or să fie răsplătită pe mă- 
eforturilor depuse. Chiar in 
— anul Congresului al IX-lea i centru experimental înfiin
ța Bechet s-a dezvoltat Și 
format in stațiune de va- 
care a nisipurilor. S-a tre- 
a ameliorarea nisipurilor, res- 
v la pregătirea lor complexă 
•u cultivare. Din 1969 pină in 
în sudul Olteniei s-au ame-

itoare",____ ____ __
oditoare. S-au înființat 

cu o suprafață de peste 
ire vie și livezi insumînd 
ire de pomi fructiferi, 
mai noi tehnologii.

celelalte suprafețe cu 
se cultivă legume, plante teh- 

, plante furajere și cereale, 
pe aceste nisipuri se pot ob- 
chiar două-trei recolte intr-un 

Prin grija permanentă a con- 
irii de partid si de stat, a tn-

36 000 hectare de „nisipuri 
nre“, care au devenit ogoa- 

pod- 
5 000 
2 000 
după
nisi-
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mierele industriale și edilitare, în- 1^1,^mCoi^e Cealșesîu, “pen- 
cit o informație gen „s-a mai dat dezvoltarea armonioasă a tu- 
în folosință o nouă caoacitate de r zonelor agricole ale țării, s-a 
producție, un nou bloc de locuințe ’bat,^ în 1965, construirea siste- 
sau un complex come’cial" 
privită ca o știre obitnuită.
„obișnuit" profund emojonant.

. in 1965, construirea siste- 
este de irigații Sadova-Corabia, P care sint cuprinse 36 000 hec- 

de nisipuri.
i punerea in funcțiune a siste- 
ui, tovarășul secretar general a 
tat o parte din sistem și din 
rafețele cu nisipuri și a dat in- 1411 -3—-__ t-ls ., , . --------- „ mzttc l/lmase 1 îtură cu valorificarea superioa- Buzău a nisipurilor. In septembrie 

l, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Uzitat din nou stațiunea, plan
ate pomicole și viticole experi- 
ntale și de producție de la 

. buleni. Cu acest prilej, ni s-a
asemenea, și doi ingineriagronoml^citat să aplicăm rezultatele 
un tehnician agronom, unmedic ve-ne obținute și pe celelalte tere- 
terinar, doi medici, cinci asistenței cu nisipuri din alte regiuni ; 
medicali. Locuitorii comi'ei ii trt-l indicat ca acțiunea de extin- 
conjoară cu o inaltă preiire și c7e a tehnologiilor elaborate la 

. s s buleni sa se materializeze înun respect deosebit pe a care aulrul unui prOffram național de 
procedat la fel mea mirma cuțorificare a nisipurilor din țara 
mulți ani, predînd ștafti, genera-astră, care însumează 439 000 
țiilor mai tinere, atît „ștafetu'ctare. In cadrul programului, 
muncii, cit și a exemplul de ceeiRform indicațiilor secretarului 
ce înseamnă o viață tnă demn!s^u va urmări creș-

lor generații ale satului.^ t ^ai efiCtentă a condițiilor

Ing. Vasile
CONSTANTINESCU , nisipuri și a dat in-directorul întreprinderii te tmplarWH deosebit de importante in mecanică și produse dn ' îtnrx m------plastice pentru construții

Reîntoarcere în satul natal
Nu sint puțini, dimpotrivă, sint 

tot mai mulți astăzi cei care, după 
ce au fost plecați la școli și insti
tute de învățământ superioț, aflate 
in marile orașe ale țării, se reîn
torc in satul natal hotăriți să tră
iască și sd muncească acolo, să-și 
pună, anume acolo și nicăieri în 
altă parte, in valoare cunoștințele 
pe care le-au asimilat.

In cazul despre care vă scriu, satul 
este Șirna și este așezat in cimpia 
Ploieștilor. Asemenea tuturor lo
calităților din România, și el a îm
brăcat o haină nouă in cele patru 
decenii care au trecut de la isto
ricul act petrecut la 23 August 1944, 
dar mai ales in ultimele două de
cenii, de cind la conducerea parti
dului și a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. S-au înălțat 
numeroase case noi, un complex 
comercial, două școli, o grădiniță. 
Cadrele didactice născute sau care 
trăiesc in comună sint in număr de 
25. La Șirna lucrează si trăiesc, de

un întreg nou. Această idee implică abordarea sistemică a concepției tehnologice. Orice sistem nou se compune din mai multe subsisteme cunoscute și unele sisteme noi. Așa de exemplu, o centrală nucleară cuprinde patru subsisteme : transformarea energiei nucleare in căldură; transformarea căldurii in abur ; transformarea aburului în energie mecanică ;
MUNCĂ © RĂSPUNDERE © COMPETENTĂ♦
„Oiigeml muncii de cercetare 

-spiritul de echipă, comunicarea 
deschisă intre oameni"

specializări sau reciclări ar face. Cercetarea se face cu mult suflet, cu multă pasiune și, neapărat, cu talent, cu chemare. Nu-i poți da unui om dispoziția să cerceteze dacă el nu are chemarea s-o facă. Sînt pentru flexibilitate în acceptarea sarcinilor si a ideilor noi.
— Care este opinia dumneavoastră 

in legătură cu timpul de gîndire fi 
creație al cercetătorului 7— Eu . consider că pentru un cercetător adevărat trebuie să dispară diferența dintre timpul de lucru și timpul liber. Un adevărat cercetător gîndește tot timpul și atît timp cit are capacitatea și disponibilitatea de a gîndi.

— Ce faceți in timpul dumnea
voastră liber ?

Convorbire cu ing. Ion CRIȘAN, director general al Institutului central pentru construcții de mașini
valabil pentru activitatea practică a cercetătorului tehnolog, independent de domeniul în care lucrează. O încercare de a stabili cîteva principii generale ale concepției tehnologiei, ale modului in care avansează tehnologia. Să luăm, ca exemplu, ideea că noul se creează pornind de la ceea ce există și că cel mai eficient mod de a realiza un lucru" nou este de a utiliza tot ce se poate din ce este vechi, adăugind numai strictul necesar, esențialul pentru a obține

transformarea energiei mecanice In energie electrică. Ultimele trei subsisteme erau cunoscute cînd s-a conceput prima centrală electrică nucleară. Cercetarea a putut fi concentrată asupra subsistemului efectiv nou ; reactorul energetic nuclear.Aplicarea practică a acestei idei reprezintă așa-numita „concepție modulară", respectiv crearea unei mașini noi prin compunerea el din cit mai multe „module", adică subsisteme create anterior. Proiectantul care dispune de un stoc de module și stăpinește concepția modulară are un avans față de concurentul care trebuie să conceapă din nou întreaga mașină. Concepția modulară înseamnă deci flexibilitate.

- i . " violenta a conaițiilor na- »In fața satului nostrfie cimpierale pentru cultivarea de plante i 
locuit incă de pe vre:a dacilod ’■ arahide, viță de vie, bumbac, j 
se deschid perspective unei inț>mi fructiferi 1
floriri continue, infăfte, de°P°i”Noit^e ieri i
; , . , . hi T..i oltenia au devenit azi ogoare 1trivă, de toți fiii lui.nt cdnvin,dltoare datorită oraanizărit s0. ’ 
că și de aci înainte ffnat mulțaliste a agriculturii, datorita rnn- »------ „ a agriculturii, datorită con- 
tineri consăteni pleci la invățăițiilor deosebite create specialiști- 
tură se vor reintoarecasă. Șirn>r în anii puterii populare.b taiePrd±ise P! univ’ «ir-Petre BANIȚA
brațele deschise. irectorul Stațiunii centrale

G. L1TARU le cercetări pentru cultura profil ilantelor pe nisipuri Dăbuleni-Dolj
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— Această concepțifidulară «ei din această categorie. în con- 
reflectă in activitatea ‘Mutului? jția acesteia, calculatorul ocupă un— Concepția modulaiste imple- important.mentată in activitat^ tipizare aje fapt, noutatea constă în extin- mașinilor, desfășurat, institut cș^ controlului tuturor parametri- fundament teoretic aplicarea din proceSi rcaIizînd astfel o op- m practica a indica. tovarășui1izare a procesului. Un alt ele_ lui Nicolae Ceaușe secretaruint de noutate u constituie trece- general al partidu nostru, ira de la mașini de prelucrare Ia legătura cu extinderii adincire^teme de preiucrare cu prOcedee tipizării, acțiune coortă de tova-1Conventionale căutăm, deci, să rașa academician ingineimpletăm mașinile cu diferite ac-Ceaușescu, prfite ai Con-£.orji care le conferă posibilitatea sihuhu Național pe btiință ș, a rea]iM 0 succesiune de opera-Tehnologie. încercați cu niveI înalt ds automatizare.

— Ce insatisfacții1 încercat. , prezenti trecerea de Ia mașini de— Regretul că nf reușit, etelucrare la sisteme de prelucrare personal, să formez niulți cerue o idee fundamentală in tehno- cetători „de virf", parca , deșgța construcțiilor de mașini. Este avem numeroși speti num. Arș fapt pasul spre, robotizarea corn- bucuria că tinerii cunnd netă.institut au adus unt nou entu_ c impacă spiritul de echi-ziasm .și dorința de^re im coi^ cu u vprofesvional colec- tinuare a prestigiuStunțific ț„eîe contpiea:e?tehnic al țării noă
— Care considera este realiza ~ Ducem o muncă de educație 

rea de prestigiu, „(l-minune“ parte susținută pentru ca toți co- 
colectivului. pe ca^onduceți? moratorii noștri să fie convinși că__ M-ăș referi. 1 cu titlu <* n.g“ra satisfacție este cea a valori- exemolu la dome prelucrării?0,an\ u”ci ,deL a unui proiect. Res- neconvenționalc «7 mijloace.^1 este :tara importanță. Eu cred că, nedasice) un dori nou. de vil® ntulte ori, cercetătorul trebuie să abordat de spec" 'din instig l«e orgoliul la o parte. Orgoliul încă acum 15 anîă la începi"„tc.?rc?tare, F11 se Pare "u numai avansul a fost reinodest. în U„il't'1’,?ar chiar. Periculos, pentru că timii ani sintem stuți că pe ba^ n?a^a ®0,?unicarea, în sens larg, concepției noastri organizat întimplător am încercat ca in in- tarâ un sector noțsbricație: mdltdt .s^ materializăm legătura flu- sinile de prelucrh» electrocr,8 A?tre cercetare, proiectare și ziunc. Este râspuriectivului njfalorificare. Așa că am amplasat pe tru la îndemnufăruitoare etaj laboratorul. planșeteletovarășului Nicol^Ufescu dearoiectanM°r- atelierul de execuție aborda cu mai puraj^ domeP' standurile de încercări. Este de vîrf ale tehfi, '7: ----  • ia*  -VClUCUlie SH Șl!Pînă în prezent fabricat cîtelași orgoliul la o parte, să fii sute de astfel c5"1' înni.K—... .pentru export, mișoreană „Elei este vorba dese mari echipe mi rează specialiști tru, ăe la LC.PJ trotimiș". Dar j buie să gîndea3 în prezent sîntP laborarea gene?

stexăsputicct; îndemnuțărui iluj Nicol»liș<.«.„j uviuer- ue încercări. Este uniSi tehnologilucru esențial în cercetare să știi să nhri^ot citclașl orgoliul ia o parte, să fii re- tfini, inclufceptiv la o sugestie și să recunoști jeprinderea .;deschis meritele celui care te aju- îultatele tAceastă comunicare deschisă, sin- i care ecolarerâ între oamen>. această stimulare Institutul n<reciProcă a interesului pentru nou urești și „El<este oxigenul cercetării, al muncii de ireetătorii ticreație tehnico-șliințifică.reu în avaocupați de Elena MANTUdoua de n Viorel SALAGEAN
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f 40 DE ANI DE MARI IZBlNZI SUB STINDARDUL FaRTIDULuF ]INDUSTRIA AVIOANELOR CU TRICOLOR
O creație magistrală a „Epocii Ceausescu", 
o expresie a capacității tehnice românești

20 SEPTEMBRIE
Ceaușescu la 
navei ROMBAC

Avionul - creație a geniului 
uman, c fundamentale 

prioriti românești

azi :

Vizită de lucru o tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
avioane București. Cu acest prilej a avut loc și zborul inaugural al aero- 

astfel un stadiu nou, superior în dezvoltarea modernei industrii aero
nautice românești

buîvoluție a aeronau- ticihe Brumărescu a con în 1910 avionul „C4“, prevăzut și cu elicicală, ce-i permi- teaecoleze... vertical. Iortsarion (scriitorul) a cit, în 1911, un eli- cop o prioritate con- stn folosită și posea înclinării axului pentru a fi folo- sităa ascensiune, cit și Intare. în aceiași anieput, Stelian Du- mitdin București a eoni pentru prima oaribiplan ale cărui arițbuteau mări sau miciprafața portantă în 1 zborului (avioa- nel©metrie variabilă de odrig Goliescu a conncă din 1909 un avice funcționa pe

principiul zborului coleop- teric (abia azi studiat cu seriozitate). Grigore Brișcu a construit un model de e- licopter folosind pentru prima oară principii de bază în construcția elicopterelor, utilizate și azi : 1. Pasul variabil al palelor elicei. 2. Două elice acționate coaxial în sensuri de rotație opuse. Să menționăm apoi numele savantului român Elie Carafoli, care a proiectat (ulterior a- paratul a fost construit în serie) primul avion din lume cu aripa situată sub fuselaj. Multe alte invenții din domeniul construcției de avioane aparțin eminentului savant român. Ca și altor români.Nu putem uita, de asemenea, că între cele două
te înălțimile prestigioaselor 

cuceriri tehnice
îrtbrie 1975, vizită de a tovarășului Niciaușescu la în- trepi de construcții aera din Brașov (intire nouă, producing aceea, de cîți- va loptere, avioane ușorioare). Analiză atenoducției intre- prinnoilor tipuri de aerqcomandarea de a sarocesul de asi- milaiponentelor eli- coptl.A.R. 316 și I.A.!în.nului 1978, cu priitei oficiale în- trepMarea Britanie de & ș u 1 Nicolae Ceay de tovarășa Elenescu, au avut loc cu conducerile firmjritish Aero- spadRolls Royce". Douhnte declarații făcu de membri ai condprestigioaselor îirmlul Beswiek :

„Companiile care s-au unit 
pentru a forma actuala 
corporație națională «Bri
tish Aerospace» au o expe
riență considerabilă in ce 
privește conlucrarea cu în
treprinderile dumneavoas
tră in calitate de clienți Si 
in calitate de parteneri și 
nutrim un profund respect 
pentru capacitatea dumnea
voastră, a românilor, pe 
plan tehnic și pentru inte
gritatea dumneavoastră Pe 
plan comercial". Sir Kenneth Keith : „Ne simțim cu 
atit mai fericiți cu cit 
ne-ați onorat cu această 
vizită a dumneavoastră in
tr-un moment care coincide 
cu finalizarea acordului cu 
«Rolls Royce» pentru fabri
carea in România a motoru
lui de tip Spay... tmi aduc 
bine aminte de cuvintele de 
prețuire pe care Stanley 
Hocker, unul dintre cei mai 
mari proiectați de motoare 
de avion ai lumii, le-a avut

I
I
*

i

I
I
I
J:—războaie mondiale se dezvoltase în România o industrie aeronautică ce a- junsese să populeze văzduhul țării (și nu numai al ei) cu avioane prin care România își dobîndise o binemeritată faimă mondială. Avioane de construcție românească au cucerit. mari concursuri aviatice, au stabilit recorduri (de acrobație sau de distanțe). Să amintim aici doar avionul care a reprezentat realizarea de vîrf a uzinelor de la Brașov : I.A.R.—80 (al patrulea din lume ca viteză — 510 km/h), dar mult mai maneabil decît celelalte.După sfîrșitul războiului, din pricini diverse, în industria aeronautică românească s-a așternut tăcerea. Timp de aproape un sfert de secol. A mai pilpîit doar o firavă flacără, s-au construit aproape artizanal (într-o întreprindere de industrie locală) cîteva tipuri de planoare și avioane u- șoare utilitare, cu posibilități modeste.Marea renaștere a industriei aeronautice românești s-a produs cu începere din 1968.

la adresa capacității dum
neavoastră tehnice". S-au semnat atunci contracte de licență și de cooperare cu cele două mari firme britanice. Patru ani mai tîr- ziu, de la București și-a luat zborul prima aeronavă ROMB AC 1—11.în vara anului 1978, vizită de lucru la „Turbomecani- ca“ (întreprindere de motoare pentru aviație) și la IN CREST, ambele create din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu ; ca și întreprinderea de la Brașov, dealtfel, ca și întreprinderea de avioane București, ca și întreprinderea de avioane Craiova, ca și transformarea întreprinderii de reparații de avioane de la Bacău în întreprindere de construcții de avioane. Apoi alte vizite de lucru, ca și întilniri ale tovarășului Nicolae

Ceaușescu cu specialiști din domeniul aeronauticii, au trasat și coordonat îndeaproape drumul unei sigure și vertiginoase dezvoltări a capacităților de cercetare, proiectare și producție din domeniul aviației. Pînă la ..impresionantul tablou de astăzi al acestei industrii de mare complexitate și rigoare tehnică, o industrie de „vîrf al vîr- fului“.— Cum s-ar putea defini evoluția și amploarea de azi a industriei aeronautice ?, l-am întrebat pe tovarășul ing. Teodor Chi- rică, director tehnic la Centrul Național al Industriei Aeronautice Române.— Prin cîteva date statistice pe care vi le pot oferi. De exemplu : față de 1968. fondurile fixe ale industriei aeronautice au crescut de 16 ori. Și de peste 17 ori valoarea producției globale. Eu aș zice însă că dincolo de valoarea cifrică imediată a acestor creșteri trebuie să vedem valori practice cu mult mai marț : în acest interval s-a creat un corp tehnic și muncitoresc în mă
Uzinele marilor performanțe

sură să facă față marilor exigențe impuse de acest domeniu industrial ; țineți seama că există la noi și profesiuni pentru care unui muncitor îi trebuie 5—6 ani de perfecționare. Dezvoltarea industriei aeronautice s-a făcut în două etape ușor întrepătrunse. Mai întîi montarea unor aparate de zbor ale căror componente au fost produse de firme consacrate în construcția de avioane moderne. Apoi, treptat, dar într-un ritm alert totuși, crearea capacităților necesare, a -specialiștilor și muncitorilor, realizarea cercetărilor necesare pentru a realiza în țară nu numai componentele respective, ci și aparate da zbor, de înaltă clasă, în concepție proprie. Este chiar faza în care ne aflăm. Am asimilat și asimilăm acum materiale metalice și nemetalice speciale, semifabricate turnate și forjate de precizie din aliaje neferoase speciale și oteluri înalt aliate specifice nouă, agregate și echipamente pentru sistemele electrice, radio, radio-na- 

dească așa. Știți ce este esențial la noi 1 Nu că nu se poată greși. Mai grav decît greșeala în sine este s-o ascunzi și s-o repeți...Da, am văzut . intr-una din hale, un înscris mare adresat tuturor : „Cind lucrezi o piesă de avion, gindește-te că tu vei zbu- i'a cu avionul în care se va monta piesa respectivă •!“. Nu cunosc un mai rațional și mai drastic avertisment în legătură cu răspunderea ce trebuie să guverneze munca.Hristu Șunda, 24 da ani. mecanic de aviație : „Să fii muncitor aici e o mîn- drie. o mare satisfacție. Chiar dacă tu faci un lucru mărunt la avion, trebuie să știi multe despre el. Apoi să fii pe deplin responsabil. Iar responsabilitatea e. după mine, o povară frumoasă".Georges Agache, 27 de ani. structurist : „Mi-a plăcut denumirea profesiei, nu știam nimic despre ea. Dar acum știu multe si îmi place enorm. Trebuie îndemînare. rațiune si calm. Aici toți iau ce e mai bun în comportamentul și în felul de a gîndi al fiecăruia".Ing. Mircea Ilurezeanu, șeful secției ansamble ROMBAC : „Cînd am început facultatea nu visam, nu puteam bănui o asemenea dezvoltare a aeronauticii. Că am ajuns să lucrez la construcția unei aeronave de înaltă clasă e mult peste visurile mele. Iar meritul nu e al meu. e al tării, al or'induirii noastre. La început am fost, desigur, puțin complexat. La primul „Rombac" am lucrat ca inginer tehnolog la joncțiunea aripilor cu fuselajul — operație, de uriașă răspundere în construcția unui avion ca acesta. La primul zbor de încercare ședeam la marginea pistei topit de emoție. A alergat pe pistă, s-a ridicat, a pornit în sus cu siguranță si dezinvoltură... Aproape că nu ne venea să credem. E al nostru ? Al nostru e I Primul comunicat radio al piloti- lor : totul e în ordine. Cred că am chiuit. Poate ați observat. ' sîntem aici foarte multi ingineri tineri, si sin- tenț. vă spun eu. o generație ambițioasă, pusă pe studiu, pe realizări mari, dornică' să afirme sus si tare capacitatea tehnică românească".Cam acesta este. în linii mari, aerul pe care îl respiră oamenii acestei întreprinderi. din atmosfera a- ceasta se înaltă în văzduh cel mai prestigios avion construit vreodată în România.Și tot astfel se petrec lucrurile în oricare altă întreprindere constructoare de avioane, la Brasov, la Craiova sau la Bacău, in oricare altă întreprindere 

vigație, aparatură de bord, hidraulice, de combustibil, pneumatice, de climatizare etc.— Toate presupunînd un înalt grad de tehnicitate...— Exigență tehnică maximă, tehnologiile cele mai avansate. în industria noastră aeronautică, adică în toate cele opt întreprinderi ce aparțin acestei industrii, se lucrează cu o gamă largă de tehnologii reprezentînd tot ce e mai nou în acest domeniu. Cum ar fi : frezarea chimică, sintetizarea, sudarea în fluxuri de electroni, formarea de piese complexe din oțeluri înalt aliate și refractare prin trageri la rece, lipiri chimice metal pe metal și altele. Multe dintre ele fiind rezultatul unor cercetări proprii realizate. de INCREST sau de alte unități de cercetare științifică, în cadrul programelor lansate de noi. în uzinele noastre, care sînt, toate, cu o dotare tehnică de înaltă ținută, predomină mașinile și utilajele românești, unele special proiectate și construite pentru noi.

care produce componente de avion. Ia „Turbomeca- nica". la ICPAEBA. la ICPPFTA. la fabrica pen- tru aparatură de combustie lâ INCR°EST.aniSme- Ca * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Si *

Noi, românii, nu putemdesigur uita că primul a-vion din lume care s-a ridicat de la pămînt propulsat de propriile-i mijloace de bord (la 18 martie1906, pe cimpul de la Mon-tesson, de lingă Paris) afost inventat și construit deun român — bănățeanulTraian Vuia. Și că primulavion cu reacție care a zburat efectiv, cu mult înaintede epoca descoperirii șiproliferării aviației reactive, a fost gîndit și construittot de un român, anume deHenri Coandă, și a zburatîn decembrie 1910, la IssyIes Moulineaux, lingă Paris. Doar aceste două evenimente «să fi avut loc șiar fi fost de ajuns pentruca numele României să fieînscris cu majuscule de aurin cartea de început a aeronauticii, această mare cucerire a geniului uman.Dar n-au fost numai VuiaSi Coandă...Noi, românii, nu-1 putem uita pe Aurel Vlaicu. Numai nenorocul și lipsa mijloacelor materiale au făcut ca avionul lui (primul construit pe pămîntul României), gindit și experimentat in machete, să nu-și fi luat zborul înainte de avionul lui Vuia sau al lui Santos Dumont. Și tot doar nenorocul (tragica moarte a „Vulturului din Carpați" — cum i s-a spus lui Vlaicu) a făcut ca avionul său, „Vlaicu III", să nu înceapă a fi fabricat în serie, în România, printr-un contract cu firma „Marconi". Ar fi fost un început al industriei aeronautice românești cu mult mai timpuriu decit cel realizat prin producția avioanelor I.A.R., S.E.T. și I.C.A.R.Nu putem uita nici marea pleiadă de entuziaști și. nu de puține ori, geniali inventatori români care, prin brevetele, ca și prin realizările lor practice, și-au înscris numele (pe al lor și pe al României) pe multe dintre principiile și invențiile care au dus la perfecționarea aerodinelor, la fa-

Reporterul s-a aflat, pentru cîteva ore, în noile și atit de specificele spații de producție ale întreprinderii de avioane București — locul de naștere al avioanelor ROMBAC 1—11 și BN-2 (Islander). Halele de început, ale vechii întreprinderi pentru reparații de material aviatic (I.R.M.A.) și în care a început, în urmă cu ani, fabricația lui BN-2 (ajuns acum la a-proape 400 de exemplare), au rămas mici, o cîtime aproape neînsemnată (deși păreau impozante cîndva) în raport cu marile și noile hale, hangare și ateliere.— La noi în uzină, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost de patru ori, în cele mai importante din etapele dezvoltării noastre — îmi spune ing. Nicolae Gugui, directorul întreprinderii, în 1969, la lansarea programului de fabricație pentru BN-2. Apoi în 1978, înainte de vizita în Anglia, unde au fost semnate contractele pentru ROMBAC, apoi imediat după această vizită și în 1982, cînd a zburat primul nostru ROMBAC 1—11. Totdeauna a venit între noi cu îndemnul insistent Ia autodepășire, cu îndrumări și sprijin concret, cerîn- du-ne ca industria aeronautică să dobîndească repede... aripile pentru zborul cel mai inait. Și,- intr-adevăr, într-un timp scurt, am făcut pași foarte mari...Am constatat „pe viu" acest adevăr. în halele noi in care vopseaua încă nu s-a uscat ; între scheletele metalice ale „gabaritelor" (construcții metalice intre care se montează piesele primare în subansambie, acestea în ansamble mari și, în final, întreaga structură a avionului) ; pe linia de montaj general, unde un alt avion se găsește in stadiu de finalizare. în jurul lor, oameni în salopete curate lucrează cu un calm desăvîrșit, cu precizie și siguranță de sine (aici, e înțeles, nu se poate greși, cea mai mică zgî- rietură pe o aripă, de e- xemplu, modifică proprietățile aerodinamice ale întregii aeronave).— Vorbiți-ne des pr e munca dumneavoastră ! l-am rugat pe maistrul Mihai Radu.— Eu, pînă în 1966, am fast tinichigiu auto. Am venit aici pentru că tot despre „tinichigerie" era vorba, dar altfel, la cu totul alte cote. Și eu asta voiam. Nu mi-a fost greu aici pentru că nimic nu e greu dacă aprofundezi ceea ce ai de făcut. Repede mi-a intrat aici în reflex exigenta. Iar ăsta e un mare cîșțig pentru om. în toată industria noastră ar trebui ca oamenii să gin-

în spațiile de producție ale marii uzine, exigenta, corectitudinea, exactitatea fac parte din structura intima a întregii organizări productive. Trebuie să vezi Ia lucru un controlor de calitate. de exemplu, să-l observi mășurînd. cercetind CJ*  JT1’.nu^e Becare detaliu slujindu-se de o apara- tură complicată, ca să înțelegi că răspunderea este aici legea numărul unu a muncii.— Prin simplul control al calității — spune directorul —- încă n-am reuși să rezolvam totul. Controlorul de calitate poate să respingă piesele ori suban- samblele necorespunzătoare. Nu poate să oprească însă fluxul fabricației si. deci, rămîne posibilitatea ca piese necorespunzătoare șa se fabrice mai departe. De aceea, la noi funcționează și un alt comparti- rn?.nt Pentru asigurarea calității. Acesta controlează dacă întregul proces productiv se desfășoară conform procedurilor elaborate. existente în ..manualul de calitate". Acest compartiment poate să oprească un proces tehnologic din fluxul de producție atunci cmd nu este respectată în totalitate procedura si a- crobă reluarea lui atunci cmd s-au înlăturat deficientele.Aici nu pot exista greșeli ..fara cauză" si fără ...autori. Mi s-au istorisit cazuri în care, la începutul angajării, unii muncitori, puși în fata unor asemenea exigente, au avut ezitări. Dar că. de regulă, se obișnuiesc repede. Pentru că rar se întîmplă ca unui om sa nu-i placă a se confrunta cu propria-i capacitate și să nu fie mîndru cind la examenul acesta iese victorios.Cunoscînd-o. noua industrie aeronautică românească iți comunică ideea că. dincolo de rațiunile ei e- conomice directe, mai are si funcția de a stimula, prin exemplul exigentelor și competentelor ei. în ansamblul industriei românești. năzuința spre înalta performantă tehnică si ten- noiogică. spiritul exactității. gindirea creatoare, măiestria si competenta profesională.O Industrie de „vîrf al virfului". de mare valoare și prestanță, unul dintre cele mai importante obiective realizate în atît de rodnica Epocă Nicolae Ceaușescu.Industria aripilor cu tricolor.
Mihai CARANFII

Avioane românești 
pe cerul țării 

și al lumiiIndustria aeronautică românească produce în prezent o importantă gamă de aeronave moderne. între ele : avionul „ROMBAC 1—11“, elicopterele medii reactive IAR 330 („Puma") și ușoare reactive, IAR 316 („Alouette"). avionul de pasageri cu zece locuri BN 2 (in cooperare cu firma „Pilatus — Britten Normau"), avionul turboreactor cu destinație specială IAR 93/ORAO (conceput și construit în comun de către România și Iugoslavia^ avionul de antrenament IAK avionul agricol IAR puișor de școală și planorul IS 28 M 2 moderne pentru echiparea avioanelor și elicopterelor construite în România. între ele, turbomo- toarele Turmo IV C (licență „Turbomeca", Franța), turboreactoarele Viper MK 632—41 (licență „Rolls Royce"), motorul turboreactor Spey 512—14 I1W (licență „Rolls Royce"), motoarele clasice M 14 P (pentru IAK 52) și M 14 V (pentru elicopterele agricole sovietice K 26). Se produc, de asemenea, complicate și pretențioase ansamble mecanice pentru elicoptere și. prin intrarea în producție a unor întreprinderi noi, începe fabricația aparaturilor de bord, a altor echipamente, a pieselor turnate și forjate pentru aviație ș.a.Iată în fotografiile de mai jos cîteva dintre modernele aparate de zbor produse în România socialistă :

■n
*

*

)52 (în cooperare cu U.R.S.S.), 827, avionul ușor turbopro- antrenament IAR 825, moto- și altele. Se produc motoare

*

J
V

SAR 316 B („Alouette III"). Elicopter reactiv ușor, 
polivalent prin excelență, puțind fi adaptat pen
tru misiuni utilitare, agricole, sanitare, de coman
dament, pentru activități geologice și altele. Viteza 
de croazieră : 185 km pe oră. Plafon practic : 3 200 
m. încărcătura utilă s 1 050 kg.

SAR 330 („Puma"). Elicopter reactiv mediu pen
tru multiple utilizări, lp varianta pentru pasageri 
poate transporta 23 de persoane. Viteza de croa
zieră : 248 km pe oră la un plafon practic de 
4 800 m. Autonomie de zbor 550 km (cu rezervoare 
suplimentare : 900 km). încărcătura utilă : 3 759 kg.

IAR 825 TP. Avion cu motor turbopropuîsor de 
înalt randament, cu un consum redus de carburant. 
Poate fi folosit ca avion utilitar, de școală și an
trenament ș.a. Viteza de croazieră : 440 km pe oră. 
Viteza maximă admisibilă : 550 km pe oră. Altitu
dinea de zbor: 9 000 m.

IAR 827 A. Monopian cu o construcție integral i 
metalică. Cu unul sau cu două posturi de coman- ’ 
dă. Conceput ca avion agricol, el poate fi echipat ț 
cu instalații pentru pulverizarea substanțelor chi- i 
mice lichide ori sub formă de pulberi. Capacita- ? 
tea rezervoarelor de substanțe : 800 kg. Viteza de ț 
croazieră : 193 km pe oră. Viteza in misiuni agri- i 
cole : 145-180 km pe oră. Plafon practic : 4 500 m. , 
Autonomie de zbor în misiuni agricole : o oră și 1 
jumătate.

. Capacitatea 110 sau 119 locuri. Viteza de croazieră s 850 km pe oră, la o altitudine de 11 000 m. Autonomie 
Foto : S. CRISTIAN

lui de pasageri și de mărfuri, din clasa mediu-curier, construită în licență „British Aerospace” și „Rolls Royce 
de zbor: peste 3 000 km

I ROMBAC 1-11. Aeronavă destinată
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PERSONALITATEA EROULUI 
CONTEMPORAN ÎN ARTA PLASTICĂ

„Oamenii de literatură și artă, uniunile de creație au un rol din ce în 
ce mai important în ridicarea nivelului cultural al poporului nostru, în for
marea și educarea omului nou, constructor al socialismului, a omului care, 
odată eliberat de sub dominația claselor exploatatoare, se eliberează și de 
tarele morale ale vechii orînduiri, se înalță pe plan spiritual, își însușește o 
concepție înaintată și acționează în toate împrejurările în spiritul umanismu
lui nou. Acest om, stăpin pe destinele sale, își făurește viitorul în mod liber, 
așa cum dorește".

NICOLAE CEAUȘESCU

colocviile Scinteii
• ■ Dezbateri ideologice • litcrar-artistîce • de istorie |

Făurirea unui om cu adevărat nou, care, ani*  
mat de concepția revoluționară a partidului, să 
se manifeste ca un luptător neobosit pentru 
transpunerea în viață a generoaselor obiective 
capabile să dea formă concretă socialismului 
și comunismului în patria noastră, este una din 
direcțiile esențiale ale politicii noastre de partid 
și de stat, subliniată de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
numeroasele sale întîlniri cu realizatorii bunu
rilor materiale și spirituale. Formarea acestui 
om nou cu trăsături morale distincte, animat de 
o înaltă conștiință civică, de atașamentul față 
de trecutul progresist al țării, este totodată una 
din datoriile de onoare ale creației artistice 
contemporane, condiție a înaintării societății 
noastre spre noi orizonturi de progres și civi
lizație.

Mircea Țoca : O privire cit de sumară asupra înfăptuirilor românești din artele platice este în măsură să releve caracteristici fundamentale ale prezentei noastre în lume ca popor. Bine cunoscut pentru eroismul și înțelepciunea cu care, cle-a lungul evului mediu, și-a apărat. independenta și, autonomia — fiind singurul din Balcani si sud-estul Europei care nu le-a pierdut in fața expansiunii marilor imperii — poporul român are meritul de a fi izbutit să-și înscrie numele cu merite nepieritoare in istoria civilizației europene, în această parte a continentului. de-a lungul veacurilor, țările române dețin o poziție aparte pentru originalitatea formelor și monumentelor de artă create. Ctitoriile românești din Tara Hațegului secolului al XIII-lea. frescele moldovenești din secolul al XVI- lea (cu superba transferare in nu puține imagini a dramaticelor realități ale vremii) ori polivalenta sinteză brâncovenească stau — alături de secularele monumente ale artei populare din toate zonele țării — mărturia vocației constructive. creatoare a unui popor care a știut să facă din cultură, din artă, instrumente puternice ale păstrării identității naționale si ale evoluției in consens cu cerințele vremurilor. Cu pictorii generației de la 1848 și cu cei ai Unirii, cu Grigorescu și cu ceilalți participant! la războiul de independență, precum și cu amplul grup de artiști mobilizați pe fronturile de luptă din 1916—1918, creatorii români din domeniul artelor plastice rămin. si in epoca modernă, la fel de implicați in realitatea imediată a vremii lor, legindu-și adesea numele de înfăptuiri politice si artistice nepieritoare. Momente ho- i.ăritoare ale istoriei patriei, participarea plină de dăruire a maselor și figurile de conducători iluștri ajung, in acest mod. să fie transpuse in imaginile picturii sau graficii, precum si in piatra și

împlinirilor si aspirațiilor lui. Marile expoziții colective, dar și retrospectivele. expozițiile personale ale creatorilor din toate generațiile incită interesul publicului : oamenii se regăsesc in peisajul variat al artei năzuind spre propria lor perfecționare morală, avînd în față modele însuflețite de patosul militant, revoluționar al vremii noastre.Radu Negru : Opera de artă ce năzuiește să emoționeze, să influențeze conștiința oamenilor, să formeze atitudini înaintate nu poale să ■ joace un asemenea rol în viața oamenilor decît cu condiția respectării adevărului vieții si realității. înfăptuim o operă revoluționară fără precedent, transformăm din temelii societatea. O asemenea operă nu se poate înfăptui decît înfruntînd și soluționînd probleme deosebit de complexe. Partidul ne cheamă să înfățișăm în mod veridic lupta poporului, să evidențiem forțele noului, contu- rînd marile înfăptuiri ale națiunii noastre, in acest context, se ridică problema eroului pozitiv, a modelului pe care arta este datoare să-l propună publicului, oamenilor de azi. De unde provine acest model ? Cum arăta secretarul general al partidului, modelul de viață și de muncă, eroul exemplar nu se află în sfere abstracte, ci în viață, în activitatea clocotitoare a oamenilor : „Cele mai puternice, mai palpitante si emoționante conflicte generate de lupta dintre vechi și nou, de afirmare impetuoasă a principiilor de viată înaintate. împotriva mentalităților depășite, retrograde se pot intilni in climatul activității clocotitoare din fabrici și uzine, de pe ogoare, din instituții, acolo unde se creează bunurile materiale și spirituale, unde se formează omul societății noastre. liber și stăpin ne destinele sale".

bronzul monumentelor, cu sinceritatea si patosul, cu imediatetea si forța evocatoare asigurate de participarea directă si de identificarea artiștilor cu evenimentele devenite surse de inspirație. Vocația militantă a artei moderne românești s-a verificat și in felul cum lupta clasei muncitoare și a țărănimii sub conducerea partidului și-a găsit exprimarea in opere de inaltă ținută artistică și patriotică în perioada interbelică, in perioada înfăptuirii insurecției și a primilor ani ai revoluției. Această tradiție a fost transmisă generațiilor prezentului. Ancorarea in realitatea imediată. identificarea cu cele mai înalte idealuri ale prezentului, atașamentul la cauza poporului și partidului s-au putut astfel constitui in caracteristici definitorii ale creației plastice din ultimele decenii.Continuînd tradițiile militante ale artei românești, in anii revoluției socialiste artiștii noștri au realizat o suită impresionantă de opere durabile, opere care reflectă substanța gîndirii și simțirii poporului. vocația lui constructivă, chipul moral al contemporanilor noștri, al făuritorilor civilizației socialiste românești. Oricit de sumară. orice trecere în revistă a artei plastice românești va constata, așadar, că ea s-a dezvoltat și se dezvoltă printr-o împletjre organică cu viața poporului, prin exprimarea celor mai nobile.aspirații ale sale, prin confundarea artistului cu idealurile progresiste, revoluționare ale epocii în care trăiește si creează.Radu Negru : Vorbind despre umanismul creației românești contemporane. despre spiritul ei militant și integrarea în viata si munca poporului nostru, noi ne situăm, implicit, la .antipodul unor concepții și teorii retrograde, ăl doctrinelor izolării și însingurării creației și creatorilor. Artei pătrunse de responsabilitate socială i se opun curente care neagă nece

Dezbaterea începută astăzi își propune, din 
această perspectivă, o privire asupra felului în 
care arta plastică, cultura artistică in general 
pot contribui la educarea complexă a celor mai 
diferite categorii ale iubitorilor de frumos.

A contribui activ la făurirea 
conștiinței înaintate, socialiste

Bogăția de idei, accesibilitatea-condiții 
ale creșterii eficienței activități educative

Radu Negru : Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative de la Mangalia valorifică la un nivel superior tezaurul de gîn- dire filozofică, revoluționară, conținut de documentele programatice ale Partidului Comunist Român elaborate de la Congresul al IX-lea pină astăzi. în concepția partidului nostru, a secretarului său general, artă, ca și celelalte componente ale culturii, nu mai este privită ca o simplă și sterilă podoabă spirituală. ca un .ioc gratuit al spiritului desprins din contextul istoric al vieții economice și politice. Prin conținutul, ca și prin forma ei, arta este menită să joace un rol activ și esențial în însăși modelarea omului nou. în formarea trăsăturilor revoluționare ale noii conștiințe umane. 'Șubliniind cerința ca oamenii de creație să răspundă tot mai bine solicitărilor poporului. secretarul general al partidului arăta că „datoria artiștilor este aceea de a contribui activ Ia făurirea omului nou, la formarea conștiinței socialiste, la dezvoltarea umanismului socialist, a acelor virtuți morale pe care dorim să Ie cultivăm la fiecare cetățean și pe care poporul român le are în însăși structura sa psihică. Arta va contribui astfel la modelarea unui tip înaintat de om. gata să lupte pentru fericirea, libertatea și independenta patriei sale, pentru cauza socialismului, pentru pace și prietenie intre popoare".Ileana Balotă : Arta românească de azi a dovedit, prin cele mai semnificative realizări ale ei. că. fructificînd o ilustră tradiție a creației militante, legate de popor, se orientează spre reflectarea realităților caracteristice acestei epoci, a eroilor exemplari, a personalității complexe a omului muncii.
Vocația umanistă, patriotică, 

revoluționară a creației românești

Eugen Popa : „ȘANTIERUL CANALULUI DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ"sitatea preocupării pentru om. cultivind forme si imagini lipsite de orice mesaj : ele sînt reflexe ale concepțiilor filozofice care consideră existenta umană o absurditate. ceea ce atrage după sine resemnarea fatalistă, pasivitatea sau închiderea creatorului intr-o zonă de preocupări rupte de viata reală a oamenilor, a poporului din care face parte.Ileana Balotă s Reflectind profundele transformări sociale si spirituale pe care revoluția socialistă Ie-a adus în viata poporului nostru. arta plastică confirmă, prin realizările ei concrete, strînsa legătură dintre realitate și creație. Dacă integrarea artei în viată este, in genere, o problemă actuală. în condițiile socialismului ea devine o necesitate obiectivă. în esență, după cum este știut, si în artă valoarea este determinată atît de gra-, ciul în care opera răspunde necesității istorice-sociale. necesității spirituale a omului, precum si de cantitatea si calitatea muncii depuse pentru crearea ei.Permanentele îndemnuri adresate creatorilor de frumos de a se apleca asupra izvoarelor mereu proaspete ale vieții și muncii poporului, precum și asigurarea unei depline libertăți de creație potrivit modalităților artistice adecvate fiecărui creator au determinat dezvoltarea spectaculoasă a artelor plastice. Astfel, creația în domeniul artei monumentale se profilează tot mai puternic ca una dintre cele mai ample posibilități de pătrundere a
Formarea noilor generații în cultul 

muncii, al respectului 
pentru opera înaintașilorGrigore Vasile : în contextul preocupărilor pentru o artă militantă, umanistă, o artă menită să înfrumusețeze viața oamenilor, este firesc să ne punem problema asigurării bunei formări a noilor generații de creatori. Școala rămî- ne locul și mediul unde se-nfiripă idealuri, se luminează mințile și unde începi să înțelegi cite ceva din necuprinsul firii și al intelectului și, în cazuri de excepție, se anunță celebritatea. A . face școală și nu doar școlarizare, a învăța pe cineva, nu-i un orgoliu și nici refugiu într-o viață comodă, ci o chemare lăuntrică și poate un destin. Eforturile, neliniștea creatoare au caracterizat întotdeauna pe marii creatori de la care noile generații au mereu de învățat. Mă gîndesc la cei care au urcat scările Institutului de arte plastice din București, artiști și profesori celebri : Brâncuși, și Paciurea, Ressu, Ste- riadi, Dărăscu, Medrea, Ciucurencu, Baba și profesorul de anatomie artistică Gheorghe Ghițescu — admirați și contestați, invidiați și ur- mărindu-li-se îndemnurile de către multe generații. Clasici ai artei și școlii românești. Mă gîndesc, în- tr-o laudă pioasă, la opera marelui Grigorescu, care, ca nimeni altul, a contribuit la crearea și purificarea autenticei simțiri și gîn- diri plastice românești, a oferit un mare și nepieritor exemplu de artist dăruit cauzei celor mulți, zu- grăvindu-le eroismul, spiritul de jertfă. Geniul lui Andreescu, Lu- chian, Petrașcu. Brâncuși. fii ai a- cestei școli, care s-au ridicat în nemurire, au dat culmi noi frumuseții către care a aspirat și aspiră poporul nostru. Pină astăzi au trecut prin această școală 120 de promoții și amintirea lor nu mă lasă indiferent. în această primăvară, școala națională de arte plastice împlinește 120 de ani de existență.Ileana Balotă : Avem multe tinere talente viguroase, promițătoare. care ne dau încredere în viitorul artei noastre. Desigur, și aici esențial este contactul permanent cu viata, cu realizările si aspirațiile1 societății, cu munca eroică a minunatului nostru ponor, cu tradițiile și istoria lui. Sînt acestea preocupări permanente ale scolii românești de arte plastice, ale institutelor de specialitate. Totodată, ele însele, acesțe institute, trebuie să găsească forme proprii de a-și adapta profilul ; la cerințele vieții de azi. Perfecționarea continuă a procesului de invățămînt prin legarea tot’ mai strinsă a cercetării 

imaginii plastice în mijlocul vieții. Amplasate în marile centre industriale noi. pe litoral. în noile ansambluri arhitectonice. în scoli, institute. așezăminte de cultură etc., noile fresce, mozaicuri, tapiserii, reliefuri în piatră, metal, grupurile statuare reflectă căutările pasionate ale creatorilor, dorința de afirmare a ideilor majore ale timpului nostru. Mai ales în ultimii 20 de ani. urmînd consecvent politica de continuă ridicare a calității vieții, s-a pus un deosebit accent si pe realizarea si diversificarea de prototipuri de bunuri care să răspundă. cit mai deplin exigentelor consumatorilor.An de an a crescut numărul taberelor si simpozioanelor pe profile, în care artiștii plastici și decoratori. sprijiniți de Uniunea artiștilor plastici și de autoritățile locale, au.- posibilitatea de a lua contact cu specificul zonelor respective. lăsind în diferite localități lucrările lor de artă. Numele unora dintre aceste tabere (Măgura — Buzău. Medgidia. Sighișoara. Lăzarea, Căsoaia etc.) au devenit cunoscute lă scară națională, fiind înscrise printre obiectivele de larg interes public.Sub auspiciile generoase si în climatul deosebit de prielnic creat muncii noastre. în consens cu politica înalt umanistă a partidului, noi, artiștii plastici, vom, continua să dăm chin marilor eforturi constructive ale poporului în lucrări cu un înalt mesaj artistic și cu o reală funcție educativă.

cu producția a condus la integrarea rapidă a tinerilor absolvenți la locul de muncă, permițîndu-le să-și aducă o contribuție însemnată la realizarea unor produse competitive, de înalt nivel estetic. Este firesc ca, in aceste condiții, responsabilitatea noastră, atît în calitate de artiști, cit și de pedagogi, să crească potrivit exigențelor estetice pe care le impun in egală măsură nivelul din ce în ce mai ridicat al gustului public, cit și înalta apreciere a artei noastre pe toate meridianele lumii.Grigore Vasile : Educația și experiența școlii noastre de arte plastice își trag sevele din experiența marilor creatori pe care i-am avut, trans- mițînd-o noilor generații, menite să o ducă mai departe intr-un climat creator, stimulativ. Un climat în care înveți să păstrezi verticala spirituală — probitatea profesionalismului. pasiunea artei si unde abia începi să înțelegi si să descurci cite ceva din labirintul ei. Ca student si ca artist, a studia, a cerceta esențele artei — permanentele ei — pentru a înțelege fenomenul artistic și a te descoperi pe tine și rolul tău în continua educație și emancipare a omului nu înseamnă să faci academism sau mimetism estetic și profesionalism (tehnicism) pentru a place unuia sau altuia. Studiezi, cercetezi pentru a-ti lumina mintea, a-i da ordine. eliberînd-o din dogme si confuzii. din cacofonii și agramatism plastic. Numai cei care muncesc riguros. cu pasiune și inteligentă, mai mult decît obișnuința mediocrității. reușesc să-și apere talentul. să fie ei înșiși producînd pină Ia urmă opere depline, adevărate, cu forță de înrîurire. capabile în timp să formeze conștiințe, caractere. oameni. Pe artiștii adevărat! oboseala nu i-a cuprins decît odată cu moartea trupească. Este foarte necesar pentru tăria spiritului creator să ne amintim mereu opera marilor artiști dintotdeauna. Arta s-a născut din iubire și sacrificiu, din adînca implicare a creatorului în tumultul epocii' sale, în viața poporului său. în căutările și frămin- tările sale răsună aspirații, idealuri cărora trebuie să le dea expresie potrivit viziunii și simțirii sale. Nu există viață a unui mare creator care să nu fi luminat și înaripat mintea și sufletul poporului său, întărind credința și răsplătind așteptările oamenilor cu o clipă de adevăr din frumusețea artei.
Colocviu realizat de
Marina PREUTU

Trăim într-o epocă caracterizată printr-un ritm fără precedent al acumulării noutăților științifice și tehnice. Oamenii muncii, cu deosebire' tineri;, sînt dornici să le cunoască. Și trebuie să le cunoască, pentru că, așa cum arăta secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul zilelor 
noastre, constructor conștient al 
orînduirii socialiste, trebuie să fie un 
om cu un larg orizont de cunoaș
tere, stăpin al unui bogat bagaj de 
cunoștințe științifice și tehnice, un 
om capabil să-și însușească și să 
aplice tot ceea ce omenirea a creat 
mai de preț, un om cu o pregătire 
profesională ridicată, cunoscător 
profund al procesului de producție, 
al tainelor meseriei alese.Importante atribuții au în acest domeniu comisiile județene de răspindire a cunoștințelor științifice și tehnice ale Frontului Democrației Și Unității Socialiste. Cum lucrează o asemenea comisie, cum își realizează însemnatele-i răspunderi pe plan educativ ? Iată întrebările pe care le-am adresat tovarășului Oliviu Iacob, secretar al comisiei județene Alba de răspindire a cunoștințelor științifice și tehnice. <Desprindem mai întii din răspunsurile primite, ca o orientare fundamentală, ceea ce. cu un termen consacrat, se numește preocuparea pentru „educarea educatorilor". Altfel spus, preocuparea pentru ca toți factorii cu atribuții educaționale în acest domeniu să cunoască metode și forme de lucru cu oamenii în măsură să aibă un larg ecou în conștiințe, experiențe și inițiative valoroase în acest domeniu. în această perspectivă, în județ a fost gîndit și realizat un judicios program de consfătuiri și schimburi de experiență pe zone și domenii de activitate.L-am rugat pe interlocutorul nostru să se refere la o asemenea acțiune educativă, precizind ceea ce au cîștigat participanții la aceasta. „Recent. ne spune interlocutorul, am organizat la căminul cultural din comuna Vințu de Jos un schimb de experiență vizînd preocuparea unităților de cultură pentru educația materialist-științifică a oamenilor muncii. Au participat directori de cămine, directori ai universităților cultural-științifice, secretari ai organizațiilor comunale' U.T.C.. președinți ai comisiilor comunale de răspîndire a cunoștințelor științifice și tehnice, bibliotecari etc. din C.U.A.S.C. Șibot. A fost apreciată cu' deosebire experiența căminului cultural din Vințu de Jos. Și pe bună dreptate. Căci aici ființează o brigadă științifică ce are sistematic întîlniri cu oameni ai muncii din fiecare dintre satele componente și folosește un interesant material ilustrativ (planșe, diapozitive, filme documentare), ceea ce conferă acțiunilor nu numai un caracter atractiv și interesant, ci și accesibilitate sporită. Participanții Ia acest schimb de experiență au aflat apoi despre preocuparea pentru a orienta mai string programele cursurilor universității cultural-științifice înspre o- biectivele prioritare înscrise pe agenda de lucru a comitetului comunal de partid. în același timp.Simbolurile faptei ccstructive pe scena artei autoareIată un gen care a suscitat îndelungi dezbateri : dansul tematic. Pentru că nu este dans clasic pro- priu-zis și nici dans de caracter, nu este o mișcare ilustrativă sau numai pantomimă sau pur și simplu gim- j nastică artistică ; un . complex de elemente duoe la o formulă prin care înțelegem că dansul modern, cu adresă directă, cu program, cu lansarea unor inspirate idei, dansul in care în primul rînd tematica social- revaluționară este exprimată convingător — ar putea să explice conținutul acestui gen care, în special de la prima ediție a Festivalului național „Cîntarea României", și-a găsit larg ecou în rîndul tinerilor. Este drept că o echipă de dansuri populare de la Rafinăria I. Ploiești a abordat formula incă din 1958, că Vera Făcăianu. o cunoscută animatoare a mișcării artistice de amatori, începînd de la acea dată propunea și dansuri tematice în toate concursurile republicane, că pasiunea ei a atras alți și alți coregrafi amatori... ; dar, de la citeva formații, pină la 35 (cite au fost în prima e- diție a Festivalului „Bucuria muncii" de la Ploiești, care a cuprins 1 250 de artiști amatori din 23 de județe), pină la cifra record de peste 50 de grupuri (ediția a Il-a) sau peste 1 800 de artiști amatori (pre- zenți la cea de-a IV-a ediție a manifestării respective) — este un salt intr-adevăr spectaculos. Un salt care s-a marcat la Ploiești, unde, sub e- gida Consiliului Central al U.G.S.R., a Consiliului județean al sindicatelor Prahova, a forurilor locale de cultură — s-a impus această compe- tiție-runicat. După posibilitățile lor de exprimare artistică, după calitatea îndrumării de care au beneficiat fiecare in parte, grupuri de dans tematic din întreaga țară (în generai născute pe lingă ansamblurile folclorice) de-a lungul anilor au creat parcă un film care vorbește clar, în primul rînd, de pasiune. Pentru că marele trofeu al acestui Festival intitulat „Bucuria muncii", la oricare ediție, și mai ales la cea de-a VH-a, recent încheiată, trebuie dăruit pasiunii, tuturor tinerilor, dansatori și coregrafi, dragostei lor pentru artă, pentru a se axprima sincer și expresiv. I-am văzut evo- luînd pe scenă, dar i-am înțeles mult mai bine urmărindu-i în foaierul casei de cultură, în clipele de încordare, în care juriul delibera. Patima cu care discutau, cu care comentau aparițiile, disputele camaraderești, de „breaslă", efortul sincer de-a descifra „gramatica genului", dorința de a învăța, de a depăși dificultățile ce le apar de la instruirea artis- _ tică individuală pină la conceperea ' unui scenariu, pină la convingerea factorilor de conducere din întreprinderile în care lucrează că nu-și irosesc timpul liber în zadar, semnau fără tăgadă vibrația unor inimi îndrăgostite de artă. Și. în fața acestui argument, moral, toți erau fără îndoială cîștigători. Străbătuseră țara, veniseră din 16 județe să-și confrunte pledoariile pentru valențele dansului tematic. Nimic mai mult.La Ploiești, deci, pentru citeva zile, prin efortul deosebit al organizatorilor, în Casa de cultură a sin- 

repertoriul formațiilor artistice din comună a fost orientat mai direct înspre teme de educație materialist- științifică. Tot în cadrul acțiunii desfășurate la Vințu de Jos au fost înfățișate preocupările cadrelor didactice pentru sporirea rolului școlii in educația materialist- științifică a tineretului : reliefarea unor concluzii cu valoare formativă in acest domeniu în predarea fiecărui obiect de studiu, asigurarea unui caracter de permanență activității cercurilor «Prietenii adevărului» și «Micii naturaliști», implicarea lor mai profundă în rea-
Din activitatea comisiei județe
ne Alba de răspîndire a cu
noștințelor științifice și tehnice

lizarea unor acțiuni și manifestări educative atît pentru colegii lor, cit și pentru părinții lor".Aflăm apoi de la interlocutorul nostru că s-a creat, sub îndrumarea comitetului județean de cultură și educație socialistă și a comitetului județean U.T.C., o brigadă științifică complexă. Aceasta are numeroase întîlniri .cu propagandiști, activiști culturali, cadre didactice pe probleme ale metodologiei activității de educație materialist-științifică. în același timp, brigada s-a deplasat în comune, organizînd întîlniri cu oameni ai muncii, răspunzind la întrebările acestora. „Experiența acumulată de această brigadă, continuă interlocutorul nostru, pune în relief largul registru tematic al interesului oamenilor muncii pentru noutățile științifice. Tocmai avînd în vedere asemenea nevoi, sîntem preocupați ca prin membrii brigăzii să asigurăm o înaltă competență a răspunsurilor oferite în domenii cit mai variate, desprinzînd însă de fiecare dată concluzii privind materialitatea lumii, posibilitatea omului de a pătrunde adine în tainele naturii, în micro și macrocosmos".Interlocutorul nostru- s-a referit
Ediția a X-a a festivaii interjudețean 

„Floare de părăgan”La cea de-a X-a ediție a festivalului interjudețean „Floare de pe Bărăgan", destinat afirmării celor mai valoroși interpreți vocali și soliști instrumentiști de muzică populară, au evoluat 40 de interpreți — reprezentind majoritatea zonelor folclorice ale țării — in fața a aproape 2 000 de spectatori. Organizatorii, Comitetul județean Ialomița al U.T.C., au creat ambianța sărbătorească ce se cuvine unei asemenea manifestări. La acelțt cadru și-au adus contribuția costumele populare prezentate în cadrul paradei „portului românești", scenografia, precum și for-

dicatelor, sute de artiști au vorbite, saltul vizibil calitativ spre a- prin limbajul dansului despre mun-’ărul artistic, pentru exprimarea că, despre activitatea lor de fiecare mai concludentă trebuie făcut ; zi. despre dragostea de țară, desprecă. efortul însușirii limbajului voința tuturor de a trăi intr-o lumeisuiui tematic și răsfrângerea în a păcii. în prim plan : dansul mun-îgine — Idee — Sentiment, di- cii și dansul poematic. Adică, in-lte și îndrumate de ftrruri com- cercarea de a vorbi prin pași deente, ar elimina pașii pe loc. dans, ritm, imagine, despre îndepli-lgăciile. simplismul, momentele nirea angajamentelor (întreprinde-lodramatice etc. Astfel, intervine rea „Unio" Satu Mare), despre fluxullată mai mult acea relație atit de tehnologic (întreprinderea mecanicăesară, dezbătută adesea în code material rulant Craiova), dărui-ntariile dedicate activității artiș- rea și curajul oțelurilor (Casa der amatori și în special manifestă- cultură a sindicatelor Galați), rodulr din cadrul Festivalului național muncii (Casa de cultură a sindicate-ntarea României" — relația pro- Ior Oradea), sau „legea" bunei ser-loniști-amatori. Fără o anume in- viri (întreprinderea comercială demare profesionistă, respectiv din stat pentru mărfuri industrialetea instituțiilor artistice profe- Tîrgoviște) ; strădania compunerii shi.ste din județele respective, a interpretării unor poeme inchinatdodiștilor. a instructorilor de la țării (Clubul „Minerul" Filipeștii dele de cultură și centrele județe- Pădure), dreptului la viață (Casa dede îndrumare a mișcării artiști- cultură a sindicatelor Bacău), pagi-amatori, a acelor profesori care nilor fierbinți din istoria de luptă ao temeinică pregătire artistică — dele se vor arăta mai greu, iar Tizările vor fi excepții. în acest s-ar putea diversifica tematica, putea fi aduse în prim pian : sul cu tematică istorică, dansul ric sau inspirat din baladele lucești, iar momentele cu pro- jțat caracter revoluționar ar ieși schema simplă a marșului in tării (Clubul muncitoresc al sindicațpetă, a mișcărilor stereotipe ; tului întreprinderii miniere Motrujinile, scenografia, diapozitivele ar păcii (întreprinderea mecanică Cuea fi integrate în compoziții și gir), sentimentelor nobile care dat lăsate ca clemente pasagere, de distincția spirituală a tinărului doare ; colajul muzical s-ar putea astăzi. Compunînd mișcări sugestivispune, de asemenea, intr-un co- după libretele lui Teodor Vasilesciitariu de substanță, și nu intr-un echllibrind partea expozitivă cu desda] inegal care adună citeva pa- fășurarea propriu-zisă, cu conclut sonore... Relația artiști profe- zia, momentele semnate de artistuiști — artiști amatori, intr-un amator Nicolae Ghiță, muncitor lint, este absolut necesară in întreprinderea mecanică Plopeni. irst gen^ dificil, în care mișcarea structorui formațiilor de la clubituie să insemne idee, conținut, muncitoresc al sindicatului întrdiment, simbol și nu mișcâre-di- prinderii mecanice Plopeni („DansUisment. O relație de îndrumare, tniinilor harnice"), si Casei de culinstruire (așa cum de la bun tură a sindicatelor Ploiești („Orașuput au realizat coregrafii Teodor viitorului") — au fost semnificativilescu, Petre Colpade, Gh. Co- pentru reușita, pentrri valorificaras). de supraveghere a dezvoltării capacității expresive a genulutudinilor. talentului, inspirației pentru concizia cu care se pot etftilor amatori și cred că nu-i prima interesante idei in citesc imposibil ca, prin rotație, in- mișcări, în citeva tablouri : mîinilctorii din tară să fie invitați la care pot însemna lumină și dragosliourile scenelor profesioniste și muncă, ritmul construcției cai gîndesc la Teatrul de Operă din vertiginos te ooartă de la fixarcurești, Teatrul de operetă, Tea- primei cărămizi pină la pulsul tini satiric-muzical „Constantin Tarului oraș etc. Așa cum s-au dets" etc., nemaivorbind de co- șat compozițiile lui Andrei Luprarea cu instituțiile de prestigiu (Bacău), Maria Petre (Cugir), Mar tară), pentru a urmări la lucru Maftei-Guth (Brașov), Magda Ci împlinește un dans tematic misu-Dumitrescu (Băicoi). Stela Miaela ■ Atanasiu sau Alexa Mezin- vrodoglu (Oradea), Iuliu Filip (Coru sau Ion Tugearu, Cornel Pa- stanța)... — alcătuite fără multe hi ; sau reputați coregrafi (precum rabescuri și evitind pe' cit positamintiți sau colegii lor din țară) schematismele. „Incandescent ne.putea să vină, periodic, in spri- pulsul — se spunea în tabloul minil oelor mai înzestrate grupuri de rilor de la Motru — dorul nosts tematic. Nu mai vorbesc de urcă prin generații" : dorul-dor. isa care s-ar oferi spectatorilor și birea de țară, de frumos, tinerețștilor unei astfel de manifestări, gindului și a faptei, respectul peium festivalul ploieștean, ca tru jertfa eroilor, speranțele penturi de amatori, in citeva momen- viitor... de referință, să evolueze an-Peste 650 de artiști amatori s-|bluri cunoscute, ridieîndu-se ast- întrecut la Ploiești pe scena dans ștacheta întregii desfășurări, lui tematic. Și a fost, in generaljtă mai mult s-ar stabili un dialog ediție plină de învățăminte. Duet intre amatori si profesioniști, cițiva ani de experiență — care i fructuos dialog, eficient și util seamnă febra pregătirii a numerctror# se spectacole, manifestările proprizise, competițiile — pașii spre n amaranda O t'EANU

Pac?u)r pagi- amatori. a_ acelor profSori ’caredele se vor arăta
Pledoarii concrete 
pentru valențele 
dansului tematic 

apoi o seamă de preocupări menite să di la înlăturarea unor neajunsuri acest aomeniu. Astfel'se sub- liniareocuparea pentru ridicarea califi muncii tuturor celor 124 de brig; științifice din județ la nivelul or din Teiuș. Unirea, Vințu de J'Roșia Montană. Bistra, Albac, Piande Jos etc., brigăzi care reu- nesde mai bune forțe intelectuale ale ialității, care asigură, practic, cupderea periodică a întregii popții a comunei la intîlnirile cu bria, care iși adaptează operativ forte de muncă in funcție de aud’iu] căruia i se adresează, care provează statornic dialogul cu sala, răsjsurile la inttfebările oamenilor. Se r intensifica, ție asemenea, eforile Îndreptate spre stimularea cre.'ității tehnico-științifice, im- puliind cu deosebire activitatea corilor inginerilor și tehnicienilor dimele unități economice inspre pura mai deplină in valoare a polenului de creație tehnico-științi- fică muncitorilor, inginerilor și tehenilor. De asemenea, trebuie sprită intr-o măsură sporită acti- viti celor 9 comisii orășenești și a cel!7 de comisii comunale de "răs- pin a cunoștințelor pentru ca ele folosească cit mai deplin po- terul intelectual și tehnic din lo- •calle respective, să-și orienteze madicios programele de muncă ins problematica îndeplinirii pla- nu pe acest an, să realizeze un nu mare de acțiuni corespunzător ze. materiale și forțelor umane d<re dispun.,gur, articolul de față nu și-a pe să rețină întreaga problematic activității unei comisii județe de răspindire a cunoștințelor ștfice și tehnice. Credem insă că apreocupările valoroase, cit și unsurile înfățișate in aceste rîn- dpot fi utile in eforturile altor <jii similare de a-și perfecționa ta, de a-și spori aportul la edifi- < conștiinței noi, înaintate.
Silviu ACHIM 
Ștefan DiNiCĂ 
corespondentul „Scînteii"

i orchestrală a Ansamblului :ic al C.C. al U.T.C. Astfel, au rt în fața spectatorilor tineri dincolo de luminile rampei, muncitori și țărani, cadre dice și elevi care știu să fie la ie harnici și talentat! la locu- lor de muncă în uzine și com- te, pe ogoare și în școli. Acești •i pasionați, buni cunoscători ai . noastre populare, sînt în co- vele lor de muncă apreciați ru elanul lor muncitoresc. Ju- a atribuit distincțiile meritate r mai buni concurenți. (Mihai liu, corespondentul „Scinteii").
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Excelenței Sale Domnuii NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Hepaticii Socialiste RomâniaCu recunoștință și sincere mulmiri am primit, împreună cu guvernul și poporul iordanian, amabilul duneavoastră mesaj de felicitări și bune, urări cu ocazia sărbătoririi celei ie-a 38-ă aniversări a independentei Regatului Hașemit al Iordaniei.

HUSSEIN I

încheierea luerrilor Conferinței
Roșii de tineretsubliniindu-se necesitatea angajării tot mai active a tuturor factorilor guvernamentali și neguvernamentali în organizarea și desfășurarea amplelor manifestări din 1985.Participanții au adoptat, prin consens, Apelul adresat celei de-a 2-a Conferințe mondiale de Cruce Roșie, care va avea loc în toamna acestui an. Documentul scoate in evidență lorlnța firească a tinerei generații ie a trăi într-o lume a păcii; securității și colaborării.Andre Lejeune — Belgia — a pre- :entat raportul final al conferinței, locument ce conține concluzii și re- pmandări privind activitățile de liitor ale Crucii Roșii de tineret, în pntextul marcării Anului Interna- ional al Tineretului.A luat cuvîntul, în încheiere. Lila Orădean, președintele contentei.Lucrările reuniunii de la Costinești, ire s-au desfășurat într-un climat rtil, de deplină înțelegere și sti- ă reciprocă, au reliefat dorința lanimă a participanților de a inten- i țica și diversifica activitățile spe- lice Crucii Roșii de tineret, astfel i :it, în 1985, Anul Internațional al l îeretului, membrii organizațiilor ționale să-și sporească contribuția lupta pentru eliminarea primej- i unui nou război, pentru edifi- ea unei păci durabile, garanție silă a mersului societății umane pe ța progresului și civilizației.

europene a CruciLa Costinești s-au încheiat, sîm- i bătă 2 iunie, lucrările Conferinței 1 europene a Crucii Roșii de tineret, i desfășurată sub deviza Anului In- J ternațional al Tineretului : „Pârtiei- ț pare, Dezvoltare, Pace".La conferință au luat parte dele- , gații ale societăților naționale de Cruce Roșie din 22 de țări europene, precum și din Canada și S.U.A.Au participat, de asemenea, reprezentanți ai Ligii Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, Comitetului Internațional al Crucii Roșii și Institutul „Henri Dunant". In calitate de observatori, au fost pre- zenți membri ai Centrului de Informare al O.N.U. de la București, reprezentanți ai Secretariatului Națiunilor Unite pentru A.I.T. și ai Centrului European UNESCO de învăță- mint superior.Participanții au examinat aspecte privind participarea Crucii Roșii de tineret la realizarea obiectivelor Anului Internațional al Tineretului. Conferința de la Costinești s-a constituit, totodată, ca o nouă și semnificativă contribuție la procesul amplu al pregătirilor pentru marcarea în 1985, în întreaga lume, a A.I.T., a cărui deviză generoasă exprimă cele mai stringente aspirații și idealuri ale tinerilor de pretutindeni.Reprezentantul Secretariatului Organizației Națiunilor Unite pentru A.I.T., Robert Hubert, a înfățișat stadiul actual al pregătirilor pe plan mondial pentru marcarea A.I.T.,
încheierea lucrărilor celui d< XXV-lea Congres latin 
de otorinoiaringologie și ale ci de-al XXVI-lea Congres 

național cLR.L.La București s-au încheiat sîmbă- tă lucrările celui de-al XXV-lea Congres latin de otorinoiaringologie, organizat sub egida Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie și Uniunii ■ Societăților de Științe Medicale din Republica Socialistă România, precum și ale celui de-al XXVI-lea Congres național de O.R.L.Au participat peste 300 de specialiști din clinicile și spitalele de pro- 1 din Capitală și din țară, precum ,. din Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, Franța, R.D. Germană, Grecia, Italia, Polonia, Spania, Ungaria, U.R.S.S.Reuniunile au oferit cadrul unui larg schimb de opinii și experiență in probleme actuale ale terapiei și patologiei O.R.L., îndeosebi cele privind utilizarea microchirurgiei în a- ‘ cest domeniu. Sintetizind cercetări teoretice și aplicative, lucrările prezentate au abordat atît tehnici moderne de depistare a afecțiunilor respective, cît și mijloacele cele mai eficiente de tratament.Participanții la cel de-al XXVI-lea

;res național de O.R.L. au a- at o telegramă .adresată TOVA- 
ULUI NICOLAE CEAUȘESCU, tar general al Partidului Comu- Român, președintele Republicii liste România, în care se spune: ■esîndu-vă din inimă mulțumiri li sprijinul ce il acordați rezol- ’’problemelor ocrotirii sănătății «iilor muncii, pentru grija pe rt purtafi permanentei dezvolta perfecționări a cercetării ști- ife din țara noastră, ne anga- jnult stimate și iubite tovarășe De Ceaușescu, că vom munci fteget pentru înfăptuirea obiec- ti stabilite in activitatea noas- ti cercetare, că nu vom pre- c'nici un efort in nobila misie care o avem. Dorini să in- ' tiim cea de-a 40-a aniversare a Mei de eliberare socială și na- ți antifascistă și antiimperia- liicel de-al XHI-lea Congres al Piui Comunist Român cu noi șizbînzi in munca de cercetare Șt;ă și de ocrotire a sănătății Piui nostru. (Agerpres)

Vă informămspre:
NOUL MERS ALIEN URI LOR
— valabil de azti iunie —

Vizita delegației 
militare iugoslaveSimbătă a părăsit Capitala delegația militară iugoslavă condusă de generalul-colonel Milan Daljevic, adjunctul secretarului federal pentru apărarea națională a R.S.F. Iugoslavia pentru sectorul politico- juridic, care, în perioada 29 mai —* 2 iunie, â efectuat o vizită pentru schimb de experiență Ia Consiliul Politic Superior al Armatei Republicii Socialiste România.Delegația militară iugoslavă a fost primită de tovarășul Ion Cornan, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R._ De asemenea, delegația a fost primită de tovarășul general-colonel Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România.Oaspeții au avut convorbiri la Consiliul Politic Superior al Armatei și Comitetul județean Constanța al P.C.R., au vizitat unități și instituții militare de învățămînt. obiective economice și turistice. ’La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de gene- ralul-locotenent Ilie Ceaușescu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, de generali și ofițeri superiori.A fost prezent colonel Kosta Dan- kovic, atașatul militar, aero și naval al R.S.F. Iugoslavia la București.

Vizita delegației 
parlamentare brazilieneDelegația parlamentară a Republicii Federative a Braziliei, care, la invitația Marii Adunări Naționale, se află intr-o vizită in țara noastra, a I avut, simbătă, o întîlnire cu reprezentanți ai presei centrale, Radio- televiziunii și Agenției romane de presă.Referindu-se la întrevederea acordată de președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul delegației, Antonio Lomanto Junior, prim-vicepreședinte al Senatului federal, a declarat : L-am informat pe președintele României că vizita sa în Brazilia, In 1975, continuă sa fie prezentă în mintea și în inimile noastre. Atunci a început o etapa nouă pentru intensificarea raporturilor bilaterale. în cadrul întrevederii cu domnul președinte, a spus oaspetele, a reieșit că cele două țări, deși au ales căi diferite de dezvoltare, ele sint interesate in asigurarea progresului lor economic și social, sint animate de dorința comună de a-șl construi viitorul sub egida păcii.Impărtășindu-și impresiile din timpul vizitei în țara noastră, prim- vicepreședintele Senatului brazilian a subliniat că tot ce a văzut in România l-a impresionat profund. Marea operă pe care România, poporul român — a spus oaspetele — a realizat-o șl încheiat-o în aceste zile — construcția canalului care leagă Dunărea de Marea Neagră și care este deja denumit „diamantul de la Marea ' Neagră" — va; contribui lă dezvoltarea României, iar marile investiții făcute se vor reflecta în foloasele pe care le va aduce țării, precum și întregii regiuni a Estului european.Referindu-se la relațiile bilaterale, oaspetele a arătat că atit România, cit și Brazilia oferă numeroase posibilități de intensificare a schimburilor comerciale, de extindere a colaborării în cele mai diferite domenii de activitate.

Celui de-ol V-lea Congres al Mișcării 
Democratice Portugheze

LISABONACu prilejul celui de-al V-lea Congres al Mișcării Democratice Portugheze ne este deosebit de plăcut să vă transmitem din partea Frontului Democrației și Unității Socialiste un cald și prietenesc mesaj de salut .împreună cu cele rpai bune urări de succes lucrărilor congresului dumneavoastră.Intre țările și popoarele noastre există și se dezvoltă continuu strînse relații de prietenie și colaborare pe multiple planuri, întemeiate pe originea comună, pe afinitățile de limbă și cultură, pe sentimentele de stimă și respect reciproc dintre popoarele român și portughez. Aceste relații au cunoscut o evoluție pozitivă, îndeosebi în urma vizitelor și convorbirilor la nivel înalt. în acest spirit, se întăresc și legăturile cu forțele politice democratice din țara dumneavoastră, între care și cu .Mișcarea Democratică Portugheză, legături care servesc intereselor ambelor țări și popoare, cauzei păcii, securității, destinderii și cooperării in Europa și în întreaga lume.în actualele condiții ale agravării fără precedent a situației internaționale se impune, mai mult ca oricînd, unirea eforturilor tuturor popoarelor, partidelor politice, mișcărilor și manifestărilor de masă, tuturor forțelor democratice și progresiste pentru oprirea cursului periculos spre o catastrofă nucleară care ar pune în primejdie existenta popoarelor, însăși viața pe planeta noastră, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru reluarea politicii de pace, destindere, colaborare și respect al independenței naționale a tuturor popoarelor.In acest spirit, acționăm cu hotărîre pentru ca S.U.A. să oprească amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune pe teritoriul unor țări vest-europene, iar U.R.S.S. să oprească aplicarea contrarnăsurilor anunțate și, pe această bază, să fie reluate negocierile sovieto-americane in vederea ajungerii Ia un acord corespunzător, care să permită transformarea Europei într-un continent fără arme nucleare.Totodată, acționăm, în cadrul Conferinței de la Stockholm, pentru convenirea și adoptarea unor măsuri concrete de creștere a încrederii și securității în Europa, care să deschidă calea trecerii, ulterior, la negocierea și realizarea unor măsuri practice de dezarmare, pentru crearea de zone denuclearizate in diferite părți ale continentului.Popoarele, mișcările democratice și pentru pace, cărora poporul român Ii s-a alăturat cu toate forțele, trebuie să-și facă tot mai puternic auzit glasul, să ceară să primeze rațiunea, spiritul de răspundere, interesele păcii, ale apărării dreptului suprem al omului — dreptul la viață, la pace și libertate. Ne exprimăm convingerea că în această nobilă luptă în numele păcii și al vieții, al existenței însăși, vom acționa împreună pentru realizarea unei Europe unite, o Europă a păcii și colaborării.
Consiliul Național al Frontului Democrației 

și Unității Socialiste

UNIUNEA SOVIETICĂ s

Printre creatori ai unor 
tehnici de virf

tv
PROGRAMUL S

8.30 Teleșcoală, Matematici
9,00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei

10,00 Viața satului (parțial colori
11.15 Muzica pentru toți
11,45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,05 Album duminical (parțial color)
18.30 Micul ecran pentru cel mici
18.50 10M de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19.15 „Cîntarea României"
19.50 Teleclnemateca
21.30 Varietăți muzicale (color)
21.50 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 3
9,00 Formații folclorice în Festivalul 

național „Cîntarea României11
9,30 Mult e dulce și frumoasă...

10,00 Din sălile de concert
11,05 Teleenclclopedia
11,35 Din țările socialiste

12,00 Scena și ecranul
12.40 Viața economică
13,00 Bucuriile muzicii
13.35 File din cartea dragostei de tară
14.30 Din lumea științei
15,00 Patru decenii de muzicii româ

nească
15.40 Noi și copiii noștri. Reportaj
16,00 Desene animate
16.30 Universul femeilor
17,oo serată muzicală TV
18.30 Orizont cultural
19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
20,00 De pe scenele lirice ale tării
20.40 Generația deceniului patru al li

bertății noastre
21,00 Jaz în nocturnă
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal
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20,00 Telejurnal (partial colori
20,20 Actualitatea în economie
20.35 A patriei cinstire
20.50 Tribuna experienței Înaintate.
21,10 Tezaur folcloric (color)
21.40 La zi in 600 de secunde.
21.50 Orizont tehnlco-stiințifio
22.15 Telejurnal (partial colori

I Astăzi a intrat în vigoare noul l mers al trenurilor, valabil pină la 1 data de 1 iunie 1985. Ca in fiecare an, noul plan de mers al trenurilor a fost gindit cu minuțiozitate, in vederea organizării optime a întregii activități de transport pe căile ferate, a folosirii cît mai economice a mijloacelor, a combustibilului și a energiei electrice, a realizării indicatorilor de bază. întrucît publicul călător a fost informat din vreme în legătură cu noul grafic de circulație a trenurilor, prin intermediul broșurii aflate în vinzarela casele de bilete ale agențiilor și din stațiile C.F.R., ne-am adresat tovarășului Mircea Negulescu, directorul direcției plan mers de tren din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, rugindu-1 să ne prezinte cîteva noutăți legate de noul mers al trenurilor, in măsură să intereseze deopotrivă pe fiecare dintre noi. Aflăm că in elaborarea noului mers al trenurilor s-au avut în vedere, pe de-o parte, realizările obținute în 1983 și sarcinile de plan actuale in traficul de călători și marfă, iar pe de altă parte, valorificarea capacităților, sporite prin, darea in funcțiune a 126,1 km linie dublă. 194,3 km linie electrificată și prin echiparea unor stații cu echipamente de telecomandă și mecanizare.Pentru traficul de călători, s-au prevăzut peste 2 300 trenuri, din care 86 la sută sint trenuri curse muncitorești și de persoane, care fac oficiul de cursă pentru transporturile de navetiști, iar 14 la sută sint trenuri de persoane, accelerate si rapide, ce asigură călătoriile de interes general. Mersurile trenurilor au fost corelate cu programele de lucru pe schimburi ale unităților cu personal navetist,Capacitatea de transport asigurată prin mersul trenurilor pentru călători este de peste 1,8 milioane locuri, pe zi, respectiv de peste 600 milioane pe an, iar din aceasta, 300

fost gindit cu minuțiozitate, in
miiri pe zi sint asigurate în trecare pleacă și sosesc din și itală. Pentru transporturile sre de călători și de copii dirși din București s.pre Litotă prevăzut 124 trenuri de călu o capacitate zilnică de pes mii locuri pe zi dus-în- torIo cit mai bună servire a căi, în afară de trenuri sau vajirecte, s-au asigurat le- găttre trenuri în stațiile de rars a mai multor direcții de pentru a se putea conti- nusria în direcțiile respec- tivtelași scop, s-au asigurat iegitre mijloacele de trans- poi) și feroviare, mersurile autr fiind corelate cu cele aleilor și cu programele de lucschimburi ale întreprin- deinfortul și starea de" pre- gătnico-sanitară a vagoa- nel trenurile de călători voult îmbunătățite. Stația BuSrivița a fost echipată cu hală și echipamente de pre.. trenurilor de călători, iare rapide 85/86 București- Coi 35/36 București—Cluj- Nafadea și 67/68 București — — Iași sînt formate din vâșioi, radioficate. Remor- canrilor de călători și în- căls pe timp de iarnă este . asiji proporție de 77 la sutăcu ve electrice și 23 la sulă cu ve diesel. In ce privea maximă de circulație a t, aceasta a fost corelată cu iconomică din punct de vecțmsumului energetic.S cîteva aspecte menite să ! eforturile oamenilor mudomeniul feroviar de a vetfnpinarea cerințelor pri- virinsport rapid, plăcut, în coit siguranță și confort pericul călător.

Anica FLORESCU

Vaslui "40 ds ani de luptă’muncă și înfăptuiri revoluționare" este genericul sub care, in județul Vaslui, se desfășoară un amplu ciclu de manifestări politico-educative și cultural-artistice. Pe baza unui cuprinzător program întocmit și editat de secția propagandă a comitetului județean de partid, în toate localitățile județului, in întreprinderi, cluburi muncitorești și case de cultură, cămine culturale, biblioteci, școli și case ale pionierilor șl șoimilor patriei au loc expuneri, simpozioane, mese rotunde și dezbateri, expoziții de artă plastică și de creație tehnico-științifică, spectaco- le-concurs, cu participarea formațiilor artistice pionierești, sindicale și ale așezămintelor de cultură. (Petru Necula).
Caraș-Severin, Sub generi* cui „Județul Caraș-Severin în anul istoric al celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă", orașul Caransebeș a găzduit un amplu simpozion la reușita căruia și-au dat concursul un mare număr de cercetători, cadre universitare din țară și cadre didactice din județ care au prezentat comunicări științifice pe teme de istorie, filozofie, economie politică și din alte domenii. La rindul său, institutul de subingineri din Reșița a dedicat celor două evenimente politice ale anului o sesiune științifică studențească. (Nicolae Că- fană).
Maramureș.In comuna leuda avut loc cea de-a treia ediție acolocviilor de cultură și civilizație românească „Codicele de la leud". Prin programul său complex — ex
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@ LUMINĂ DIN COSMC® UZINĂ AUTOMATIZATĂ. Cercetătorii sovietici estimează că, in viit'orașul nipon Tsuchiura a intrat in pro- zece ani, ar putea fi create prototipuri □ uzină de motoare diesel complet auto- reflectoare cosmice care să dirijeze spre li'zată. Noua uzină nu are bandă rulantă, mint razele Șoarelui pentru a ilumina v^are produs fiind realizat de la început și întinderi ale planetei jn timpul nopții.a ia sfirșit într-un singur loc. Sisteme acest scop, la Institutul de aviație din Mbmatizate de o mare finețe, dotate cu cova se elaborează proiectul unui satffialații laser, șiefuiesc piesele, le sudează reflector cu suprafața utilă de 110 mp.ac toate celelalte operațiuni pînă la pro- este destinat, in ..primul rînd, verificării J1 final. Activitatea acestei uzine, care luțiilor tehnice preconizate pentru constrângă motoare diesel de dimensiuni mici, ția unui reflector cu utilizări practice. Er?HpCL,ullt*i_ad6KYLte^at pentru; , ...__ ___ 61 alte subansamble, este supravegheatătensitatea luminii ce va fi primita de r 2—3 muncitori pe schimb,„receptor" terestru cu diametrul de apro_mativ 10 km, va fi de șapte ori mai nw FARMACOPEEA TRADI- decît cea pe care o primește Pămîn\KjAi x Cercetătorii chinezi au rein- noaptea pe lună plină. Folosirea lumi •'«zi.solare pentru „prelungirea" zilei ar fi }n circuitul terapeutic o plantă me- sebit de J“t3-£peX JuVincă d^acum două mnenii'Agenția' minarea din Cosmos a cinci orașe s ar ta Nouă preciZează că, după cercetări tea recupera în 4—5 ani prin economiri|funtjate și testări clinice, s-a dovedit că cantității de energie electrică folosită, ta denumită henbane este deosebit de prezent, pentru iluminarea orașelor rentă in tratarea unor afecțiuni hepatice pective. aladii cardiovasculare. In prezent, zece

Știri sportive
FOTBAL * Lotul reprezentativ 
al României pentru turneul 

final al campionatului 
european

Pentru turneul final al campiona
tului european, ce va avea loc in 
Franfa, intre 12 și 27 iunie, a fost 
comunicată la U.E.F.A. componența 
lotului reprezentativ al României (20 
de jucători) :

Lung, Moraru, lordache — Rednic, 
Negrită, Ștefănescu, lorgulescu, An- 
done, Ungureanu, Zare — Țicleanu, 
Augustin, Bdlbni, Irimescu, Klein, 
Hagi, Dragnea — Gabor, Cămătarii, 
Coraș.

ATLETISM. Proba feminină de săritură în lungime din cadrul concursului internațional atletic de la St. Denis (în apropiere de Paris) a fost cîștigată de sportiva româncă Anișoara Cușmir, cu rezultatul de 7,03 m, urmată de Vali lonescu — 6,86 m. Geraldine Bonnin (Franța) — 6,29 m. La aruncarea discului, ps primul loc s-a clasat, de asemenea, o concurentă din România, Florența Crăciunescu, avînd o aruncare de 63,98 m. în proba de săritură în înălțime, Niculina Vasile s-a situat pe locul 2, cu 1,93 m, precedată de Tamara Bikova (U.R.S.S.), cu 1,96 m.
RUGUL în campionatul diviziei A, astăzi, de la ora 10, meciul principal al etapei a XVI-a, Steaua — R.C. Grivița roșie, la stadionul Steaua.

puneri, simpozioane, expoziții, spectacole folclorice, seri de poezie și muzică, sesiupe de referate și comunicări — actuala ediție a adus un cald omagiu spiritualității' și civilizației românești, împlinirilor din anii socialismului. (Gheorghe Susa).
Covasna. In 5313 03861 decultură a sindicatelor din municipiul Sfîntu Gheorghe s-a desfășurat faza județeană a concursului de culegere și interpretare de muzică populară „Trandafir de la Covasna", organizat pentru șoimi ai patriei și pionieri. Concursul a fost inițiat de consiliul județean al organizației pionierilor, in vederea cultivării tradițiilor populare și formarea gustului estetic în rindu- rile copiilor. în faza de masă concursul a fost organizat pe grupe de șoimi ai patriei, detașamente și unități de pionieri în toate localitățile județului. (Pâijânos Maria).
Ialomița. în municipiul Slobozia și celelalte localități din județul Ialomița se desfășoară „Zilele școlii ialomițene". amplă manifestare organizată de Inspectoratul școlar județean și Casa personalului didactic în cadrul Festivalului național „Cîntarea României". Dintre acțiunile ce au avut loc, reținem simpozionul „Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. moment istoric hotăritor pentru înfăptuirea unor adinei transformărirevoluționare în România". (Mihai Vișoiu).

unități ale industriei farmaceutice din R. P. Chineză pregătesc producerea la scară industrială a unui medicament pe baza acestei plante.
® AUTOVEHICULE CU MO

TOARE MIXTE. Realizarea unor autovehicule nepoluante și cu consum redus de energie se află la ordinea zilei în mai multe țări, între care S.U.A. Printre proiectele aplicate cu titlu experimental de constructorii americani se află și „Au- toelectromobilul". Acesta este un automobil care funcționează atît cu energie electrică, cit și cu benzină. Motorul electric,. cu o putere de 40 C.P., este alimentat de 10 acumulatori, fiecare de 12 V, și poate dezvolta o viteză de 60 kilometri pe oră. Constructorii au propus folosirea motorului electric în oraș — pe lingă economia de benzină, el fiind și nepoluant — iar a motorului cu benzină in afara orașului. Prototipul consumă cu 50 la sută mai puțină benzină față de o mașină obișnuită. Noul automobil dispune de cinci locuri și este

Bistrița-Năsăud. Ce3 de'a XVI-a ediție a reuniunii corale interjudețene „Doina Someșeană", care a avut loc la Năsăud, s-a dovedit și în acest an o promotoare a cîntecului patriotic și revoluționar. a creației românești clasice și contemporane, la care și-au adus contribuția formații locale, precum și coruri din județele Caraș-Severin, Sălaj și Suceava. (Gh. Crișan).
Constanta. »>ZiIeie ?c01ii con-stănțene din acest an au cuprins o serie de manifestări dedicate marilor evenimente politice ale anului. Printre acestea au figurat sesiuni de comunicări științifice pe discipline, spectacole, expoziții și alte manifestări cultural-artistice, la care și-au dat concursul elevi, cadre didactice și numeroși invitați. (G. Mihăescu).
Botoșani Afirmarea a tot maimulți plasticieni profesioniști în manifestările și acțiunile desfășurate în cadrul Festivalului Național „Cîntarea României" a determinat ca la Botoșani să ia ființă un cenaclu al Uniunii artiștilor plastici. O secțiune a noului cenaclu se va ocupa cu depistarea și punerea în valoare a tinerelor talente. (Silvestri Aiienei).
Brăila ^ntr-un spațiu reame-najat din grădina publică s-a redeschis secția de etnografie și artă populară a Muzeului Brăilei. Secția dispune, totodată, de spații destinate organizării unor expoziții temporare ale creatorilor de artă populară. La amenajarea expoziției și-au adus o importantă contribuție, prin muncă voluntară, numferoase colective din întreprinderi brăilene. (Cornelia Ifrini).

foarte ușor de condus, deoarece comenzile sint în mare parte electronizate.
• NOI DOVEZI ÎN SPRIJI

NUL DERIVEI CONTINENTE
LOR No* ar8umen,-e sint avansate in sprijinul ipotezei potrivit căreia, în urmă cu milioane de ani, partea de uscat a planetei noastre era compactă, desprinderea continentelor făcîndu-se ulterior. Cercetătorul britanic Humphrey Greenwood a constatat, astfel, în urma unor studii, că numeroase specii de pești mici se găsesc atît în apele din jurul Americii, cît și în zoria Africii, a oceanelor Indian și Pacific. Concluzia sa este că aceste viețuitoare nu s-ar fi putut răspindi pe o arie geografică atît de mare dacă nu s-ar fi deplasat odată cu deriva lentă a continentelor.

® GAZEIFICAREA ÎN SUB
TERAN A CĂRBUNELUI. Insti' tutui national al industriilor extractive din Belgia (INIEX) realizează importante cercetări privind tehnicile de gazeificare sub
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înainte de a fi îmbrățișată de evantaiul imensei esplanade de la intrarea în Expoziția realizărilor Uniunii Sovietice, una din cele mai circulate magistrale ale Moscovei este flancată, de o parte și de alta, de panouri uriașe, fiecare susținînd cîte o literă din alfabetul rus și a căror lectură însumată, din orice parte le-ai privi, întrupează aceleași două cuvinte : „Slavă muncii". Nici nu se putea o emblemă mai inspirată pentru o astfel de expoziție de anvergură, care reunește tocmai roadele muncii.Pe un vast perimetru de zeci de hectare, numeroasele pavilioane concepute și construite în diferite stiluri arhitectonice adăpostesc cele mai importante realizări — multe dintre ele noutăți de ultimă oră — din toate domeniile : industrie și agricultură, știință și tehnică, artă și cultură. Dintre pavilioanele principalelor ramuri industriale ale tării, un deosebit interes prezintă cele consacrate energeticii, electrotehnicii, construcției de mașini-unelte, metalurgiei, chimiei, transporturilor. In fiecare pavilion, in afară de numeroasele hărți și diagrame, grafice’ și panouri’ cu date și cifre orientative, specialiști în materie înfățișează vizitatorilor cele mai importante realizări ale tehnicii de virf în economia națională, atît prin machete migălite cu iscusință pînă la cele mai mici detalii, cît mai ales prin noile mașini. utilaje și instalații. care pot fi urmărite „pe viu". în stare' de funcționare. Ne-au atras în mod deosebit atenția turbogeneratoarele gigant construite de vestita în toată lumea „Electrosila" din Leningrad, întreprindere de unde au pornit și pornesc aproape toate „inimile" pentru marile termo și hidrocentrale sovietice. care fac să pulseze în sistemul energetic al țării, in acest an. peste 1 450 miliarde kWh energie electrică. Numele și renumele întreprinderii „Electrosila" este legat de realizarea grupurilor energetice cu o capacitate de cile un milion kilowați pentru centralele electrice de la Kalinin, Kursk și Cernibil, ca și de turbogeneratoarele de mare putere ale centralei electrice regionale de Ia Ekibastuz (Uzbekistan), de fapt un complex de cinci centrale pe bază de cărbune extras la suprafață, cu o capacitate de patru milioane kilowați fiecare, ca și de grupul energetic de 1,5 milioane kilowați, cel mai mare de pînă acum din lume, pentru centrala ato- moelectrică de la Ignalinsk. La care se adaugă dotarea cu turbogenera- toare a centralei electrice de la Surgut, din Siberia de Vest....Siberia. Teritoriu în suprafață de cîteva milioane de kilometri pătrați, cu păduri nesfirșite, cu fluviile tumultuoase — Qbi, Lena și Enisei — care reprezintă prin ele insele un imens potențial hidroenergetic, cu Rriașe zăcăminte de petrol și gaze naturale, metale prețioase și minereuri de tot felul. Previziunea ilustrului savant Lomonosov, care spunea. cu circa două secole în urmă, că Siberia va face să crească puterea și faima țării, a devenit acum realitate. înfruntând vitregiile naturii, de la terenurile mlăștinoase pînă la cele care nu cunosc dezghețul niciodată, c.onstructorii-eroi se apropie de „linia de sosire" a magistralei Baikal- Amur, în lungime de 3 400 de kilometri, considerată, pe drept cu- vint, una din realizările de referință ale acestui secol.în pavilionul destinat transporturilor și telecomunicațiilor de la Expoziția realizărilor Uniunii Sovietice, poate fi văzută macheta unei locomotive electrice de 9 500 cai putere, un colos care tractează o garnitură de 90 de vagoane cu o viteză de peste 100 kilometri pe oră, lingă prototipul „suratei" sale, cu caracteristici tehnico-funcționale superioare, capabilă să străbată magistrala de oțel siberiană cu 150 de vagoane după ea. Rînd pe rînd ni se înfățișează privirilor utilaje și agregate de mare complexitate tehnică, menite să-și aducă o contribuție decisivă la înfăptuirea obiectivelor Congresului al XXVI-lea al P.C.U.S. de dezvoltare intensivă a economiei naționale, de creștere a productivității și eficienței muncii sociale.De acest lucru aveam să ne convingem nu numai vizitînd pavilioanele expoziționaie de la Moscova, ci și la fața locului, în- tr-una din cele mai reprezentative

NOTE DE CĂLĂTORIE

unități ale construcției de mașini — Uzina de mașini-unelte din Harkov. Uzină despre care directorul său adjunct. Evghenii Iluha, spunea că aproape nu există oraș sau platformă industrială din Uniunea Sovietică unde să nu se afle și produse realizate aici. Și nu e vorba de produse oarecare, ci de mașini-unelte cu comandă numerică, de agregate și linii tehnologice automate, realizate la cei mai inalți parametri tehnico-funcțio- nali, produse competitive, exportate în 36 de țări ale lumii, distinse cu medalii de aur la numeroase tirguri și expoziții internaționale.în ultimul timp, mașinile-unelte, centrele de prelucrare automată și liniile tehnologice, de asemenea automate, fabricate aici, sînt tot mai solicitate în industria constructoare de mașini, în industria metalurgică, în industria de autovehicule și in cea de mașini agricole. Pentru ca mașinile să funcționeze de la început ireproșabil și cu randament maxim, reprezentanți ai beneficiarilor vin in uzină și participă efectiv la montarea. controlul și proba practică a acestora, iar specialiștii de aici le însoțesc în întreprinderile în caro acestea vor fi puse în funcțiune, asi- gurînd întreaga asistență tehnică. Proiectarea de noi produse, ca și modernizarea celor existente se execută de un colectiv propriu de specialiști din cadrul centralei industriale de resort, care se află în aceeași incintă cu uzina.Toate secțiile unde prind viată mașinile-unelte cu precizie ca microni sint dotate ou laboratoare proprii de control tehnic al calității, în care sint supuse măsurătorilor, a- nalizelor și probelor absolut toate reperele care intră în componența unor astfel de mașini. Nu mai înainte insă ca aceste repere să poarte ștampila controlorilor tehnici de calitate, care nu sint alții decît cei mai buni muncitori specialiști, tocmai cei care le-au și executat. Și nu întîm- plător, de cind a fost introdusă această formă de control, mai bine zis de autocontrol, a crescut continuii procentul pieselor de cea mai bună calitate, s-a întărit spiritul de răspundere șî disciplină, cointeresarea morală și materială a devenit mai stimulatoare.Liniile tehnologice automate cuplate la un robot industrial au încetat de mult să mai constituie o noutate. Mișcările de caracatiță ale unui astfel de robot, executînd simultan mai multe operații și înlocuind munca tot atîtor oameni, sint supravegheate prin intermediul unui ecran de televiziune de un tinăr muncitor. îi cunoaște foarte bine toate tainele, pentru că a participat direct la montarea acestuia, realizat în întregime de specialiștii uzinei. După cum arătau interlocutorii, în întreaga tară funcționează în prezent peste 7 000 de roboți industriali, iar în ultimul timp au fost realizate numeroase linii tehnologice de înaltă tehnicitate și automatizare, precum și sisteme automate de dirijare a proceselor ds producție. Supravegherea lor este încredințată celor mai buni specialiști, după cum reperele cele mai dificile sînt executate, de asemenea, de adevărați maeștri în materie.în timpul vizitei prin uzină, la un moment dat. secretarul comitetului de partid, Nikolai Șestak. a ținut s;l ne atragă atenția asupra unei instalații.— Este o instalație foarte bună 
pentru răcirea lichidului in mașini și 
agregate. Am executat-o in colabora
re cu specialiștii români. Doresc sil 
subliniez acest lucru, pentru că la 
conceperea și materializarea ei am 
conlucrat foarte bine cu colegii ro
mâni. O realizare care se înscrie i i 
cadrul ■ cooperării fructuoase dintre 
țările noastre nu numai pe tărimul 
economiei, ci și in alte domenii de 
interes comun.Un exemplu numai, din atîtea altele, al rodniciei relațiilor româno- sovietice pe multiple planuri, relații al căror curs ascendent va fi cu siguranță și mai puternic impulsionat de noul dialog la nivel înalt, menit să extindă și să adincească în continuare o tradițională și amplă colaborare, salutată cu satisfacție în cele două țări socialiste, vecine și prietene.

Petre POPAvremea
Timpul probabil pentru intervalul 3 

iunie ora 21 și 6 iunie ora 21. In țară : 
Vremea va fi in general frumoasă la 
începutul intervalului, apoi va deveni 
din nou instabilă din vestul țării unde 
vor cădea ploi.locale cu caracter de 
aversă însoțite de descărcări electrice 
și Izolat de grindină. In rest averse 
Izolate. Viatul va sufla slab pînă Ia 
moderat cu intensificări din sectorul

sudic Ia sfirșitul intervalului. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
9 și 19 grade, iar maximele între 20 
și 30 de grade. Izolat mai ridicate în 
sudul țării. In București : Vremea va 
fi în general frumoasă cu cerul varia
bil. Spre sfirșitul intervalului innoră- 
rile se vor accentua, condițiile deve
nind favorabile ploii sub formă de 
averse. Vintul va sufla slab pînă Ia 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 13 și 16 grade, iar cele 
maxime între 27 și 30 de grade. (Din 
partea Institutului de meteorologie și 
hidrologie).

terană, în vederea utilizării rezervelor de combustibil solid, suprimindu-se etapa extracției cărbunelui. La Hensies, lingă Mons, a fost construită o stație experimentală pentru a demonstra posibilitatea gazeificării subterane a cărbunelui la adîncimi mari. Gazeificarea se va face cu ajutorul unui amestec aer-aburi, la presiune ridicată, constantă sau variabilă, pentru producerea unui gaz de sinteză sau de combustie.
• PENTRU PROTEJAREA 

MONUMENTELOR ANTICHI
TĂȚII. Un grup de cercetători chimiști de la Academia de științe a R. S. Cehoslovace au pus Ia punct un program de cercetări în domeniul conservării marmurei. Programul este destinat, în principal, protejării monumentelor arhitecturale ale Greciei antice și în special a Parthenonului. scrie ziarul „Rude Pravo". Astfel, ei au stabilit că substanțele cele mai potrivite pentru protejarea marmurei de gazele poluante din atmosferă. sînt rășinile epoxidice, acrilații și siliconii. Rezultatele chimiștilor cehoslovaci

au fost folosite la restaurarea templului Erechtheion, construit pe Acropole in anii 421—406 î.e.n.
© IMPORTANTĂ DESCOPE

RIRE ARHEOLOGICA. Intr’° rr giune din nord-estul Guatemalei, în plină junglă, a fost descoperit un mormînt maya, perfect conservat, datînd de peste 1 500 de ani. El conține fresce, vase de lut. precum și scheletul unui bărbat, probabil membru al familiei domnitoare, învelit într-un lințoliu. Embleme, simbolizînd puterea maya, figurează pe pereții mormîntului, acoperiți de picturi. Mormintul face parte dintr-un vast complex arheologic, dominat de o piramidă a cărei înălțime este egală cu cea a unui imobil de 13 etaje. In interiorul piramidei au fost săpate de-a lungul anilor de către jefuitori peste 100 de tuneluri pentru a scoate bijuterii și alte obiecte de valoare aflate in interior. Din 1980, după lupte acerbe cu jefuitorii de morminte, militari ai armatei guatemaleze fac de gardă zi și noapte la locul respectiv.
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„0 grandioasa realizare a «Epocii Ceaușescu» 
-expresie a vocației constructive, de pace

A O concluzie majoră evidențiată
în Comisia O.N.U. pentru dezarmare:

lenara C. C. al P. M. U. P

a poporului român"

Noi relatări și comentarii in presa internațională consacrate inaugurării

Cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, la marea adunare populară prilejuită de inaugurarea magistralei 
fluviale — Canalul Dunăre-Marea Neagră - își găsește reflectarea, in 
continuare, în presa internațională, care relevă faptul că realizarea gran
dioasei construcții, în exclusivitate cu tehnică românească, s-a făcut subdioasei construcții, în exclusivitate cu tehnică românească, s-a făcut 
îndrumarea nemijlocită a conducătorului partidului și statului nostru.

Ziarele, posturile de radio și televiziune din țări de pe diferite me
ridiane evidențiază vocația de pace a poporului român, inițiativele, ac
țiunile și propunerile concrete ale președintelui României pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare 
nucleară, pentru respectarea dreptului fiecărui popor la dezvoltare liberă, 
independentă.

Sînt evidențiate importantele succese pe calea edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate, politica internațională de pace și colabo
rare a țării noastre sub conducerea și îndrumarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, raporturile de strinsă cooperare cu țările socialiste, extinderea 
continuă a relațiilor cu statele în curs de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, în conformitate cu principiile independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.

Construcție monumentală, de mare importanță

internă și internaționalăZiarul „RENMIN RIBAO", din R. P. Chineză, consacră un amplu așticol inaugurării oficiale a impresionantului obiectiv economic realizat cu eforturile proprii ale poporului român — Canalul Dunăre — Marea Neagră, cuvîntării rostite cu acest prilej, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cotidianul evidențiază o serie de aprecieri făcute de președintele României în această cuvintare cu privire la realizarea magistralei fluviale, publică date și cifre semnificative referitoare la noua construcție românească, edificată în contextul eforturilor depuse pentru asigurarea progresului multilateral âl societății.Sub titlul „Navele an pornit pe o nouă cale", ziarul bulgar „OTE- CESTVEN FRONT" a publicat o corespondență specială despre inaugurarea de către președintele' Nicolae Ceaușescu a Canalului Dunăre — Marea Neagră. In articol se face un istoric al construirii acestui mare obiectiv, menționîndu-se că la elaborarea proiectelor au colaborat un mare număr de institute de proiectări, acum această măreață construcție, operă a întregii industrii, a științei și tehnicii românești fiind încheiată.Ziarul, trece în revistă etapele realizării canalului, subliniind că, astfel, „a fost construit un o- biectiv monumental". „Otecestven Front" prezintă caracteristicile tehnice ale noii „magistrale albastre", evidențiind marele efort constructiv investit. pentru realizarea ei. „Importanța canalului — arată ziarul — este mare pentru dezvoltarea in continuare a transportului și pentru întreaga economie a României".Intr-un articol consacrat manifestărilor ce au avut loc ■ cu prilejul inaugurării Canalului Dunăre — .Marea Neagră, ziarul „LA LIBRE BELGIQUE" relatează despre cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu, evidențiază politica promovată de țara noastră pe plan intern și internațional. „Președintele Nicolae Ceaușescu a materializat un vis care datează din secolul al XIX- lea“, subliniază cotidianul, apreciind canalul drept „cea mai prestigioasă lucrare, realizată exclusiv prin forțe proprii" — în România socialistă. Articolul evidențiază impor- __ ______tanța economică a Canalului Dună- timp va dăinui planeta noastră",re — Marea Neagră, inserînd date • .... . .și cifre privind grandioasa construcție.Cotidianul elvețian de limbă cea mai mare construcție din isto- germană „NEUE ZURCHER ZEI- ria României.

TUNG" conSacră inaugurării de către Nicolae Ceaușescu evenimentului președintele a Canalului Dunăre-Marea Neagră o amplă relatare în care se evidențiază importanța internă și internațională a construcției, precum și coordonatele principale ale acesteia.„Un vis românesc realizat — Canalul Dunăre—Marca Neagră" — astfel își intitulează cotidianul elvețian de limbă franceză „24 HEU- RES" amplul reportaj despre eveniment. Se relevă omagiul adus șefului statului român de sute de mii de persoane, la inaugurarea grandioasei lucrări. Sînt prezentate, totodată, principalele date tehnico- economice și o serie de cifre sugestive privind acest obiectiv economic.Relatări și comentarii referitoare la această mare realizare economică și tehnică a României socialiste sînt inserate in paginile cotidiane- lor .,BERNER ZEITUNG" și „DER BUND" din Berna. „JOURNAL DE GENEVE" și „TRIBUNE DE .GENEVE", precum și ale altor publicații cantonale, comentariile fiind însoțite de fotografii.TELEVIZIUNEA OLANDEZA a inclus in programele sale ample informații. însoțite • de imagini, despre momentele inaugurale, despre cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară. Comentariile au pus în evidență importanța națională și internațională a acestui grandios obiectiv economic românesc.Ziarul „NRC/HANDELSBLAD" a publicat o amplă relatare despre noua cale fluvială, menită să reducă în mod considerabil distanta de ■ transport pe Dunăre spre Marea Neagră, prezentînd detaliile de ordin tehnico-economic, exprimînd, totodată, admirația față de această mare realizare a poporului român.Cotidianul DAY" relevă ședințele Ceaușescu, a ța a 150 000 , ________Dunăre—Marea Neagră. Ziarul reproduce aprecierea conducătorului partidului și statului făcută in cu- . vintarea rostită la marea adunare populară de la Agigea, că această cale de navigație „va dăinui cit

alizată sub conducerea și cu contribuția hotăritoare a președintelui Nicolae Ceaușescu, prin eforturile proprii ale poporului nostru.Sub titlul „Dunărea și Marea Neagră se întilnesc", ziarul sirian „AL SAOURA" informează în legătură cu inaugurarea de către președintele Nicolae Ceaușescu a canalului, vast proiect care asigură mărirea vitezei legăturilor comerciale pe căile navigabile europene. Se precizează astfel că noul obiectiv scurtează cu 400 km navigația pe Dunăre și servește comunicațiilor comerciale care leagă Europa centrală de Europa răsăriteană.Săptămînalul iordanian „EL-FA- RES", alături de date care ilustrează amploarea construcției Canalului Dunăre-Marea Neagră, expune pe larg importanța economică a acestei mărețe opere a poporului român. Se subliniază că lucrarea a fost realizată în întregime pe baza concepției românești, prin eforturile grandioase ale poporului român, ceea ce dovedește înaltul potențial economic al țării.TELEVIZIUNEA TUNISIANĂ, informînd despre inaugurarea Canalului Dunăre-Marea Neagră, a evidențiat că, prin dimensiunile și importanta sa, lucrarea se încadrează intre cele mai importante construcții de acest fel existente in lume.Ziarul tunisian „LE TEMPS" a publicat un articol, pe trei coloane, intitulat „România : Dunărea Și Marea Neagră legate printr-un canal de navigație", în care sînt prezentate ample date despre proiect.Două dintre cele mai importante periodice peruane, „LA SA" și „EL COMERCIO", format despre festivitatea drul căreia președintele Ceaușescu a inaugurat Canalul Dunăre-Marea Neagră. Materialele au fost ilustrate cu fotografii.Cotidianele braziliene „O ESTA- DO DE SAO PAULO" și „JOR- NAL DO BRASIL" au publicat articole consacrate inaugurării de către președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a Canalului Dunăre-Marea Neagră, punind în - lumină importanța de excepție a acestui mare obiectiv românesc.Ziarul „ZAMBIA DAILY MAIL", care apare la Lusaka, informînd despre inaugurarea de către președintele Nicolae Ceaușescu a Canalului Dunăre-Marea Neagră, a- preciază această lucrare drept o realizare grandioasă, grație căreia se va accelera traficul pe una dintre cele mai aglomerate căi fluviale din Europa.Articole care prezintă Importanța economică și performanțele tehnice ale Canalului Dunăre-Marea Neagră au fost publicate, de ase-

menea, de ziarele nipone „ASAHI SHIMBUN" și „JAPAN TIMES".Ziarul italian „CORRIERE DELLA SERA", referindu-se la inaugurarea Canalului Dunăre-Marea Neagră, subliniază importanța pe care o prezintă pentru țara noastră această cale fluvială. Cotidianul evidențiază participarea președintelui Nicolae Ceaușescu la inaugurarea noului obiectiv economic, realizare de deosebită importanță atît in ce privește transportul pe Dunăre, cit și contribuția pe care o va aduce prin irigarea unei vaste zone agricole.

PREN- au in- în ca- Nicolae

Cu consecvență,filipinez „BUSINESS într-un articol că pre- României. Nicolae inaugurat, In prezen- de persoane, Canalul
în continuare, articolul redă detalii tehnice cu privire la oanal, rele- vînd faptul că acesta reprezintă

Un nou apel la încetarea cursei înarmărilor,
la eliminarea pericolului nuclearZiarul american „CHRISTIAN SCIENCE MONITOR" publică o relatare, însoțită de fotografia președintelui Nicolae Ceaușescu. Refe- riridu-se la cuvîntarea rostită de președintele României, ziarul relevă că șeful statului a lansat, cu acest prilej, un nou apel la încetarea cursei înarmărilor. Corespondența include, între altele, pasajul din cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu privitor la necesitatea de a se pune capăt cursei periculoase a înarmărilor, de a se opri amplasarea rachetelor americane în Europa și de a se înceta aplicarea contramăsurilor sovietice anunțate.Sub titlul „Conducătorul României inaugurează Canalul Dunăre — Marea Neagră", cotidianul american „NEW YORK TIMES" publică, la rîndul său, o relatare în care informează că președintele Nicolae Ceaușescu a inaugurat o însemnată construcție hidrotehnică, menită să accelereze traficul de-a lungul u- nuia dintre cele mai active drumuri fluviale.AGENȚIA PRESS TRUST OF INDIA, informînd despre inaugurarea de către președintele Nicolae Ceaușescu a Canalului Dunăre- Marea Neagră, se referă la însemnătatea portului Constanța-Sud care va deveni un important centru pentru transbordări de bunuri si pasageri de pe vasele maritime pe cele fluviale, centru comercial deosebit nu numai pentru România. ciSub Marea ..THE tează.Nicolae Ceaușescu a inaugurat oficial canalul care leagă Dunărea de Marea Neagră. Zeci de mii de muncitori, militari, tineri brigadieri au lucrat timp de opt ani și jumă-

și pentru alte țări.titlul „Dunărea legată de Neagră", cotidianul indian HINDUSTAN TIMES" rela- între altele : Președintele

tate pentru a construi acest canal, care scurtează cu 400 km ruta veche de navigație prin Delta Dunării.Cotidianul austriac „ARBEITER ZEITUNG" a publicat un amplu articol intitulat „Un vis secular românesc scurtează Dunărea. Canalul Dunăre — Marea Neagră : șanse pentru mediul nostru ambiant". Noul canal — arată ziarul — face ca Dunărea să devină o arteră de navigație mai atractivă decît ori- cînd, iar Austriei „i se oferă șansa de a putea folosi această cale într-un mod deosebit de profitabil pentru participarea la schimbul internațional de mărfuri".în articol se relevă că, prin construirea canalului, se facilitează edificarea de noi centre industriale și recuperarea unor mari suprafețe agricole. Se evidențiază parametrii impresionanți ai canalului, compa- rindu-i cu cei ai canalelor Panama și Suez, avantajele pe care le prezintă „magistrala albastră" pentru Austria in ce privește transportul de mărfuri, precum și efectele deosebit de pozitive ce le va avea asupra protejării mediului ambiant prin diminuarea corespunzătoare a transportului rutier. Articolul este însoțit de fotografii înfățișînd trecerea de nave pe Dunăre la Viena și pe canalul românesc.„Țara Canalului Suez salută eu căldură opera grandioasă a poporului român prieten" — este titlul sub care TELEVIZIUNEA EGIPTEANĂ a prezentat imagini de la festivitatea inaugurării Canalului Dunăre — Marea Neagră, însoțite de un amplu comentariu.S-a evidențiat cu acest prilej importanța europeană și internațională a noii „magistrale albastre" românești, faptul că ea a fost re-

Presa internațională consemnează ca de obicei și alte aspecte ale actualității românești, viul interes pe care politica românească de pace il stîmește pretutindeni pe planetă.Ziarul „NODON SINMUN", organ al C.C. al Partidului Muncii din. Coreea, se referă la relațiile româno-coreene, subliniind că încheierea Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană a reprezentat un moment politic de cea mai mare însemnătate în dezvoltarea pe un plan superior a raporturilor dintre cele două partide, țări și popoare. Se menționează că prietenia și solidaritatea dintre R.P.D. ~ - . - - .bazează depline, solidarității internaționale.Articolul apărut în paginile ziarului „Nodon Sinmun" pune in evidență grija personală, a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășului Kim Ir Sen pentru adîn- cirea Încrederii reciproce și prieteniei dintre cele două popoare, pentru dezvoltarea cooperării și schimburilor în domeniile economiei și culturii. întîlnirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen — subliniază ziarul — acordurile convenite cu aceste prilejuri constituie sursa consolidării și ridicării pe o treaptă superioară coreene.Cele două se sprijină pentru victoria cauzei socialismului și comunismului, ceea ce contribuie la promovarea construcției socialiste în România și R.P.D. Coreeană, la sporirea forțelor socialismului și la salvgardarea păcii și securității mondiale. După ce relevă că poporul coreean se bucură sincer de marile succese obținute de poporul român frățesc, sub conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Nodon Sinmun" subliniază că există perspective pentru întărirea și adîncirea în continuare a prieteniei coreeano- române.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — La New York s-au încheiat lucrările sesiunii Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, pe agenda căreia au figurat probleme de maximă urgență și actualitate pentru pacea și securitatea popoarelor — dezarmarea nucleară, reducerea bugetelor militare, sporirea încrederii între state, relația dintre dezarmare și dezvoltare.Dind expresie preocupării constante a președintelui României față de pericolele pe care situația armamentului nuclear din Europa, ca de altfel din întreaga lume, le creează pentru civilizația umană, pentru însăși existența vieții pe pămint, delegația țării noastre a propus comisiei să recomande Adunării Generale a O.N.U. să cheme de urgență la oprirea amplasării de rachete americane cu rază medie de acțiune în Europa și aplicării contramăsurilor anunțate de Uniunea Sovietică, la reluarea, pe a- ceastă bază, a negocierilor în vederea ajungerii la un acord corespunzător privind încetarea amplasării de rachete nucleare, retragerea celor existente și eliminarea de pe continentul european a oricăror arme nucleare.Discuțiile în legătură cu reducerea bugetelor militare — punct înscris pe agenda comisiei la inițiativa României — au prilejuit reafirmarea necesității întreprinderii unor acțiuni urgente de reducere a cheltuielilor militare ale statelor, în primul rînd ale statelor nucleare și _ale altor state puternic înarmate. Este incontestabil că înfăptuirea unor asemenea acțiuni ar avea urmări dintre cele mai favorabile pentru întărirea încrederii dintre state, reducerea competiției militare și pentru eforturile popoarelor pe calea dezvoltării lor economice și sociale.

Și

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — La odz s-au deschis, simbătă, lucrări- 3 plenarei C.C. al P.M.U.P., care se esfâșoară sub președinția iui Woj- :iech Jaruzelski, prim-secretar al IC. al P.M.U.P., președintele Consi- iului de Miniștri al R. P. Polone, :ransmite agenția P.A.P.Plenara va dezbate raportul Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P. .Pentru întărirea continuă a rolului conducător al clasei muncitoare in construirea socialismului in Polonia" și raportul Consiliului de Miniștri „Rolul colectivelor de producție in realizarea sarcinilor economice".
Comisia a continuat identificarea . elaborarea principiilor care trebuie să guverneze acțiunile statelor în domeniul înghețării și reducerii bugetelor militare, propuse de către țara noastră. Aceste principii urmăresc armonizarea pozițiilor statelor, trecerea cit mai grabnică la negocieri concrete asupra propunerilor statelor de înghețare și reducere a bugetelor militare.. . . , ,, .Prin consens, comisia a hotant sa continue, la sesiunea din 1985, elaborarea principiilor în vederea finalizării lor.Lucrările comisiei au fost în mod evident influențate de climatul politic general, de impasul ce persistă de mai mulți ani in negocierile de _ — .^z*x„o/,  kJij trataidezarmare. Aceasta explică, în mare de prietenie și colaborare între R. D. parte, de ce recomandările, și așa Germană și R. P. D. Coreeană a fost puține la număr, sînt de natură pro- semnat, la Berlin, de Erich Honecker, cedurală. secretar general al C.C. al P.S.U.G.,Delegațiile care au luat cuvîntul în președintele Consiliului de Stat al ședința de inchidere a sesiunii, în R D.G., și Kim Ir Sen, secretar ge- număr deosebit de mare, au ținut neral al C.C. al Partidului Muncii să-și exprime regretul pentru faptul din Coreea, președintele Republicii că rezultatele reuniunii nu sint nici Populare Democrate Coreene — in- pe departe pe măsura gravității peri-formează agențiile A.D.N. și A.C.T.C. colelor pe care le creează cursa înar- De asemenea, la Berlin a avut loc mărilor și, in primul rind, a înarmă-semnarea unui acord între guvernele rilor nucleare. R.D.G. și R.P.D.C. cu privire la dez-.Această stare de fapt, a arătat de-voltarea colaborării economice și teh- legația noastră, nu trebuie să condu- nico-științifice a celor două țări pe că la resemnare, la acceptarea situa- perioada pînă în 1990. ției actuale ca pe o fatalitate. Rolu____________________central al O.N.U. trebuie să se manifeste tocmai în momente ca aces MANAGUA • întrovArloro. tea. Comisia de dezarmare poate ? «Hireveaeretrebuie să aducă o contribuție mc ,

Semnarea unui tratat 
de prietenie 

și colaborare între 
R.D.G. și R.P.D.C.BERLIN 2 (Agerpres). — Up tratat

mare la eforturile statelor, ale mase nîCSrSQUdnO-dniBriCSnă lor largi populare de a pune capi cursei înarmărilor și de înfăptuire dezarmării, în primul rînd a dezai mării nucleare, de întărire a păcii securității internaționale.
Reacții în cercurile N.A.T.O 

după decizia olandeză

MANAGUA 2 (Agerpres). — Secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, a avut o întrevedere, la Managua, cu Daniel Ortega, coordonatorul Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională din Nicaragua. S-a făcut cunoscut că S.U.A. și Nicaragua vor avea noi contacte, in vederea analizării problemelor de interes reciproc.
Coreeană și România se pe principiile egalității avantajului reciproc și

a prieteniei româno-partide, țări și popoare și cooperează strins

pentru colaborare
și înțelegere intre popoareO amplă relatare consacră AGENȚIA CHINA NOUA convorbirilor avute de președintele Nicolae Ceaușescu cu general Gnassingbe Eyadema, președintele fondator al Adunării Poporului Togolez, președintele Republicii Togoleze, cu prilejul vizitei oficiale de prietenie efectuate in țara noastră. în acest cadru este evidențiată pe larg poziția țării noastre, a președintelui . Nicolae Ceaușescu față de principalele probleme internaționale actuale, subliniindu-se că. in opinia . României, toate diferendele și stările de tensiune de pe continentul african trebuie rezolvate prin tratative. în același timp, se impun cu necesitate abolirea politicii rasiste și de apartheid din R.S;A„ soluționarea problemei poporului namibian în spiritul Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U., in vederea accesului său- la independență.Agenția citată subliniază, totodată. că în cursul convorbirilor dintre cei doi șefi de stat a fost evidențiată importanța reluării negocierilor sovieto-americane de la Geneva în vederea eliberării totale a continentului european de orice arme nucleare.China Nouă relevă preocuparea exprimată de președintele Nicolae Ceaușescu, și cu prilejul acestei vizite, față de proporțiile îngrijorătoare luate de cursa înarmărilor, față de intensificarea înarmării nucleare, evidențiindu-se că România se pronunță cu fermitate pentru eliminarea forței și a amenințării cu forța în relațiile interstatale.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele togolez au apreciat că amplasarea noilor rachete americane cu rază medie de acțiune în Europa și contramăsurile anunțate de Uniunea Sovietică reprezintă un grav pericol nu numai pentru Europa, ci și pentru condițiile vieții pe Pămînt, evidențiază, referindu-se la același eveniment, agenția iugoslavă de presă TANIUG.„Rolul remarcabil al unui stat socialist" — se intitulează o amplă corespondență, din București inserată de publicați^ Organizației pentru Eliberarea Palestinei — „FA- LASTIN AL-THAWRA", care subliniază politica activă a României în favoarea soluționării multor probleme majore ale vieții internaționale. După ce evidențiază amploarea relațiilor României pe plan diplomatic, economic și politic, favorizate de activitatea pe plan internațional a președintelui Nicolae Ceaușescu, publicația citată apreciază că rolul activ al României „este oglinda cea mai fidelă a rea-

- -v *lității românești". „Calea de edificare socialistă pe care înaintează a dus la o dezvoltare rapidă a țării" — arată articolul — accentuind faptul că „din acest specific al României, de țară socialistă in curs de dezvoltare, decurge natura politicii sale externe ; declarațiile și acțiunile politice ale președintelui Nicolae Ceaușescu se remarcă întotdeauna prin modalitatea abordării problemelor și prin lansarea inițiativelor Ia momentul oportun".în continuare se evidențiază reafirmarea de către țara noastră a necesității intensificării eforturilor pentru soluționarea situației din Liban și reglementarea pașnică a conflictului din Orientul Mijlociu, în scopul instaurării i ’drepte și durabile în a retragerii Israelului ritoriile arabe ocupate și tării dreptului poporului nian la autodeterminare, inclusiv a dreptului său la inființarea unui stat propriu, independent.Articolul relevă sublinierea președintelui Nicolae Ceaușescu ca statele in curs de dezvoltare să acționeze impreună, în scopul stabilirii unei strategii unitare și al elaborării unui program comun de dialog cu statele dezvoltate, spre a se ajunge la acorduri reale cu acestea. Este scos în evidență faptul că problema luptei pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale este considerată esențială în politica externă a României.Sub titlul „Experiența românească în dezvoltarea economică", ziarul venezuelean „EL NACIONAL" se referă la rezultatele obținute de țara noastră în domeniile economic și social.După ce sînt evidențiate realizările remarcabile obținute de poporul român „mai ales in ultimii 20 de ani, cînd se poate spune, pe bună dreptate, că noul s-a afirmat in toate domeniile, in activitatea internă și internațională", se fac cunoscute direcțiile actuale ale politicii interne și externe a României.„Convingerea care a orientat și orientează pozițiile, acțiunile României pe plan internațional, scrie «El Nacional», a fost și rămine aceea că, în general, și cu atît mai mult în actualul context internațional, pentru a depăși manifestările de criză din economia mondială sînt necesare eforturi unite, o activă colaborare intre toate națiunile, o amplă participare la diviziunea internațională a muncii, in folosul destinderii și securității în lume".

unei păci regiune, din te- a garan- palesti-

O relatare a aqențîeî France Presse despre implicațiile 
hotărîrii guvernului de Ia Hatja de a amina amplasare*  

rachetelor cu rază medie de acțiune pe teritoriul țăriilandeză riscă, deci, să aibă trei c secinte : să afecteze solidaritatea • cidentală asupra hotărîrii din cembrie 1979 a N.A.T.O. de a in la 108 rachete „Pershing-2“ R.F.G.) și 464 rachete „Cruise" R.F.G.. Marea Britanic. Italia. ' gia și Olanda) ; să. redeschidă baterile in celelalte țări europeni grijorate de amplasarea rache și. în sfîrșit. să accentueze reti țele manifestate de către alte membre ale N.A.T.O. pe al căro:j ritoriu nu există nici un fel de d nucleare". Agenția franceză pi zează că. îndeosebi, „este vorbd Danemarca, tară care a refuzat, I acesta, să participe la finanțarea gramului de infrastructură al ■ rachetelor, și de Grecia, care Me nunță pentru «înghețarea»' ari nucleare în Europa".

rachetelor cu rază mediePARIS 2 (Agerpres). — într-un comentariu intitulat „O breșă în fermitatea N.A.T.O.". agenția France Presse relevă că. în cercurile atlantice din Bruxelles, „amînarea de către Olanda a instalării eventuale a celor 48 de rachete de croazieră ale N.A.T.O. pe teritoriul său deschide o breșă în fermitatea alianței ooci- dentale în criza eurorachetelor".Această decizie — potrivit agenției franceze — „a fost primită cu iritare la sediul N.A.T.O. din Bruxelles, cu atît mai mult cu cit, de cîteva săptămîni — în special în timpul recentelor sesiuni ministeriale ale N.A.T.O. — Statele Unite și aliații lor au exercitat presiuni viguroase asupra Olandei".„Pentru Alianța atlantică liniază France sub-Presse — decizia o-

AMERICA CENTRALĂ

în sprijinul soluționării 
pe caie pașnică 
a diferendelor

Rezoluție a Consiliului de Securitate in legat 
cu situația din

5UNITE 2 (Agerpres).NAȚIUNILELa încheierea dezbaterilor asupra situației create în zona Golfului, ea urmare a extinderii conflictului dintre Iran și Irak, Consiliul de Securitate al O.N.U. a adoptat, cu 13 voturi pentru, nici unul contra și două abțineri (Nicaragua și Zimbabwe), o rezoluție — inițiată de cele șase țări membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului — prin care „cere tuturor statelor să respecte, conform dreptului internațional, dreptul la libera navigație". Documentul reafir-

zona Golfuluimă că „vasele comerciale care că sau vin dinspre porturile și lațiile statelor riverane ce ni părți la ostilități au dreptul naviga liber pe liniile de ciri maritimă și în apele internați! Totodată, rezoluția „cere tuturc telor să respecte integritatea rială a țărilor care nu sînt pi conflict, să dea dovadă de ce mare moderație și să se abți• la orice act care ar putea a' efect agravarea sau' extindere flictului".

MADRID 2 (Agerpres). — într-o conferință de presă organizată la Madrid, la încheierea vizitei sale o- ficiale în Spania, președintele Republicii Costa Rica, Luis Alberto Monge, a declarat că nu poate accepta ca teritoriul tării sale să fie folosit de membrii mișcării antisandiniște, care acționează impotriva Nicaraguei — informează agenția France Presse. EH a precizat că această poziție este in concordantă cu politica de neutralitate â guvernului Costarican. *Pe de altă parte, președintele Monge a reafirmat sprijinul său față de activitatea „Grupului de la Con- tadora". în vederea soluționării pașnice a crizei din America Centrală.CIUDAD DE MEXICO 2 (Agerpres). — în cursul unei conferințe de presă organizate la Ciudad de Mexico, președintele Frontului Democratic Revoluționar (F.D.R.) din Salvador. Guillermo Ungo. a dedat rat că, „fără negocieri, nu poate f soluționat conflictul intern salvado rian" — transmite agenția Prensa Latina.
DANEMARCA : Program

Situația din Liban
# întrevedere la Palatul prezidențial ® Schimburi 

la BeirutBEIRUT 2 (Agerpres). — Președintele Libanului, Amin Gemayel, s-a intîlnit simbătă, la Palatul prezidențial Baabda, cu primul ministru al guvernului de uniune națională, Rashid Karame. Surse guvernamentale au afirmat că întrevederea a fost dominată de discutarea reizbucnirii repetate a luptelor intre părțile rivale.Totodată, postul de radio Beirut, reluat de agenția A.P., a relevat că ia această întrevedere era prevăzută începerea pregătirii unei agende de probleme prioritare ce urmează a fi luate în discuție de membrii noului cabinet în următoarele două săp- tămini. Guvernul libanez urmează să treacă la examinarea problemelor

derespective imediat după dez declarației-program în Camera cepe marți cîteva zile. guvernai Deputaților, care și va dura, se ap:2 (Agerpres). — I nou, in cursul di scena unor piBEIRUT a fost din de simbătă, dueluri de artilerie între for vale, peste linia de demarca! tre sectoarele de vest și de orașului. Surse ale poliției 1 au arătat că schimburile de s-au soldat cu victime omeniGuvernul a anunțat totuși cursul săptăminii viitoare vor chise două noi căi de acces în două sectoare ale Beirutului.

de măsuri 
economico-finsncisreCOPENHAGA 2 (Agerpres). — Guvernul danez a adoptat recent un program de măsuri vizînd stabilizarea situației economice și valutar- financiare a tării. între altele, se prevede reducerea cheltuielilor bugetare cu 1,5 miliarde coroane daneze în acest an și cu 4 miliarde coroane in 1985. în același timp, programul stipulează majorarea taxelor la tutun și bere, precum și limitarea creșterii salariilor.Premierul danez Poul Schlueter a declarat că guvernul speră să reducă rata șomajului în acest an la 10,25 la sută din populația activă — față de 10,7 ia sută în 1983 — și la 10 la sută în 1985. De asemenea, se scontează într-o reducere a ratei inflației de la 7 la sută în 1983, la 5,75 la sută în 1984 și 3,5 la sută în 1985 și a deficitului bugetar — de Ia 54 miliarde coroane anul trecut, la 50 miliarde în acest an și la 45 miliarde în 1985.

AGENȚIILE DE PREȘ
e scurt

(Agerpres)
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CONGRES. Simbătă s-au deschis la Lisabona lucrările Congresului al V-lea al Mișcării Democratice Portugheze (M.D.P.), care vor dura două zile. Pe ordinea de zi a dezbaterilor figurează raportul de activitate. modificări la statut, propuneri pentru solutionarea problemelor economice interne.
îaREALEGERE. Participanțil Congresul Partidului Liber Democrat din R. F. Germania, care își desfășoară lucrările in orașul Munster, l-au reales pe ministrul de externe Hans-Dietrich Genscher în funcția de președinte al partidului. Genscher a lansat un apel membrilor partidului să-și unească forțele pentru a depăși actualele dificultăți.GREVA METALURGIȘTILOR l VEST-GERMANl CONTINUA. Greva celor peste 350 000 de muncitori n metalurgiști membri ai sindicatului | „I. G. Metall", declanșată în urmăcu trei săptămîni, continuă. Greviștii cer îmbunătățirea condițiilor I de muncă și de viață, adoptarea de 1 măsuri de reducere a șomajului. Ca măsură de represalii, administrația

unor uzine din landurile Wiirttemberg și Hessen a după cum s-a anunțat, la îi rea unor fabrici. Firmele co to are de automobile „„Daimler-Benz“, „Opel", au fost nevoite să-și încete ducția din cauza lipsei d provenite din întreprinder talurgice. Cele două runde gocieri dintre sindicatul rr rilor greviști și reprezentat tronatului care au avut I acum au eșuat.MIȘCAREA ANTIAPAI DIN MAREA BRITANIE nizat simbătă, ia Londra, ■ amplă demonstrație de pro istoria acestei organizații, peste 20 000 de persoane ș nită de Consiliul Marii Lo partidele laburist și libe opoziție), de zentanți ai manifestația ocazia vizitei sud-african, Pieter Botha, tala britanică. Demonstra: tau pancarte pe care erau lozinci denunțînd politica de apartheid a regimul

sindicate și d cercurilor rt a fost organ oficiale a pre

Pretoria și crimele comise de autoritățile rasiste împotriva mili- tanților antiapartheid.
LA BRUXELLES s-au desfășurat lucrările unei reuniuni a Uniunii partidelor socialiste vest-europene în cursul căreia au fost examinate | o serie de probleme economice și sociale cu care sint confruntate, la ora actuală, statele din Europa occidentală. într-o declarație difuzată la încheierea lucrărilor, participan- ții se pronunță pentru luarea unor măsuri urgente destinate reducerii șomajului în țările lor. în document sint exprimate, totodată, pozițiile acestor partide față de probleme ce privesc Piața comună, printre care desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul vest-european și ameliorarea activității diferitelor organisme comunitare. Uniunea partidelor socialiste din Europa occidentală a fost creată în 1974 și grupează 14 partide socialiste din cele zece țări din C.E.E., precum și din alte două țări candidate la primirea în C.E.E. — Spania și Portugalia.

REUNIUNE. La Geneva s-au deschis lucrările unei reuniuni speciale a Mișcării Pugwash consacrată problemelor înarmărilor nucleare din Europa. Participă cunoscuți oameni de știință, activiști sociali și politici, experți în probleme militare din numeroase țări.
RATA ȘOMAJULUI TN S.U.A. a fost în luna mal de 7,5 la sută — a anunțat, la Washington, Ministerul american al Muncii.
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