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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR LA ȘANTIERUL NAȚIONAL

AL TINERETULUI CANALUL DUNĂRE BUCUREȘTI

TELEGRAMA ADRESATA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

Secretar general al Partidului Comunist Român,

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT
o prioritate permanentă
pentru

Președintele Republicii Socialiste România,

la Șantierul național al tineretului Canalul Dunăre - București
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,Participanții la adunarea festivă de deschidere a lucrărilor la Șantierul național al tineretului Canalul Dunăre—București, constituit ca răspuns la sarcinile de mare responsabilitate, la îndemnurile pe care le-ați adresat, cu diferite prilejuri, tineretului de a se situa in primele rinduri in măreața operă de transformare revoluționară a naturii, de a continua pe o treaptă nouă, superioară, tradiția muncii pentru țară, născută in primii ani ai revoluției și construcției socialiste, cu mîndrie și satisfacție vă raportează că, astăzi, Bucureștiuiui iși tineretului, prin socialiste o nouăAcest moment, viața zecilor de mii de brigadieri, a întregului tineret al patriei, iși evidențiază semnificația sărbătorească și datorită faptului că are loc in climatul de efervescentă emulație creatoare în care tinăra generație, întregul nostru popor omagiază cu sentimente de înaltă vibrație patriotică și aleasă cinstire 65 de ani de Ia făurirea Partidului Comunist Român, împlinirea a 50 de ani de Ia procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de Ia Brașov și 21 de ani de la Congresul al IX-lea, cind, prin voința unanimă a comuniștilor, a Întregii națiuni, in fruntea partidului și a țării ați fost ales dumneavoastră, mult Iubite șl stimate tovarășe secretar general, neobosit militant revoluționar, patriot înflăcărat, personalitate marcantă a lumii contemporane, care, de peste cinci decenii, v-ați identificat, printr-un devotament nețărmurit, cu Idealurile partidului, cu cele ale întregului popor român, dedicindu-vă eroica viață revoluționară înfloririi neîntrerupte a României, Înaintării ei pe noi trepte de progres șl civilizație.Inaugurarea Șantierului național al tineretului Canalul Dunăre—București, in aceste momente in care întreaga țară se pregătește să intîmpine cu noi și semnificative izbinzi marea noastră sărbătoare națională de la 23 August, reprezintă pentru noi, brigadierii, un minunat prilej de a da glas, exprimind gindurile și voința milioanelor de tineri din patria noastră, celor mai alese sentimente de profundă stimă și adincă recunoștință, de dragoste fierbinte și inaltă prețuire pe care le nutresc față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de prodigioasa activitate pe care o desfășurați cu inepuizabilă energie in fruntea partidului și statului nostru, pentru pasiunea revoluționară, gindirea cutezătoare și fapta înaripată pe care Ie consacrați edificării României socialiste, creșterii prestigiului ei in rindul națiunilor lumii și pentru grija permanentă pe care o dedicați creșterii, pregătirii depline a tineretului.Adresăm, de asemenea, stimatei t Elena Ceaușescu, om politie și savant mondială, cele mai calde sentimente de

pe aceste meleaguri din vecinătatea incepe activitatea un nou șantier al care se va crea capitalei României și grandioasă deschidere către lume, cu profundă rezonantă in munca și
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și respectuoasă considerație pentru contribuția importantă adusă, alături de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, la elaborarea și înfăptuirea grandioaselor programe de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru opera științifică de largă recunoaștere internațională, pentru prestigioasa activitate invățămîntului și rilor cuceriri ale pașnice, pentru acordă asigurării viată și învățătură tinerei generații, educării sale in spiritul normelor și valorilor societății noastre socialiste.Mîndri de a fi chemați să participăm la realizarea unei părți importante din magistrala albastră ce va dăinui peste veacuri ca mărturie a geniului constructiv al poporului român, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că noua generație de tineri în uniformă albastră cu ecuson de brigadier va cinsti locul de onoare acordat in marele front al muncii pentru tară, executind întocmai și la timp sarcinile incredintate, ce însumează, valoric, un volum de lucrări de 2,28 miliarde lei, ducînd mai departe cu entuziasm, pasiune și pricepere, ca pe o simbolică și scumpă ștafetă, tradiția muncii eroice a constructorilor Canalului Dunăre — Marea Neagră.Conștienți că învestirea cu titlul de brigadier pe acest șantier al tineretului înseamnă, înainte de toate, autoconstrucție morală, spirituală și profesională, ne angajăm să realizăm aici o veritabilă școală de muncă și viață a tineretului, un spațiu de manifestare plenară a competenței profesionale și a responsabilității comuniste, a romantismului revoluționar și a patriotismului înflăcărat, reafirmîndu-ne prin tot ce am înfăptuit și vom înfăptui adeziunea la înaltele idealuri ale acestui timp de grandioasă dezvoltare și ‘ luminoasă perspectivă, prefigurat de hotăririle Congresului al XlII-lea al partidului, contribuind la înflorirea continuă a României socialiste, la creșterea prestigiului ei in rindul națiunilor lumii.Convinși că numai într-o atmosferă de înțelegere și securitate tinăra generație poate contribui activ la edificarea propriului viitor, că vocația noastră constructivă se poate împlini doar intr-un climat de pace și destindere, exprimăm și cu acest prilej adeziunea noastră deplină la politica externă a partidului și statului nostru, al cărui inițiator și promotor recunoscut la scară planetară sinteți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții internaționale contemporane, care ați impus lumii întregi strălucitul exemplu de clarviziune politică și responsabilitate pentru destinele umanității, pentru împlinirea aspirațiilor fundamentale ale tuturor popoarelor. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, prin munca noastră pe acest șantier al tineretului, prin tot ce vom face în acest perimetru Încredințat inițiativei și elanului creator specific virstei noastre, vom milita pentru promovarea inaltelirr idealuri ale păcii, înțelegerii și prieteniei, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Sonde noi 
intrate mai devreme 

în producțieȘase noi sonde de medie adînci- me au fost predate în aceste zile producției pe cîmpurile petroliere de la Tazlău, Buciumeni, Șopoteni și Ghelința. Inginerul Ionel Arion, șeful serviciului foraj, cu care am stat de vorbă la Trustul petrolului Moinești, a ținut să sublinieze că petroliștii de aici s-au angajat ca pină la 23 August să predea în circuitul productiv încă 16 sonde noi. (Gheorghe Baltă).
pusă in slujba afirmării științei, culturii românești, consacrării ma- geniului uman exclusiv scopurilor preocuparea statornică pe care o celor mai bune condiții de muncă.

Angajament mobilizatorDe la întreprinderea mecanică pentru agricultură din Botoșani s-a transmis forului tutelar următoarea comunicare : „Am asigurat toate condițiile pentru realizarea contractului economic propus suplimentar. Vă garantăm că cele 200 000 panouri metalice comandate vor ajunge la fabricile de nutrețuri combinate cel mai tîrziu pînă la 30 septembrie a.c."Ce garantează realizarea acestei comenzi suplimentare 7 Mai întîi, după cum aflăm de la inginerul loan Mihalache, directorul întreprinderii, cele cinci mașini pentru împletit plasă de sîrmă (utilizate acum la fabricarea panourilor) concepute de inginerii Radu Vizitiu, Mihai Aioa- nei și loan Birsan și realizate tot de ei, împreună cu alți membri ai colectivului, Apoi, promptitudinea cu care lucrătorii din compartimentele funcționale au asigurați, documentațiile tehnico-economice și materialele necesare. Apoi, hotărirea exprimată în fiecare organizație de partid de a sprijini realizarea noului contract prin desemnarea celor mai buni sudori, presatori, lăcătuși-monta- tori și maiștri, care lucrează sub directa conducere a inginerului șef Mircea Balan. Și încă ceva : angajamentul asumat în recenta adunare . generală a oamenilor muncii de a . ' întîmpina ziua de 23 August prin realizarea a ce! puțin jumătate din numărul panourilor metalice respective. (Silvestri Ailenei).

Peste 16 la sută din exportul Capitalei este realizat de întreprinderi din sectorul 6. Mai exact, o multitudine de produse între care : motoare electrice, confecții și tricotaje, mașini agricole, mobilă, armături și echipamente sanitare, echipamente pentru automatizări și produse ale industriei chimice sînt destinate unor parteneri străini din peste 100 de țări ale lumii.— Pe primul semestru al acestui an unitățile economice din cadrul sectorului nostru și-au onorat integral contractele încheiate cu partenerii externi — ne spune tovarășul Nicolae Balcu, secretar cu probleme economice al Comitetului de partid al sectorului 6. Realizarea exportului reprezintă pentru noi toți, activiști, specialiști și oameni ai muncii, o sarcină prioritară pe care înțelegem să o îndeplinim zi de zi la un înalt nivel calitativ. în acest sens, comisia de export Ia nivelul sectorului se preocupă permanent de asigurarea cu prioritate a bazei materiale destinate exportului și folosirea judicioasă a acesteia pentru comenzile de export. Totodată, ținem o legătură strinsă cu întreprinderile de comerț exterior și analizăm periodic la fața locului, în întreprinderi, stadiul realizării exportului si obținerea buletinelor vamale. Așa se și explică faptul că de la începutul anului și pînă în prezent întreprinderile din cadrul sectorului au livrat suplimentar la export produse in valoare de peste 30 de milioane de lei. Acum, în aceste zile premergătoare marii sărbători naționale de la 23 August, toți oamenii muncii din cadrul sectorului nostru acționează cu hotărire pentru realizarea și depășirea zi de zi a planului la export. Angajamentul nostru este ca pină Ia 23 August planul la export să fie realizat integral, în toate întreprinderile.în sondajul de azi al „Sclnteii* ne vom referi la experiența doblndită și la rezultatele obținute în domeniul exportului de către colectivele din trei puternice unități industriale ale sectorului. .

înseamnă peste 600 000 de confecții realizate lunar, și de la lună la lună tot altele. înseamnă 60 de mașini de mare capacitate încărcate și expediate lunar Ia peste 50 de renumite firme din lume. înseamnă strădania unei familii muncitorești organizate pe ateliere, sectoare și secții — o adevărată citadelă industrială specializată in producția de export. „Și mai înseamnă muncă, pasiune, dăruire, dorința fierbinte de a ne menține la cele mai înalte cote

ma depășită. Un posibil panou al fruntașelor n-ar nutea omite pe con- fecționerele Maria Marica, Aurica Neagu sau Aurelia Ciungu. Sînt numai cîteva dintre miile de muncitoare care prin munca lor de zi cu zi întăresc faima unei întreprinderi care a ajuns deja să fie recunoscută ca o marcă de prestigiu pe piața mondială a confecțiilor — I.C.T.B.
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Producții cerealiere mari
chiar și pe soluri sărace

Cîteva opinii ale unor specialiști despre 
posibilitățile de extindere pe scară largă 

a speciei cerealiere TRITICALE

în numărul din 13 iulie a.c. al ziarului „Scînteia", sub titlul „Grîu mult și bun de pe soluri din cele mai sărace", a fost publicată o pagină consacrată rezultatelor bune obținute de unități agricole din județul Olt în cultivarea noii specii de cereale păioase, cunoscută sub denumirea de triticale.încă din general Nicolae Ceaușescu, a trasat Ministerului Agriculturii și Academiei de Științe Agricole și Silvice sarcina de a întocmi un program pentru accelerarea extinderii speciei de cereale triticale în toate zonele propice acestei culturi. Fără îndoială, în perioada care a trecut se poate vorbi despre o evoluție ascendentă privind ?romovarea noii specii de cereale.n anul acesta au fost cultivate cu specia triticale, soiul T.F.-2. 14 400 hectare, suprafață repartizată în 26 de județe. Suprafețele cele mai întinse au fost cultivate în județele Hunedoara — 1 580 hectare. Olt — 1 500 hectare. Bihor — 1 301 hectare, Argeș — 1 265 hectare, Brașov, Co- vasna, Neamț, Harghita și Dîmbovița — între 350 și 900 hectare. Ana- lizind însă în ansamblu modul in care a evoluat promovarea noii spe- pii, comparativ cu sarcinile stabilite și mai ales cu posibilitățile mari existente, se impune concluzia că

anul 1981, secretarul al partidului, tovarășul

programul prevăzut în acest domeniu se materializează într-un ritm mult prea lent.Un sondaj întreprins de redacție în mai multe județe in scopul cunoașterii preocupărilor care au existat și care există pentru promovarea culturii de triticale, dar mai ales a cunoașterii opiniilor specialiștilor din producție, din cercetare și de la organele agricole privind valoarea acestei specii și a posibilităților de extindere a ei, a reliefat o serie de aspecte edificatoare în bună măsură pentru procesul lent de introducere în producție. Prima constatare este că respectiva cultură a fost promovată sporadic și nu cu prea multă încredere. A doua se referă la faptul că noua specie cerealieră triticale, respectiv soiul T.F.-2, creat la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea, este foarte puțin cunoscută în ce privește calitățile și valoarea ei, comportarea în , producție și posibilitățile de utilizare. Și, în al treilea rind, a rezultat o foarte mare diversitate de opinii privind diferite aspecte legate de posibilitățile de extindere a acestei culturi.Toate acestea, care desigur pînă la un punct își au o anumită justificare dacă ținem seama de noutatea
(Continuare in pag. a IlI-a)

Sondajul SCÎntCij 
in actualitatea 

economică

prestigiul ciștigat pe piața externă" — ne spune economistul Cornel Ca- zacu, șeful serviciului export. Proba hărniciei și răspunderii muncitorești a colectivului de la I.C.T.B. este dovedită întîi de toate de faptul că pe primul semestru al anului au fost onorate integral toate contractele la export, livrindu-se, totodată, suplimentar confecții in valoare de peste 7 milioane lei.Ne aflăm In sectorul confecții bărbați. întreaga producție realizată aici se exportă. Discutăm cu inginera Adriana Alexandrovschl.— Care este stadiul realizării planului la export 7— Bun, ca de obicei. Ca de obicei la noi lnsemnînd realizări suplimentare. Graficele de export sint depășite la această orlrtt peste 700 de cosțume. Reușim acest lucru zi de zi ca urmare a specializării producției de export pe firme și parteneri.Răsfoim cîteva fișe de producție. Majoritatea confecționerelor au nor-

CEA MAI BUNA CARTE 
DE VIZITA — CALITATEAîn expoziția din holul întreprinderii de produse din lemn și mobilă observăm că mobilierul executat aici îmbină într-un mod armonios funcționalitatea cu bunul gust. Și se mai observă ceva : pe majoritatea produselor O inscripție : „export— Pe lingă funcționalitate, lierul nostru are, după cum cere tot mai intens pe piața nă, multe părți comune cu arta — ne precizează arhitectul Andrei Molnar. din cadrul colectivului creație. Concurența pe piața mondială in domeniul mobilei este acerbă. De a- ceea noi punem pe primul plan calitatea. Dar și funcționalitatea. Și ca o recunoaștere a calității muncii noastre stau dovadă solicitările mai mari la export, faptul că mai multi parteneri apelează la Deviza colectivului nostru este singură : să realizăm numai produse de inait nivel tehnic și calitativ, să onorăm Ia termen și chiar in avans contractele încheiate.Care sînt măsurile practice pentru Înfăptuirea acestor obiective 7 Una dintre ele se referă la înnoirea producției. Practic, de Ia an la an întreaga producție este înnoită. Cum se reușește acest lucru 7 Prin introducerea unor tehnologii noi, avansate, de înaltă eficiență și care valorificăUn dresa

1936“. mobi- se și exter-

tot tot noi. una

superior masa lemnoasă, amănunt semnificativ : pe a- acestei întreprinderi, de foar-
Gheorqhe IONITA 
Dan CONSTANTIN

O ÎNTREPRINDERE 
SPECIALIZATA IN EXPORT 

SI IN... RECORDURII.C.T.B. — patru inițiale care nu mai au nevoie de nici o explicație suplimentară. Ce înseamnă exportul la întreprinderea de confecții și tricotaje București 7
O îndatorire patriotică de prim ordin

(Continuare în pag. a IlI-a)

Promovarea noului
A FIECĂRUI CETĂȚEAN

întărirea vigilentei și combativității 
în apărarea secretului de stat, 

a cuceririlor revoluționare 
ale poporului
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Oameni în bătălia pentru
energieMai trecusem pe aici în vara lui 1965. Era tot așa, in august, și țara în sărbătoare. Miriște aurie cit se putea cuprinde cu privirile. Și cumpene singuratice de . fîntîni. Iar la Jugureanu, in „polul" Bărăganului Brăilei, intre solitarele ciuture legănate, întiile sonde. Pă- mîntul pîinii arăta spre adincul de sub el, la pă- mintul petrolului.Se născuse oare atunci sonda cu numărul 252 7 Nu știu. Cert este că acum e trecută în rindul veteranelor Schelei de producție petrolieră Brăila. Iar meșteri pricepuți, precum Pavel Bonifate, care știu să asculte glasul pămîntului, care și-au format urechea pe liniștea adîncurilor, ți-ar spune fără să clipească — și fără să greșească :— 252 a obosit.— Adică : a îmbătrînit 7— Nu. A obosit. Și deci trebuie readusă la tinerețe.Bătălia pentru tinerețea sondei 252 a început întîi în laborator. Ca toate experimentele. S-au simula* tehnologiile, utilajele, succesiunea operațiilor. S-a ținut jurnalul de bord al reușitelor, impasurile n-au fost omise, ba, mai mult, au V

fost consemnate punct cu punct, să se rețină bine avertismentul lor. Asta a fost în laborator. După care a urmat aproape o lună de tratament intensiv de „geriatrie" pentru 252. O coloană de țevi, izolate de pereții sondei, coborîtă eu pricepere în adine de Ion

supraîncălzit, la 270 de grade Celsius. Soare torid la suprafață ce aurea mările de grîne. Baie de abur în straturile geologice reci, netulburate din somnul lor de la începutul începuturilor. Cincisprezece zile neîntrerupte de pompaj ; cincisprezece zile de călă-
• reportaje • însemnări •

Bălan și oamenii lui. Cobo- rîrea e un cuvînt. Și un lift coboară de la etajul zece la parter. Lin, continuu, plăcut. Drumul țevilor spre „centrul pămîntului" ceva dată l-au țeletoate felurile : unele previzibile, altele care-i pun în încurcătură și pe așii așilor.După ce s-a montat coloana la punctul ofensivei sondei : adîncurl

este mai complicat, nicio- bogățiile din adine nu primit pe om cu bra- deschise. Obstacole de
252, s-a trecut la numărul doi al pentru tinerețea pomparea în a aburului. Abur

torie spre petrolul vîscos, încăpățînat, neînduplecat de voința și dorința omului de a-1 vedea la față. „Vracii" acestui flux continuu de abur sub presiune, leac verificat îndelung împotriva inerției țițeiului învățat să hiberneze în erele lui geologice 7 Oameni de-o vrednicie recunoscută precum electricianul Ion Mitoi, fochiștii Păun Băețelu, Ion Oancea, Paraschiv Roman. Gheorghe Gheorgiță.Cincisprezece zile în care aici, la suprafață, s-a lucrat cu îndîrjire.Cincisprezece zile în care.

lucrul de aici, de la suprafață, se continua — acesta era și rostul — acolo, în adîncul „obositei" ce purta numărul 252.Iar această îndîrjită luptă dintre oameni și adîncurl a propulsat 252 în generația celor mai tinere sonde din bărăganul brăileari : aceasta produce acum de trei ori mai mult decît izbutea înainte ca* aburul fierbinte,’ sub presiune, să-i răvășească și să-i pună in mișcare tonele de „aur negru" la care ajunsese, dar care nu-i mai dădeau ascultare.Episodul cu sonda 252 are o morală anume. Bărăganul brăilean, orice s-ar spune, rămîne mai presus de orice, unul al plinii. Dunărea și Buzăul pompează necontenit sevele puterii în eîmpia de foc, iar eîmpia de foc a fost pusă să mele două fertilității, dineuri esteplexă și mai complicată. „Cîmpiile" de acolo — mai puțin fertile. Asemenea tuturor „cîmpiilor" de petrol aflate sub arhiva noastră

învețe, în ulti- decenii, lecția Lecția din a- una mai com-
Iile TANĂSACHE

(Continuare in pag. a Il-a)

Primul lucru cu care faci cunoștință la întreprinderea „Independența" Sibiu sînt invențiile. Ele te întimpină chiar de la intrare: peste tot sint expuse brevete de invenții, peste tot sînt prezentate machete sau părți componente ale unor complicate mașini, rod al capacității de creație a colectivului de aici. Din grafice și panouri afli impresionanta dinamică a activității de inovare tehnică, precum și faptul că în întreprindere există aproape 100 de inventatori, cu care puternica unitate se mîndrește. Oameni ai oameni ai inițiativei. Ca prem argument al acestei prețuiri, o inscripție așezată la loc de cinste reproduce cuvintele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care arată că a fi revoluționar înseamnă să acționezi pentru realizarea și introducerea de noi tehnologii, pentru promovarea progresului tehnic.L-am cunoscut la „Independența" pe unul dintre pasionații tehnicii, pe unul din cei aproape 100 de inventatori ai întreprinderii. La locul său de muncă, după primele schimburi de cuvinte, lăcătușul- reglor Gheorghe Ciobanu a ținut să precizeze :— Dar să știți că pentru mine tehnica nouă nu-i doar așa, pur și simplu, o pasiune oarecare. E chiar principala mea sarcină de partid. O confirmă și faptul că organizația de partid m-a desemnat să fac parte din comisia de perfecționare a organizării și de modernizare a proceselor de producție. Ce să vă spun 7 Avem mult de lucru. Dar e o activitate pasionantă.— Așadar, prin comisie promovați noul în organizare, noul în tehnică.— îl promovez, dar nu numai prin comisie, ci și — cum să vă spun 7 — direct și... concret...— Adică 7— Observ îndeaproape procesul de. producție, studiez toate „chițibușurile" tehnice, îmi pun mintea la contribuție, caut soluții noi, mă lupt pentru ele atunci cînd le descopăr. în tehnică e întocmai ca la șah : trebuie să cauți întruna deschideri noi, rezolvări noi.— Am aflat că aveți o invenție...— Am mai multe. Chiar săptă- mîna trecută mi-au sosit două certificate de brevet de invenție. Drept să vă spun am fost emoționat : nu-i puțin lucru să primești două brevete intr-o singură săptă- mină. A fost, cum se spune la șah, un feT de simultan.

Oameni sibiană noului, un su-

— Care v-a cerut, desigur, multă muncă.— Munca e prima condiție. A trebuit să muncesc enorm spre a dobîndi noi cunoștințe științifice în fizică, mecanică, hidraulică și apoi a trebuit să muncesc pentru a le aplica in rezolvările concrete ale problemelor pe care le ridica producția.— Și a doua; condiție 7— Spiritul revoluționar, atitudinea înaintată față de nou. lupta pentru promovarea lui. în descoperirea noului nu poți merge doar din succes in succes. Mai ai și poticneli, și eșecuri. Și atunci trebuie să perseverezi, să o iei de la capăt și, firește, cînd ești convins că ai dreptate, trebuie să lupți pentru ideile tale. Noul nu se impune de la sine, ci prin acțiunea revoluționară a fiecăruia.— La care dintre invenții țineți cel mai mult 7— întotdeauna la ultima. în cazul de față, e vorba de noua mașină de format zona interioară a anumitor piese, realizată — ca și altele dintre invențiile pe care le-am reușit — împreună cu colegul și prietenul meu. electricianul Petre Guțu.— Eficienta 7— La vechea mașină de format un om realiza trei piese pe minut. Cu noua mașină, care înglobează multe noutăți tehnice, același om realizează 35 de piese în aceeași unitate de timp.— E o creștere importantă a productivității !— Este, dar, desigur, nu ne vom opri aici. în tehnică, întocmai ca și la șah, trebuie să gindeștl mereu cîteva mutări înainte.în zece minute e a treia oară vă referiți la șah...E normal ! Șahul este a doua mare pasiune. Și aici studiez, noutăți. De altfel, am reușit să dobindesc norma de maestru.— Frumos !. Și cum cele două pasiuni ale Gheorghe Ciobanu 7— Nu se împacă defel ! Dimpotrivă, se bat pentru timpul meu. Acum aștept să definitivez o invenție, s-o aplic în producție, pentru a participa apoi la două turnee de șah : unul la Alba Iulia, altul la București. Să știți că am eu grijă să nu intru în criză de timp nici la șah și, mai cu seamă, nici în tehnică. Doar în amîndouă domeniile sînt hotărîtoare deschiderile noi !

cindmea caut candidat dese împacă lăcătușului

Gh. ATANASIU 
Ion Onuc NEMES
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UN CENTRU AGROINDUSTRIAL IN DEVENIRE

Urbanizarea comunei-cu sprijinul statului, 
prin hărnicia locuitorilor

Creșterea armonioasă a tuturor localităților urbane și rurale, dotarea prioritară și amplasarea unor obiective economice și .social-edilitare in acele zone sau localități mai rămase in urmă iac parte integrantă din amplul proces de dezvoltare generală a țării, de valorificare deplină a resurselor umane și materiale locale. Este un proces a cărui desfășurare nu depinde însă doar de acțiunile întreprinse de la centru, ci care include, mai ales în lumina principiilor auloconducerii, autofinanțării și autogospodăririi, valoroasa contribuție a cetățenilor din localitățile și zonele respective, primii interesați in realizarea unor asemenea progrese....Liești și Ivești sint două localități rurale învecinate, legate una de alta, ambele avînd tradiții agroindustriale. De altfel, pornindu-se de la aceste legături, după întocmirea unei schițe de sistematizare unitare, unii edili au sugerat reunirea intr-un viitor centru agroindustrial cu denumirea Livești. centru care de pe acum are peste 21 000 locuitori.Cum se realizează programul de dezvoltare economică, social-edilitâ- ră și urbanistică, de implementare a industriei și elementelor de confort urban în mediul rural, cum se materializează sprijinul statului și care este contribuția locuitorilor ?
ARCUL-EMBLEMĂ. înălțat deasupra șoselei, intr-un loc de un pitoresc aparte — care intimpină călătorii cu un „Bine ați venit in comuna Liești“ — este marcat de stema comunei : spice de grîu, struguri și stupi, la care se adaugă ci- teva efigii industriale. O stemă totuși insuficient conturată pentru că cele mai reprezentative obiective e- conomice și edilitare, fiind de dată recentă, nu sint reprezentate.Străbatem comuna de la un capăt la altul. Ne oprim în zona centrului civic, unde s-au înălțat blocuri de locuințe cu spații comerciale și servicii publice la parter, conturind o zonă cu funcționalitate multiplă — comerț, servicii, unități de agrement cu specific urban, admirabil integrate in mediul rural. Un spațiu de evident interes civic, construit de oameni pentru oamenii de aici, dornici să lucreze tn unități industriale, fiind, în același timp, gata oricind și cit e nevoie, fără deplasări mari, să treacă să muncească la marile campanii agricole, la întreținerea culturilor sau la recoltări. Pentru că. în condițiile urbanizării unor localități rurale, reiese și mai pregnantă necesitatea de a menține experiențe și tradiții ale îndeletnicirilor din agricultură, concomitent cu însușirea de către locuitori a zeci de noi profesii specifice activităților industriale.
MICROPLATFORMA INDUS

TRIALA DE LA LIEȘTI. Prin procesul de urbanizare — așa cum, de altfel, prevede schița de sistematizare — în comună se conturează trei zone principale : zona industrială, zona comercială și de 

servicii pentru populație, de care am amintit, și zona locuințelor. Zona industrială, veritabilă sursă de forță economică și constructivă pentru întregul proces de dezvoltare și urbanizare, se conturează sub forma unei microplatforme industriale, al cărei prim obiectiv de anvergură este noua fabrică de zahăr, care in campania de. fabricație din toamnă va funcționa la întreaga capacitate. Alături, în faze de organizare — șantierul viitoarei fabrici de brinze- turi și amplasamentul fabricii de ulei și șroturi de soia. Și tot in cursul acestui cincinal se va construi și va intra în producție o fabrică de confecții.Intr-o perspectivă apropiată se va mări capacitatea balastierei la cel puțin zece mii mc de balast pe an. Să mai notăm aportul secției locale de prefabricate din beton, aparți- nind Trustului de antrepriză con- strucții-montaj — T.A.C.M.-Galați, cu o producție In valoare de treizeci de milioane lei pe an. (Aici se produc, între altele, elemente prefabricate pentru vastele sisteme de irigații gălățene).Sprijinul statului In opera de industrializare a Lieștiului este remarcabil : un miliard și jumătate de lei investiții numai in acest cincinal. De pe acum valoarea producției agroindustriale (produse din agricultură, plus industrie) a comunei este de aproape un miliard de lei pe an,, urmind ca la finele cincinalului să se apropie de trei miliarde de lei. Dezvoltarea industriei va contribui la stabilizarea forței de muncă, la dezvoltarea unor condiții de viață de tip urban-rural și, evident, la creșterea nivelului de trai al locuitorilor.
INDUSTRIA MICA... NU-I DELOC 

MICĂ. De la Liești cîteva zeci de produse ale industriei mici ajung în Franța, Anglia, Belgia, Olanda, R. F. Germania și alte țări. Industria mică nu-i deloc mică din moment ce aduce venituri care nu sint deloc de desconsiderat. E o realizare colectivă, datorită reunirii forțelor și mijloacelor de care dispun ocolul silvic, cele două cooperative agricole șl cooperative de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor — ne explică primarul loan Călin. Exigența față de calitate și diversificare sint preocupări constante pentru 

meseriașii-cooperatori. La fel de utile se dovedesc secțiile de producere a sucurilor naturale, de fructe și struguri, cărora 11 se va adăuga o secție de semiindustrializare a legumelor.Un loc aparte ocupă rețeaua prestărilor de servicii pentru populație, 
cu 35 de secții, ce oferă cam tot ceea ce-și doresc sătenii pentru a nu mai fi nevolți să meargă la oraș. Alături de secțiile tradiționale— croitorie, cizmărie etc. — s-au dezvoltat unități pentru reparații de calitate la aparatele de radio și televizoare, spălătorie chimică etc. în domeniul serviciilor — ni se spune— banul se adună mai greu, dar cînd aceste servicii răspund cum se cuvine nevoilor cetățenilor, atunci „leul cheamă alt leu", tocmai astfel ajungîndu-se Ia o valoare anuală de 13 milioane de lei. Și este cit se poate de firească aspirația spre mai mult, din moment ce locuitorii acestei așezări urbane-rurale posedă cinci sute de autoturisme, trei mii de televizoare, o mie cinci sute de frigidere și cam tot atitea mașini de cusut. Conștienți că serviciile incă nu satisfac exigențele, edilii locali caută soluții. Și bine ar fi ca acestea să fie găsite cit mai curind. Faptul că la finele cincinalului comuna va avea 350 apartamente (din care 115 sint deja date în folosință) oferă suficiente posibilități de amplasare a unităților comerciale șl din sfera serviciilor la parterul noilor blocuri de locuințe.

OBȘTEA ÎNFĂPTUIEȘTE ÎN 
PROPRIUL INTERES. Contribuția localnicilor la acest vast și complex proces de dezvoltare socio-economi- că se materializează prin sute de mii de ore de muncă patriotică, la cgre au participat, în medie, cite cinci sute de oameni. O mare parte din forța de muncă necesară au asi- gurat-0 cooperatorii din comună. Mai mult de două mii mc de balast au scos localnicii din balastiera locală, iar mijloacele de transport ale celor două cooperative agricole au contribuit și contribuie la aducerea materialelor pe șantierele de investiții. „Aportul de elită", după cum zice Stanciu Susanu, președintele cooperativei agricole, tl vor aduce cei peste două mii de elevi, care acum se pregătesc să devină mecanici. electricieni și electroniști, operatori etc. pe microplatforma industrială. In numele viitorului, cetățenii au construit cu forțe proprii patru școli cu 40 săli de clasă, laboratoare și ateliere.Pentru că viitorul centru agroindustrial se edifică, pe lingă sprijinul substanțial al statului, prin munca, hărnicia și competența locuitorilor '

C. BORDEIANU

Petroliștii brăileni, Împreună cu specialiști de la institutul de specialitate de la Cimpina, definitivează acum preparativele pentru realizarea primelor combustii la unele sonde din schelă. Incendiile declanșate in zăcăminte vor degaja temperatura necesară fluidizării, iar lichidul prețios, cu miraculosul nume : 
energie, va urca astfel, ascultător, la suprafață, mărind factorul de recuperare.„Dar inamicul nostru din adine, cel mai înverșunat și perfid, tot nisipul ră- mine". Nisipul care, cînd iți este lumea mai dragă, astupă căile de absorbție. Nisipul care se infiltrează acolo, dedesubt, la sute de metri. Și care are formidabila putere să „sufoce" sonda dacă... Dacă dincoace, la suprafață, n-ar veghea și acționa cu aceeași tenacitate oameni ca Vasile Manta, Pavel Bonitate, Vasile

Duță, ingineri ca Pompiliu Bârsan, de la institutul din Cimpina, dar socotit aici ..om al schelei brăilene". Ei și alte sute ca ei au aflat mijlocul să contracareze acțiunea distructivă a nisipului cu... nisip. Zeci și zeci de sonde au rezistat, astfel acestui asalt,, alte zeci și zeci sint. „imunizate" împotriva ravagiilor inamicului amintit. Făcindu-se apel la acest complex arsenal de mijloace, s-a ajuns in unele locuri ca factorul de recuperare să crească de la 25 la sută la 32 la sută. Obiectivul, pe întreaga schelă, este să se depășească 40 la sută....In august 1965, la Jugureanu. în bărăganul Brăilei, miriștea aurie vedea pentru întîia dață petrol.In august 1986. cîmpia fertilă de piine dă asalturi decisive pentru energia din adincuri.

Noi construcții de locuințe in Cdorheiu Secuiesc Foto : E. Dichiseanu

VA INFORMĂM
DESPRE:

Realizări în sectorul poștei 
si telecomunicațiilor• •

Oameni in bătălia pentru energie
(Urmare din pag. I)de sub vatră. întinerirea sondei 252, cu alte cuvinte, face parte dintr-o strategie de mari proporții, in care sint puse la lucru mijloacele de investigare și exploatare moderne, care să mărească factorul de recuperare a țițeiului.Să forțezi izvorul cimpu- rilor de petrol de sub Bărăgan, iată cuvîntul de ordine și aici, la schela brăileană. In august 1965, intiile sonde aduceau in lumina zilei, la Jugureanu, primele cantități de țiței. Lanuri aurii cit cuprindeai cu ochii. Și țiței. Pîine și energie. In august, 1986, la Jugureanu, „veteranele", ce concurează singuraticele cumpene de fîntînă, trec prin sitele complicate ale tratamentului de întinerire. Și-s cuprinse in acest plan de „întinerire" și sondele mai vechi de la Bordei Verde,

de la Oprișenești. de la Independența (județul Galați) etc. Injecția cu apă in zăcămint a devenit unul din mijloacele folosite curent, cu bune, rezultate. Inginerii Liviu Luca și Oan- cea Fabian n-au mai mult de patru ani iri petrol. Dar, la Oprișenești, ei au căpătat ..din mers" experiența necesară, in injecțiile cu apă.La Bertești, și nu numai acolo, țițeiul viscos n-a primit apa. (Dacă toate intențiile noastre ar fi îmbrățișate de realitate '...). Oamenii lui Alexandru Ciobanii parcă se așteptau Ia acest refuz. De atitea ori pâmîntul de sub picioarele lor s-a îndărătnicit, s-a burzuluit, a rămas nepăsător la chemarea omului ' Șansa petroliștilor este insă aceea că nu apelează doar la o singură... șansă. Că nu sint oamenii care să depună armele cu ușurință.

Dinamica vieții sociale și economice a impus' creșterea, in ultimii ani, a capacității centralelor telefonice urbane și a celor automate, intensificarea ritmului de automatizare a rețelelor telefonice locale, automatizarea legăturilor telefonice între orașele reședință de județ și realizarea unui număr important de semiautomate. Numai în ultimii 15 ani s-au conectat la rețeaua automată interurbană peste 300 de localități urbane și rurale. Cu ajutorul Consiliilor populare, la parterele unor blocuri din orașe și comune s-au rezervat spații anume pentru serviciile de poștă și telecomunicații.Despre dezvoltarea acestui sector de poștă și telecomunicații, inginerul Ion Stancu, șeful serviciului investiții de la Direcția generală a poștelor și telecomunicațiilor din ministerul de resort, ne-a spus că in acest cincinal se pune un accent deosebit pe folosirea intepsivă a capacităților instalate, ‘ cu investiții minime și cu consum redus de materiale, pe trecerea la sisteme moderne telefonice digitale, Ca o noutate de ultimă oră, se află in stadiu experimental utilizarea fibrei optice pentru comunicații telefonice. Practic, pe un circuit de fibră optică se vor realiza in prima etapă 120 de legături telefonice simultane. In paralel, se va trece la instalarea șt extinderea de centrale telefonice, in special in mediut urban, in zohele industriale, în bazinele carbonifere etc. Astfel, se vor instala noi capacități la Arad, Brașov, Oradea, Reșița, Cluj-Napo- , ca, Sf. Gheorghe. Galați, Rovinari, Miercurea-Ciuc, Bălan, Hunedoara, Uricani, Ploiești, Tirgu Mureș etc. Numai in cursul acestui an vor intră in funcțiune 6 000 de linii telefonice in cartierul Miecălaca — Arad, alte 7 000 in cartierul Steagul Roșu — Brașov, circa 6 000 in cartierul Nufărul — Oradea. 3 000 de linii telefonice la Sf. Gheorghe, 6 000 la Tirgu Mureș și altele. In multe din aceste localități se află în curs de finisare clădirile in care vor fi instalate echipamentele de telecomunicații și în care vor funcționa oficii P.T.T. dotate cu cabluri telefonice urbane și interurbane. De asemenea, s-au luat măsuri pentru dotarea centralelor telefonice automate cu noi echipamente de înregistrare automată pentru a se evita taxările eronate in sarcina abonaților. După cum există și preocupări pentru transmiterea de date pe sistem informațional.Așadar, se fac eforturi pentru ca poșta și telecomunicațiile să răspundă tot mai bine solicitărilor oamenilor muncii.
Marta CUIBUS

O ÎNDATORIRE PATRIOTICĂ DE PRIM ORDIN A FIECĂRUI CETĂȚEAN

întărirea vigilenței și combativității in apărarea secretului de stat, 
a cuceririlor revoluționare ale poporului

înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism înscrie an de an succese de seamă în măreața operă de transformare revoluționară a țării, în procesul de edificare a celei mai drepte și mai echitabile orînduiri sociale pe pămîntul patriei străbune, in drumul avîntat al poporului nostru spre progres și civilizație tot mai Înalte. Sub conducerea Înțeleaptă a Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, proeminentă personalitate istorică, revoluționar consecvent șt patriot înflăcărat, luptător neobosit pentru pace și Înțelegere Intre popoare, oamenii muncii obțin rezultate remarcabile îrt Îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce le revin, sporesc continuu avuția națională. îmbogățesc zestrea materială și spirituală a națiunii noastre socialiste, conferă chip nou tuturor localităților și zonelor patriei, afirmînd prin fapte o calitate nouă, superioară a muncii și a vieții in toate domeniile. Izbinzile obținute de poporul român in făurirea noii sale istorii, a propriului viitor luminos sint larg cunoscute și apreciate, îndeosebi cele realizata In perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, cea mal glorioasă din Întreaga existență multimilenară a poporului nostru, pe drept cuvlnt șl cu legitimă mlndrie denumită „Epoca Nicolae Ceaușescu". Sint realizări grandioase care insuflă sentimente de mlndrie patriotică, de adîncă satisfacție, dar, in același timp, presupun o mare răspundere față de țară și de valorile ei supreme, 
„Orinduirea noastră — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — este 
puternică, de neclintit, ea se bazează 
pe voința de fier a poporului, că
ruia nimeni nu-i mai poate smulge 
mărețele cuceriri revoluționare, ca- re-și făurește azi destinul liber și neatirnat".Strins Împletit cu consolidarea noilor relații și realități sociale — determinate de marile transformări înnoitoare ce poartă pecetea gindirii și acțiunii revoluționare a secretarului general al partidului — are loc dezvoltarea și adîncirea continuă a democrației muncitorești-revoluțio- nare, plenar afirmate prin participarea tot mai activă a celor mai cuprinzătoare categorii de cetățeni la soluționarea problemelor vieții economice și sociale. Calitatea oamenilor muncii de proprietari, producători și beneficiari se fructifică, practic, prin promovarea 

pe scară din ce in ce mai largă a principiilor autoconducerii și autogestiunii, in strinsă. și indisolubilă legătură — corespunzător cerințelor obiective ale evoluției societății — cu întărirea rolului statului, exponent al voinței și intereselor întregii națiuni.Toate aceste profunde realități sociale implică din partea fiecărui cetățean o înțelegere superioară a răspunderilor față de patrie, partid și popor, dovedită prin comportare exemplară în orice împrejurare, maturitate politică și civică, spirit revoluționar, capacitate de dăruire pină la sacrificiu, patriotism ardent, trăsături proprii omului nou, .conștiinței socialiste afirmat* in toate împrejurările.Cu cit sint mai Important* rezultatele muncii pline de abnegație a întregului popor, cu atît ele se cer mai atent și mai bine protejate față de oricine și orice le-ar putea diminua sau știrbi ; apărarea roadelor muncii, ca de altfel apărarea tuturor valorilor existente pe pămintul strămoșesc sau legate de glia străbună. constituie o cerință esențială a fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean, o inda- torire patriotică fundamentală. Interesele superioare ale patriei și poporului solicită maximum de atenție și de responsabilitate, exclud orice atitudine de libertinism sau voluntarism, de neglijență și superficialitate. Cînd e vorba de ocrotirea valorilor fundamentale, nemijlocit legate de bogăția și interesele țării, de apărarea integrității, libertății, independenței și suveranității el, trebuie avut in vedere, în mod neslăbit, că acestea sint valori supreme, iar marea răspundere față de ele nu are și nu poate avea un caracter facultativ, benevol. Sint valori care se cer respectate, asigurate ș) Întărite fără preget prin atitudine intransigentă fermă, prin măsuri decise, față de care să nu se permită nici un compromis.tn categoria modalităților menite să ocrotească roadele muncii și capacității creatoare ale poporului, garantarea cuceririlor revoluționare, a- părarea țării, a dreptului său inalienabil de a se dezvolta fără nici un amestec din afară, un loc de primă importanță îl dețin prevederile legale — deosebit de clare, pe deplin fundamentate — privind respectarea secretului de stat. Avind, prin ele înșele. o insemnătate aparte, aceste reglementări iși sporesc actualitatea pe măsură ce sporește avuția națională, se amplifică datele și informațiile de importanță deosebită pentru întreaga societate, tot mai importante in condițiile avîntului fără precedent al științei și tehnicii, *le 

participării țării noastre la circuitul mondial de valori materiale și spirituale.Așa cum prevăd Directivele Congresului al XIII-lea al partidului, sarcinile și orientările trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, importanta etapă ce urmează a fi parcursă in dezvoltarea patriei noastre are ca obiectiv central atingerea unei calități noi, superioare in toate domeniile, realizată tn principal pe calea dezvoltării Intensive, prin valorificarea tot mai bună a potențialului acumulat, prin aplicarea largă a cuceririlor revo
„Societatea socialistă și comunistă pe care o edi

ficăm în România presupune o largă democrație, par
ticiparea activă a maselor populare, a poporului la 
conducerea vieții economice și sociale, a întregii socie
tăți - și aceasta cere să asigurăm întronarea trainică 
în toate sectoarele de activitate a unui înalt spirit de 
responsabilitate, de ordine și disciplină socială"

NICOLAE CEAUȘESCU

luției științifice și tehnice. Documentele partidului nostru consacră ca consecvență și limpezime rolul Însemnat al științei ca forță de producție. Eforturile constructive ale cercetătorilor, specialiștilor, cadrelor tehnice, inovatorilor, coordonate de Consiliul Național al Științei și în- vățămîntului, conduse cu înalt prestigiu și competență de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, înscriu noi rezultate notabile in tezaurul cunoașterii științifice, pun la dispoziția economiei naționale alte și alte rezultate de seamă, care constituie parte intangibilă din avuția întregului popor, cerîndu-se respectate și ocrotite ca atare.Complexitatea mereu crescîndă a vieții social-economice și a activității statului, progresele în domeniile cercetării științifice și al aplicării roadelor acestor cercetări determină creșterea numărului de persoane ce, prin natura atribuțiilor de serviciu, au acces sau lucrează cu date și informații care constituie, conform legii, secret de stat. Tocmai aceste situații noi fac, in continuare, necesară o sporire și mai puternică a vigilenței revoluționare, 

a spiritului combativ pentru păstrarea secretului de stat.Este cunoscut faptul că, după Congresul al IX-lea, datorită activității dinamice, pătrunsă de înalta grijă pentru destinele patriei, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, România a dobin- dit, pe plan mondial, un prestigiu fără precedent. Țara noastră se înscrie cu o contribuție tot mai marcantă Ia diviziunea internațională a muncii, In schimburile economice dintre state, Promovînd relații strînse de colaborare activă, pe baza respectării prin

cipiilor independenței, suveranității și neamestecului in treburile interne. statul român contribuie la menținerea climatului de coexistență pașnică, de conlucrare pe plan mondial. slujind înainte de toate, cum e și firesc, interesele propriului popor. Condițiile specifice în care se desfășoară activitățile pe plan internațional, contradicțiile existente In lume, accentuarea decalajelor intre nivelurile de dezvoltare, lupta pentru reîmpărțirea lumii in Sfere de influentă, diferitele manifestări ale politicii agresive, de amenințare și dictat impun menținerea vie a vigilenței față de orice act sau intenție de lezare a intereselor țării, de știrbire a valorilor întregului popor. O regulă elementară este in acest sens păstrarea riguroasă a datelor și informațiilor cu caracter secret. Nici un stat nu ignoră — in ceea ce-1 privește — această cerință ; oriunde în lume se iau măsuri de protejare a datelor și informațiilor cu caracter secret, în virtutea drepturilor pe care le conferă suveranitatea de stat.Dată fiind Importanța sa deosebită, păstrarea secretului de stat și de 

serviciu constituie obiectul unor reglementări legale, limpezi și unanim cunoscute. Ca orice normă juridică, ele trebuie respectate cu strictețe de către toți cetățenii, prin însuși faptul că sint consacrate prin lege, că reprezintă voința și interesele întregului popor exprimate in forma solemnă a normelor de drept. Dar importanța domeniului reglementat, a valorilor ocrotite, precum și consecințele eventualelor nerespectări ale reglementărilor, riscurile inadmisibile care s-ar crea prin nesocotirea normelor de apărare a secretului de stat obligă, cu atît mai mult, pe 

toți oamenii muncii, pe toți cetățenii să dea dovadă de grijă și atitudine activă, corectitudine și responsabilitate, preintîmpinind și In acest domeniu orice manifestare, voită sau involuntară, de superficialitate, de indiferență, de nesăbuință. Nimănui nu 1 se poate permite să trateze cu ușurință normele legale privind păstrarea și circulația datelor și documentelor secrete, accesul la ele, să dea dovadă de slăbiciune față de încercările, directe sau indirecte, ale unor cercuri și servicii străine interesate de a intra in posesia lor. Datoria indiscutabilă a fiecărui comunist, a tuturor cetățenilor este să respecte riguros reglementările, să preintîmpine încălcarea lor, să adopte o atitudine combativă, intransigentă față de orice act sau manifestare de neglijentă, față de cel mai mic indiciu de ne- loialitate față de interesele țării, ale societății noastre.Majoritatea covîrșitoare a populației înțelege importanța regulilor instituite în legătură cu păstrarea, manipularea și folosirea documentelor ce conțin secrete și le respectă, așa cum se cuvine, cu strictețe. Re

amintirea lor periodică, desfășurarea unor acțiuni de cunoaștere și aprofundare a normelor legale de explicare a importanței lor este însă permanent necesară, pentru a exista garanția deplină că nimeni nu uită și nu ignoră aceste importante norme legale.Activitatea politico-educativă a organelor și organizațiilor de partid trebuie să aibă în vedere menținerea mereu trează a combativității și intransigenței revoluționare, a spiritului de răspundere față de apărarea muncii creatoare și rezultatele ei obținute prin efort de inteligență, talent și dăruire de către fiecare colectiv de oameni ai muncii. In acest sens organizațiile de partid, de masă și obștești, toate organismele ce fac parte din Frontul Democrației și Unității Socialiste sint datoare să inițieze cu regularitate acțiuni care să contribuie Ia cunoașterea, aprofundarea și respectarea strictă a prevederilor legii privind apărarea și păstrarea secretului de stat. Se impune ca, acolo unde situațiile concrete fac utile asemenea intervenții, să se organizeze discutarea exemplificată a unor abateri datorate neglijenței, lipsei de prevedere sau superficialității, care, chiar dacă nu au adus prejudicii imediate, pot încuraja indiferența, subestimarea pericolului potențial pe care ii reprezintă nesocotirea legii.Activitatea educativă, de popularizare a legii și de întărire a climatului de legalitate este, in privința apărării secretului de stat, cu atit mai utilă cu cit, uneori, încălcarea normelor este disimulată in formele aparent inofensive ale sporovăielit, lăudăroșeniei, credulității. Trebuie spus răspicat și înțeles Întocmai : discuțiile amicale, firea deschisă sint calități valabile pină Ia secretul de stat. De aici încolo au prioritate interesele supreme — prevederea legală. Tot ceea ce nesocotește această optică nu se mai numește volubilitate, ci flecăreală, nu se mai numește prietenie și, în situații ex- treme, poate să nu se mai numească greșeală, ci trădare.Ar fi eronat să se considere că' respectarea secretului de stat const!-, tuie o preocupare ce cade exclusiv in sar«ina celor ce au acces la documente secrete ori a organelor competente să le apere. Păstrarea datelor și informațiilor secrete privește in modul cel mat direct colectivele de muncă in totalitatea lor, pe toți cetățenii, întreaga societate. Deci toți membrii societății trebuie să dovedească o atitudine activă, responsabilă în această privință. Nimeni nu pledează pentru un climat de suspiciune și neîncredere, dar nici nu se poate admite indiferenta față de neglijență, toleranță față de palavra

gii, îngăduință față de cei care, cu iresponsabilitate, ar trata documentele secrete ca pe o maculatură, ce ar transforma datele secrete in subiect de discuții particulare și, cu atit mai mult, față de — excepția excepțiilor — cei care, lipsiți de orice scrupule, ar Înstrăina in mod deliberat date sau informații cu caracter secret. A tnchide ochii in fața unor asemenea abateri sau slăbiciuni înseamnă a da dovadă de lipsă de combativitate, a se asocia lipsei de răspundere a celui care greșește. înseamnă a-și întoarce privirea de la interesele supreme ale poporului, ale țării. Iată pentru ce climatul de seriozitate și responsabilitate, de fermitate și combativitate față de orice act, gest sau atitudine care ar nesocoti regulile respectării stricte a secretului de stat se impune ca o cerință obiectivă la ntvelul întregii societăți.Țara noastră parcurge o nouă etapă, deosebit de importantă, în drumul său neabătut spre culmile civilizației socialiste și comuniste. Așa cum prevăd Directivele Congresului a! XlII-lea al partidului, în perioada 1986—1990, România va depăși stadiul economic de țară în curs de dezvoltare, ajungind la nivelul de țară cu nivel mediu de dezvoltare economică. Este un obiectiv strategic de rezonanță istorică, deschizător de largi orizonturi pentru generațiile actuale și viitoare ale națiunii noastre socialiste. înfăptuirea Iui depinde numai și numai de munca plină de abnegație a întregului popor, desfășurată in deplină unitate în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii avind mereu vie in conștiință marea răspundere față de patrie și partid, față de propriul viitor fericit și de viitorul celor ce vor urma. Conștiința de a fi stăpini și creatori liberi pe aceste minunate plaiuri, păstrate și transmise din strămoși în strămoși cu atita iubire de glie, demnitate și spirit de sacrificiu. îndeamnă și obligă la o înaltă atitudine față de muncă șl față de răspunderile civice, la ordine șl disciplină, la vigilență și combativitate. Așa cum reliefează documentele de partid, sarcinile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, în orice Împrejurare trebuie să se manifeste spiritul revoluționar, seva vie a conștiinței înaintate, de la combaterea și înlăturarea a ceea ce este vechi și perimat la afirmarea a ceea ce este nou și valabil, de la promovarea noului la apărarea noului. Astfel iși va realiza patria noastră mărețul ei destin, astfel iși va asigura poporul înfăptuirea marilor sale idealuri de prosperitate materială și spirituală, de fericire și progres.__________ 7



SCÎNTEIA — miercuri 6 august 1986 PAGINA 3

PRODUCȚII CEREALIERE MARI 
CHIAR Șl PE SOLURI SĂRACE

COMĂNEȘTI :

(Urmare din pag. I)problemei, evidențiază că este absolut necesară sintetizarea și clarificarea a numeroase aspecte, acțiune care trebuie să formeze obiectul unei preocupări susținute din-partea Ministerului Agriculturii, Academiei de Științe Agricole și Silvice și altor organe agricole, răspunzătoare de înfăptuirea programului privind extinderea culturii de triticale.Care sint de fapt problemele ce necesită o cunoaștere aprofundată, temeinică pentru a asigura succesul în acțiunea de extindere pe scară largă a acestei specii noi ? Consemnăm în continuare, sintetic, puncte de vedere ale unor cadre cu munci de răspundere în agricultură și specialiști din cercetare, care sint direct implicați în realizarea programului de extindere în producție a speciei cerealiere triticale. La întrebările noastre au răspuns tovarășii : Nicolae Săulescu, șeful colectivului de ameliorare a griului din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice, FlOrea Pirlo- gea, director general adjunct, și Ion Mocanu, director în cadrul Ministerului Agriculturii, Dan Șerbu, președintele comisiei de stat pentru încercarea și omologarea soiurilor, Nicolae Eustațiu, inspector general în Ministerul Agriculturii, șeful inspecției de stat pentru calitatea semințelor și a materialului săditor, loan Stan, inspector general în Ministerul Agriculturii, șeful compartimentului de producere a semințelor, și Elena Oproiu, șefa laboratorului de panificație din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice, Atanașie Ciorlăuș și Iustina Loponțiu, cercetători la Stațiunea de cercetări a- gricole din Tirgu Mureș.De la început trebuie precizat că în țara noastră preocuparea pentru crearea unei specii noi, numită triticale, ca rezultat al încrucișării griului cu secara datează încă din anul 1926, cind a fost creat primul hibrid de către un cercetător român. în multe țări din lume însă, mai ales în ultimii 20 de ani, s-a accentuat preocuparea pentru ameliorarea speciei triticale și extinderea ei pe suprafețe mari tocmai datorită avantajelor incontestabile pe care le prezintă. Succint, iată care sint calitățile și avantajele noii specii :— tolerează foarte bine aciditatea ridicată și mediul toxic din solurile cu exces de ioni de aluminiu, așa-zi- sele soluri-problemă, ale căror condiții de cultivare împiedică dezvoltarea sistemului radicular la . griu ;— ca potențial de producție este asemănător griului pe solurile favorabile acestuia și superior pe solurile-problemă. în condiții de cercetare s-au obținut între 5 și 6 tone de triticale la hectar, rezultate constant superioare griului pe solurile- problemă, și peste 8 tone la hectar pe terenurile bune ;— prezintă o rezistență ridicată la bolile fojiare, îndeosebi la făinare și rugini ;— are capacitate de mare regenerate primăvara, la ieșirea din iernile geroase ;— datorită faptului că rădăcinile - speciei de triticale explorează un ■volum mai mare de. sol decit ale griului necesită pe solurile-problemă o cantitate mai mică de îngrășăminte chimice decit acesta ;— este o plantă viguroasă, care asigură o masă vegetativă bogată ;— valoarea nutritivă a boabelor este superioară griului și orzului datorită conținutului mare de amino- acizi esențiali, in special de lizină, iconstituind din acest punct de vedere un furaj valoros ;— in amestec cu făină de griu, are o valoare' de panificație, ridicată, piiriea care se obține avînd un gust plăcut, mai dulceag și menținin- du-se proaspătă o perioadă mai îndelungată.

Luînd în considerație aceste calități, desigur foarte importante pentru anumite condiții de cultură, ar fi greșit să se înțeleagă că specia cerealieră triticale este o specie perfectă. Ca orice produs rezultat din încrucișarea a două specii, acesta a moștenit și calitățile, dar și unele din defectele părinților, care in anumite condiții se manifestă mai mult sau mai puțin pregnant. Tocmai de aceea, cunoașterea defectelor noii specii este obligatorie, aceasta constituind o pirghie în mina specialiștilor pentru a le diminua efectul prin respectarea riguroasă a tehnologiei de producție, zonarea și amplasarea corectă a culturii. în principal, defectele speciei triticale se referă la slaba rezistență pe care o are la gerurile puternice, la cădere și la încolțire in spic, cind în perioada de maturare a boabelor cad ploi de durată. Totodată, formele actuale de triticale nu sint suficient de timpurii, din care cauză pot fi afectate de arșița din timpul verii. Apoi, ele sint încă sensibile la unele boli, îndeosebi la fuzarioză și cornul secarei, umplerea bobului nu se face complet, iar spicele au un procent ridicat de sterilitate. O parte din aceste defecte determină o germinație mai scăzută a semințelor.Cum au subliniat specialiștii din cercetare, în continuare există o preocupare asiduă în activitatea de ameliorare pentru a se elimina sau diminua aceste defecte și pentru a se ajunge la soiuri de triticale perfecționate, cu însușiri superioare ce.- lor actuale. în cimpurile de încercare și omologare a soiurilor sint testate în prezent mai multe forme de triticale create la Institutul ,de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea, Institutul agronomic din Timișoara și Stațiunea de cercetări agricole din Turda, care se caracterizează prin rezistența sporită la iernare, la incolțirea in spic, la cădere, precum și printr-o mai bună umplere a boabelor. Totodată, in aceste cimpuri sint testate și cele mai bune soiuri de triticale create în alte țări. Desigur, aceasta este o acțiune, permanentă, de durată, .care insă nu trebuie să frîneze extinderea în producție a soiurilor de triticale. Promovarea lor trebuie făcută treptat, pe măsură ce se ameliorează unul sau altul din defecte, și nicidecum așteptindu-se crearea unui soi ideal. De altfel, aceasta nici nu ar fi ppsibil de realizat. Tocmai acest lucru trebuie să înțeleagă specialiștii din zonele vizate, întrucîț calitățile speciei' triticale,. care în ansamblu domină defectele, sint cele care o recomandă expres pentru a fi extinsă pe solurile-problemă, unde griul și orzul nu dau rezultate.Aceste -citeva precizări, deși utile, sint desigur insuficiente pentru ,a permite cunoașterea aprofundată a tuturor aspectelor legate de cultivarea speciei cerealiere triticale. în- tr-un fel, cum subliniam la incepuț, se poate spune că în înfăptuirea programului de extindere a acestei culturi există o oarefcăre întîrziere. Că se putea realiza mult mai mult pină acum, atît ca ameliorare,- cit - și că extindere. între alte cauze ale acestei’ stări de lucfUri este șiJ neîncrederea unor specialiști, în primul ! rind din producție. Neîncredere iz- vorită din faptul că nu s-a făcut ceea ce trebuia să se facă de la bun început — o bună, o foarte bună informare. Este o lege a promovării a tot ceea ce este nou, fie că este vorba de o tehnologie, un produs industrial sau de un Soi. Pentru a fi acceptat, acel lucru nou trebuie înțeles. și pentru a fi înțeles trebuie explicat. Or, în această privință s-a făcut puțin. Sondajul la care ne refeream arăta, printre, altele, tocmai această situație. în această ordine de . idei ne întrebăm : nu ar putea organele agricole de resort să pună la îndemina specialiștilor' din producție un îndrumător ieftin, simplu, dar

obligatoriu, care să prezinte specie cerealieră triticale sub aspectele, pentru ca aceștia să știe cu ce au de-a face 7Extinderea pe scară largă a speciei cerealiere triticale implică și soluționarea unor probleme de altă natură. Unde anume trebuie cultivată această specie se știe cu precizie, în țara noastră există peste un milion de hectare cu terenuri puternic acide și cu toxicitate ridicată pentru plante din cauza excesului de ioni de aluminiu. în aceste zone, cercetarea științifică recomandă că orzul poate fi înlocuit în totalitate cu triticale, acesta fiind în măsură să asigure producții mai mari și sigure și de calitate mai bună. De asemenea, pe Solurile-problemă griul poate fi înlocuit intr-o proporție care să asigure doar fondul local pentru panificație. Totodată, există posibilitatea ca în aceste zone specia triticale să înlocuiască și secara pentru boabe, față de care dă o producție mai mare, precum să fie introdusă și in asolamentele furajere în scopul creării unui conveier verde pe o perioadă mai îndelungată. Din toate acestea rezultă că specia triticale are o arie intinsă de extindere, cit și posibilități multiple de utilizare. Problema este, după cum a rezultat din discuția cu- specialiștii din Ministerul Agriculturii, că la ora . actuală nu se știe cu exactitate ce orooorții trebuie să dețină specia triticale pe terenurile specifice acestei culturi și, mai ales, nu s-au stabilit modalitățile de .utilizare a producției. In aceste privințe există o anume ambiguitate chiar la forul tutelar, gene-

noua toate rlc
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rată tot de aceeași reținere față noua specie cerealieră. Nu este intenția noastră să ne pronunțăm asupra acestor aspecte, care sint de competența organelor de resort. Dar pentru ca programul întocmit de Ministerul Agriculturii privind extinderea speciei triticale în acest cincinal și în perspectivă să treacă de faza orientativă și șă devină un instrument de planificare pe o bază reală, concretă este necesar ca forurile în drept să decidă proporția in care să fie cultivată noua specie și modalitățile de utilizare a producției.Strîns legat de soluționarea acestor aspecte este organizarea temeinică a producerii de sămînță, fără de care, extinderea noii specii nu se poate realiza corespunzător. în acest an se scontează pe o producție mică de sămînță, de circa 5 000 tone. Aceasta va fi repartizată în 30 de județe pentru înmulțire, astfel ca in anul viitor să se obțină circa 11 000 tone de sămință, iar in anul 1988 — 30 000 tone și 40 000 tone în anul 1989, ceea ce corespunde cultivării în anul 1990 a circa 160 000 hectare cu specia triticale. Neajunsurile manifestate pină acum în ce privește înmulțirea soiurilor din specia triticale și păstrarea nealterată a fondului de semințe obligă ca in continuare organele agricole județene și .conducerile unităților agricole unde se va cultiva această specie să manifeste maximă răspundere pentru producerea întregii cantități de 'sămînță necesară extinderii culturii pe suprafețele prevăzute.

Cărbune mai mult 
pentru termocentraleMuncind cu hărnicie pentru îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal, minerii din bazinul Comănești înscriu zilnic pe graficul întrecerii nOi și remarcabile fapte de muncă. Prin creșterea randamentului pe post, optimizarea transportului în subteran și preluarea schimbului din mers, formațiile de lucru din sectorul de exploatare Vermești iși depășesc zilnic sarcinile de plan cu 15—20 la sută. La rîndul lor, minerii din sectorul Lapoș-Nord au reușit ca prin sporirea vitezei de înaintare să pună în funcțiune cu o lună mai devreme două noi abataje de mare productivitate, fapt ce le-a dat posibilitatea să-și depășească sarcinile de plan cu circa 1 000 tone cărbune. Și în sectoarele de exploatare Rafira, Leorda și Lumina au fost introduse noi tehnologii de lucru, a sporit numărul posturilor în subteran, au fost mecanizate o- perațiunile de transport. Ca urmare, de la începutul anului și pină acum,Văii TrQtușului centralelor din derile planului, tone cărbune,corespondentul „Scînteii").

minerii din bazinul au trimis termo- țară, peste preve- mai bine de 8 000 (Gheorghe Baltă,
Aurel PAPADIUC

La întreprinderea de mașini electrice București, un nou lot de produse este pregătit pentru a
Producția pentru export

(Urmare din pag. I)te muLți ani nu au sosit reclamații de calitate de la. parteneri străini, în schimb sosesc lună de lună tot mai multe comenzi : motivul — buna calitate.
PROMPTITUDINE 
LA SOLICITĂRILE 

PARTENERILOR EXTERNIPe rampa de expediție a întreprinderii de mașini electrice București erau gata pregătite pentru a fi livrate partenerilor externi 71 de motoare asincrone, 16 motoare de curent: continuu și 20 de grupuri e- lectrogene. Totul se desfășoară normal. La recepție participă și reprezentanții partenerilor străini. La un moment dat unul dintre aceștia solicită, deși nu era prevăzut in contract, introducerea lă grupurile e- lectrogene, in schema tabloului e- lectric, a unui aparat de măsurare a turației.— Da, vă vom satisface și a-

fi livrat la export Foto : S. Cristian
a vibrațiilor și zgo- s-a realizat.ceastă dorință, intervine ing. Aurel Militaru, șeful serviciului export.La grupurile de sudură cu motor termic clienții au cerut să se monteze și o sursă auxiliară de lumină și forță. Lucru realizat. Comenzile s-au dublat. La motoarele asincrone partenerul a solicitat ca poziția cutiei de borne să fie deasupra' șt'.... crăm peste "plan. Asta înseamnă Tu-nu lateral. Deși comanda era lansată în fabricație, adaptarea s-a-făcut din mers. La fel solicitările au crescut. La motoarele pentru mașini- unelte s-au cerut condiții suplimen-

tare de reducere motelor. Ceea ce— în fiecare lună să realizăm și să livrăm exportul in primele două decade — ține să precizeze tovarășul Gheorghe Nica, secretarul comitetului de partid din întreprindere. Iar in ultima decadă să lu-nar 300 de motoare livrate la ex porț-, peste plan.Ceea ce s-a și întimplat, de începutul în fiecare la anului și pînă in prezent, lună.Din investigațiile efectuate și în alte unități din cadrul sectorului 6 al Capitalei, in legătură cu realizarea exportului, pot fi desprinse cîteva concluzii :• Acolo unde comisiile de export acționează cu fermitate, asigurind toate condițiile tehnice și organizatorice necesare, rezultatele sint pozitive, planul la export fiind realizat și chiar depășit.• Experiențele pozitive conturate intr-o seamă de întreprinderi, intre care specializarea pe formații, ateliere și secții a producției de export, trebuie extinse și generalizate peste tot unde acest lucru este posibil.• Se impune o mai susținută preocupare din partea unor întreprinderi de comerț exterior, centrale și ministere pentru asigurarea întregului portofoliu de comenzi și contracte cu partenerii externi pe acest an.
Prin aplicarea acordului global

Veniturile din muncă - strîns legate de rezultatele muncii
Calcule și argumente care demonstrează caracterul stimulativ al acestei forme 

superioare de organizare și retribuire
AZI, IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

în industria tricotajelor, ca de altfel . în general in industria ușoară, contractul de acord global se încheie, de regulă, cu secția (sau atelierul independent), organizată' pe proces tehnologic, în funcție de volumul producției, pentru realizarea unor produse complete sau semifabricate, secții cum sint cele de bobinat, tricotaj,. vopsitorie. La activitățile la care, datorită volumului mic de producție, nu sint organizate secții sau ateliere (de exemplu, pentru confecționarea unor produse din materiale refolosibile) contractul de acord global se încheie cu formația de lucru respectivă. De asemenea, contracte de acord global se perfectează cu secția, atelierul sau formația de lucru specializate pentru producerea aburului, energiei electrice, apei industriale, întreținere și reparații curente la mașini și instalații și altele asemenea.Obiectul contractului de acord global îl constituie producția fizică — exprimată in kilograme de tricot, perechi ciorapi și mănuși, bucăți confecții din tricot, metri pătrați de perdele. în acest contract se înscriu distinct criteriile în raport cu care se diminuează sau majorează retribuțiile : a) indicele planificat de valorificare a materiilor prime, adică kilograme de tricot dintr-o tonă de fire ; b) consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili și energie, la secțiile de producție, atelierele sau formațiile de lucru unde nu se planifică indici de valorificare sau de scoatere ; c) ponderea producției de calitate superioară în totalul producției ce se sortează pe mai multe calități, precum și condițiile pentru acordarea integrală a sumei cuvenite in raport cu producția fizică realizată și gradul de îndeplinire a criteriilor. Aceste condiții se referă la : realizarea integrală a producției fizice la toate sortimentele prevăzute in plan : încadrarea în consumurile specifice normate de materii prime, materiale, combustibil și. energie, în cazurile în care nu constituie criterii

de majorare sau diminuare a retribuțiilor ; realizarea indicilor planificați de utilizare a mașinilor și instalațiilor.în exemplul ipotetic prin care vom demonstra mecanismul acordului global în această ramură — elaborat cu sprijinul specialiștilor din Ministerul Industriei Ușoare și Ministerul Muncii — s-a luat în considerare o secție de tricotat, din cadrul unei întreprinderi de tricotaje, cu un efectiv de 595 persoane, din care 540 muncitori direct productivi (trico- teri, înșirătoare ș.a.). în luna respectivă secția are sarcina să realizeze 380 000 bucăți tricotaje (jachete), din care 100.000 bucăți pentru export. Aceste sarcini sînt defalcate pe formații de lucru, la nivelul cărora se aplică acordul direct.Tariful de manoperă pentru muncitorii direct productivi care lucrează în acord direct este de 3,10 lei/ bucată.Criteriile în funcție de care se majorează sau diminuează retribuția sint : indicele planificat de valorificare a materiilor prime — 929 kg tricot dintr-o tonă de fire (cota de majorare sau de diminuare — 0.7 la sută pentru fiecare procent de.depășire sau nerealizare) și asigurarea unei ponderi de 92 la sută a produselor finite de calitate superioară (bucăți) în totalul produselor finite (cota de majorare sau diminuare — 0,3 la sută).Condițiile care, în situația că nu sint îndeplinite, determină reducerea corespunzătoare a retribuției sint : realizarea integrală a producției fizice la toate sortimentele prevăzute în plan ; încadrarea în consumurile specifice normate de materiale, combustibili și energie; asigurarea unui indice planificat ■■ de utilizare a mașinilor și instalațiilor de 85 la sută.Pentru realizarea producției planificate. muncitorii direct productivi din secție care lucrează în acord.direct urmează să primească suma de :380 000 bucăți X 3,10 lei/bucată‘ — - 1 178 000 lei.

Sumă care se acordă integral dacă se realizează planul la producția fizică și la export și dacă se respectă criteriile și condițiile stabilite, revenind în medie 2 180 lei pe persoană (1 178 000 lei : 540 muncitori).
VARIANTA Aîn această variantă, colectivul secției, acționînd cu răspundere, asigură folosirea mai bună ă mașinilor și utilajelor, utilizarea cu randament superior a acestora și economisirea de resurse materiale și energetice. Ca urmare. s-au produs 418 000 bucăți tricotaje (jachete), plănui fiind îndeplinit în proporție de 110 la sută. Suma cuvenită pentru muncitorii direct productivi care lucrează în acord direct, în funcție de pro- : ducția realizată, se calculează astfel :418 000 bucăți X 3,10 lei/bucată — ~ 1 295 800 Iei.Pentru export s-au realizat 120 000 ■ bucăți față de 100 000 bucăți cit s-a planificat, planul, în acest domeniu fiind îndeplinit în proporție de 120 la suță. Potrivit legii, muncitorii respectivi beneficiază de majorări ale retribuției de 1 la sută pentru fiecare procent de depășire a planului la export.100 000 bucăți X 3.10 lei X 20% - •=• 62 000 lei1 295 800 lei + 62 000 lei = 1 357 800 lei.Pentru îmbunătățirea cu 1 la sută a indicelui de valorificare a materiilor prime (s-au realizat 938,3 kg tricot, dintr-o tonă de fire, față de 929 kg cit. s-a planificat), precum și pentru sporirea cu 2. la sută a ponderii producției de calitate superioară, se acordă majorări, după cum urmează :Pentru indicele de valorificare : 1% X'0,7 - 0,7%1 357 800 lei X 0,7% - 9 501 leiPentru ponderea producției de calitate superioară :2% X 0,3 = 0,6%1 357 800 lei X 0.6% = 8 147 lei.Tătăl majorări : 17 651 lei (9 504 lei + 8 147 lei).

1 357 800 lei + 17 651 lei - 1 375 451 Iei.Sumele respective se acordă integral, deoarece condițiile prevăzute în contractul de acord global au fost îndeplinite, s-a realizat integral producția fizică la toate sortimentele prevăzute in plan, s-a asigurat încadrarea în consumurile specifice normate de materiale, combustibili și energie, iar indicele de utilizare a mașinilor și utilajelor a fost de 87 la sută, 'Superior celui planificat de 85 la sută.Lucrîndu-se cu 16 muncitori direct productivi mai puțin (95,2 la sută din numărul de muncitori planificat), suma cuvenită se repartizează la un număr mai mic de personal (1 375 451 lei.: 524 muncitori), revenirid în medie 2 624 lei pe un muncitor, deci cu 444 Iei (respectiv cu 20,3 Ia sută) mai mult decit s-a pre.yăzut.Se cuvine menționat că, potrivit legii, repartizarea sumei cuvenite între membrii secției se face în raport cu contribuția fiecăruia la realizarea sarcinilor, retribuția tarifară și timpul efectiv lucrat. Contribuția muncitorilor direct productivi la îndeplinirea planului se măsoară nemijlocit prin numărul de bucăți tricotaje realizate in luna respectivă.
VARIANTA BDe această dată, presupunem că în luna respectivă secția a realizat planul în proporție de 100 la sută, dar planul de export a fost îndeplinit numai în proporție de 80 la sută, fabrieîndu-se pentru această destinație doar 80 000 bucăți tricotaje. în acest -caz. suma cuvenită în funcție de producția realizată este egală cu cea planificată, adică 1 178 000 lei. însă pentru fiecare procent de nerealizare a planului de export se aplică o penalizare de 0,5 ls. sută.(100% — 80%) X 0,5% - 10%100 000 bucăți X 3.10 lei/bucată X 10% 31 000 lei1 178 000 lei — 31 000 lei - 1 147 000 lei.

RECUPERAREA NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
RECONDITION A RE A 
REFOLOSIREA

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

Cine cauta resurse găsește
— O idee nouă în în

treprinderile din ora
șul nostru ? Sint mul
te — ne spune după 
oarecare chibzuință 
Nicolae Uțd, secretar 
al Comitetului orășe
nesc de partid Curtea 
de Argeș. Personal a- 
preciez foarte mult 
oerseverența. încunu
nată de succes, cu care 
colectivul Fabricii 
mixte de producție in
dustrială și prestări 
servicii caută și des
coperă resurse de ma
terii prime pentru a-Și 
dezvolta continuu uni
tatea. Noi o și numim 
de altfel — in limbaj 
local — „căutătoarea 
de comori".

Și iată-ne in biroul 
directorului acestei 
originale întreprinderi, 
unde, o dată cu pa
siunea pătimașă a unui 
om pentru o'idee, se 
proiectează in fața 
noastră un film supra
pus — despre om și 
despre idee. Omul se 
numește Tufă Mincu. 
Formația lui profesio
nală de artizan, de bi
jutier industrial, cum 
ii place să spună, a 
început și se desăvîr- 
șește in ceea ce nu
mim industria mică. 
Pentru că de aproa
pe 25 de ani dome
niul respectiv, cel al 
căutării și valorifi
cării resurselor locale, 
reprezintă profesia și 
viața acestui om. N-a 
avut altă preocupare. 
A început ca sim
plu muncitor și astăzi 
este un eficient eco
nomist.
• — Și cum ați înte
meiat fabrica ..căută
toare de comori" ? —
îl întrebăm.

— Am avut pină in 
1982 o muncă de răs
pundere in Pitești. 
Cind s-a pus proble
ma revitalizării indus
triei mici, am cerut să 
vin in orașul natal, 
Curtea de Argeș, și să 
asigurăm valorificarea 
superioară a multiple
lor resurse de care 
acesta și împrejuri
mile sale dispun.

A părăsit capitala 
județului, un birou 
confortabil și a. venit 
aici să ridice „indus
tria mică" — și la pro
priu și la figurat — la 
mare înălțime. Ceea 
ce, in mai puțin de 5

ani, a reușit. Dovada 
— de la 22 milioane 
lei volum anual de 
producție in 1982, uni
tatea „micii industrii" 
de aici va realiza in 
acest an peste 220 mi
lioane lei. Cum ? In- 
troducînd in procesul 
de valorificare cam tot 
ceea ce se cheamă re
sursă nefolosită in in
dustria mare — lemn, 
metal, textile, mate
riale de construcții etc. 
Prin introducerea in 
prelucrare a acestor 
resurse, s-a creat o fa
brică, o adevărată 
fabrică complexă, care 
astăzi numără secții de 
mobilier mic din lemn 
și articole mărunte de

0 idee 

și valoarea ei

uz casnic, confecții 
metalice industriale (in 
mod special garnituri 
pentru fabricile de 
ciment), confecții tex
tile și articole pentru 
nou-năsetiți, 'produse 
alimentare și băuturi 
răcoritoare, materiale 
de construcții realizate 
in cariere de piatră și 
nisip.

— Și ați reușit să 
fiți eficienți, renta
bili ?

In loc de răspuns, 
directorul ne pune in 
față situația realizării 
sarcinilor de plan pe 
primul semestru. In 
dreptul fiecărui indi
cator sint marcate, prin 
procente relevante, 
importante depășiri. 
Unul din indicatori ne 
atrage in mod deosebit 
atenția : planul la ex
port a fost îndeplinit 
in procent de 208 la 
sută. Ipoteza că pla
nul a fost mic este 
limitată de director 
de indată prin ci
fre comparative. „Față 
de anul trecut, planul 
s-a dublat. Dacă acest 
lucru nu spune prea 
mult, atunci vă pot 
informa că, prin trans
formarea sa in ruble și 
dolari, planul depășeș
te un milion și jumă
tate. Ceea ce pentru o 
unitate ca a noastră. in care numai două 
secții produc pentru

export, și din materii 
prime nefolosite de in
dustria mare, consti
tuie un efort. Dar nici 
pe departe nu exprimă 
ceea ce ne-am propus. 
Pentru că pină in 1990 
acest plan — ca și în 
cincinalul trecut — se 
majorează de cinci 
ori. Fiindcă am mai 
descoperit, ca să ințe- 
legeți și mai bine de 
ce ni se spune „cău
tătorii de comori" — 
incă o... comoară".

Noua comoară are 
un nume care va 
concura cu succes ce
lebra marmură de 
„Carara". In Făgărașii 
Argeșului, „geologii" 
întreprinderii (in pri
mul, rind directorul) in 
colaborare cu geologii 
de profesie au desco
perit mari resurse de 
roci cu conținut de 
marmură. Care aici, la 
Curtea de Argeș, prin- 
tr-un proces de prelu
crare va deveni o mar
mură cu nimic mai 
prejos decit cea de 
Carara. Dar și alte re
surse sint pe punctul 
de a fi introduse in 
„laboratorul" indus
triei mici pentru a de
veni mari bogății.

Cum se explică re
petatele succese ale a- 
cestOr „căutători de 
comori" ?

Teodor Teacă, secre
tarul comitetului de 
partid, a dat cel mai 
sintetic răspuns posi
bil : „Cei care se asea
mănă se adună. Direc
torul nostru, care este 
in stare să industriali
zeze și „piatra, seacă", 
a creat in cadrul co
lectivului nostru o 
adevărat^ pasiune pen
tru valorificarea re
surselor loeale. Noi 
simțim o mare mindrie 
cind ni se spune că 
sintem căutători de 
comori. Și ne stră
duim să dovedim că 
sintem, că industria 
mică e aici, la Curtea 
de Argeș, la mare 
înălțime".

Poate cineva să con
trazică această idee 
cind este argumentată 
cil fapte atît de clare ? 
Cel mult s-o aplice in 
funcție de posibilități 
și de pricepere.

Constantin 
PRIESCU

BOTOȘANI :

Folosirea eficientă a spațiilor de producțieLa întreprinderile de mecanică, la cea de utilaje si piese de schimb, de fire sintetice melană „Textila" — Moldova, precum si la Fabrica de izolatori electrici din Botoșani s-au încheiat, cu un trimestru mai devreme față de termenul planificat, acțiunile consacrate depășirii
parametrilor proiectați Prin utilizarea mai eficientă a spatiilor de producție existente. Drent urmare, unitățile respective ap realizat, oe aceleași spatii productive, un spor de produse cuprins între 3 și 6 la sută. (Silvestri Ailenei).

Criteriile au fost respectate, dintre condiții neîndeplinindu-se numai aceea referitoare la realizarea integrală a producției fizice la toate sortimentele prevăzute în plan, în- trucît unul din sortimente, și anume la cel pentru export, nu s-a produs în cantitatea prevăzută. în acest caz, gradul de îndeplinire a condiției, calculat potrivit metodologiei în vigoare, este de 94,5 la sută (cota de diminuare — 0,2%).Pentru această condiție se aplică o diminuare, astfel :(100% — 94,5%) X 0,2 - 1,1%1 147 000 lei X 1,1% - 12 617 lei1 147 000 lei — 12 617 lei = 1 134 383 lei.în perioada respectivă s-a lucrat cu numărul de muncitori planificat, deci, în medie, pe o persoană revine o retribuție de 2 100 lei, adică cu 80 Iei (cu 3,9 la sută) mai puțin decît s-a planificat. Rezultă deci că, în condițiile muncii în acord global, neindeplinirea sarcinilor la export — obiectiv economie prioritar — atrage diminuarea retribuției, chiar dacă se realizează producția fizică prevăzută.
VARIANTA Cîn acest caz presupunem că, în luna respectivă, colectivul secției a îndeplinit planul numai in proporție de 90 Ia sută, fabricindu-se 342 000 bucăți tricotaje. Suma cuvenită este de :342 000 bucăți X 3.10 lei/bucată - •= 1 060 200 lei

Exportul a fost realizat in aceeași proporție, de 90 la sută. Pentru fiecare procent de nerealizare se aplică o penalizare de 0,5 la sută.100,000 bucăți X3.10 lei/bucată X 10% X 0,5% ■= 15 500 lei1 060 200 lei — 15 500 lei - 1 044 700 lei.Criteriile nu au fost îndeplinite astfel :• indicele de valorificare a materiilor prime a fost de 915 kg tricotaje dintr-o tonă de fire, față de 929 kg cit s-a planificat, cu 1,5 la sută mai mic (cota de diminuare — 0,7) ;• ponderea producției de calitate superioară a fost de 89 la sută, cu 3,2 procente mai mică decît cea prevăzută (cotă de diminuare — 0,3).Diminuarea pentru nerealizarea criteriilor este de :Pentru indicele de valorificare : 1,5 X 0,7 — 1.05 Ia sută.Pentru ponderea producției de calitate superioară :3,2 X 0,3 - 0,96 la sutăTotal diminuare “ 2,01 (1,05 + 0,96).1 044 700 lei X 2.01 - 20 998 Iei

1 044 700 Iei — 20 998 lei - 1 023 702 lei.Nici condițiile nu au fost respectate :• producția fizică nu a fost realizată integral la toate sortimentele prevăzute în plan — condiție neîndeplinită în proporție de 10 la sută (cota de diminuare — 0,2) ;• consumurile specifice normate de materiale, combustibili și energie au fost depășite cu 5 la sută (cota de diminuare — 0,2) ;• indicele de utilizare a mașinilor și instalațiilor a fost de 81,6 la sută, proporțional cu. 4 la sută sub prevederi (cota de diminuare — 0,1).Diminuarea pentru nerealizarea condițiilor este de :10% X 0,2 + 5% X 0,2 + 4% X 0.1 = 6,4%1 023 702 iei X 6.4% - 65 517 lei1 023 702 lei — 65 517 lei - 958185 lei.Sumă care este repartizată celor 540 muncitori ce au lucrat in luna respectivă, revenind o retribuție medie de 1848 lei, adică cu 332 lei (cu 15,2 la sută) mai puțin decit s-a planificat.Rezultă cu claritate din variantele prezentate că veniturile din muncă sint nemijlocit legate de rezultatele muncii, puțind fi oricît de mari sau oricît de mici, după cum sînt și realizările în producție, după cum se manifestă o preocupare mai mare sau mai mică pentru sporirea eficienței economice.
Cornellu CARLAN
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NEÎNTRERUPTA DĂINUIRE
In vatra străbunăArheologia românească din ultimele decenii, prin rezultatele obținute, s-a dovedit a fi unul din cele mai însemnate izvoare ale istoriei patriei noastre. Forțele reunite ale tuturor instituțiilor de profil — institute de cercetare și muzee — dau la iveală pe parcursul fiecărei campanii de săpături noi dovezi privind principalele etape ale evoluției societății omenești de pe teritoriul României din cele mai îndepărtate vremuri și pină în epoca medievală. Rezultatele obținute anual constituie obiectul reuniunilor arheologice, cu care prilej sînt integrate circuitului științific cele mai de seamă descoperiri și concluzii. în acest cadru, ce și-a dobindit o frumoasă tradiție, s-au desfășurat în ultima vreme o serie de manifestări științifice, în care au fost înfățișate cele mai noi rezultate ale cercetării de profil: , in municipiul Deva, lucrările celei de-a XX-a sesiuni naționale de arheologie, în municipiile Timișoara, Arad, Brașov — simpozioane științifice consacrate împlinirii a 2500 de ani de la primele lupte ale poporului geto- dac pentru libertate și independență.Programul de nii de la Deva, în care au figurat circa 150 rapoarte, reflectă nemijlocit planul unitar de cercetare arheologică, alcătuit pe baza sarcinilor ce decurg din cele mai recente documente de partid și din prioritățile ce ței istorice românești. Tematica bogată și variată, cuprinsă în planul pe anul trecut, a fost îndreptată spre rezolvarea problemelor principale ale istoriei vechi și medievale românești, urmînd a răspunde, totodată, și unor nevoi istorice regionale și de patrimoniu.Cele dinții referate au prezentat date noi cu privire la procesul de antropogeneză. în acest sens se remarcă cercetările din zona Prutului superior, de la Mitoc și Cotu Micu- linți (județul Botoșani), ca și cele de la Boroșteni (județul Gorj), care au urmărit stabilițea de noi cronologii și relația om-natură din fazele de mijloc și superioare ale epocii paleolitice.Evoluția comunităților omenești din cea de-a doua epocă a pietrei (neolitic) a beneficiat și anul trecut de pe urma unor ample săpături arheologice, de un deosebit interes dovedin- du-se descoperirile de ceramică pictată de la Cîrcea (județul Dolj), Radovanu și Măriuța (județul Călărași), Poduri (județul Bacău) și Dră- gușeni (județul Botoșani), care au scos la iveală noi urme de viață materială și spirituală neolitică : ele aparțin remarcabilelor culturi de tip Cîrcea, Hamangia, Cucuteni, Gumel- nița, Vădastra, relevîndu-se o dată in plus nivelul înalt atins de civilizația acestei epoci pe teritoriul României. _________ ____ .Importantul prOceS ăl ihdoeurdpe- etno-culturală și lingvistică, aunizării, de constituire și dezvoltare a neanțurilor trace din spațiul carpătb- dunarean, a ocupat un loc important în planul de cercetări arheologice ale anului trecut. Din acest punct de vedere sint de menționat săpăturile privind epoca bronzului efectuate în stațiunile și necropolele de la Oarța de Sus (județul Maramureș), Cin- dești (județul Vrancea), Odaia Turcului (județul Dîmbovița), Năieni (județul Buzău) etc. Pentru etapa următoare, corespunzătoare epocii fierului și momentului delimitării ramurii de nord a tracilor, se remarcă săpăturile de lă Teleac (județul Alba), Ru- deni-Șuici (județul Argeș), Telești- Drăgoești (județul Gorj) și Babadag (județul Tulcea).

lucru al sesiu-

Istoria și civilizația geto-dacilor au ocupat unul din principalele locuri in planul de săpături arheologice din campania anului trecut, fapt reflectat și în programele manifestărilor științifice la care ne referim. Obiectivele cercetate au avut in vedere întreaga evoluție a culturii materiale și spirituale geto-dacice, de la origini și pină la cucerirea romană, cronologia, particularitățile și raporturile acesteia cu celelalte civilizații ale lumii antice. S-au făcut investigații într-un număr important ,de așezări și necropole, din rîndul cărora rețin atenția davae-le de la Poiana, Brad, Răcătău, Bunești — care pun intr-o nouă lumină civilizația geto-dacică de la est de Carpațl — la care se adaugă centrele getice sud-carpatice de la Crăsani. Ocnita și Coțofenii din Dos, precum și cele din Transilvania și Banat de la Grădiștea Muncelului, Cugir, Racoș, Copăcel și Divici, acestora adăugindu- li-se fortificația de la Tapae.Raporturile geto-dacilor cu lumea greacă și romană, stăpînirea romană în Dacia au format obiectul a numeroase comunicări. Rețin atenția cercetările din orașele vest- pontice Histria, Tomis, Callatis
Rezultate noi ale cercetării

arheologice românești
stau fn fața știin- și Argamum, precum și cele din teritoriile lor, în mod special cele de la Albești (județul Constanța) și Independența (județul Tulcea). în Provincia Dacia au continuat cercetările la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în importantele centre de la Tibiscum, Micia, Romula, Sucidava, Porolissum. Ampelum-Zlatna, ca și în castre de pe frontierele provinciei, rezultate ce vin să definească mai limpede caracterul stăpinirii romane și raporturile Stabilite între daci și romani în acea perioadă.Importanța pe care arheologia o acordă istoriei mileniului I e.n., respectiv procesului de formare a poporului român, a reieșit din varietatea și noutatea descoperirilor prezentate. Referitor mal întîl la continuitatea populației dace in timpul stăpinirii romane, în cadrul si în afara celor două provincii, descoperiri însemnate constînd în ceramică, rit și ritualuri de inmormîntare de tradiție veche s-au făcut în așezările de tip Locusteni (județul Dolj) sau Soporul de Cimpie-Obreja din Transilvania, in necropola carpică de la Poienești (județul Vaslui), în așezarea de la Dolheștii Mari (județul Suceava), In așezările din preajma orașului București și de la Mătăsaru (județul Dîmbovița) și în cele de la Panic (județul Sălaj). Oarța de Sus (județul Maramureș).Continuitatea daco-romană șt constituirea factorului romanic, ca uni

în regiunile carpato-danubiene, pe parcursul secolului al VI-lea. a unui puternic fond etnic autohton, de esență daco-romană, îndeajuns de bine constituit, lingvistic și cultural, pentru a putea rezista valurilor de migratori și avînd capacitatea de a asimila pe cei rămași, dintre străini, in aceste regiuni.Urmărind procesul de formare a poporului român și continuitatea neîntreruptă a acestuia pină la deplina sa constituire și afirmare, planul de săpături arheologice a avut ca obiective de seamă o serie de așezări din secolele VIII—X. Din rîndul așezărilor de acest fel fac parte cele din Muntenia, de la Vedea, Radovanu și Șirna, cele din Moldova. de la Drăgești-Todirești, și din Transilvania și Banat de la Brațe’, Sighișoara, Hodoni și altele, re- marcîndu-se prezența vechii tradiții autohtone de origine daco-romană, alături de acumulările și transformările ce au avut loc de-a lungul ultimei jumătăți de mileniu. îmbinate într-o sinteză etnoculturală și lingvistică ce se va numi de acum înainte românească.La fel de interesante se dovedesc și rezultatele cercetărilor întreprinse in unele centre arheologice din faza de constituire a cnezatelor și voievodatelor românești. In a- ceastă privință, un loc de seamă îl ocupă săpăturile de la Voivozi și Sînnicolaul de Beiuș și Biharea, zona fortificată a ale Transilva- prezenței și

stat In atenția specialiștilor acestei perioade. Diferitele aspecte ale acestui proces au format obiectul cercetărilor Întreprinse In așezările de la Șirna, Tîrgșor și Budureasca (județul Prahova), Spineni (județul Olt). Băleni (județul Dîmbovița), Cîrligi și Ștefan cel Mare (județul Bacău), precum și cele din importanta așezare de la Sighișoara. în cuprinsul acestor așezări, care se înscriu în cunoscutul facies cultural de tip Ipotești-Cîn- dești, se regăsesc puternicele tradiții daco-romane, sub o haină comună romanică, și elemente ale raporturilor autohtonilor cu migratorii de neam germanic și cu cei de neam slav. Același conținut arheologic este în măsură să facă dovada existentei

ca și cele din Porților de Fier niei, mărturii ale continuității românești și ale rezistenței acesteia împotriva pătrunderii maghiarilor în Transilvania, același sens se dovedesc la fel grăitoare și rezultatele obținute pe urma investigațiilor efectuate cetățile și reședințele cneziale de Alba Iulia, Dăbica, Ilidia și Cuptoare. Date despre începuturile de organizare statală românească pe întreg spațiul vechii Dacii ne oferă si cercetările din zonele Bucureștilor, Sucevei. Iașiului și Vasluiului, precum și cele din Dobrogea de la Nufărul, Enisala, Păculul lui Soare, Vadu și altele. în legătură cu aceste din urmă cetăți, trebuie subliniat faptul că aici se surprind încă de timpuriu, ince- pînd cu secolele X—XI, pe lingă formele de organizare social-politică superioare. și o viață urbană avansată, unde tradiția mai veche romano-bi- zantină continuă să persiste, alături de impulsul pe care-1 dau noile relații economlco-sociale ale societății românești dintre Dunăre și Marea Neagră.Pe lingă prezentarea rapoartelor și discuțiilor ce le-au urmat, în cadrul sesiunii de la Deva au avut loc și lucrările Comisiei arheologice a Academiei de Științe Sociale și Politice și Consiliului Culturii și Educației Socialiste, consacrate definitivării planului de săpături arheologice pe anul 1986, care prevede intensificarea săpăturilor în complexe arheologice din perioada formării poporului român și din faza de început a evului mediu, corespunzătoare cnezatelor și voievodatelor românești, momente de un deosebit interes ale istoriei noastre naționale. Răs- punzînd unor astfel de îndatoriri, arheologia nu face decît să se implice și mai mult în munca dificilă, dar nobilă, a reconstituirii trecutului nostru și în apărarea adevărului istoric, slujind astfel știința și cultura românească, sporind necontenit patrimoniul cultural național prin comori neprețuite.
Dr. Constantin PREDA directorul Institutului de arheologie, București

în de d? în la

RÎMNICU VÎLCEA:

Casa de cultură 
a științei 

și tehniciiCasa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret se numără printre cele mai noi și mai impunătoare edificii din municipiul Rîmnicu Vilcea. Cabinetele și secțiile sale moderne, în care funcționează numeroase cercuri tehnico-aplicative, antrenează sute de tineri din întreprinderile și instituțiile orașului reședință de județ, care încearcă să descifreze tainele electronicii, tehnicii de calcul, ciberneticii etc. în egală măsură, aici se desfășoară și o bogată activitate cultural-artisti- că. Formația de teatru a cîști- gat primul loc la recenta bienală de teatru pentru tineret de la Slănic Moldova.Tinerilor vîlceni le sînt, de asemenea, puse la dispoziție, prin intermediul casei de cultură ce le aparține, o bibliotecă numărind aproape 100 000 volume din literatura politică, beletristică și tehnico-științifică, o bibliotecă muzicală cuprinzînd cîteva mii de discuri, benzi, casete, partituri etc., o sală polivalentă, săli de festivități, iar de curînd a fost inaugurată, în imediata vecinătate, o mare și modernă bază de agrement. (Ion Stancîu).

< —
„Gala filmului cu tematică pentru tineret"

DIMENSIUNILE 
EROISMULUI

„ATELIERUL PASIUNILORVizitez, la puțină vreme de la inaugurare. Expoziția republicană de creație teh- nico-științificâ „Start spre viitor", organizată la Cluj- Napoca cu prilejul celui de-al XIII-lea Forum național al pionierilor, moment sărbătoresc al celei mai fragede virste revoluționare. Pionieri in elegante costume alb-roșii prezintă, cu o risipă de detalii, fiecare exponat. E o in- cintare să-i asculți : acești școlari care abia au început să deprindă legile fundamentale ale fizicii și chimiei vorbesc cu atîta exactitate despre aparate complexe și despre machete ingenioase, despre proiecte îndrăznețe și inițiative — ale lor și ale colegilor lor. Sînt reunite in această minunată expoziție cele mai de seamă realizări din cercurile tehnico-aplicati- ve ce funcționează în casele pionierilor, în școli. Oglindă fidelă a pasiunilor, a preocupărilor copiilor din întreaga țară, a în- demînării și iscusinței lor, a talentului și competenței cu care sînt îndrumați.Simpla înșiruire a domeniilor : automatică și robotică. informatică, electronică, radiocomunicații, electrotehnică, mecanică și electromecanică. mecanizarea agriculturii, noi surse de energie, aparatură foto, aparate și instrumente didactice, navo și aero- modele, machete de construcții — și ar fi suficient pentru a înțelege diversitatea de manifestări ale spiritului creator educat în cercurile pionierești. Cu ce să începi din atît de îndrăzneață și bogata expoziție ?Poate cu „Microcalculatorul B 881“. Este numele unui aparat construit la Palatul pionierilor și șoimilor patriei din București. Autori : Paul Alexandres- cu. Mădălin Dincă, Ionuț Mihăileanu, Gabriel Radu, elevi în clasele a Vl-a și a VIII-a. îndrumător, profesorul Nicolae Dincă. Utilizare : radiocomunicații. Nu departe de el: „Echipament complet pentru radiocomunicații asistat de microcalculator". Pe fișa lui : Casa pionierilor și șoimilor patriei Turnu Măgu

rele. Autori : pionierii Cos- min Chelaru și Mugurel Dorcea, conduși de mais- trul-instructor Romeo Bu- rada. „Pornind de la flexibilitatea acestor microcalculatoare, aplicabile în domenii diferite, uneori neașteptate, explică ultimul, ne-am gîndit să construim acest echipament, cu ajutorul căruia se pot executa operații complexe : aparatul traduce textul «comandat» în semnale morse, pe care apoi le poate recepta direct sub formă de text. Practic, acest complex multifuncțional înlocuiește a- parate care, fiecare în parte, costă aproape cit

stalația imaginată va furniza curent electric pentru udarea culturii dintr-o sera. „Turnul solar", proiectat la Casa pionierilor din Tîrgu Secuiesc, rezolvă economicos funcționarea celulelor solare și a oglinzii parabolice. Urmărirea automată, a „mișcării" soarelui se poate — nu e o metaforă 1 — transforma intr-o sursă de energie electrică....V-ați fi putut imagina un frigider care să funcționeze fără curent electric ? Poate doar vechiul răcitor cu gheață al bunicilor... Membrii cercului de electrotehnică de la Casa pionierilor și șoimilor pa-
O expoziție a talentului șl imaginației 

tehnice îndrăznețe : 
„START SPRE VIITOR"

un calculator!". „...A- ceastă aplicație, proprie și microcalculatorului B 881, intervine prof. Nicolae Dincă, trezește, cum e firesc, un interes deosebit în rindul copiilor, care, ajutind la construcția lui, apoi învățînd să-l folosească, se familiarizează de timpuriu cu structura calculatorului, cu limbajul de programare, cu un mod nou de gîndire. Un elev pasionat, membru al unui asemenea cerc, ajungînd într-un liceu de informatică, pornește deja cu o bază teoretică și practică destul de serioasă".Mai mult decît atît, sint tentat să adaug, acești copii au ocazia să se familiarizeze cu nivelul tehnicii mondiale, să-și consolideze o opțiune și să culeagă primele roade ale pasiunii lor. O mașină gindi- toare — ceea ce deunăzi nu era decît o aspirație — devine acum o realitate a- proape „banală"...Spectaculoase sînt, de asemenea, exponatele așezate sub genericul „Noi surse de energie". Copiii au, și aici, idei îndrăznețe : macheta unei centrale eoliene, construită de pionieri din Codlea, Închipuie una dintre sursele de energie electrică ale viitorului. In-

trlel din Brăila sint însă de altă părere. îndrumați de profesorul Marian Ciu- rea, Adrian Trifu (ci. a Vl-a), și Emanuel Mircioiu, (cl. a VIII-a) au construit un „frigider auto fără curent electric". O porțiune de cca 20 cm din conducta de la instalația de răcire a motorului ia locul rezistenței electrice cu care e echipat frigiderul clasic. Temperatura atinsă de lichidul de răcire e suficient de ridicată pentru a înlocui eficient sursa electrică. Astfel, frigiderul funcționează fără nici un consum de energie cît timp autovehiculul se deplasează ! Idee, să recunoaștem, plină de originalitate !Biogazul, se știe, reprezintă una dintre sursele e- nergetice de mare actualitate. Un grup de pionieri de la Școala nr. 1 din O- răștie. membri ai cercului „Helios", coordonați de prof. Adrian Secui, au reușit să construiască un generator de biogaz cu recipient de stocare. în aparență, o butelie comună ; în fapt, un mic „depozit", soluție inedită pentru captarea și stocarea prețiosului combustibil. în apropierea lui, vizitatorul face cunoștință cu realizări notabile din sectorul „mecani

zarea agriculturii". Dînd viață inițiativei de a forma cercuri agrobiologice, pionierii și-au dovedit și în această activitate iscusința. Roadele ingeniozității lor se numesc, aici, printre altele : „robot agro pentru sterilizarea solului prin microunde" — „noutate pe plan național și mondial", precizează dr. Ing. Ioan Mihaiu, șef de lucrări la Institutul agronomic din Cluj-Napoca. Realizat la scară experimentală, acest agrorobot, executat de trei școlari din Gherla, servește la sterilizarea solului din sere și solarii cu ajutorul microundelor electromagnetice, produse de un generator. Față de metodele clasice, procedeul are a- vantajul de a reduce investițiile necesare instalațiilor de dezinfecție cu aburi, de a nu polua solul și de a reduce durata tratamentului de la 8—10 ore la cîte- va minute. în replică, colegii lor din Măcin, județul Tulcea, prezintă un „automat pentru protejarea pomilor înfloriți de îngheț și brumă". Cînd detectorul înregistrează temperatura de 0°C, o seînteie aprinde rumegușul sau frunzele uscate aflate sub pomii în floare. O idee simplă, dar eficientă....Cum eficient este „garajul automat tip carusel", proiectat la Casa pionierilor din sectorul 2 al Capitalei. Pe locul pe care l-ar ocupa patru autoturisme pot fi garate cel puțin 18 mașini. Soluția ? Ua motor electric de putere mică antrenează periferia cilindrică a garajului, realizind rotirea necesară. Caruselul copilăriei se transformă, cu puțină fantezie, intr-o instalație inedită. Fantezia copiilor, imaginația bogată, acea imaginație care îndrăznește să dea contur unei „platforme industriale cosmice" (mai mulți pionieri din Vatra Dornei au îndrăznit să-și închipuie, printr-o machetă la scara 1/1000, cum va arăta un complex cosmic autonom ; colegii lor de la Vulcan s-au gîndit, în schimb, la „Mina anului 2001“) se împacă în chip desăvîrșit cu utilitatea.
Costin TUCHILA
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mare" de Ștefan Berciu. Interpre
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Vistrlan Roman, Cornel Dumitraș, 
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toșeru. Regia artistică : Nae Cos- 
mescu. Ultima parte
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Marele amfiteatru In aer liber, întotdeauna populat pină la ultimul loc la manifestările „Galei filmului cu tematică pentru tineret" ce se desfășoară la Costinești, s-a dovedit neincăpător în seara programării filmului „Noi, cei din linia întîi" (regia: Sergiu Nicolaescu, scenariul: Titus Popovici). Sensibile manifestări spontane de satisfacție, calde gesturi de apreciere au însoțit numeroase secvențe și replici ale filmului care (atit in registrul sobru, dramatic, grav, cît și in cel al unui umor tonic, purtător al unei filozofii de viață demne și optimiste) prezintă cu patos militant lupta poporului nostru pentru libertate, independență, pentru dreptul de a fi stăpîn pe destinele sale. „Noi, cei din linia întîi" sînt muncitorii, țăranii, intelectualii români, care, în numele libertății, al dreptului națiunii noastre de a se dezvolta de sine stătător, așa cum dorește, n-au precupețit nimic, dîndu-și tributul de singe în bătălia pentru înfringerea fascismului, pină la victoria finală. Filmul înfățișează o variată categorie de personaje, surprinzîndu-le ținuta morală, omenia, dirz_e- nia, hotărirea, curajul, dăruirea duse pină la sacrificiu — cu care s-au avin- tat în lupta de eliberare de sub cotropirea fascistă a pămîntului românesc și apoi — alături de armatele sovietice — a Ungariei și Cehoslovaciei. Repetate și prelungite aplauze la scenă deschisă au marcat aderența spectatorilor la viziunea așupra istoriei, la valoarea și semnificația marilor adevăruri puse în evidență, la ideile morale ale filmului, exprimînd prețuirea și recunoștința pentru omagiul adus armatei române, pentru portretul colectiv al poporului român, al eroismului său in apărarea libertății și independenței — configurat iri „Noi, cei din li- ni^intîi".Primirea călduroasă din partea publicului pe care o consemnăm, la care am putea adăuga și mărturia

dialogurilor cu creatorii, a constituit o dovadă grăitoare a virtuților patriotice ale peliculei la care ne referim, a calităților scenariului, precum și a „traducerii" lui în imagine, precum și a receptivității tinerilor față de acele filme ce merită cu adevărat să se înscrie in filele „epopeii cinematografice", creații de un profund patriotism, inspirate din momente cruciale ale istoriei țării și' aspirînd a fixa trăsături definitorii ale destinului poporului nostru, neostoita sa luptă pen-

Pilduitoare evocări ale unor evenimente de răscruce din cronica neamului, ale împlinirilor contemporane cu care se mîndrește poporul nostru conțin filme ca: „Partidul, Patria, Poporul" (scenariul și comentariul — Nicolae Dragoș; regia: Virgil Ca- lotescu), „Cei mai frumoși douăzeci de ani" (scenariul — Dinu Săraru, Viorel Cosma, regia — Mircea Muresan) și „Cununa de lauri" (scenariul — Nicolae Dragoș, regia — Anghel Mora). Sint trei pelicule a căror tematică a
Corespondență de la Costinești

tru dreptate socială și națională.De o largă audiență s-a bucurat și „Bătălia din umbră" (regia: Andrei Blaier, scenariul: Mihai Opriș și C. Păun), evocind primul război mondial, atmosfera anului 1917 pe pă- mîntul românesc, aflat, sub vremelnica ocupație germană. Un film inspirat dintr-un caz, dintr-o situație reală (îndrăzneață și e- nergica mișcare de rezistență organizată in preajma orașului Tirgu Jiu de un ofițer român rămas în teritoriul controlat de inamic), dar ridicînd faptele documentare la rang de exemplaritate. în coliziunile armate și umane recreate cinematografic în „Bătălia din umbră", in luptele evocate ce implică însăși ființa poporului se manifestă viu, activ idealurile seculare de libertate, independență și neatir- nare (combatanții, susținătorii, simpatizanții „bătăliei din umbră" din 1917 amintesc în cuvintele lor și de anii de răscruce 1821, 1877), filmul sugerind atît o „ștafetă a generațiilor" unite sub ’ flamura a- celuiași ideal, cît și solidaritatea întregului popor — bărbați, femei, bătrîni și copii, oameni de diferite categorii sociale — pentru înfăptuirea aspirațiilor naționale.

rotunjit armonios problematica filmelor istorice cu cea a unei perspective politice în actualitate. Ilu- strînd „pentru ce am luptat", pentru ce s-au jertfit străbunii și părinții celor de astăzi, cu argumentul realizărilor din anii noștri — și cu deosebire din ultimele decenii, de cind la cîrma țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, aceste filme înfățișează e- moționant marile victorii înscrise în cronica acestor ani, cei mai rodnici din întreaga istorie a poporului nostru. Cele trei documentare artistice de lung-me- traj, sintetizînd trăsături definitorii și permanențe ale condiției noastre istorice, au pus în evidență in- chip original felul în care aspirații seculare au dobindit consistență și vigoare, împlinire în anii noștri ; pelicule de montaj, îmbinind mărturia documentelor de arhivă cu cea a unor recente evenimente politice sau culturale și cu expresivitatea unor filmări surprinzînd țara in preajma sărbătoririi a două decenii de la Congresul al IX-lea. Toate aceste realizări cinematografice surprind dinamic, alert, concis, emoționant, în vaste panoramice, dar și tn pla- nuri-detalii cu mare putere revelatoare, amplele trans

formări socialiste (în industrie, agricultură, în viața spirituală, în domeniul creației cultural-artistice) înfăptuite sub conducerea gloriosului Partid Comunist Român. Sub semnul unității poporului nostru în jurul partidului, al secretarului său general s-au făurit marile edificii ale prezentului nostru eroic, însemne durabile, peste ani și secole, ale puterii creatoare a unei națiuni libere și demne, ale încrederii in geniul creator al poporului. Realitățile impresionante înfățișate în aceste filme conțin în ele mărturia e- roismului contemporan, a tenacității și dirzeniei cu care constructorii României socialiste s-au implicat în modificarea înfățișării țării, asumîndu-și noblețea efortului propriu, autodepășirea, exigențele perfecționării continui. A- cest eroism al muncii, al creației, ca o componentă de preț a spiritului revoluționar ce caracterizează omul nou, se reflectă în chipul de astăzi al orașelor și satelor țării, în efervescența marilor șantiere și platforme economice, în monumentalitatea hidrocentralelor, a Transfăgără- șanuliii, a Metroului bucu- reștean, a Canalului Dunăre — Marea Neagră, pregnant și sensibil înregistrate pe peliculă.Tablouri ale țării în contemporaneitate, istoria în imagini a marilor ctitorii socialiste și a progreselor spirituale — sintezele cinematografice la care ne-am referit sînt totodată expresive și edificatoare omagii aduse partidului comunist, strălucitului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. „erou între eroi", mereu prezent, împreună cu tovarășa Elena. Ceaușescu, în mijlocul poporului, într-un permanent și rodnic dialog de lucru cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale, contribuției inestimabile la împlinirea nobilelor aspirații ale poporului nostru și ale umanității dornice de pace.
Natalia STANCU

„Coloanaînnoitoare prin vocația care o definește, societatea noastră socialistă cultivă valorile moștenirii spirituale intr-un dialog organic cu cele ale prezentului, ambele dimensiuni atestind continuitatea neîntreruptă a națiunii pe vatra străbună, geniul creator, originalitatea, profunzimea și vigoarea gîndirii și sensibilității românești.Expresie în trecut a idealurilor estetice afirmate in condițiile lipsei de sprijin pe plan moral și material, fundamentarea creației componistice pe principiile artei cu conținut patriotic și umanist, pe experiența și împlinirile valoroase ale tradiției constituie astăzi un obiectiv in programul ideologic al partidului și statului nostru. Cinstind și omagiind cei 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, participarea muzicii la epopeea națională, afirmarea valorilor artei sonore — începînd cu creațiile folclorului nostru, cu cîntecele care militau pentru transformări revoluționare, purtînd mesajul luptei pentru libertatea, independența și progresul patriei — ne apare ca unul din aspectele elocvente ale istoriei naționale, ale vieții spirituale românești. „Țara noastră — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — se mindrește cu un bogat și valoros tezaur de creație muzicală, făurit de-a lungul secolelor de marele artist popular anonim, care dă glas — cu o expresivitate ce relevă talentul și geniul artistic remarcabil al poporului nostru — spiritualității noastre naționale, nobleței și profunzimii sufletești a oamenilor care au trăit, au luptat și au muncit pe aceste meleaguri".Departe de a rămîne un document al unor epoci și aspirații revolute, tezaurul muzical național, de la melosul folcloric pînă la creația componistică, reprezintă o premisă vie, activă a conștiinței prezentului, o treaptă de sprijin pentru devenirile muzicii românești în etapa

infinită" a muzicii românești3actuală și in viitor. Acest tezaur oferă, intr-adevăr, „un nesecat izvor de inspirație artistică pentru compozitori, un zăcămînt nealterat de sensibilitate creatoare în stare să imprime muzicii noastre contemporane un autentic specific național, prospețime, vigoare și originalitate".Procesul afirmării muzicii noastre de astăzi relevă cu o intensitate fără precedent cuprinderea realităților permanente ale muzicalității poporului nostru intr-o dialectică fertilă, perfect unitară, ce înglobează cuceririle de ordin moral și estetic specifice prezentului socialist, de o puternică vibrație patriotică, de un larg orizont. Totodată. muzica noastră contemporană este structural deschisă spre ideile cele mai avansate pe plan universal privind elaborarea și re- cepționarea mesajului artistic, dată fiind finalitatea cu care este investită prin excelență arta sonoră de a adresa oamenilor de pretutindeni mesajul unei națiuni ce promovează cu consecvență și prestigiu pacea, prietenia, colaborarea cu toate popoarele lumii.Rezultat al afirmării libere a personalității creatoare aparținînd tuturor generațiilor, experiențelor și opțiunilor de stil și limbaj, intr-un orizont ale cărui limite nu sint conturate decît de convingerea nestrămutată că artistul autentic este chemat să dea glas rațiunii, sensibilității. cutezanței umane în tot ce are ea mai înălțător, mai pozitiv, muzica românească de azi își află izvorul in problematica ardentă a evului socialist, în procesul de făurire a omului nou pe marile șantiere ale patriei, pe vatra auritelor holde, în școală, in general in complexul de forme atît de variate în care se desfășoară viața societății noastre. Compozitorii, interpreții, teoreticienii muzicii românești se situează în primele rînduri ale efortului de dezbatere a menirii arfei, de investigare a fenomenului sonor contemporan, participînd la schim

bul mondial de valori și experiențe, căutind și reușind să aducă in acest sens o contribuție proprie, distinctă. „Ne atrag grozav lucrurile de domeniul frumosului și inteligenței" — caracteriza cu decenii in urmă George Enescu profilul moral- estetic al poporului nostru, pledînd cu forța geniului său pentru concretizarea acestor virtuți ca temelie a perenității muzicii naționale. Acest crez, acest îndemn își află in zilele noastre o expresie nouă în profesiunea de credință a muzicienilor, care iși definesc criteriile de frumos și de inteligență în contactul febril cu viața, cu istorica operă de edificare a societății contemporane. Aflați intr-un contact permanent și profund edificator cu masele de oameni ai muncii, care creează valorile civilizației materiale și spirituale, muzicienii sint ei înșiși demiurgi ■ angajați în acest proces, dînd glțs nobleței de gîndire și simțire a națiunii române socialiste, militînd prin puterea dinamizatoare a artei, pentru triumful în lupta cu inerția, pentru umanizarea spațiului terestru și cosmic, pentru supremația frumosului în lume, a adevărului șl binelui, iden- tificînd sublimul care fertilizează inspirația în marile momente ale istoriei naționale, în prefacerile ce au Ioc pe vatra străbună, transpun în cîntec, în operă și simfonie sensurile constructive pe care le implică acești ani, aceste decenii. Și dacă Festivalul național „Cîn- tarea României" consacră reale împliniri ale artei muzicale într-o viziune cu adevărat contemporană, aceasta confirmă că izvorul inspirației și criteriul măiestriei rezidă în bogatele fapte de viață ale poporului, în drumul ascendent pe care pășește națiunea română astăzi. Argumentăm mîndria continuității și originalității vieții noastre spirituale în „coloana infinită" a afirmării culturii muzicale din neolitic și din contextul civilizației daco-romane, din sintezele artistice

realizate în evul mediu, în clasicism și în etapa constituirii școlii muzicale naționale, prin rodnice împliniri istorice, sociale, morale și estetice care au astăzi maxima elocventă. Filonul străvechi al melosului românesc ne apare ca un simbol al existenței materiale și spirituale a locuitorilor acestui pămînt, expresia sensibilității autohtone, punctul de pornire spre constituirea unei culturi muzicale inconfundabile. Privind acest trecut cu ochi lucizi, aducem la lumină valențele lui de ordin istoric și al creativității. Aici iși dezvăluie obirșia trăsăturile ce caracterizează fenomenul muzical românesc actual, concretizat într-un melodism generos, potențat cu ingeniozitate pe planul eterofoniel, al coloritului timbral, al dimensiunii modal-armonice și arhitectonice. Mai presus decît domeniul pur abstract al investigației, mai presus decît asimilarea creatoare și participarea originală la îmbogățirea mijloacelor de expresie ale muzicii pe plan mondial, compozitorii români descoperă în tezaurul folcloric național resurse specifice, inepuizabile de elaborare artistică. în acest sens, conținutul expresiv, virtuțile muzicii de a semnifica trăsături spirituale proprii unei națiuni își află o corespondentă firească în particularități de limbaj. în soluții inovatoare pe care muzicianul este chemat să le dezvolte in spirit creator. Valoroase compoziții de toate genurile realizate în vremea noastră in România socialistă răspund opțiunilor publicului și inter- preților din țară și de peste hotare, atestind prin prezența lor în viața artistică, prin premii de prestigiu național și internațional rodnicia unei arte libere, conștiente de înalta ei menire. Aceasta constituie cucerirea unei experiențe valoroase, afirmarea unei exigențe înalte ca o condiție și garanție pentru împliniri viitoare.
Dr. Vaslle TOMESCU
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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR LA ȘANTIERUL NAȚIONAL

AL TINERETULUI CANALUL DUNĂRE - BUCUREȘTI

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului Venezuelei, al guvernului și al meu personal, am plăcerea să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitări transmis cu ocazia sărbătoririi aniversării Declarației Independenței Naționale.Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi asigurarea celei mai înalte și distinse considerații.

JAIME LUSINCHI
Președintele Republicii Venezuela

In județele Brașov și Sibiu s-a încheiat 
recoltatul griului

ZIUA NAȚIONALĂ A BOLIVIEI

Domnului VICTOR PAZ ESTENSSORO
Președintele Republicii Bolivia

LA PAZCu prilejul aniversării proclamării independentei Boliviei. vă adresez, fn numele poporului român și al meu personal, calde felicitări, urări de sănătate și fericire, de progres, prosperitate și pace pentru poporul bolivian prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Intr-o atmosferă entuziastă, marți, 5 august a.c., a avut loc festivitatea de deschidere a activității Șantierului național al tineretului de la Canalul Dunăre — București.A fost prezent tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al. Comitetului Central al.U.T.C.Au participat activiști de partid Și de stat, cadre ale U.T.C.. oameni al muncii, foști și actuali brigadieri.Constituit ca urmare a sarcinii de mare răspundere încredințate tinerei generații de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar generai al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
Pentru sumele păstrate la C.E.C. toți depunătorii beneficiază, pe lingă avantajele specifice instrumentului de economisire utilizat, de numeroase drepturi și avantaje generale, printre care și păstrarea secretului privind numele depunătorilor. al titularilor și operațiilor efectuate.In actele normative privind organizarea și funcționarea Casei de Economii și Consemnațiuni. ca și in alte dispoziții legale se prevede in, mod expres obligația instituției și a personalului muncitor de a păstra cu strictețe secretul asupra numelui depunătorilor, al titularilor și operațiilor efectuate de aceștia, orice abatere fiind pedepsită de lege.Datorită acestui fapt, date informative privind depunerile pe diferite instrumente de economisire se dau de Casa de Economii și Consemnațiuni numai titularilor depunerilor și persoanelor împuternicite în acest scop de titulari.După cum este cunoscut. Casa de Economii și Consemnațiuni oferă populației, pe lingă libretele de economii nominale și libretele de economii „la purtător11 (in care nu se înscrie numele titularului), și obligațiunile C.E.C. eu ciști- guri. Particularitatea libretului de economii „la purtător11 o constituie faptul că Ia efectuarea oricăror operații de emitere, depunere sau restituire pe aceste librete, depunătorii nu trebuie să prezinte nici un act de identitate.Aceleași caracteristici le au și obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri. care sînt, de asemenea, instrumenta de economisire „la purtător11, fapt pentru care, la efectuarea ope
SUCEAVA. în mai multe localități din județul Suceava se desfășoară „Decada culturii pentru mineri11, ciclu de manifestări politi- co-ideologice, cultural-artistice și sportive organizat de consiliul județean de educație politică și cultură socialistă in colaborare cu Combinatul minier Gura Humorului. La minele Leșu Ursului și Fundu Moldovei, la cariera minieră Călimani, in orașele Gura Humorului, Cimpulung Moldovenesc și in comunele Broșteni, Crucea, lacobeni, Șaru Dornei și Ostra, in care locuiesc mulți mineri, au loc expuneri, mese rotunde, consultații juridice, seri cultural-distrac- tive, întîlniri cu brigăzi științifice, recitaluri de muzică și poezie patriotică, proiecții de filme, serbări cîmpenești, spectacole artis

tice. (Sava Bejinariu).

ALBA. în comuna Baia de Arieș, puternic centru minier al Apusenilor, se desfășoară in această săp- tămină cea de-a V-a ediție a festivalului cultural-artistic „Freamătul 

nia. de a contribui cu Întreaga putere de muncă la înflorirea continuă a patriei, acest nou șantier al tineretului, care-și va desfășura activitatea pe parcursul a cițiva ani, va contribui la realizarea unei grandioase magistrale albastre prin care municipiul București, capitala României. va deveni porț la Dunăre, conferindu-i-se astfel o inedită și impresionantă deschidere spre lume.Tinerii îmbrăcați in salopeta albastră cu ecuson de brigadier, min- dri de a continua nobilă tradiție a muncii pentru țară la dimensiunile eroismului constructorilor Canalului Dunăre — Marea Neagră — cea mai grandioasă ctitorie a „Epocii 
INFORMAȚII DE LA C. E. C.rațiilor de vînzare și cumpărare a lor, depunătorii nu trebuje să prezinte unităților C.E.C. sau poștale nici un act de identitate.De altfel, întreaga evidență privind depunerile populației la Casa de Economii și Consemnațiuni se ține numai pe baza numerelor libretelor de economii, respectiv, numerelor de cont, neexistind o evidență alfabetică a titularilor acestora.-în sfera principiului de bază al ■asigurării secretului operațiilor, prezent în întreaga activitate desfășurată de Casa de țlconomii și Consemnațiuni. se înscriu toate re- glementările pe care personalul unităților C.E.C. il aplică și respectă cu strictețe.

★Dezvoltarea continuă a procesului de economisire în țara noastră este strîns legată și puternic stimulată de drepturile și avantajele de care beneficiază toți depunătorii la C.E.C.în afara avantajelor specifice fiecărui instrument de economisire pe care depunătorii la C.E.C. iși păstrează economiile bănești personale, aceștia beneficiază și de un avantaj general izvorit din insăși Constituția țării, care prevede : „Dreptul de proprietate personală este ocrotit de lege. Pot constitui obiect al dreptului de proprietate personală veniturile și economiile provenite din muncă...11. Pe această bază, un avantaj acordat tuturor depunătorilor este garanția statului asupra sumelor depuse la C.E.C., asupra dobinzilor și ciști- gurilor obținute.Garantarea de către stat a eco
CARNET CULTURALadîncului". La clubul muncitoresc „Minerul11 al intreprinderii miniere din localitate sint organizate o suită de manifestări politico-educative și cultural-artistice — expuneri, mese rotunde, spectacole, expoziții. (Ștefan Dinică).SATU MARE. Sub auspiciile Centrului județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de amatori, s-a încheiat, la Tășnad. tabăra de creație organizată pentru membrii asociației artiștilor plastici amatori din județ, în localitate s-a deschis o expoziție care reunește lucrările realizate cu acest prilej. (Octav Grumeza).VASLUI. Sub genericul „Cetatea de la Bunești — centru de cultură și civilizație al geto-dacilor la est de Carpați" — s-a desfășurat, in organizarea comitetului județean de

Nicolae Ceaușescu'1 —, s-au angajat să efectueze, pină la sfirșitul acestui an. un volum de lucrări in valoare totală de 250 milioane lei, con- stînd in excavații, construcții de diguri. protecții de maluri, ecrane de protecție, precum și organizarea de șantier, astfel incit întreaga activitate să se poată desfășura ritmic și la cel mai inalți parametri calitativi.Participanții la adunarea festivă au adresat, intr-o atmosferă insufleți- toare, de vibrantă și puternică angajare patriotică. revoluționară, o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general ai Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România.
nomiilor depuse la C.E.C. înseamnă asigurarea restituirii oricind a sumelor depuse pe libretele de economii, in conturile curente personale, pe obligațiuni C.E.C. cu ciș- tiguri ca și pe alte instrumente de economisire, la cererea persoanelor îndreptățite să încaseze sumele respective.Depunătorii la C.E.C. au dreptul să dispună timp nelimitat nu numai de sumele depuse, ci și de dobinzile și câștigurile obținute, acestea fiind imprescriptibile. Sumele reprezentînd dobinzile sporesc cu trecerea timpului, acestea fiind adăugate anual la soldul depunerilor. Astfel, dobinzile produc la rin- dul lor alte dobinzl.Pentru a răspunde dorințelor populației, Casa de Economii și Consemnațiuni — singura instituție autorizată să păstreze economiile bănești personale — oferă permanent o gamă variată de instrumente de economisire, care sint destinate să satisfacă preferințele tuturor cetățenilor, adepți ai chibzuinței și spiritului gospodăresc.Astfel, în afara libretelor de economii de diferite feluri, populația are la dispoziție obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri și conturile curente personale, iar cei mai mici depunători — elevii — instrumente de economisire adecvate virstei și preocupărilor lor. Printr-o vastă rețea de unități care este răspindită in întreaga țară. Casa de Economii și Consemnațiuni asigură o bună servire tuturor depunătorilor, iar prin înființarea de unități și puncte de servire C.E.C. in numeroase unități economice și instituții se asigură servirea oamenilor muncii chiar la locul lor de muncă.
cultură și educație socialistă, o amplă dezbatere dedicată impli- nirii a 2500 de ani de la atestarea documentară a primelor lupte ale poporului geto-dac pentru libertate și neatirnare. Au prezentat comunicări istorici, cercetători și muzeografi de la Institutul de arheologie din București, de la muzeele din Iași, Vaslui, Huși și Bir- lad. (Petru Necula).CLUJ. La Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii, întreprinderea de sticlărie din Turda. întreprinderea de tricotaje „Someșul11 din Cluj-Napoca. Fabrica de produse refractare din Dej și altele au avut loc in aceste zile expuneri, dezbateri, mese rotunde, recitaluri de poezie și muzică patriotică. De asemenea, au avut loc evocări istorice dedicate împlinirii a 2500 de ani de la prima atestare a luptelor geto-dacilor pentru libertate și independență, și 600 de ani de la urcarea domnitorului Mircea cel Mare pe tronul Țării Românești. (Marin Oprea).

Prin telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele -Republicii Socialiste România, de comitetele județene de partid Brașov și Sibiu se raportează că oamenii muncii din agricultura acestor județe au încheiat recoltatul griului. în prezent se acționează cu toate forțele
Cronica zileiAmbasadorul Republicii Federale Nigeria la București, Philip Binye Koroye, a oferit marți o recepție cu ocazia incheierii misiunii sale in țara noastră.Au luat parte membri ai conducerii Ministerului Afacerilor -Externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de știință și cultură.Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră.

★Un grup de balerini chinezi, aflat în turneu in țara noastră, a pre-
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 6 august, ora 21 — 8 august, 
ora 21. In țară : Vremea va fi in ge
neral instabilă și se va răci ușor în
deosebi in jumătatea de vest a țării. 
Cerul va fi variabil, temporar noros in 
Transilvania, Maramureș, Crișana, Ba
nat, Oltenia și Muntenia, unde vor că
dea averse locale de ploaie însoțite șl 
de descărcări electrice. Izolat, condiții 
de grindină. Vintul va sufla moderat, 
cu intensificări temporare in primele 
zile In vestul țării, cu aspect de vijelie. 
Izolat, condiții de grindină. In cele
lalte zone, aversele vor fl Izolate. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse în
tre 8 și 13 grade, cele maxime intre 
20 șt 25 de grade în vest șl 25 șl 32 de 
grade in rest. In București : Vremea 
va fi schimbătoare cu cerul variabil, 
favorabil aversei de ploaie. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse intre 16 și 18 grade, cele maxime 
intre 27 și 31 de grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAH. • La Băile Herculane a început cea de-a 19-a ediție a Turneului internațional -feminin de șah al României. în runda inaugurală, Ligia Jicman a invins-o pe Ivonna Ewieczik (Polonia), Svetlana Matveeva (U.R.S.S.) pe compatrioata sa Lidia Semenova, Cristina Bădu- lescu pe Eugenia Ghindă, Elisabeta Polihroniade-Rusu a ciștigat lâ Gabriela Olărașu-Stanciu, Iar partida Margareta Mureșan — Smaranda Boicu a fost consemnată remiză • Cea de-a 4-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah dintre marii maeștri sovietici Gări Kasparov și Anatoli Karpov, întreruptă luni seara, nu a mal fost reluată, Karpov cedind fără a mai relua jocul. Campionul mondial G. Kasparov a luat conducerea cu 2.5—1.5 puncte. în partida a 5-a, programată astăzi, Karpov va avea piesele albe.
BOX. Competiția internațională de box „Mănușa Litoralului11, ajunsă la cea de-a 15-a ediție, se va desfășura anul acesta in sala sporturilor din Constanța in perioada 25—31 august și va reuni pugiliști fruntași din țara noastră, precum și de peste hotare.
MOTOCICLISM. Pe circuitul de Ia Silverstone s-au desfășurat întrecerile „Marelui Premiu11 al Angliei la motociclism viteză, probă contînd pentru campionatul mondial. în cea mai disputată cursă, la clasa 500 cmc, victoria a revenit australianului Wayne Gardner („Honda11), cu o medie orară de 153,940 km.La clasa 250 cmc, pe primul Ioc 

s-a situat sportivul francez Dominique Sarron („Honda11), iar la clasa 125 cmc a terminat învingător austriacul August Auinger („Bartol").
FOTBAL. Turneul internațional de fotbal de la Beijing a fost ciștigat de echipa Legia Varșovia, care a întrecut in finală cu scorul de 2—0 (0—0) selecționata R.P. Chineze. Golurile au fost marcate de Wdowczik (min. 46) și Sikorski (min. 70). Au asistat 100 000 de spectatori.
TENIS. în clasamentul general al „Marelui Premiu11 continuă să conducă tenismanul cehoslovac Ivan Lendl, cu 3 455 puncte, urmat de Joakim Nystroem (Suedia) — 1 763 puncte, Yannick Noah (Franța) — 1 469 puncte, Boris Becker (R.F. Germania) — 1 462 puncte, Andres Gomez (Ecuador) — 1 287 puncte și Mats Wilander (Suedia) — 1 235puncte.
ATLETISM. în ultima zi a concursului internațional de atletism de la Houston (Texas), sprinterul american Harvey Glance a ciștigat cursa de 100 m, cu timpul de 10”27/100, iar compatrioata sa Carol Lewis s-a situat pe primul loc în proba feminină de săritură in lungime, cu 6,66 m. 

la eliberarea terenurilor, executarea arăturilor. întreținerea culturilor duble, strfngerea și depozitarea furajelor, recoltarea legumelor și fructelor. O atenție deosebită se acordă livrării la fondul de stat a produselor, asigurării autoaprovizionării în profil teritorial, realizării integrale și la un înalt nivel calitativ a producțiilor din sectorul zootehnic.
zentat marți, la Opera Română din București, spectacolul de gală „Stelele baletului din R.P. Chineză11. Artiștii-oaspeți, laureați ai mai multor concursuri artistice naționale și internaționale, au interpretat cu virtuozitate dansuri aparți- nind baletului clasic și contemporan.Au luat parte Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Yu Hongliang, ambasadorul R.P. Chineze la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră. (Agerpres)

(Oameni,țjjîk, zeinnificâliiDIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUIDe la orașul celor cinci coline la roditoarele livezi gruzineRitmul de dezvoltare a zonei sudice a Uniunii Sovietice, cuprinsă intre Marea Neagră și Marea Cas- pică, intre imensa cimpie a Kuba- nului și piscurile Caucazului, esie ilustrat de înfățișarea așezărilor, de pulsul dinamic al economiei. Dintr-un Ioc de exil, așa cum a fost timp de aproape un veac Înaintea Revoluției din Octombrie, spațiul caucazian a devenit una dintre cele mai Înfloritoare zone ale Uniunii Sovietice.In traducere, Piatigorsk Înseamnă „orașul celor cinci coline1'. în- tr-adevăr, dintr-una din magistralele orașului, in spatele unor blocuri de locuințe și nu cu mult mai inalte decit ele zvicnesc cinci stinci, semnalizind o firavă terminație a Munților Caucaz. Izvoarele de ape minerale calde sint o dovadă a zăcămintelor atit de variate aflate în măruntaiele giganților de granit. Se spune că nu există element din tabelul lui Mendeleev care să nu se găsească și in zona caucaziană. Și tocmai de aceea, păstrind și amplificind vocația sa de localitate balneară. Piatigorskul a devenit in același timp un centru economic, numărind 50 de întreprinderi cu profil divers, in care se fabrică mașini agricole, textile, tricotaje, covoare, produse alimentare. Pe măsura dezvoltării sale economice, orașul s-a îmbogățit cu noi cartiere. Unul singur dintre acestea — „Romanița albă11 — găzduiește- circa 45 000 de locuitori. Bulevardele largi, generoasele parcuri împresoară cu grijă ceea ce constituie partea „sentimentală11 a Piatigorskului: o clădire din veacul trecut care servea ca loc de întilnire a unora din marii scriitori prigoniți de țarism — Pușkin, Lermontov și alții; alte edificii în care au trăit temporar Tolstoi, Ce- hov, Gorki, Maiakovski sau celebrul Șaliapin. Din’această zonă, in care viața s-a oprit parcă pentru a păstra intactă amintirea marilor creatori, după numai cîteva minute de mers pe jos. plonjezi în secolul XX: cartiere moderne, artere de circulație largi și animate de miile de oameni ce se grăbesc spre fabrici, de mulțimea de elevi indreptîndu-se către școlile ce se află in fiecare cartier, de întreaga acea „populație universitară11 de circa 6 000 de studenți care învață la universitate și institutele pedagogic. de farmacie, sau la filiala Institutului oolitehnic. Singurii trecători care nu dau semne de nerăbdare sînt cei veniți la cura balneară...Părăsind Piatigorskul, străbatem o zonă pitorească, de-a lungul unei șosele ce se apropie, tot mai mult, de Munții Caucaz. în dreapta, prin pîcla norilor ce le înconjoară, încep să se vadă, tncă departe, cul

Poporul bolivian sărbătorește azi un memorabil eveniment al istoriei sale naționale : înlăturarea stă- pinirii coloniale. Cu 161 de ani in urmă, la 6 august 1825, ca o încununare a victoriilor obținute de armatele eliberatoare conduse de Simon Bolivar. împotriva trupelor coloniale spaniole, teritoriul denumit pe atunci Peru de Sus și-a proclamat independența sub numele de Bolivia — omagiu adus legendarului conducător al luptelor de eliberare națională din America Latină.Situată în partea centrală a Americii de Sud, Republica Bolivia are o suprafață de 1 098 581 kmp și o populație de circa cinci milioane și jumătate de locuitori, alcătuită în cea mai mare parte din indieni, precum și din metiși și creoli.Economia boliviană se bazează pe agricultură, sector unde lucrează două treimi din 

populația activă, și pe industria extractivă, care asigură peste 90 la sută din valoarea exporturilor. Este vorba in primul rind de minereul de cositor, principala bogăție, Bolivia numărindu-se printre țările cu cele mai însemnate rezerve ale acestui metal. Se extrag, de asemenea, cupru, bismut, plumb, wolfram, antimoniu, zinc, argint, aur, petrol.O seamă de măsuri Întreprinse in ultimii ani in Bolivia, ca și participarea țării la acțiunile de cooperare ale Pactului Andin și ale Sistemului Economic Latino-American au determinat o anumită accelerare a dezvoltării economice a acestei țări. Actualele planuri de dezvoltare acordă în continuare o atenție deosebită industriei cositorului, fiind prevăzute investiții pentru noi unități miniere sau pentru reînnoirea echipamentelor existente. Concomitent. se află în di

mile înzăpezite. Mult mai aproape se află satele ce se înșiră ca mărgelele intr-o salbă multicoloră. în soarele amiezii ajungem Ia Ordjo- nikidze, capitala Republicii Autonome Nord-Osetine. Ochiul obișnuit cu căsuțele atitor sate străbătute de-a lungul a peste 240 km este frapat de apariția bruscă a unui cartier de blocuri ce flanchează șoseaua, de-o parte și de alta; blocuri inalte, zvelte, albe. Pe măsură ce pătrunzi spre centru, îți ies în cale alte și alte edificii, la fel de luminoase.1 multe decorate cu mari mozaicuri inspirate din folclorul osetin. Mica republică se mindrește că a dat 60 de Eroi ai Uniunii Sovietice. Căci, și aici, ca pretutindeni, progresul e clădit pe muncă. Orașul, cu peste 300 000 de locuitori, Iși datorează prosperitatea industriei, a cărei puternică
însemnări de călătorie 

din U.R.S.S.

prezență îi dă vigoare. Vecinătatea unor abundente zăcăminte minerale a dat naștere unei industrii de extracție și de prelucrare a zincului, plumbului, a altor metale neferoase, politica de industrializare ducind, în același timp, la crearea unor moderne unități constructoare de mașini, de prelucrare a lemnului, întreprinderi pentru bunuri de larg consum.— în transformarea si modernizarea economiei — ne spune Aroe- va Maia Gheorghievna, vicepreședinte al sovietului orășenesc — avem sarcini importante. Recentele documente ale partidului sporesc atribuțiile ce ne revin în toate domeniile de activitate. înceoind cu industria. Accentul cade oe folosirea intensivă a capacităților existente, deși sînt prevăzute si unele dezvoltări. Introducerea progresului' tehnic. creșterea productivității muncii sint „cheia11 obținerii rezultatelor pe care ni le-am propus.Ce aduce nou actualul cincinal pe Plan edilitar ? Interlocutoarea ne informează că in cadrul construcțiilor de locuințe, a căror, suprafață va spori cu circa 170 000 mp, accentul principal se pune pe crearea de noi spații pentru tinerii căsătoriți. O mare a- tenție se acordă creșterii gradului de confort, îndeosebi prin sporirea suprafeței încăperilor, înzestrării noilor cartiere cu grădinițe, școli, cinematografe, săli și terenuri de sport.Lăsăm in urmă capitala osetină și ne îndreptăm, pe șoseaua șer- puită, către inima Munților Caucaz. avind ca tovarăș de drum vi

ferite stadii de elaborate proiecte privind introducerea de noi tehnologii miniere, menite să sporească substanțial producția de minereu, contribuind astfel la creșterea veniturilor și. implicit, la depășirea actualelor dificultăți economico- financiare cu care este confruntată țara.Pe plan extern. Bolivia promovează relații de colaborare cu toate țările, indiferent de sistemul lor social- politic.în spiritul orientării sale statornice de promovare a legăturilor cu statele Americii Latine, de care ne leagă afinități de limbă și cultură, cu toate țările in curs de dezvoltare, România întreține cu Bolivia relații de prietenie și colaborare, corespunzător intereselor ambelor popoare, cauzei păcii, înțelegerii și conlucrării fructuoase între toate națiunile lumii.

jeliosul rîu Derek, ale cărui ape taie adine in stincile tot mai golașe, pe măsură ce urcăm. în punctul cel mai inalt — 2 595 m — este construită o terasă semicirculară străjuită de arcade decorate cu un mozaic viu colorat cu flori și chipuri de oameni ce contrastează cu peisajul sumbru in alb-negru ai crestelor din împrejurimi. In lanțul Munților Caucaz sînt 11 virfuri ce depășesc 5 000 de metri( așa că, in ciuda înălțimii amețitoare, ne aflăm abia pe Ia jumătatea drumului spre culmi. De aici incepe coborirea. în foarte scurt timp peisajul iși multiplică nuanțele, norii se risipesc, iar soarele strălucește deasupra văii țiului Kura, pe malurile căruia este așezat orașul Tbilisi. capitala R.S.S. Gruzine. Istoria trimilenară a orașului nu-i copleșește tinerețea, deoarece bulevardele și edificiile sale sînt in cea mai mare parte făurite in anii socialismului. Bulevardele Buranișvili, Ceavceavadze. cartierul Ordjonikid- ze sînt cîteva din zonele tinere ale orașului, cate, prin arhitectura lor originală, pun in valoare relieful atit de variat al locului. O mare animație cunoaște bulevardul Rustaveli, principala arteră comercială. ce concentrează tot ce are specific Gruzia ca produse si meșteșuguri. Nu întimplător aici este amplasată și „Casa ceaiului11.— Gruzia este cel mai mare producător de ceai al Uniunii Sovietice, reajizînd 96 la sută din total. în 10 sortimente, ce reprezintă tot atitea arome și gusturi — spunea Levan Mataradze. șeful departamentului de turism internațional din R.S.S. Gruzină. în livezile noastre se realizează 98 la sută din recolta de citrice și alte fructe specifice zonei subtropicale — rodii, smochine. Dar republica este prezentă și cu importante ramuri ale industriei. Se dezvoltă puterrtic siderurgia, construcțiile de mașini, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Fiecare al patrulea locuitor din republică lucrează in industrie. A- ceasta constituie o bună bază pentru dezvoltarea, la un nivel superior, a relațiilor noastre cu România. Industria petrolieră gruzină este tinără și ne-am bucura să beneficiem de experiența românească in acest domeniu, ca si tn altele, inclusiv in agricultură. Cu cițiva ani în urmă. Gruzia a primit cu caldă ospitalitate pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii, ex- prlmindu-și și cu acest prilej sentimentele de prietenie ce leagă țările noastre, dorința sinceră de colaborare cu România socialistă.
Rodica ȘERBAN

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
( • PERNE-HALTEROFIL ? Firme( industriale din Franța, R.F. Germania și I Marea Britanie realizează perne de aer i pentru susținerea, ridicarea ori deplasa- rea utilajelor grele și a materialelor în ca- ) riere sau mine. Dezumflate, aceste perne l ocupă un volum redus, sint ușor de tranș- ’ portat și montat lingă obiectele asupra că- i rora acționează, iar prin umflare (care se face cu aer comprimat, apă sub presiune I sau gaze de eșapament de la motoare cu l explozie), ele dezvoltă forțe foarte mari. / In industria extractivă, aceste perne pot ) fi utilizate la deplasarea laterală sau ridi- i carea unor blocuri, la operații de salvare in * subteran și la suprafață, la ridicarea unor i echipamente grele, repunerea pe șine a unor vagoane ori locomotive, cit și la mon- I tarea unor stilpi de susținere.I Pernele de ridicare, umflate cu gazele de eșapament provenite de la motoarele cu ) ardere internă, pe care le confecționează o I firmă britanică sînt, de fapt, o serie de ? „baloane11 ușoare ce pot ridica greutăți pină 

la 10 tone, la înățimea de 77 cm. Pernele pneumatice in variantă „mini", produse de firma Vetter, din R.F.G., umflate cu aer comprimat, dezvoltă o forță capabilă să ridice corpuri cu masa de pină la 67,7 tone, iar pernele produse de firma Kleber, din Franța, umflate cu apă la presiune înaltă, permit ridicarea unor construcții sau rezervoare de petrol de mare capacitate, cu masa pină la 600 de tone.
• POMI INVULNERABILI. Pen- tru alungarea iepurilor, a altor animale care rod scoarța pomilor fructiferi, adu- cind daune considerabile livezilor, specialiști ai Academiei silvice din Leningrad au realizat o eficientă „sperietoare11 dintr-un... extract de conifere. Mai precis, este vorba de unul din uleiurile eterice care constituie principala componentă a părții verzi a coniferelor. Testele efectuate pe șoareci de cimp și iepuri au confirmat calitățile de „sperietoare11 ale acestei substanțe care, aplicată pe scoarța copacilor, alungă rozătoarele mai eficient decit preparatele pe 

bază de extract din sîmburi de migdale ori de frunze de leandru. în plus, ploile n-o spală de pe pomi, deoarece este insolubilă în apă, iar in condiții de ger, iarna, cind rozătoarele atacă livezile, ea nu-și pierde proprietățile. Noua substanță „sperietoare", complet inofensivă pentru animale și mediul înconjurător, poate fi obținută in mari cantități cu ajutorul unor instalații simple, din deșeurile rezultate în parchetele de tăiere a brazilor.
• PLACARE CU LASER. Asam- blarea foliilor metalice fine cu un substrat metalic de natură diferită (acoperiri interne pentru țevile destinate transportării produselor corozive, a vaporilor pentru turbine) este deseori dificil de realizat prin procedee convenționale ori cu radiație laser continuă. Obstacolele sînt : evaporarea la interfață (dacă punctul de fierbere al substratului este sub punctul de fuziune al acoperirii) și insolubilitatea elementelor prezente.Un studiu efectuat la centrul de cercetări 

„Physical Science Inc." din Andover, Massachusetts, S.U.A., a demonstrat că operația devine posibilă prin utilizarea unor laseri cu funcționare în impuls. Bunăoară, metale ca nichelul, titanul, tantalul, tungs- tenul, sub formă de folii cu grosimea de 25 microni, sînt solid placate pe un substrat de cupru sau oțel, cu ajutorul unui laser cu energie relativ mică, dar focalizat printr-o lentilă sau oglindă. Operația se efectuează in vid, pentru a împiedica oxida- rea. Pentru impulsuri laser cu durate de cîteva picosecunde pină la cîteva zeci de milisecunde, legătura intre materiale se obține prin efectul undelor de șoc (presiuni mari ajungînd la sute de kilobari) și al undelor termice. în cazul laserilor in impuls ultrascurt (picosecunde), placarea se realizează datorită presiunii foarte inalte. Pentru laserii cu durate de zeci de micro- secunde, deși presiunea este de numai cîteva sute de bari, se obține asamblarea folie-substrat, deoarece unda termică parcurge folia subțire și ajunge Ia interfață înaintea încetării impulsului.

• IN „CREUZETUL" COSMO
SULUI. Comitetul japonez pentru dezvoltare In domeniul spațial a selectat treizeci și patru de teme de cercetare pentru prima fază a experimentelor ce urmează a fi efectuate, spre sfirșitul anului 1987, cu ajutorul navetelor spațiale americane. De o atenție deosebită se va bucura producerea de noi materiale, in condiții de imponderabilitate. în laboratoarele pe care Ie vor transporta navetele spațiale vor fi efectuate experimente vizînd obținerea de materiale semiconductoare compozite, producerea prin topire a unor aliaje superconduc- toare etc. Totodată, se va studia posibilitatea obținerii unor materiale pe bază de polimeri organici și a unui material compozit cu rigiditate ridicată și densitate foarte joasă dintr-un aliaj pe bază de fibre de carbon și aluminiu.

• NOUĂ TEHNOLOGIE. In*«-tutul de cercetări asupra berii și malțului

“ * Idin Praga a pus la punct o nouă tehnolo- J gie de fermentare monofazică a berii. De | curind, ea a început să se aplice cu bune l rezultate într-o serie de fabrici de profil » din Cehoslovacia. Cele două faze ale bra- i sajului clasic al berii (fermentația princi- ! pală, lntr-o cuvă, și apoi fermentația corn- | plementară, într-alta) sînt reunite acum, i întregul proces producindu-se intr-un sin- gur recipient clilindric vertical, cu fundul \ și capacul in formă conică. Fabricat in mai i multe tipodimensiuni din oțel inoxidabil, 1 la o întreprindere din Hradec Krâlove, re- i cipientul folosește glicol ca agent de răcire și este prevăzut cu un dispozitiv de sigu- ) ranță pentru cazurile de suprapresiune și t subpresiune. un manometru și un termo- * metru. Avantajele noii tehnologii 1 Redu- i cerea cu peste 30 la sută a costurilor de ; fabricare a berii. Pe de altă parte. și | scurtarea duratei procesului de producție i este considerabilă, in cazul berii de 12 * grade alcool, bunăoară, ea fiind acum de i 16 zile, tn loc de 72 de zile, calitatea produ- i sulul obținut răminînd aceeași. ’
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Convorbiri economice româno-sovietice SPRIJINUL PROCESULUI DE DESTINDERE
î ROMÂNIA ÎN ANUL V

I INTERNAȚIONAL AL PĂCII
L

7. Reducerea substanțială a forțelor 
convenționale - componentă importantă 

a procesului general de dezarmare
„în actualele împrejurări internaționale, România consideră că 

o dată cu măsurile de dezarmare nucleară, în etape, este necesar să 
se treacă la un program complex de dezarmare generală, care să cu
prindă și armele chimice, și toate armamentele convenționale, cla
sice. Un asemenea program ar trebui să prevadă reducerea radicală, 
pînă la cel puțin 50 la sută, a tuturor 
militare”.

armamentelor și a efectivelor

NICOLAE CEAUȘESCU

MOSCOVA 5 (Agerpres). — M. Chebeleu transmite : Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis un călduros mesaj de prietenie, sănătate și noi succese tovarășului M.S. Gor- baciov, secretar general ,al C.C. al P.C.U.S., și de prosperitate popoarelor Uniunii Sovietice.Totodată, s-au transmis, din partea conducerii de partid și de stat a Republicii Socialiste România, un . salut tovărășesc și cele mai bune urări tovarășului N.I. Rîjkov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.Mulțumind pentru mesaje, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, din

partea tovarășului M. S. Gorbaciov și a sa personal, cele mai calde urări de sănătate, fericire personală, de noi succese și realizări tot mai mari poporului prieten român.Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia primirii de către N.I. Rîjkov a tovarășului loan Totu, viceprim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.In cadrul întîlnirii de lucru au fost analizate mersul colaborării economice româno-sovietice și căile de dezvoltare și diversificare a acesteia.La întrevedere au participat A.K. Antonov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Va- sile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Traian Dudaș, ambasadorul României în U.R.S.S.

VIENA 5 (Agerpres). — Ministrul de externe al Austriei, Peter Jan- kowitsch, a arătat că țara sa trebuie să promoveze o poziție mai dinamică în problema revenirii la o politică de destindere, relatează agenția T.A.S.S. Intr-un interviu acordat postului austriac de radio, el a arătat că această poziție va trebui să se
exprime în cadrul celei de-a treia reuniuni, din luna noiembrie, a reprezentanților statelor participante la conferința pentru securitate și cooperare în Europa, astfel încît a- cest forum să devină o continuare cu succes a procesului inițiat la Helsinki.

Cereri pentru încetarea de către S.U.A. 
a experiențelor nucleare

Pentru un dialog Nord-Sud în vederea 
soluționării problemelor economice mondiale

Impunătoare acțiune pe plan mondial, Anul Internațional al Păcii constituie un prilej de amplă mobilizare a forțelor sociale cele mai largi, a tuturor statelor și popoarelor planetei pentru înlăturarea primejdiei unei conflagrații pustiitoare, pentru asigurarea unui viitor pașnic întregii umanități. Apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării constituie, cum este bine cunoscut, un obiectiv central, programatic, al întregii politici externe a partidului și statului nostru, promovat cu neabătută consecvență, în special în anii de la Congresul al IX-lea al partidului, sub impulsul hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale cărui inițiative, demersuri și propuneri constructive, în consens cu interesele vitale ale întregii umanități, l-au impus în conștiința contemporaneității ca pe un militant dîrz, tenace, ca pe un luptător neobosit pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor și popoarelor la viață, la existență liberă și demnă.Pronunțîndu-se statornic pentru reducerea și lichidarea armelor nucleare, ca principala și cea mai

gravă amenințare care confruntă omenirea contemporană, România a formulat un program complex de 
dezarmare generală și totală, avind in centrul său 
dezarmarea nucleară, și cuprinzind, in același timp, și 
armele chimice și cele convenționale.Această poziție își are sorgintea în realitățile militare postbelice, care atestă că, paralel cu sporirea arsenalelor nucleare și cu dezvoltarea armelor chimice, a avut și are loc un proces de continuă amplificare și perfecționare a ceea ce, printr-o formulă sintetică, sînt numite forțele armate convenționale. Este un fapt de necontestat că, in condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, armele convenționale, sau clasice, cum li se mai spune, au înregistrat un proces de sporire continuă a efectului lor distructiv, care se apropie, sub unele aspecte, de cel al armelor nucleare, lată de ce, așa cum arată secretarul general al partidului, se cuvine ca, în cadrul eforturilor generale pentru dezarmare, să se acționeze cu hotărire și pentru diminuarea substanțială a armelor convenționale.

CIUDAD DE MEXICO 5 (Agerpres) — Primul ministru al Greciei, Andreas Papandreu, s-a pronunțat în cursul unui dineu oferit în cinstea sa de. șeful statului mexican, Miguel de la Madrid, „pentru un dialog substanțial între Nord șl Sud" care să abordeze „global" problemele economice cu care sînt confruntate țările în .curs de dezvoltare. El a subliniat că țara sa sprijină procesul de pace inițiat de Grupul de la Conta- dora, îndreptat spre soluționarea pe cale pașnică a situației din America Centrală.La rîndul său, președintele mexican a apreciat că „mai mult decît oricînd avem acum datoria să luptăm pentru instaurarea unei noi ordini mondiale".Cei doi șefi de stat vor participa, joi, la conferința pentru dezarmare

a grupului celor șase țări semnatare a „Declarației de la Delhi", care se va desfășura în localitatea mexicană Ixtapa.CIUDAD DE MEXICO 5 (Agerpres). — Participanții la reuniunea internațională asupra păcii, dezarmării și dezvoltării, de la Ciudad de Mexico, au subliniat imperativul salvgardării păcii și al convenirii unor acorduri concrete și viabile care să ducă la înfăptuirea dezarmării. A fost evidențiată necesitatea ca imensele fonduri destinate în prezent cursei înarmărilor să fie orientate spre soluționarea gravelor probleme economice și sociale cu care se confruntă în special țările în curs de dezvoltare, spre crearea condițiilor pentru progresul general al popoarelor — relevă agenția Prensa Latina.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — Un grup de membri ai Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A. a introdus un amendament la proiectul de lege privind alocațiile militare ale Statelor Unite pe viitorul exercițiu financiar prin care se propune încetarea experiențelor nucleare începind de la 1 ianuarie 1987. Autorii acestui amendament au declarat, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Washington, că a sosit vremea să se întreprindă

acțiuni ferme pentru a se preveni declanșarea unei noi escaladări a cursei înarmărilor nucleare. In cadrul conferinței de presă s-a subliniat că perpetuarea experiențelor nucleare constituie o cale de sporire a arsenalelor de arme nimicitoare și creează un pericol pentru viitorul întregii omeniri. „Nici un fel de argumente nu pot sluji la justificarea continuării testelor nucleare" — au relevat autorii acestui proiect legislativ.
Peste 7000 de localități nipone - 

zone denuclearizate
TOKIO 5 (Agerpres). — In ca

drul acțiunilor antirăzboinice pri
lejuite de comemorarea a 41 de ani 
de la bambardamentul atomic asu
pra orașului Hiroshima, in această 
localitate niponă s-a desfășurat 
conferința primarilor municipiilor 
japoneze declarate „zone denuclea
rizate". In prezent, in întreaga Ja
ponie s-au declarat zone lipsite de

arme nucleare peste 7 000 de orașe și localități, precum și șapte pre
fecturi. Pe teritoriul acestora tră
iește mai mult de jumătate din 
populația tării.

Participanta la conferința de la 
Hiroshima au adoptat o rezoluție 
prin care cheamă întregul popor 
nipon să participe activ la acțiunile 
vizînd lichidarea armelor nucleare.

Rezolvarea problemei datoriilor externe impune 
așezarea relațiilor economice pe baze echitabile

ROMA

Programul noului guvern italian— prezentat in Senat

O continuă escaladă, 
cantitativă și calitativă. For" țele armate convenționale Înglobează, în structura lor, efective militare, armament, tehnologii cu diverse utilizări, în cadrul cărora o pondere importantă o are cea electronică, și beneficiază de amenajări, ca baze militare, depozite, sisteme de comunicații etc., menite să-i faciliteze acțiunile. Se apreciază că pa
tru cincimi din totalul cheltuielilor militare mondiale — la nivelul anului 1986 circa 1000 de miliarde de 
dolari — sint afectate pentru între
ținerea și dezvoltarea forței convenționale, ponderea principală revenind statelor care dispun de cele mai mari sisteme militare și altor cîtorva care fac eforturi susținute în domeniul militar.Procesul de amplificare — perfecționare a forței convenționale a fost însoțit, frecvent, de „zăngănitul" armelor și de utilizarea lor efectivă. Statistici O.N.U. învederează că în deceniile' postbelice au avut loc 150 de războaie, așa-zis locale, care au produs 20 de milioane de morți. La aceste date, o investigație românească mai adaugă că în perioada 1945—1982 forța convențională a fost utilizată efectiv, la diferite niveluri de intensitate — ciocniri, ocupații, războaie — de peste 560 de ori.Iar realitățile dovedesc că o bună parte a conflictelor „locale" au constituit tot atîtea ocazii de testare „pe viu", dacă se poate spune așa, a unor noi tipuri de arme convenționale tot mai perfecționate în ceea ce privește precizia, viteza, raza de acțiune și capacitatea de distrugere. De la armele așa-zis „inteligente", care se autoghidează, fără greș, spre obiectiv, la armele care nu pot fi detectate de inamic sau sînt detectate cu mare greutate, și de la realizarea unor noi substanțe explozibile ori incendiare, a căror forță întrece de zeci de ori tipurile echivalente din cel de-al doilea răzDoi mondial, pînă la armele „cvasi- nucleare", care echivalează, fiecare în parte, cu forța de care dispun regimente întregi de artilerie grea — panoplia armamentelor convenționale cunoaște o extindere permanentă tot mai primejdioasă, utilizarea lor fiind de natură să creeze pericolul unor distrugeri uriașe.Pe de altă parte, evoluțiile vieții internaționale atestă, fără echivoc, că utilizarea forței convenționale constituie un instrument „curent" de exercitare a politicii de forță și de amenințare cu forța, ca expresie a concepției nefaste că puterea militară ar putea rezolva contradicțiile interstatale. Totodată, așa după cum remarcă un studiu O.N.U., datorită interdependențelor statornicite pe arena mondială, a unor politici globale „se poate, pe de o parte, si 
aibă loc un transfer al conflictelor 
puterilor dinspre centru către pute
rile periferice, iar pe de altă parte, 
o angajare a puterilor din zonele de 
centru îți conflicte locale". Or, transferul de conflicte și angajarea in acestea a unor state nucleare este de natură să ducă Ia o escaladare de la mijloacele convenționale la cele nucleare, cu toate consecințele catastrofale ce ar decurge de aici pentru întreaga omenire.

Iată tot atîtea motive pentru care, susținînd propunerile de lichidare a armelor nucleare, în mal multe etape, pînă în anul 2000, România, prin glasul președintelui său, se pronunță șl pentru o reducere cu cel puțin 50 la sută, în decursul aceleiași perioade, a forțelor armate convenționale, incepînd cu țările puternic înarmate.
Direcțiile principale ale 

dezarmării convenționale. ° asemenea reducere ar trebui să aibă în vedere toate componentele forțelor armate convenționale. Este vorba, in primul rind, de arsenalele 
convenționale propriu-zise, a căror diminuare, pe lîngă înlăturarea unor mijloace de luptă de mare forță distructivă, ar contribui, în mod însemnat, la înlăturarea neîncrederii, suspiciunilor și animozităților acumulate in deceniile postbelice, favori- zînd, în același timp, în mare măsură și soluționarea problemei dezarmării nucleare — în condițiile în care nu o dată refuzul de a se proceda la o asemenea dezarmare este motivat tocmai prin existența unor dezechilibre sau disparități în domeniul armelor clasice.în al doilea rînd, o astfel de reducere ar trebui să aibă în vedere 
trupele, efectivele armate. într-ade- văr, în cadrul forței convenționale efectivele militare ocupă un loc central. Factorul uman este cel care acționează armamentul, care desfășoară „lupte". Desigur, dotarea tehnică are o valoare din ce în ce mai mare, dar ea nu poate fi abordată separat de efective pentru că numai oamenii pot pune în acțiune tehnologia. De aceea, în cadrul forței convenționale, efectivele militare constituie un indicator relevant pentru tendințele ce se manifestă în acest domeniu. Semnificația lui este subliniată, dintr-un anumit unghi, și într-un studiu O.N.U. în care se menționează : „cifrele care arată 
efectivele forțelor armate, atit de 
luptă cit și de sprijin, suscită, intre state, un sentiment de aprehen
siune și de neîncredere".Dar ce ne arată aceste cifre ?Se observă o creștere apreciabilă 
a efectivelor militare. Potrivit datelor puse în circulație de unele publicații de specialitate, reiese că la nivelul mondial, în două decenii (1964—1983), efectivele militare mondiale au evoluat de la 19 771000 la 28 355 000 de oameni, marcînd un spor de 43.4 la sută. Efectul negativ al acestei creșteri s-a manifestat cel puțin în două direcții. Pe de o parte au sporit instrumentele de forță, s-a accentuat militarizarea lumii, au crescut nesiguranța și neîncrederea. Pe de altă parte, cheltuielile în plus pentru cei 8 584 000 de militari (22 000 dolari de militar) cu care au sporit efectivele — cheltuieli care se ridică la circa 189 miliarde de dolari — constituie o uriașă irosire suplimentară de resurse, care a accentuat și mal mult dificultățile economice cu care se confruntă omenirea.Pe fondul general de sporire a efectivelor militare se înregistrează și o diseminare regională cu anumite caracteristici. La nivelul anului 1983, potrivit datelor publicate, ea s-ar fi prezentat astfel :

Efective milita
re in mii și pro
cente din tota

lul mondial

Efective milita
re la 1 000 lo

cuitori

Europa 9 940 — 35% 12,3
Asia de Est 8 547 — 30% 5,3
America de Nord 2 303 — 8,12% 8.9
Asia de Sud 2 119 — 7,47% 2,2
Orientul Mijlociu 2 114 — 7,45% 14,5
America Latină 1 715 — 6,04% 4,5
Africa 1 526 — 5,38% 3,3
Oceania 91— 0,32% 4,1Reiese clar că cele mai mari efec

tive militare sint in Europa care, Ia 
o populație ce reprezintă 17,36 la 
sută din totalul mondial, concentrea
ză mai mult de o treime din efec
tivele militare globale. De asemenea, faptul că pe continentul nostru sint 12,3 militari la mia de locui-

tori arată nivelul intens de militarizare, comparabil doar cu situația din zonele conflictuale ale Orientului Mijlociu.în Europa, cele mai mari efective militare le au cele două blocuri militare, N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, care dețin aproape 92 la

sută din efectivele continentului. Această preponderență iese în evidență și la o comparație globală (adică introducînd în calcul și efectivele din afara Europei), care învederează că cele două alianțe militare, în care trăiește ceva peste 20 la sută din populația lumii, dețin efective militare care reprezintă peste 40 la sută din totalul mondial. Această distribuție a efectivelor militare evidențiază cît este de necesar să se efectueze o micșorare radicală a lor pe continentul nostru.Procesul reducerii are ca o verigă hotăritoare diminuarea cheltuielilor militare. Evident, ar fi lipsit de sens să se procedeze la reducerea armamentelor convenționale și a efectivelor armate în condițiile în care însemnatele mijloace financiare astfel eliberate ar fi îndreptate spre alte scopuri militare, de pildă spre dezvoltarea și mai puternică a sectorului nuclear, militarizarea spațiului cosmic sau crearea de noi tipuri ori sisteme de arme (ecologic ș.a.). Dimpotrivă, reducerea forțelor armate convenționale va trebui să se reflecte în mod corespunzător în bugetele militare ale statelor, sumele devenite astfel disponibile ur- mînd să fie folosite pentru nevoile dezvoltării economice și sociale, în primul rînd ale țărilor rămase în urmă, ceea ce ar avea efecte binefăcătoare asupra progresului ansamblului omenirii.
Obiective realiste, în con

sens cu interesele generale 
ale popoarelor. Tocmai Plecînd de la asemenea realități, statele participante la Tratatul de la Varșovia au adresat statelor membre ale N.A.T.O., tuturor statelor europene recentul Apel cu privire la un program de reducere cu 25 la sută, pînă la începutul anilor '90, a forțelor armate și armamentelor convenționale din Europa și a cheltuielilor militare aferente, astfel încît forțele armate opuse de pe continentul nostru să fie micșorate cu peste un milion de oameni. Apreciind că acest program dă o perspectivă bună luptei pentru dezarmare și pace, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, în cu- vintarea sa la plenara din iunie a C.C. al P.C.R., că România ar fi dorit reduceri mai mari, dar consideră ca foarte important să se facă un început, reducerea cu 25 la sută preconizată fiind de natură să creeze condițiile pentru a se putea obține, pînă în anul 2000, o reducere cu cel puțin 50 la sută a forțelor armate, armamentelor și cheltuielilor militare.Fără îndoială, corelat cu programul de dezarmare nucleară în trei etape, pînă în anul 2000, propus de Uniunea Sovietică, aceasta ar deschide, pentru prima oară, perspectiva reală de a se trece la dezarmare, ar da un nou și viguros impuls luptei popoarelor pentru eliminarea completă a războaielor din viața omenirii.Cursa înarmărilor se dovedește a fi un fenomen extrem de complex, in care se împletesc, la diferite niveluri și în cadrul marilor sisteme militare, armele de distrugere în masă — nucleare, chimice — și armele convenționale. Ca urmare, dezarmarea nu poate fi și ea decît tot un proces cuprinzător, care să vizeze toate componentele forței militare. Programul complex preconizat de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu răspunde tocmai acestei cerințe, avînd în centrul său dezarmarea nucleară, dar preocu- pîndu-se, în același timp, intens, într-o viziune sistemică și corelativă și de celelalte componente ale dezarmării — dezarmarea chimică, convențională, reducerea cheltuielilor militare etc.Inițiativele președintelui României au meritul de a constitui soluții realiste, viabile, corespunzătoare intereselor tuturor națiunilor. Căci aspirația majoră a omenirii continuă să fie o lume lipsită de războaie și lipsită de arme, indiferent de tipul și structura lor.

Dr. Traian GROZEA

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).— Povara în creștere a datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare este o consecință directă a politicii economice discriminatorii a statelor industrializate occidentale— a declarat, în cadrul unei întîl- niri cu ziariștii desfășurată la New York, Roger Lawrence, reprezentant al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Această problemă, a adăugat ei, doblndește un caracter

tot mai acut șl necesită o rezolvare urgentă. Reprezentantul U.N.C.T.A.D. a relevat că pentru rezolvarea acestei probleme sînt necesare negocieri între statele industrializate și țările in curs de dezvoltare, care să ducă la reducerea poverii datoriilor externe, la diminuarea ratei dobînzilor la împrumuturi, eliminarea barierelor protecționiste și majorarea prețurilor la produsele exportate de țările sărace ale lumii.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri americano-egiptene • Un raport al secretarului 

general al O.N.U. • Incidente israeliano-libanezeCAIRO 5 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută presei, vicepreședintele S.U.A., George Bush, aflat în vizită la Cairo, a arătat că în cadrul discuțiilor cu președintele Egiptului, Hosni Mubarak, au fost abordate probleme privind eforturile de pace în Orientul Mijlociu și o serie de subiecte economice, Informează a- genția M.E.N. Bush a precizat că au fost examinate totodată o serie de probleme internaționale și evoluțiile negocierilor egipteano-israeliene in problema zonei Taba.NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite a fost difuzat un raport al secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în care se subliniază necesitatea de a se acorda un ajutor economic și social poporului palestinian, transmite agenția T.A.S.S. In raport sînt subliniate condițiile grele în care trăiește poporul palestinian datorită politicii expansioniste a Israelului.BEIRUT 5 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore, în sudul Libanului au fost înregistrate noi incidente între forțele, is'țaeliene de ocupație și rezistența libaneză.

Corespondenții din zonă al agenției KUNA informează că luptătorii libanezi din rezistență au declanșat acțiuni de luptă împotriva unei poziții a așa-zisei „Armate a Libanului de Sud" — creată și finanțată de Israel. 15 persoane au fost rănite, arată KUNA.Pe de altă parte, militarii Israe- lieni au bombardat satele din acest sector, provocînd importante pagube materiale.BEIRUT 5 (Agerpres). — Forța de securitate, compusă în majoritate din militari ai armatei și poliției libaneze, amplasată de luni și în suburbiile din sudul capitalei Libanului, și-a început operațiunile de supraveghere. Una din arterele pe care se patrulează în permanență este șoseaua care leagă orașul cu aeroportul internațional. Vehicule militare și transportoare de trupe au înființat puncte de control mobile.In același timp, marți a fost înregistrată o scurtă izbucnire a duelurilor de artilerie între milițiile rivale peste linia de demarcație între estul și vestul Beirutului. O persoană a fost ucisă și alte șapte au fost rănite în urma exploziilor proiectilelor de o parte și de alta a liniei de demarcație.
Acord la ConferințaGENEVA 5 (Agerpres). Miniștrii petrolului din cele 13 țări membre ale O.P.E.C., reuniți la Geneva, au ajuns marți la un acord privind diminuarea cotelor de producție a țițeiului in scopul controlului prețurilor. Documentul urmează să intre în vigoare la 1 septembrie și va fi valabil 60 de zile — informează agenția Associated Press.

ministerială a O.P.E.C.Miniștrii de resort din țările membre ale Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol se vor reuni din nou, probabil la începutul lunii octombrie, pentru a decide fie prelungirea acestui acord, fie stabilirea unor cote permanente de producție ce vor fi repartizate între statele membre ale O.P.E.C.

ROMA 5 (Agerpres). —Primul ministru al Italiei, Bettino Craxi, a prezentat marți, în Senat, programul noului său guvern de coaliție pen- tapartită în vederea obținerii votului de învestitură. In discurs se precizează că acordul politic între partidele democrat-creștin, socialist, socialist-democratic, republican și liberal asupra programului guvernului are în vedere perioada de 20 de luni care desparte Italia de alegerile legislative.După ce a trecut în revistă activitatea economică a țării în prima perioadă a acestui an, Bettino Craxi a estimat că trebuie să se acționeze în continuare pentru stabilitate politică, pentru consolidarea economiei. El a considerat un fapt negativ situația forței de muncă a țării, caracterizată de șomaj, și mo

dul In care se reflectă aceasta în special în Mezzogiorno (sudul italian, rămas în urmă din punct de vedere economic), fapt ce provoacă „o deosebită preocupare". Primul ministru a abordat și unele chestiuni de ordin juridic ale țării, punînd accentul pe lupta împotriva terorismului, a criminalității și a altor fenomene, cum sînt delincventa, consumul și traficul de droguri — Informează agenția A.N.S.A.Bettino Craxi s-a referit apoi Ia poziția Italiei față de problemeh Orientului Mijlociu, față de cele ale Pieței comune vest-europene și a abordat alte probleme internaționale.Declarația premierului italian este urmată, de dezbateri în Senat, care se vor încheia prin operațiunea votului de învestitură.
Critici la adresa poziției concesive 

a guvernului britanic față de regimul 
de apartheid din R.S.A.LONDRA 5 (Agerpres). — Comunicatul dat publicității la Londra la încheierea reuniunii șefilor de Stat sau de guvern din Anglia, Australia, Bahamas, Canada, India, Zambia și Zimbabwe — țări membre ale Com- monwealthului — precizează că nu s-a ajuns la un acord asupra instituirii de sancțiuni economice cuprinzătoare și obligatorii împotriva regimului rasist de la Pretoria. Agențiile internaționale de presă relatează că, în timp ce toți ceilalți participant! s-au pronunțat în favoarea adoptării unor măsuri ferme împotriva regimului minoritar din R.S.A., considerind că acestea „sînt un imperativ moral și politic", guvernul conservator britanic s-a situat în continuare pe poziția cunoscută, de împotrivire față de instituirea unor asemenea sancțiuni.In fața presiunilor opiniei publice interne și internaționale, premierul Margaret Thatcher s-a văzut nevoită să propună adoptarea, unor „măsuri limitate", cum ar fi reducerea voluntară a investițiilor firmelor britanice și a turismului în R.S.A. — măsuri considerate însă insuficiente și inacceptabile de ceilalți participanți.LONDRA 5 (Agerpres) — Opoziția Marii Britanii față de instituirea unor sancțiuni economice globale împotriva regimului de apart

heid de la Pretoria a determinat eșecul reuniunii la nivel înalt a Commonweal thului de la Londra și a provocat dezamăgirea tuturor celorlalți participanți — relatează agenția United Press International. Exprimînd această stare de Spirit, primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a declarat că, la fel ca statele africane din prima linie, poporul sud-african s-a convins că premierul britanic sprijină ferm apartheidul.La rîndul ei, agenția Reuter notează că poziția guvernului conservator britanic a generat critici aspre din partea opoziției interne, ca și a altor forțe politice care se opun sistemului bazat pe discriminare rasială. „Măsurile limitate" propuse de Margaret Thatcher sînt inutile — a afirmat Donald Anderson, purtător de cuvînt pentru probleme externe al Partidului Laburist. Prin această atitudine, Marea Britanie s-a izolat de restul Commonwealthului și, în același timp, nu a făcut nimic pentru a schimba situația din Republica Sud-Africană — a spus el.De asemenea, președintele mișcării antiapartheid din Marea Britanie, Trevor Huddleston, a apreciat că așa-numitele concesii făcute de Marea Britanie în problema sancțiunilor sînt „nesemnificative și, în același timp, inutile".
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ÎN LEGĂTURĂ CU RELAȚIILE 
SOVIETO-IRANIENE. Președintele Prezidiului Sovietului Suprem ' al U.R.S.S., A. Gromîko, a primit un mesaj din partea președintelui Republicii Islamice Iran, Aii Khamenei, îri care se exprimă dorința conducerii Iranului de a dezvolta relații de bună vecinătate cu Uniunea Sovietică, relatează agenția T.A.S.S. Mesajul a fost remis cu prilejul primirii lui Jawad Larijani, adjunct al ministrului de externe al IranUlui. A. Gromîko a subliniat că Uniunea Sovietică este adepta unor relații bune cu Iranul și se pronunță pentru dezvoltarea lor, atît în domeniul politic, cît și în cel economic.In cadrul convorbirilor a fost, de asemenea, examinată problema războiului dintre Iran și Irak, anunță agenția T.A.S.S.

ATAC ASUPRA UNEI BAZE 
BRITANICE DIN CIPRU. Un grup de persoane neidentificate a atacat cu rachete și mortiere baza aeriană britanică din localitatea cipriotă Akrotiri. In urma atacului, două persoane au fost rănite. Atacatorii au dispărut la bordul unui autovehicul. într-o declarație dată publi

cității, guvernul cipriot a condamnat acest atac, subliniind că „asemenea acte de violență, indiferent de identitatea și motivele celor care le săvîrșesc, au inevitabil consecințe negative asupra Ciprului și a poporului cipriot".
FONDUL MONETAR INTERNA

ȚIONAL (F.M.I.) a hotărit ■ să re
ducă de Ia 7 la 6 Ia sută rata 
dobinzii la împrumuturile acordate 
țărilor membre. Această reducere 
intră în vigoare retroactiv de la 
1 mai și este valabilă pînă la 1 
noiembrie, ea urmind să fie revi
zuită la fiecare șase luni.

COOPERARE IN SPAȚIU. La 
Viena s-au deschis lucrările unui 
seminar pe tema „Viitorul coope
rării internaționale in spațiu". Lu
crările au fost ddschise de minis
trul austriac de externe, Peter 
Jankowitsch, care s-a pronunțat 
pentru intensificarea controlului 
armelor in spațiu și a apreciat că 
tehnologia spațială trebuie să fie 
„protejată de evoluțiile politice și 
tehnice eronate".

CAMPANIE ANTIDROG. Alar
mat de creșterea consumului de

stupefiante și a numărului victi
melor pe care acesta le provoacă, 
mai ales in rîndurile tineretului, 
președintele Ronald Reagan a 
anunțat inițierea unei campanii la 
nivel național pentru combaterea 
consumului și traficului de droguri 
in Statele Unite. Președintele a 
arătat că vor fi instituite pedepse 
mai aspre pentru traficanți și că 
guvernul american va extinde coo
perarea cu alte țări pentru a opri 
fluxul de droguri spre S.U.A. Po
trivit unor specialiști, in prezent 5 
milioane de americani consumă in 
mod curent cocaină, iar aproape 20 
de milioane — marijuana.

CONVORBIRI. Emirul Kuweitului, șeicul Jaber Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, a conferit marți cu președintele Gambiei, Dawda Kairaba Jawara, aflat în vizită în Kuweit. Convorbirile s-au concentrat asupra relațiilor bilaterale și a modalităților de dezvoltare a lor. Au fost discutate totodată probleme africane și arabe de interes reciproc.
INCENDII DE PĂDURE. In 

nord-vestul Statelor Unite au iz
bucnit puternice incendii de pă

dure. Pină in prezent, incendiile au 
cuprins păduri din trei state — 
Oregon, Idaho și Washington — 
cu o suprafață totală de 40 000 
hectare, relatează agenția T.A.S.S. 
La combaterea sinistrului, datorat 
secetei, participă aproximativ 2 000 
de pompieri.

ARESTĂRI LA SEUL. într-o încercare de a curma demonstrațiile tinerilor sud-coreeni, care continuă și in aceste zile, autoritățile de la Seul au ordonat arestarea unui mare număr de studenți militanți pentru democrație. Potrivit unui post de radio sud-coreean, citat de agențiile de presă, ordinul se referă la arestarea a 148 de tineri.
NUMIRE. Regele Thailandei, Bhumibol Adulyadej, l-a numit in funcția de prim-ministru al țării pe generalul Prem Tinsulanonda — informează agențiile de presă. Prem Tinsulanonda, aflat la al treilea mandat, urmează să formeze un nou guvern de coaliție cu participarea a cel puțin patru partide politice care au obținut cele mai multe locuri în parlament la alegerile legislative anticipate desfășurate la 27 iulie.
CĂLDURĂ RECORD. La Berlin, 

ziua de 4 august a fost cea mai 
călduroasă zi a anului, mercurul 
termometrelor indicind 36—37 gra
de Celsius. De altfel, după cum 
menționează agenția A.D.N., o ase
menea temperatură se semnalează 
pentru prima oară la Berlin la 4 
august, de la începerea, în 1893, 
a înregistrărilor meteorologice in 
această regiune.
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