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In întîmpinarea 
MARII NOASTRE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 
a făcut o vizită de lucru in județul Constanța

ȘĂRBĂȚOR[ NAȚIONALE

Puternică mobilizare 
pentru îndeplinirea 

exemplară a sarcinilor de plan
In aceste zile de august, în întreaga țară, în în

treprinderile industriale și pe șantierele de investi
ții, în institutele de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică, în agricultură, se fac eforturi deosebite 
pentru a se obține în ampla întrecere socialistă de
clanșată în cinstea marii sărbători naționale ,de la 
23 August rezultate de prestigiu, realizări cit mai 
substanțiale in îndeplinirea sarcinilor economice. 
Practic, în toate sectoarele de activitate se muncește 
intens pentru îndeplinirea ritmică, integrală a pla

nului Ia producția fizică și, în primul rînd, la export. 
Acum, in preajma zilei de 23 August, țara oferă 
imaginea unui vast șantier al muncii tenace, sus
ținute pentru îndeplinirea sarcinilor și hotărîrilor 
Congresului al Xlll-lea al partidului.

Din numeroasele vești sosite la redacție, ne oprim 
astăzi asupra cîtorva succese deosebite obținute de 
colectivele muncitorești dintr-o serie de unități din 
județele Bistrița-Năsăud, Suceava și Mureș.

UN NOU DIALOG DE LUCRU IN CARE SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI A STABILIT MĂSURILE CE SE IMPUN 
PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR CE REVIN JUDEȚULUI IN ACEST AN Șl IN ÎNTREGUL CINCINAL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a făcut, 
simbăta, 8 august, o vizită de lucru in județul Constanța.

Noul dialog de lucru se înscrie 
în cadrul analizelor efectuate de 
secretarul general al partidului, în 
ultima perioadă, împreună cu oa
meni ai muncii din unități econo
mice, de pe mari șantiere de in
vestiții și din alte sectoare de ac
tivitate, cu reprezentanții organe
lor locale de partid și de stat, în 
vederea stabilirii măsurilor ce se 
impun pentru îndeplinirea, în cele 
mai bune condiții, a sarcinilor de 
plan pe acest an și pe întregul cin
cinal.

La începutul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, s-a în- 
tilnit, în municipiul Constanța, cu 
muncitorii și specialiștii ce lucrea
ză în domeniile activității portuare 
și construcțiilor de nave — 
sectoare care dețin o pondere în
semnată în economia județului.

Pe platforma terminalului de 
conteinere a PORTULUI CON
STANTA — principala poartă 
maritimă a țării — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați cu puternice urale și ovații, cu 
multă însuflețire de mii de oa
meni ai muncii, docheri și mecani
zatori, de marinari ai flotei noas
tre maritime, de locuitori ai muni
cipiului Constanța. In această pri
mire entuziastă și-au găsit o vi
brantă expresie sentimentele de 
dragoste și profundă stimă pe care 
locuitorii municipiului Constanța, 
întregul nostru popor le poartă 
secretarului general al partidului 
pentru activitatea neobosită ce o 
consacră, cu neasemuită dăruire și 
înflăcărat patriotism, cauzei pro
gresului și înfloririi patriei, bună
stării și fericirii poporului. In a- 
celași timp, ei au exprimat, 
direct și cald, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu profunda re
cunoștință pentru atenția acordată 
muncii lor, pentru grija manifes
tată față de dezvoltarea portului 
Constanța, care, prin transpunerea 
în viață a orientărilor și indicații
lor secretarului general al parti
dului, a cunoscut un amplu proces 
de extindere și modernizare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați, cu deosebit respect, de 

primul secretar al comitetului ju
dețean de partid, Mihai Marina.

O formațiune alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a 
prezentat onorul.

Un grup de pionieri și*  șoimi ai 
patriei, de tinere și de marinari 
au oferit buchete de flori.

• reportaje • însemnări •

La vizită au participat tovarășii 
Emil Bobu,' Gheorghe Oprea, 
Silviu Curticeanu.

Dialogul de lucru a prilejuit 
examinarea unor probleme esen
țiale privind activitatea ce se des
fășoară în portul Constanța, uni

tate complexă, ■ de ’ mare importan
ță pentru economia noastră na
țională. Au fost prezenți la aceas
tă analiză Pavel Aron, ministrul 
transporturilor și telecomunicați
ilor, contraamiral Gheorghe An- 
ghelescu, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicați
ilor, șef al Departamentului trans
porturilor navale, căpitan de ran
gul I loan Pasidea, comandant 
unic al portului, alte cadre de con
ducere și specialiști.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate date semnifi
cative privind principalele etape 
de dezvoltare a portului. S-a ară
tat că, potrivit indicațiilor secre
tarului general al partidului, por
tul s-a extins continuu, în prezent 
avînd o capacitate instalată ce 
poate asigura un trafic de 120 000 
tone mărfuri pe zi. Prin finaliza

rea lucrărilor în curs de desfășu
rare, pînă Ia sfîrșitul actualului 
cincinal vor spori considerabil 
suprafața ■portului, lungimea di
gurilor de adăpostire, a fronturilor 
de acostare, precum și capacitatea 
depozitelor acoperite. Ca urmare 
a acțiunii de modernizare, portul 
Constanța poate primi, la ora ac
tuală, orice tip de nave. S-a infor
mat că numai în această zi, la da
nele portului se aflau, în operații 
de încărcare-descărcare, 68 de 
nave sub diferite pavilioane. în 
același timp, a fost prezentat sta
diul lucrărilor la zona liberă a 
portului, unde s-au executat, pînă 
în prezent, lucrări de amenajare a 
cheiurilor și se acționează intens 
la digurile de adăpostire, precum 
și la terminalul feribotului.
(Continuare în pag. a III-a)

Toate contractele
Recent, la o expoziție internațio

nală organizată intr-o tară euro
peană cu tradiție în domeniul sticlă
riei, produsele ÎNTREPRINDERII 
DE STICLĂRIE MENAJ DIN BIS
TRIȚA au fost apreciate în mod 
special. Drept urmare, pe adresa 
unității a sosit o nouă comandă de 
citeva zeci de mii de produse din 
cristal. Colectivul bistrițean S-a spe
cializat în executarea acestor pro
duse deosebit de delicate, de mare 
finețe. 90 la sută din producția în
treprinderii este destinată expor
tului.

— Mai exact, ne precizează tova
rășul Francisc Schweller, directorul 
întreprinderii, exportăm peste 1300 
de sortimente în Franța, Irlanda, 
Canada, Elveția, Italia și R.F.G. Co
menzile pe care le primim de
monstrează că produsele noastre sînt 
apreciate. Ca urmare a faptului că 
am trimis mostre și pliante la di
verse tîrguri și expoziții, pe adresa 
întreprinderii sosesc zi de zi tot mai

r

să contribuie la întărirea bazei de materii prime si energetice,
la creșterea necontenită a producției de cărbune

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Profund animați de cele mai calde sentimente de 

stimă și prețuire, de dragoste și respect cu care 
întregul popor vă înconjoară, participanții la adunarea 
festivă din Petroșani, consacrată sărbătoririi „Zilei 
minerului", își îndreaptă, in aceste clipe, gindurile 
pline de recunoștință spre dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, dînd expresie profundei 
gratitudini pentru activitatea eroică ce o desfășurați 
in conducerea societății, pentru tot ceea ce întreprin
deți spre binele și fericirea națiunii noastre socialiste.

Prin mutațiile care au schimbat din temelii munca 
și viața noastră, Valea Jiului, așa cum se înfățișează 
astăzi, cu un minerit modern și cu orașe înfloritoare, 
se înscrie ca o realizare de seamă în grandiosul bilanț 
al prefacerilor fără precedent petrecute în țara noastră, 
în epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al parti
dului, care a intrat în conștiința națiunii sub numele 
genialului ctitor ai României socialiste moderne — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Sărbătoarea tradițională a minerilor este puternic 
marcată, si in acest an. de spiritul de angajare mun
citorească ce străbate activitatea colectivelor noastre, 
hotărite să intimpine mărețul eveniment politic al 
anului — Conferința Națională a partidului — cu un

amplu și semnificativ raport al faptelor de muncă, să 
cinstească glorioasa aniversare a eliberării patriei cu 
noi succese pe frontul cărbunelui. Vă raportăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în întreaga 
noastră muncă acționăm fără preget pentru a da viață 
sarcinilor și indicațiilor ce ni Ie trasați, așa cum s-au 
desprins și din lucrările recentei ședințe a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pentru a contribui 
la întărirea bazei de materii prime și energetice a 
țării și, prin aceasta, la accelerarea ritmului de dez
voltare multilaterală a patriei. Printr-o mobilizare 
susținută și prin valorificarea tot mai bună a po
tențialului tehnic modern de care dispunem, am 
obținut de la an Ia an creșterea substanțială a pro
ducției de cărbune, îndeosebi prin extinderea tehnolo
giilor moderne. Folosim și acest prilej sărbătoresc 
pentru a ne reînnoi angajamentul de a acționa 
cu întreaga noastră capacitate și energie creatoare 
pentru a transpune in viață hotăririle stabilite de 
Congresul al XIII-lea, strălucitele dumneavoastră 
indicații și orientări care asigură progresul neîntrerupt 
al patriei.

Din adincul inimilor noastre de mineri vă adresăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urarea de multă sănătate și putere de muncă, spre 
binele și fericirea întregului popor, împreună cu tra
diționalul salut mineresc de „Noroc bun".

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVĂ DIN PETROȘANI 
CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII „ZILEI MINERULUI*

i

’ Oameni despre care faptele vorbesc 
mai mult decit vorbele

Acolo toate drumurile 
duc înspre biografiile oa
menilor. Oameni și locuri 
și rosturi se întrepătrund, 
se „strigă", în orașul Borșa 
din „ județul Maramureș. 
L-am numi orașul adine, 
gindindu-ne că o parte în
semnată dintre locuitorii 
săr muncesc în mină’. ’ că, 
o dată cu ei. la fiecare 
schimb, orașul coboară în 
adine si urcă, de asemenea, 
la suprafață, o dată cu ei ; 
l-am numi orașul de lin
gă cer, gîndindu-ne că o 
parte, nu mai puțin însem
nată, dintre locuitorii săi 
muncesc in parchetele fo
restiere de pe înălțimi — 
prin ei. orașul se înalță 
pînă acolo.

Am vorbit cu mulți ; sînt 
scumpi la vorbă, economi. 
Mai. cu seamă am dialogat 
cu faptele lor. Au planuri 
îndrăznețe ; înfăptuirile de 
pină acum le certifică, le 
sînt o garanție. Faptele îi 
îndreptățesc să povesteas
că despre tot ce-i încon
joară — despre oraș — po- 
vestindu-se.

★
Da. planul pe primul se

mestru s-a realizat. Nu, 
nu vede nimic deosebit în 
asta. Ar fi fost într-adevăr 
ceva deosebit dacă nu s-ar 
fi realizat. Nume de frun

onorate în avans
multe comenzi pe care, fără excep
ție, le onorăm la termen și in con
diții de calitate ireproșabilă.

Este știut că, pe plan mondial, în 
industria sticlei este o mare concu
rență. Cum se explică atunci marea 
cerere a produselor întreprinderii din 
Bistrița pe piața externă ?

— Simplu, acordind atenție sporită 
creației — ne spune maistrul Ion 
Mărginean. Gîndlnd și regîndind, 
căutînd forme și desene mai izbutite, 
intr-un cuvînt împletind meseria cu 
arta. Și încă un amănunt : dacă 
pînă nu de mult aveam formații și 
decoratori specializați pe anumite 
firme, acum avem și creatori de 
modele specializați pe anumite fir
me. Aceștia cunosc cei mai bine fluc
tuațiile modei, gusturile tradiționale 
ale partenerilor noștri.

Ce înseamnă rapida adaptare Ia 
solicitările partenerilor externi o 
demonstrează cu prisosință întîmpla- 
rea la care ne vom referi pe scurt 
în rîndurile ce urmează. In urmă cu 

tași ? Toți sînt fruntași. 
Altfel spus, își văd de 
treabă ; dacă nu și-ar ve
dea de treabă n-ar • fi 
pe-aici. Numiți-i pe toți. 
N-aveți spațiu ? Noi avem.

Inginerul Sallak Andrei, 
directorul minei Gura Băii, 
vorbește puțin. Descurajant

mecanizarea principalelor 
operații, prin îmbunătăți
rea și adecvarea la specific 
a tehnologiei de lucru, prin 
optimizarea circuitelor de 
transport.

...Ochii se obișnuiesc 
greu să deslușească pe în
tuneric. Oamenii apar ca

ȚĂRII

de puțin, din punctul de 
vedere al unui reporter.

11 completează Tomoiagă 
Vasile, secretarul comitetu
lui de partid al întreprin
derii miniere Borșa, care 
m-a condus pînă aici.

Gura Băii e un exemplu. 
Unul spectaculos ce-i drept. 
E situată la 1 320—1 460 m 
altitudine. (Are adîncimi 
înalte, gîndesc). Galeriile 
sale, însumate, au aproxi
mativ 70 km ; dar amănun
tul acesta încă nu spune 
mare lucru. La ora actuală, 
efectiv se muncește în pa
tru orizonturi ; o serie de 
abataje au fost, pe parcurs, 
abandonate. s-au deschis 
altele noi. Din 1985 pină în 
prezent am ridicat produc
tivitatea cu 40 la sută ; prin

niște siluete fumurii, ase
mănători pină la identitate.

— Noroc bun !
— Noroc bun 1 Merge 

treaba 1
— Trebe să meargă.
Nici subinginerul Vlașin 

Simion nu se deslușește 
prea bine. Trebuie să mi-1 
închipui, așa cum l-am vă
zut la intrarea în mină : 
înalt (dacă înaintează pe 
linia ferată, ca acum, tre
buie să se ferească mereu 
să nu atingă cu casca fi
rul electric al locomoti
vei), înfășurat într-o tă
cere îngindurată, trudin- 
du-se să pară mai'matur 
decît este, privirile aproa
pe copilărești contrazicin- 
du-1 mereu. E cei mai 
tinăr șef de sector.

citeva zile a sosit la Bistrița un re
prezentant al unei firme din R.F.G., 
care solicita un anumit tip de pro
dus. Dorea să afle dacă aici se poa
te executa în serie un anumit model 
nou adus cu el. Discuțiile nu au 
durat mai mult de 20 de minute. In 
final partenerului de peste hotare 1 
s-a pus în față produsul. Comanda a 
fost perfectată pe loc.

Dar să vedem cum este organizată 
și cum se desfășoară producția de 
export. In atelierul gravură se re
găsesc practic toate produsele desti
nate exportului. La capătul liniei, 
controloarea de calitate Maria Ser- 
meșan verifică cu atenție fiecare 
produs în parte. „Avem în’lucru 17 
articole, ne spune interlocutoarea. 
Pjnă la sfîrșitul schimbului trebuie 
realizate 252 de seturi. Ritmul fa
bricației este cel înscris în grafice. 
Calitatea ? Ireproșabilă. De altfel, 
noi nu mai lucrăm demult pe cate
gorii de calitate. Cînd aproape în
treaga producție se exportă, toate
(Continuare în pag. a III-a)

T

— Cum v-ați apropiat de 
mină ? Exista o tradiție in 
familie ?

-—Nu exista, dar acuma 
există. Soția e tot subingi- 
ner de mină, lucrează cu 
mine aici. Am fost colegi 
de facultate la Baia Mare. 
Băiatul nostru — o să-I 
vedeți, mă așteaptă la ie
șirea din șut, mergem la 
med — pare că-i place și 
lui mina. în fine, deocam
dată are 9 ani. Fetița n-a 
exprimat pînă acum nid 
o opțiune ; la anul merge 
la școală.

— Rezultatele dumnea
voastră, ale sectorului pe 
care. îl conduceți vă pre
zintă ca pe un om de ex
cepție.

— Mă scol la patru di
mineața. Fac naveta din 
Moisei. Acolo locuim. Nu 
ne îndurăm să părăsim 
casa bătrînească și să ne 
mutăm în Borșa. Un om 
de excepție ?

★
Oamenii. .Trebuie să-i 

iubești ca să-i cunoști, să-i 
pricepi.

In verile limpezi — cum 
e aceasta — mult după ce 
sosește ultimul autobuz de 
Baia Mare, după ce ulti-

(Continuare în pag. a V-a)
y
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Prin buna folosire a mijloacelor mecanice și mobilizarea puternică a forțelor umane

LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂ
-EFECTUATE EXEMPLAR!

La udarea culturilor, 
posibilitățile sint mult mai mari

„ZIUA MINERULUI11
Adunarea festivă

La Teatrul de Stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani a avut loc, 
sîmbătă dimineața, o adunare festi
vă consacrată ..Zilei minerului", zi 
în care — printr-o frumoasă tra
diție, statornicita de partidul sista
tul nostru — tara li sărbătorește 
ne cei care, cu abnegație, curai și 
dăruire, scot la * lumină comorile 
din adîncuri.

Au luat parte oameni ai muncii 
din intrenrinderile extractive si de 
preparare ale Văii Jiului, din cele 
producătoare de mașini si utilaje 
pentru subteran, institute de învă- 
tămint. cercetare si proiectare, din 
alte unităti economice ale acestui 
important bazin carbonifer.

Au fost prezenti tovarășii Radu 
Bălan, prim-secretar al Comitetu
lui județean Hunedoara al P.C.R.,

membri ai conducerii Ministerului 
Minelor. Petrolului si Geologiei, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid si de stat.

Adunarea festivă a Lost deschisă 
de tovarășul Ion Resiga, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal Pe
troșani al P.C.R.

Despre semnificația evenimentu
lui a vorbit tovarășul ing. Titus 
Costache, director general adjunct 
al Combinatului minier Valea Jiu
lui.

în cadrul adunării, minerilor 
le-au fost prezentate, din partea 
Biroului Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R. si Ministeru
lui Minelor, Petrolului și Geologiei, 
calde mesaie de felicitare pentru 
activitatea desfășurată si rezulta

tele obținute în primele 7 luni ale 
anului, urări de sănătate, fericire 
si noi succese în înfăptuirea sar
cinilor si angajamentelor pe acest 
an și pe întregul cincinal.

într-o atmosferă de puternică 
angajare patriotică, participanții la 
adunare au adresat o tele
gramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România.

★
Adunări festive consacrate „Zilei 

minerului" au avut loc în unită
țile extractive, combinatele si cen
tralele miniere de ne întreg cu
prinsul patriei. ,

(Agerpres)

Lipsei acute de precipitații în ju
dețul Brăila i se contrapune, în con
tinuare, efortul deosebit depus la 
irigarea culturilor, folosindu-se in 
acest scop toate mijloacele și sur
sele de apă. Este rezultatul măsu
rilor luate de comandamentul jude
țean al agriculturii. Iată cîteva as
pecte pozitive constatate pe teren, 
dar și unele probleme ce trebuie re
zolvate.

La începutul lunii august, apele 
riului Șiret au fost „forțate" să ia 
calea cîmpiei „însetate" din perime
trul cooperativelor agricole Salcia — 
Tudor Vladimirescu — Racovița. 
Despre ce este vorba 7 Din inițiati
va și cu sprijinul direct al comite
tului județean de partid, prin buna 
folosire a forțelor mecanice și u- 
mane existente pentru zona indi- 
guită — situată la confluența râu
rilor . Buzău — Șiret (unde sînt în
tinse teritorii fără amenajări .de iri
gații în mari sisteme) — s-a reali
zat, în cîteva zile, un ingenios sis
tem de irigare. Aici, rețeaua de ca
nale de desecare a fost transforma
tă pentru aducțiunea și distribuirea 
apei. în acest fel, s-a creat posibili
tatea irigării unei suprafețe de a- 
proape 1 000 hectare.

O altă inițiativă valoroasă con
semnăm și în zona cooperativei a- 
gricole Grădiștea. Aici, folosindu-se 
un canal mai vechi de desecare, 
lung de 2 kilometri, prin care este 
adusă apa din riul Buzău, se irigă 
o suprafață de 200 hectare. De ase
menea. a fost creată o rețea de con
ducte subterane care va putea fi in
tegrată în ansamblul viitoarelor ame
najări de irigații în marele sistem.

Iată cîteva probleme care își aș

teaptă rezolvarea operativă. Dintr-o 
chemare a Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului 
Brăila reținem : „Conducerile
I.E.E.L.I.F.. ale sistemelor, brigăzi
lor, formațiilor de lucru, întregul 
personal care participă la executa
rea lucrărilor de irigații, la exploa
tarea sistemelor la irigat să se con
sidere mobilizat zi și noapte pen
tru a asigura funcționarea neîntre-

aici manifestă interes sporit pentru 
aplicarea udărilor. „Zilnic,, la iri
gat sînt programate 816 hectare. 
Irigăm, în plus, prin brazdă, 200 
hectare porumb și 130 hectare legu
me, iar prin inundare — 150 cu po
rumb la C.A.P. Ciocile. Tot prin 
brazdă irigăm 110 hectare legume 
la C.A.P. Roșiori și 55 hectare la 
C.A.P. Colțea. Avem culturi fru
moase de porumb, floarea-soarelui.

IN JUDEȚUL BRĂILA

ruptă a tuturor stațiilor de pompa
re și de punere sub presiune a în
tregii rețele hidrotehnice, a fiecărei 
antene și hidrant în parte, luînd 
măsuri operative de înlăturare a de
fecțiunilor cane se produc". Unele 
din aoeste prevederi nu se aplică. 
Să demonstrăm. în ziua de 1 august, 
inginerul Miroea Țăranu, directorul 
I.A.S, Dudești, ne aducea la cunoș
tință unele „anomalii" în funcțio
narea unor stații de pompare : „U- 
nele stații de pompare nu funcțio
nează la întreaga capacitate. Bună
oară, stația 50 lucrează cu 1,5—2 at
mosfere, stația 51+83 — cu_L8...at-. 
mosfere. Stația AE — 9. care, în 
mod normal ar trebui să dispună de 
4 agregate de pompare, nu are de- 
cit două, iar presiunea normală nu 
e asigurată ș.a.m.d.". în ziua de 3 
august ne deplasăm în consiliul a- 
groindustrial Dudești. De la ingine- 
rul-șef al consiliului' agroindustrial. 
Ion Șerban, aflăm că agricultorii de

legume, soia etc., dar...“. Aveam să 
ne convingem de acest „dar" la fața 
locului, iar ceea ce am văzut ne-a 
obligat să tragem concluzia că in 
consiliul agroindustrial Dudești — 
cu o suprafață totală la irigat de 
21 595 hectare — se intîmpină greu
tăți mari la aplicarea udărilor. 
Greutățile sînt generate de funcțio
narea necorespunzătoare a stațiilor 
de punere sub presiune, apartinînd 
de I.E.E.L.I.F. Brăila. Pe teritoriul 
C.A.P. Dudești. bunăoară, unde su
prafața amenajată pentru irigat 
însumează aproape 6 500 hectare, 
din numărul mare de stații doar una 
singură funcționează mai bine. Ne 
oprim la stația 51+83. De la electro
mecanicul stației. Radu Bounegru, 
aflăm că pentru a funcționa la în
treaga capacitate aceasta ar trebui 
să aibă 7 pompe. Merg doar 4. 
Aici il întîlnim și pe șeful fermei 
nr. 2 de la C.A.P. Tătaru, Ion Toma, 
„supărat" că nu are 5 atmosfere la

cele 13 aripi de ploaie de pe cele 
145 hectare care se aprovizionează 
cu apă de la stația 514-83.

La stația 50, care alimentează cu 
apă fermele 4 Și 6 ale I.A.S. Du
dești. ca și cele ale C.A.P. Zăvoaia 
(aparținînd consiliului agroindustrial 
Cireșu). sint. la orele 18, doar. 2.8 
atmosfere. „Nu funcționează decît 3 
pompe — ne precizează electrome
canicul Dumitru Albușoiu. Normal, 
ar trebui să lucrăm cu 5 pompe". 
De ce asemenea situații critice în 
sistemul I.E.E.L.I.F, Dudești ? — îl 
întrebăm pe inginerul Gheorghe 
Vîlcu, șeful acestuia. „Ne confrun
tăm cu probleme grele — ne spune. 
Măi ales la stația 51 + 83, unde 3 
pompe mici sînt defecte și nu pot 
fi încă reparate. La secția de între
ținere a stațiilor de pompare a apei 
de la I.E.E.L.I.F. Brăila nu se gă
sesc axe intermediare, axe rotor, 
rotoare etc". Și „motive" se găsesc. 
Nu mai insistăm.

Reținem, în final, remarca direc
torului I.A.S. Dudești. inginerul Mir
cea Țăranu : „Culturile nu au putut 
fi irigate la vreme și în întregime, 
unele dintre ele riscă chiar să fie 
compromise. I.E.E.L.I.F. Brăila ar 
trebui să asigure buna funcționare a 
sistemelor de irigații".

Da, acum cînd plantele au ajuns 
la un consum maxim de apă, trebuie 
acționat energic în vederea bunei 
funcționări a instalațiilor și aplica
rea corectă a udărilor, condiție ho- 
tărîtoare pentru obținerea de recol
te mari pe suprafețele amenajate,

Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scînteii"

Nu cu justificări se asigură 
nutrețurile!

Sărbătorim, astăzi, ca in 
fiecare an, „Ziua mine
rului", zi în care întregul 
nostru popor omagiază 
glorioasele tradiții de 
luptă revoluționară și de 
muncă ale puternicului 
detașament de mineri, 
activitatea plină de abne
gație a celor care își 
consacră întregul efort 
dezvoltării bazei energe
tice și de materii prime 
a tării, progresului eco
nomic și social al patriei.

Muncind cu înaltă răs
pundere și devotament 
pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan, minerii țării întim- 
pină marea sărbătoare a 
poporului nostru de la 23 
August și ziua lor cu re
zultate deosebite in mun
că. Sini tot mai nume
roase colectivele de mi
neri care raportează in 
aceste zile importante de
pășiri de plan la produc
ția de cărbune energetic 
și cocșificabil. Sub deviza 
patriotică „Tării, cit mai 
mult cărbuneminerii 
de la l’aroșent, Lone a, ' 
V’ăî&ă’tfe Brazi; Voivozi; ’ 
Sălaj, Cimpulung. Lupoaia 
și în mod deosebit de la 
Rovinart, făcînd eforturi 
deosebite, au obținut im

portante depășiri de plan, 
răspunzînd prin fapte în
demnurilor însufletitoare 
ale secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In a- 
celași timp, la Combinatul 
minier Cluj, exploatările 
miniere Baia Sprie, Leșu 
Ursului, Moldova Nouă 
se acționează cu hotărire 
pentru sporirea produc
ției de minereuri, pentru 
creșterea productivității 
muncii și reducerea chel
tuielilor materiale.

Avem importante pro
grame de dezvoltare a 
mineritului, elaborate din 
inițiativa și sub directa 
conducere a secretarului 
general al partidului. 
Statul nostru a alocat 
importante fonduri de 
investita pentru extin
derea mecanizării, intro
ducerea de mijloace teh
nice moderne, de mare 
randament, pentru des
chiderea de poi mine, 
dezvoltarea și moderniza
rea celor existente, ceea 
ce a schimbat fundamen
tal condițiile de muncă și 
'de viață ale minerilor 
țării.

Preocuparea statornică 
a conducerii partidului, 
personal a tovarășului

Nicolae Ceaușescu, pentru 
ridicarea continuă a nive
lului de trai material și 
spiritual al minerilor și 
familiilor lor este ilus
trată de impetuoasa dez
voltare a tuturor zonelor 
și localităților miniere, tn 
ultimii ani. s-au construit 
zeci de mii de aparta
mente, numeroase obiec
tive social-culturale. can
tine, dispensare medica
le, cluburi muncitorești, 
creșe și grădinițe.

Ca in fiecare an, mine
rii sint chemați și acum 
să asigure cantități tot 
mai mari de cărbune pen
tru termocentrale, pentru 
furnalele metalurgiei, mi
nereuri feroase și ne
feroase. substanțe mine
rale utile pentru progre
sul neîntrerupt al patriei. 
Aceasta este o cerință 
majoră de o deosebită în
semnătate, un imperativ 
vital pentru traducerea in 
viață a istoricelor hotărîri 
ale celui de-al XllI-lea 
Congres al’’ partidului. 
Tocmai de aceea, evident, 
fiind munca plină dg 
eroism, de dăruire ă mi
nerilor, se cuvine men
ționat că. in perioada 
care a trecut din acest an, 
unele unităti miniere nu

au realizat integral pre
vederile de plan. Este un 
motiv in plus pentru mo
bilizarea plenară a tutu
ror forțelor, așa cum au 
dovedit minerii că știu să 
se mobilizeze la che
marea partidului, a secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a pla
nului pe acest an. In spi
ritul înaltelor exigențe 
formulate recent de con
ducătorul partidului și 
statului nostru, minerii 
sint chemafi să-și mobi
lizeze și mai puternic 
forțele pentru creșterea 
susținută a producției, 
acționind hotărit, cu înal
tă răspundere muncito
rească, pentru buna orga
nizare a întregii activi
tăți. întărirea ordinii șl 
disciplinei, folosirea cu 
randamente superioare a 
mijloacelor tehnice, a uti
lajelor și instalațiilor din 
dotare.

De ziua lor, întregul 
nostru popor înconjoară 
cu dragoste și căldură pe 
bravii ' mineri ai patriei 
și le urează noi și impor
tante succese in muncă, 
precum și tradiționalul 
salut „Noroc bun“.

Cu toate că pină la intrarea în pe
rioada de stabulație mai e un oare
care răgaz, preocuparea pentru asi
gurarea unor stocuri cît mai mari de 
furaje trebuie să constituie de acum 
o preocupare de căpătîi pentru fie
care unitate, pentru fiecare fermă 
zootehnică din județul Bistrița-Nă- 
săud. Aceasta din mai multe mo
tive. Mai întîi pentru că într-o serie 
de unităti agricole, din cauza neași- 
gurării stocurilor necesare de furaje, 
ieșirea la pășunat în primăvară s-a 
făcut foarte devreme, și nu doar pe 
pășuni, ci chiar pe unele suprafețe 
de finețe. Apoi, din cauza secetei, 
care s-a instalat încă din decada a 
treia a lunii mai, pe suprafețele cul
tivate cu plante furajere în ogor 
propriu producțiile realizate sînt cu 
jnult sub nivelul celor planificate, 
ceea ce impune măsuri deosebite 
pentru acoperirea deficitului înre
gistrat în prima parte a anului. Dar 
înaintea unor observații ce tin de 
modul concret în care se acționează 
în unităti pentru asigurarea canti
tativă și calitativă a stocurilor de 
nutrețuri, corespunzător balanței fu
rajere stabilite, vom arăta doar că, 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut, pe ansamblul unităților agri
cole. s-a realizat o producție totală 
de | fin cu peste 4 400 tone mai 
mare. în unitățile agricole din cinci 
consilii agroindustriale. între care 
Șleu. Bistrița și Nimigea. sînt asi
gurate de pe acum cantitățile de fin 
stabilite prin balanță.

Din discuțiile avute la direcția 
agricolă județeană, dar mal ales din 
constatările făcute în teren, reiese 
cu limpezime că acolo unde s-a în
țeles să se aplice întocmai și la timp 
măsurile stabilite de comandamen
tul județean pentru agricultură re
zultatele sint pe măsură. Și se cu
vine a fi subliniate realizările coope
ratorilor din Șieu. Viișoara. Blăjenii 
de Jos, Șintereag, ale lucrătorilor aso

ciațiilor economice intercooperatiste 
Beclean și Sărata. De pe acum, in 
toate aceste unităti finarele pline cu 
nutrețuri de foarte bună calitate 
vorbesc de la sine despre răspun
derea cu care oamenii de aici înțeleg 
să acționeze pentru a asigura toate 
condițiile furajării raționale a ani
malelor pe întreaga perioadă de 
Iarnă.

La polul opus se află însă cei care 
au persistat și persistă în indife
rență și caută, chiar și în prezent, 
să-șl justifice neajunsurile punind

a nu fi obligați ca să folosească fî- 
nețele drept pășune. Si aceasta pen
tru că. în multe locuri, la această 
dată pășunile nu pot asigura hrana 
necesară animalelor. De asemenea, 
pentru refacerea covorului ierbaceu. 
ar trebui să se apeleze mai mult la 
pășunarea miriștilor. Această ce
rință apare în mod logic ținind sea
ma de faptul că, în trimestrul întîi 
al acestui an. mai multe cooperative 
agricole din acest consiliu — Le- 
chința. Chiraleș. Corvinești — au 
fost obligate să cumpere cantități

IN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

totul pe seama condițiilor naturale. 
Din categoria acestora fac parte mai 
multe cadre de conducere din consi
liile unice Lechința și Sinmihaiu de 
Cimpie. unde, așa după cum rezultă 
și din situația operativă existentă la 
direcția' agricolă, se înregistrează la 
această dată un deficit mare de fu
raje. „Noi am terminat recoltarea fî- 
nețelor — ne-a spus Profir Glodea, 
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial Lechința. Producțiile au fost 
destul de modeste. Ne punem totuși 
mari speranțe în ploile căzute în 
acest început de august, care ne vor 
permite să suplimentăm cantitățile 
de suculente ce le vom însiloza și 
astfel să compensăm deficitul de 
2100 tone finuri". Cum se poate 
substitui silozul finului, este un pro
cedeu pe care probabil numai ingi
nerul-șef al consiliului poate să-l 
explice. Dar pînă se va reuși să se 
facă această substituire păgubitoare 
considerăm că. acum, după precipi
tațiile căzute, ar trebui să se treacă 
urgent la fertilizarea cu îngrășă
minte chimice a pășunilor, pentru

mari de fin. iar pentru a ieși din 
impas au recurs la pășunarea tine
telor imediat ce a dat colțul ierbii, 
în asemenea situație este normal ca 
prima coasă să fie atît de slabă cum 
a fost.

O situație necorespunzătoare se 
înregistrează si în consiliul agroin
dustrial Sinmihaiu de Cîmpie. îm
preună cu inginerul-șef Samson 
Gherman și cu președintele consiliu
lui, tovarășul Mariș Roșu, am anali
zat problemele ce țin de constituirea 
stocurilor de nutrețuri pentru pe
rioada de stabulație. După calculele 
făcute de ei se pare că se va înre
gistra și în acest an un oarecare 'de
ficit de fin. Inginerul zootehnist al 
consiliului, Flaviu Moldovan, părea 
însă mult mai optimist, motivîndu-și 
acest optimism mai ales prin can
titățile mari de grosiere de bună 
calitate aflate în depozitele de fu
raje. „Mai ales paiele de orz sînt 
excelente — afirma el. Neapărat vom 
mai scoate 600 tone de trifoliene din 
coasa a doua. Avem porumb pentru 
siloz foarte bun și să nu uităm că

mai sînt și tăițeii și coletele de 
sfeclă. Dacă vom strînge cu maximă 
grijă tot ceea ce mai oferă cîmpul, 
putem redresa situația în care ne 
găsim acum". De acord cu toate esti
mările inginerului-șef. Ar fi de dorit 
însă ca în locul acestor promisiuni 
să șe vadă mai mult fin în depozite. 
Și aceasta pentru că nici pînă 
acum n-au ajuns în șire toate 
cantitățile^de fin din eimp. Tocmai 
de aceea, o situație definitivă și mai 
ales exactă nu poate exista la ora 
de fată.

Ceea ce se poate însă întreprinde 
cu maximă responsabilitate si mai 
ales urgent este inventarierea tu
turor resurselor de furaje, trecerea 
la strîngerea. transportul și depozi
tarea lor. Spunem aceasta pentru că 
în discuțiile avute am auzit de prea 
multe ori noțiunile : ..circa", „apro
ximativ". „cred că", „scontăm apro
ximativ pe" și altele asemenea, ceea 
ce denotă că unele cadre cu munci 
de răspundere s-au obișnuit ca in 
loeul faptelor să dea doar asigurări, 
pentru ca spre sfirșitul perioadei de 
stabulație să pună organele agricole 
județene în fața faptului împlinit, 
adică să-i oblige să le caute furaje 
pe la alții. Toți aceștia trebuie să 
înțeleagă că perioada de secetă s-a 
manifestat la fel de puternic și în 
unitățile agricole care au rezolvat 
problema asigurării finului în cele 
mai bune condiții. Așa încît acum, 
cînd nu e încă prea tirziu. este obli
gatoriu să se acționeze prompt, pen
tru a se strînge și pune la adăpost 
toate resursele de nutrețuri de care 
dispun. în mod practic, asemenea re
surse există și nici un motiv nu mai 
este plauzibil pentru neasigurarea 
necesarului de furaje în structură 
optimă în toate fermele și sectoa
rele zootehnice.

Gheorqhe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii*

O NOUĂ CALITATE ÎN MUNCA ȘI VIAȚA 
MINERILOR

în anii construcției socialiste, și îndeosebi in ultimii 
22 de ani, de cînd în fruntea partidului șl statului 
nostru a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
avut loc substanțiale schimbări în munca și viata mi
nerilor tării. Iată cîteva argumente convingătoare în 
acest sens :

GRADUL DE MECANIZARE AL LUCRĂRILOR 
IN SUBTERAN

' - în procente -

1965 1975 1987

• Lucrări miniere de 
înaintare executate 
mecanizat cu combi-
nele 0,7 33 51,5

• Tăierea și încărca-
rea mecanizată a
cărbunelui in aba-
taje 5,2 39,7 61,5

• Extragerea cârbu-
nelui din abataje
cu complexe meca-
nizate 0,3 30 59

DOTAREA TEHNICA
— în bucăți —

1965 1975 1987

• Excavatoare cu rotor 3 12 72
• Combine de înain

tare 3 59 249
• Combine de abataj 7 84 259
• Complexe mecani

zate de abataj - 36 220

PENTRU O VIAȚA DEMNA Șl CIVILIZATĂ

1965 1987

• Apartamente în orașe 
miniere 25 000 95 400

• Locuri în cămine 
muncitorești 8 000 26 000

• Cantine pentru mi
neri 38 150

• Dispensare medicale 
de întreprinderi 46 86

• Creșe și grădinițe 
pentru copiii minerilor 33 182

• Cluburi muncitorești 
și case de cultură 31 51

• Săli de clasă, labora
toare, ateliere în școli 
miniere 117 721

REALIZĂRI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 

ROMÂNEȘTI

PROCEDEE MODERNE DE TURNARE

O NOUĂ MAȘINĂ DE
Nu peste multă vreme, nomencla

torul de fabricație al întreprinderii 
timișorene „Electrotimiș" se va îm
bogăți cu încă un agregat de înaltă 
tehnicitate. Este vorba de o nouă 
mașină de prelucrare a metalelor 
prin electroeroziune — „Eler 03". cu 
performante ridicate, concepută și 
proiectată de un colectiv pluridisci
plinar care a cuprins specialiști din 
institutele de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică din domeniile 
construcțiilor de mașini (I.C.T.C.M.), 
electrotehnicii (I.C.P.E.) și automa- 

k ______________

ELECTROEROZIUNE
tizării (I.P.A.). Această instalație 
este destinată prelucrării prin elec
troeroziune a metalelor dure și ex- 
tradure. prin natura lor bune con
ducătoare de electricitate.

Eficienta deosebită a acestei noi 
mașini de electroeroziune constă în 
ușurința și nrecizia cu care prelu
crează suprafețele metalice de mare 
complexitate geometrică a unor 
piese cum ar fi matrițele speciale 
din oțeluri foarte dure. Productivi
tatea instalației, evaluată între 400 
și 800 mm3 pe minut — cea mai mare

întîlnită pînă acum la mașinile de 
acest tip existente în fabricație la 
noi în țară — se datorează și utili
zării unui nou sistem de avans, cel 
electromecanic, care înlocuiește sis
temul clasic de avans hidraulic. Re
tine atenția, de asemenea, precizia 
deosebită de poziționare a pieselor, 
sub 0,02 mm. Prin fabricarea aces
tei mașini în țară, se elimină un 
apreciabil import.

„Eler 03“ este un produs realizat 
la nivelul performanțelor mașinilor 
similare existente astăzi pe plan 
mondial.

La întreprinderea „Independența" 
din Sibiu, o mare atenție se acordă, 
în cadrul programului de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
producției, sectoarelor calde, unde 
există mari rezerve de reducere a 
consumului de metal, energie și ma
noperă.

La turnătoria de neferoase, de pil
dă, s-a trecut la extinderea turnării 
sub presiune, care va fi aplicată la 
32 de repere pentru unelte pneuma
tice, înlocuind tehnologiile de turna
re în miezuri clasice sau în cochilie. 
Prin aplicarea noii tehnologii, consu
mul de aluminiu — material energo- 
intensiv — se reduce în medie cu

circa 50 Ia sută pe fiecare reper, pro
ductivitatea muncii crește de 9 ori în 
cadrul turnătoriei, iar la prelucrări 
mecanice se dublează, întrucît dis
pare aproape complet adaosul de 
prelucrare.

Tot la turnătoria de neferoase a 
fost realizată (prin autoutilare) o 
mașină pentru turnarea centrifugală 
a bucșelor de bronz cu diametre în 
gama 100—250 mm. avînd ca efect, 
față de tehnologia aplicată anterior, 
reducerea consumului de metal cu 
circa 20 la sută și dublarea producti
vității muncii atit Ia turnătorie, cît 
și la prelucrări mecanice.

CENTRE DE PRELUCRARE ORIZONTALĂ
Printre realizările recente ale in

stitutului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru mașini-

unelte se evidențiază familia centre
lor de prelucrare orizontală. CPH-I, 
mașini-unelte ce înglobează cele mai

noi cuceriri în domeniu. Ele sînt 
destinate prelucrării pieselor de tip 
carcasă prin găurire, alezare. freza- 
re,‘ filetare etc., în regim automat sau 
semiautomat. Mașinile sînt prevăzu
te cu comandă program numerică de 
conturare cu sistem de măsurare a- 
nalog ciclic absolut, cu o precizie de 
rezoluție de un micron (0,001 mm).

O performanță în domeniu o con
stituie centrul de prelucrare CPH 
1—5, aflat în producție la întreprin
derea „înfrățirea" din Oradea. El 
este dotat cu o magazie de scule de 
forma unui lanț așezat vertical, pre
văzut cu 50 de lăcașuri, ceea ce îi 
conferă o mare flexibilitate în exe
cuția cu randamente ridicate a unei 
game diverse de operații tehnologice 
de prelucrare prin așchiere. Schim
barea sculelor se face în mod auto
mat, cu ajutorul unei mîini mecanice 
duble, ale cărei mișcări se realizează 
prin intermediul unor cilindri hi-

A 
draulici, după un program presta
bilit.

Piesele turnate ale mașinii sînt pu
ternic nervurate, conferindu-i o ri
giditate și deci stabilitate sporită, 
iar organele mobile se deplasează pe 
ghidaje din oțel fixate pe părțile de 
susținere cu ajutorul unor șuruburi 
cu bile și tacheți cu role. Mașina 
este echipată cu accesorii normale, 
dar, la cererea beneficiarului, poate 
fi dotată și cu accesorii speciale.

Printre caracteristicile tehnice și 
funcționale ale centrului, care ii con
feră un nivel tehnic și calitativ ridi
cat, se pot menționa : domeniul vi
tezelor de avans pe cele trei axe de 
coordonate cuprins între 10 și 2 000 
mm/minut ; avansul rapid : . 10 000 
mm/minut ; precizia de poziționare : 
0,025/1 000 mm.

Grupaj realizat de 
Vlaicu RADU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 
A FĂCUT O VIZITĂ DE LUCRU ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

UN mu DIALOG H LUCRU IN CÂRC SECRETARUL GENERAI Al PARTIDULUI A STABILIT MASURILE CE SE IMPUN 
pentru Îndeplinirea sarcinilor ce revin județului In acest an și In întregul cincinal

(Urmare din pag. I)
Secretarul general al partidului 

a fost informat despre evoluția 
traficului portuar, creșterea pro
ductivității muncii și a indicelui 
de mecanizare a operațiunilor. 
Totodată, au fost relevate măsu
rile întreprinse pentru îmbunătă
țirea activității în portul Constan
ța, care au în vedere, îndeosebi, fo
losirea cu prioritate la transportul 
mărfurilor pe apă a flotei româ
nești, aplicarea unor tehnologii a- 
vansate, mecanizarea operațiuni
lor portuare, extinderea transpor
turilor în conteinere și în sistemul 
RO-RO, creșterea capacității de 
depozitare.

Pe parcursul vizitei, secretarul 
general al partidului a cerut să 
se acționeze, în continuare, pen
tru reducerea timpului de stațio
nare a navelor în radă si la dane, 
a duratei de încărcare-descărcare, 
pentru creșterea indicelui de me
canizare-a operațiunilor, mai buna 
folosire a suprafețelor portuare și 
a capacității navelor, pentru de
vansarea lucrărilor de moderni
zare și de investiții prevăzute, 
pentru întărirea ordinii și discipli
nei în fiecare loc de muncă.

Adresîndu-se oamenilor 
muncii prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat 
chemarea de a face totul pentru 
o cît mai bună organizare a mun
cii, pentru obținerea de noi rea

lizări, în vederea asigurării apro
vizionării corespunzătoare a indus
triei cu materii prime și materiale 
și pentru realizarea la timp a ex
portului.

Puternic însuflețiți de îndemnu
rile secretarului general al parti
dului, docherii și mecanizatorii, 
marinarii, toți cei care își desfă
șoară activitatea în portul Con
stanța au dat asigurări tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, afirmînd hotărî- 
rea lor fermă de a nu precupeți 
nici un efort pentru a îndeplini, 
în cele mai bune condiții, sarci
nile ce le revin, pentru a aduce, 
astfel, o contribuție tot mai mare 
la înfăptuirea programelor pri
vind dezvoltarea transporturilor 
maritime românești, la intensifi
carea schimburilor comerciale ale 
țării noastre.

La ÎNTREPRINDEREA DE 
CONSTRUCȚII NAVALE 
CONSTANȚĂ — următorul o- 
biectiv al vizitei — mii de con
structori au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu o primire entu
ziastă, exprimîndu-și bucuria pen
tru această nouă întîlnire cu 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii.

La analiza activității acestei im
portante unități au participat Șer- 
ban Teodorescu, ministrul indus

triei construcțiilor de mașini, re
prezentanți ai conducerii centralei 
de resort, specialiști din unitatea 
vizitată. Gheorghe Dimoiu, direc
torul întreprinderii, a raportat că, 
potrivit indicațiilor date de secre
tarul general al partidului la pre
cedentele vizite de lucru, puterni
cul detașament muncitoresc de aici 
a reușit să obțină o serie de re
zultate bune privind organizarea 
și modernizarea producției, creș
terea productivității muncii, re
ducerea consumurilor de mate
riale, materii prime și energie. 
S-a relevat, totodată, că, în aceeași 
perioadă, au fost asimilate nume
roase subansamble și echipamente 
navale. S-au aplicat noi tehnologii 
cu o înaltă eficiență economică, 
ce au condus la scurtarea ciclu
lui de fabricație a navelor.

In timpul vizitării halei de de- 
bitare-confecții-asaniblări a șan
tierului, secretarul general al par
tidului a cerut factorilor de răs
pundere și specialiștilor prezenți 
să generalizeze tehnologia de su
dare automată a secțiilor plane la 
toate șantierele navale din țară, 
precum și în alte sectoare indus
triale. De asemenea, s-a indicat 
extinderea automatizării procesu
lui de finisare a bloc-secțiilor me
talice din componența navelor, 
pornindu-se de la eficiența econo
mică a acestui procedeu, de la pro
ductivitatea ridicată pe care o a- 
sigură.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au parcurs marea plat
formă a docurilor șantierului, 
unde se află în diverse stadii de 
execuție nave cu destinații și to
naje diferite : petroliere, vase-fe- 
ribot, barje pentru transportul 
fluvial de mărfuri, precum și nave 
în reparație pe acest șantier. 
Gazdele au informat, totodată, că, 
în urma indicației primite, colec
tivul unității a trecut și Ia exe
cutarea conteinerelor metalice de 
gabarit sporit.

S-a vizitat, apoi, hala de asam- - 
blare a motoarelor de mare capa
citate cu care sînt dotate navele. 
Specialiștii au informat că tehno
logia de asamblare monobloc a 
motoarelor în această hală și 
transportarea cu ajutorul macara
lelor, direct în cala vapoarelor, 
conduc la reducerea substanția
lă a timpului de execuție al na
velor, al manoperei și, totodată, la 
creșterea calității operațiilor de 
montaj.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat preocupările și rezultate
le obținute în dotarea secțiilor de 
producție cu echipamente și uti
laje moderne de mare productivi
tate și a cerut ca acestea să fie 
folosite cu Cea mai mare eficien
ță, să se asigure scurtarea ciclu
lui de construcție și, respectiv, de 
reparație a navelor, pentru reali

zarea integrală a programului de 
livrări nave prevăzut pentru acest 
an. S-a indicat ca furnizorii de e- 
chipamente din alte sectoare ale 
industriei, care participă la fabri
cația navelor, să livreze ritmic 
produsele contractate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat colectivului întreprinderii 
îndemnul de a acționa cu și mai 
multă hotărîre pentru realizarea în 
bune condiții a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal, 
de a ridica nivelul tehnic, calita
tea și performanțele navelor pe 
care le produce.

Cadrele de conducere au ex
primat vii mulțumiri pentru vizită, 
pentru indicațiile și orientările 
primite și s-au angajat să acțio
neze cu hotărîre pentru tradu
cerea lor în viață, pentru a realiza 
o producție competitivă pe plan 
mondial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a vizitat, în.continuare, 
UNITĂTI DE NAVE ALE MA
RINEI MILITARE.

La sosirea în portul militar 
Constanța, tovarășu lu i 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al 
forțelor armate, i-a fost prezen
tat raportul de către general-colo

nel Vasile Milea, ministrul apă
rării naționale.

Unitățile de nave aveau arbo
rate marele pavoaz. O gardă mi
litară alcătuită din elevi ai Insti
tutului de marină a prezentat 
onorul. Fanfara a intonat Imnul 
de stat. Comandantul suprem a 
trecut în revistă garda de onoare.

Prin urale puternice, prelungi, 
cei prezenți au dat o vibrantă ex
presie sentimentelor de fierbinte 
dragoste și profundă recunoștință 
pe care marinarii, întreaga oștire 
le nutresc din adîncul inimii față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
strălucit fondator al doctrinei mi
litare naționale, inițiatorul pro
gramelor și măsurilor privind in
struirea și înzestrarea armatei. în 
anii de după Congresul al IX-lea 
al partidului, armata a cunoscut 
ample transformări înnoitoare șub 
raportul dotării și al creșterii forței 
combative, al participării active la 
viața economică, socială și științi
fică a patriei. Cadre și militari ai 
marinei își aduc o contribuție în
semnată în cadrul marinei noastre 
comerciale și al flotei de pescuit.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i 
s-a raportat, în cadrul unei expo
ziții, despre stadiul înfăptuirii ho
tărârilor Congresului al XIII-lea al 
partidului, a orientărilor, indica
țiilor și sarcinilor date la convo- 
carea-bilanț a cadrelor de bază de 
comandă și de partid din armată 
privind înzestrarea unităților de 
marină, a întregii armate, cu echi

pamente moderne produse de in
dustria românească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat realizările obținute în 
acest domeniu și a indicat să fie 
intensificată cooperarea cu institu
te de cercetare specializate pentru 
continua perfecționare a echipa
mentelor destinate marinei mili
tare și civile românești.

Comandantul suprem al forțelor 
noastre armate a adresat marina
rilor celle mai calde felicitări pen
tru rezultatele obținute în pregă
tirea politică și de luptă, o dată 
cu urarea de a obține succese tot 
mai însemnate în viitor pentru 
a fi mereu gata să apere patria, 
cuceririle revoluționare ale poporu
lui, independența României.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îmbarcat la bor
dul crucișătorului „Muntenia". Pe 
timpul marșului efectuat în largul 
mării s-a remarcat nivelul înalt 
de pregătire a echipajului, modul 
prompt cum a răspuns la diferi
tele situații create.

în încheiere, ministrul apărării 
naționale a mulțumit comandan
tului suprem al forțelor armate 
pentru vizita efectuată și a expri
mat angajamentul întregului efec
tiv al marinei militare de a face 
totul pentru îndeplinirea indicați
ilor date, a prevederilor directivei 
privind pregătirea militară și poli
tică a armatei.

Simbătă, 8 august, pe șantierul 
Uzinei electrice de termoficare 
Craiova II au fost efectuate ulti
mele verificări și probe in vederea 
realizării primului paralel al celui 
dinții grup energetic de 150 MW. 
Se materializează astfel una din 
sarcinile importante stabilite la 
recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. pri
vind intensificarea efortur-ilor pe 
șantierele de investiții, pentru 
creșterea ritmului de construcții Si 
montaj tehnologic, in vederea re
cuperării restantelor și punerii ra
pide în funcțiune a tuturor obiec
tivelor planificate. Un prim aspect 
ce trebuie consemnat : complexele 
probe de mers în gol, de rodai me
canic și electric, premergătoare 
punerii în funcțiune a primului 
grup energetic s-au desfășurat, 
conform graficului stabilit, sub 
directa și permanenta supraveghe
re Ia fata locului a proiectantilor 
și constructorilor. îndeosebi a ce
lor de la întreprinderea de ma
șini grele și întreprinderea ..Vul
can" — București, ca și a monto- 
rilor și beneficiarului, agregatele 
trecind cu bine ..proba de foc".

De ce accentuăm acest lucru ? 
Pentru că realizarea, montarea și 
punerea in funcțiune a primului 
grup energetic de 150/120 MW (tur- 
boagregatul poate furniza 150 MW 
in regim de vară și 120 MW cind 
funcționează în regim de iarnă și 
furnizează energie termică pentru 
încălzirea urbană) la Uzina elec
trică de termoficare Craiova II 
constituie o premieră la noi în tară. 
Majoritatea utilajelor de bază — 
cazan, mori, buncăre, ventilatoare
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Puternică mobilizare pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan

PE ȘANTIERUL UZINEI ELECTRICE 

DE TERMOFICARE CRAIOVA II 

în pragul punerii în funcțiune 
a primului grup energetic de 150 MW (Urmare din pag. I)

de gaze, instalații termomecanice 
— care intră în componența acestui 
grup energetic sint prototipuri, 
ceea ce a impus eforturi și răs
punderi cu totul deosebite din 
partea celor care au contribuit la 
realizarea sa. A însemnat o adevă
rată demonstrație a competentei și 
rigorii tehnice a specialiștilor ro
mâni. constructori de utilaje ener
getice.

— Pe parcursul montajului și 
probelor, la sugestiile beneficiaru
lui. proiectanții. constructorii și 
montorii au adus din mers îmbu
nătățiri unor utilaje și agregate 
construite pentru întîia oară in 
țară — ne spune subinginerul Ma
rin Popescu, secretarul organizației 
de partid de la Uzina electrică de 
termoficare Craiova II. Asemenea 
îmbunătățiri, care vor spori sigu
ranța în funcționare si fiabilita
tea unor agregate auxiliare, au fost 
aduse aproape la toate echipamen
tele de bază ale grupului ener
getic, printre care morile de căr
bune, instalațiile de automatizare.

MEHEDINȚI : Rezultate ale modernizării producției
în toate unitățile industriale din 

județul Mehedinți, cadrele tehnice 
sint angajate intr-un susținut efort 
pentru modernizarea producției. 
Numai în perioada care a trecut 
din acest an s-au introdus 20 noi 
tehnologii de fabricație, au fost a- 
plicate 27 invenții si inovații și 
s-au materializat 900 măsuri din 

măsură și reglaj de la cazan și 
turbină.

Paralel cu finalizarea probelor 
pregătitoare, pe șantierul noului 
obiectiv. energetic de la Craiova — 
atmosferă de muncă spornică, an- 
gajantă. specifică acestei perioade 
de efervescentă creatoare din pra
gul măreței sărbători naționale de 
la 23 August. Ieri, bunăoară, se ac
ționa cu forțe sporite la finali
zarea hidroizolațiilor și pardose
lilor. Totodată, au sporit'eforturile 
și efectivele la lucrările de execu
ție și montaj ale celui de-al doi
lea grup energetic de 155 MW, ce 
urmează să fie pus în funcțiune în 
luna iunie anul viitor. O mare 
mobilizare de forțe am întîlnit și 
la efectuarea lucrărilor aferente 
cazanului nr. 2, la sala mașinilor și 
electrofiltre. Ăvînd în vedere că 
sînt create condiții pentru monta
jul unor echipamente de bază, se 
impune urgentarea livrării acestora 
în ritmul stabilit și in ordinea 
montajului.

Nicolae BABAI.Au 
corespondentul „Scinteii"

programele de organizare si mo
dernizare a proceselor de produc
ție. Eficienta înregistrată : un 
spor de producție de aproape 2 
miliarde lei. Totodată, cheltuielile 
au fost reduse cu peste 338 mi
lioane lei. din care cele materia
le cu 172 milioane lei. față de a- 
ceeasi perioadă a anului trecut. 
(Virgiliu Tătaru). 

produsele trebuie să fie de calitatea 
întîi. Și sînt".

O secvență de muncă obișnuită la 
întreprinderea de sticlărie menaj 
Bistrița. Acum, în preajma sărbăto

Producții suplimentare 
prin aplicarea tehnologiilor moderne

Eforturile oamenilor muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA DE PRELU
CRARE A LEMNULUI DIN RĂ
DĂUȚI se amplifică tot mai mult în 
aceste zile premergătoare marii 
noastre sărbători naționale 'de la 23 
August. Bilanțul realizărilor la zi 
este semnificativ. Planul la pro- 
ducția-marfă este depășit cu aproape 
7 milioane lei, spor obținut in tota
litate pe seama creșterii productivi
tății muncii. Și încă un fapt : între
prinderea din Rădăuți lucrează în 
exclusivitate pentru export. Angaja
mentul acestui colectiv este ca în 
cinstea zilei de 23 August să reali
zeze suplimentar 10 garnituri de 
mobilă.

— Cu siguranță ne vom respecta 
angajamentul — ține să sublinieze 
tovarășul Mircea Halus, directorul 
comercial al întreprinderii. Cînd 
afirm acest lucru mă bazez pe fap
tul că am luat o serie de măsuri 
organizatorice și tehnice care să ne 
permită să înregistrăm ritmuri înalte 
de execuție și montaj. Astfel, prin 
eforturi comune, inginerul Tiberiu 
Vicaș, de la grupa de proiectare, îm
preună cu muncitorul Nicolae Brea- 

rii de la 23 August peste tot în 
această unitate se muncește cu 
dăruire pentru realizarea angaja
mentului asumat in întrecerea so
cialistă : toate contractele de export 
să fie onorate în avans cu 10 zile. 
(Gheorghe Ioniță).

băn au pus la punct într-un timp 
record proiectele pentru mai multe 
garnituri de mobilă deosebit de so
licitate de beneficiari. Este vorba 
de dormitorul „Provincial", care 
se execută pentru o firmă din Fran
ța, dormitoarele „Alsacia" și „Lo
rena" și dormitorul „Daria", care se 
află acum la expoziția de la Mos- 
cova.

Cum se acționează pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan ? 
în primul rind prin specializarea 
liniilor și secțiilor de fabricație pe 
anumite tipuri de mobilier. Apoi_ se 
cuvine amintit că aici s-au extins o 
serie de tehnologii noi. de înaltă 
productivitate. De mare eficiență s-a 
dovedit a fi mecanizarea operației 
de șlefuire a peliculei de lac prin 
dotarea mașinii de turnat cu un 
dispozitiv de șlefuit prin trecere. 
Rezultatul ? In loc de cițiva munci
tori care executau această operație, 
mașina care toarnă lacul realizează 
și șlefuirea suprafeței. Semnificativ 
este și un alt fapt. Colectivul din 
Rădăuți a dobîndit o bună experien
ță în ce privește asimilarea și execu
ția de noi modele de mobilier. (Sava 
Bejinariu).

Zi de zi, ritmuri înalte de lucru
Nomenclatorul de fabricație al ÎN

TREPRINDERII CHIMICE „PROD- 
COMPLEX" DIN TÎRGU MUREȘ 
numără aproape 3 000 tipodimensiuni 
de produse. „Sîntem conștienți — 
aprecia Ștefan Gedo, directorul uni
tății — că de modul în care ne în
deplinim noi sarcinile la producția 
fizică depinde realizarea planului in 
unitățile cu care cooperăm. Drept 
care, in centrul atenție! am situat 
îndeplinirea planului la fiecare sor
timent în parte".

Lucru firesc dacă avem în vedere 
că aici se realizează, intre altele, 
utilaje pentru industria chimică și 
prelucrarea maselor plastice, precum 
și o serie de repere din poliesteri 
armați cu fibră din sticlă și melami
nă ș.a. Care este stadiul îndeplinirii 
planului la producția fizică ? Mai 
întîi o precizare. în prima parte a 
anului, unitatea a acumulat unele 
restanțe la acest indicator.

— Dificultățile din prima parte a 
anului nu ne-au descumpănit, ci, 
dimpotrivă, ne-au' mobilizat — ne 
spune tovarășa Eva Blaga, director 
comercial al unității. Am luat măsuri 
tehnice și organizatorice, care să 
ducă nu numai la recuperarea res
tanțelor, ci și la depășirea sarcini
lor de plan. Ca urmare, pînă la 30 
iunie s-au recuperat toate restanțele 
înregistrate pînă atunci, iar după 
șapte luni am realizat suplimentar 
22 tone utilaje tehnologice pentru 

Sînt numai citeva secvențe de muncă intensă, bine organizată, care 
oglindesc efortul general al colectivelor de pe întreg cuprinsul țării, 
dorința întregii noastre clase muncitoare de a întimpina ziua de 23 August, 
precum și Conferința Națională a partidului cu noi și remarcabile succese 
în producție, asigurînd astfel progresul și prosperitatea neîntreruptă a 
patriei socialiste.

chimie, 1003 mp țesături din lină, 
piese de schimb in valoare dc 3.2 
milioane lei, 25 000 bucăți butelii, 
depășiri înregistrind și la alte sorti
mente din nomenclatorul de fabri
cație.

Explicația acestui reviriment ? în 
primul rînd, folosirea judicioasă, in
tensivă a capacităților de producție. 
Concomitent, proiectanții și tehnolo
gii, conducerea unității au identificat 
noi și noi .soluții tehnologice pentru 
utilizarea superioară a materialelor 
refolosibile. Totodată s-a acordat 
o mai mare atenție organizării su
perioare a producției și a muncii, în 
toate secțiile existînd o adevărată 
întrecere pentru onorarea exemplară 
a sarcinilor de plan. Reorganizarea 
fluxurilor tehnologice a făcut, bună
oară. ca în secția covoare orientale 
productivitatea muncii pe un lucră
tor să ajungă în prezent la peste 
200 000 lei. Fluxurile tehnologice au 
fost reorganizate și la atelierul de 
sticlărie-artizanat, unde în ultima pe
rioadă s-a trecut la fabricarea pro
duselor din sticlă suprapusă, alb cu 
rubin, și de produse fasonate, care 
în actuala sortimentație se ridică la 
peste 200 tipodimensiuni. Prin felul 
in care muncește, colectivul între
prinderii „Prodcomplex" este hotărît 
să obțină în aceste zile premergă
toare sărbătorii de la 23 August rea
lizări cît mai bune în producție. 
(Gheorghe Giurgiu). ,

BABAI.Au


PAGINA 4 SClNTEIA — duminică 9 august J987

ÎN IP^EGĂTiREA CONGRESyLHJ8 EDUCAȚIEI -----------------  .ZIUA BRIGADIERILOR^-----------------
CULTURII SOCIALISTE

REVISTA DE CULTURĂ
— tribună a educației multilaterale

In finalul primei părți a anchetei cu acest titlu („Scinteia" nr. 13 985), 
puneam conducătorilor unor reviste din țară următoarea întrebare : „Ce 
nemulțumiri și cerințe ați avea față de propria activitate dacă v-ați situa 
pe poziția cititorului revistei pe care o conduceți ?“. Consemnăm o parte 
a răspunsurilor primite, precum ji opiniile cititorilor acestor publicații.

Critica - a cincea roată Ia „căruța46 
literaturii ?

„Dacă tot ce am realizat în acești 
ani in publicistica literară ne dă un 
sentiment de satisfacție, aceasta nu 
înseamnă nicidecum că totul a fost 
perfect in activitatea noastră — 
spune poetul Corneliu Sturzu. Am 
tipărit și articole cenușii și poezii de 
slabă calitate, evazioniste si comen
tarii redactate într-un stil pretențios, 
fals intelectual. Din dorința de a nu 
greși, am adoptat uneori o atitudine 
strict consemnativă fată de unele fe
nomene pozitive ori negative ce s-au 
manifestat in literatură. în aseme
nea cazuri, personalitatea revistei 
noastre a avut, firește, de suferit. 
Cred că principala carență în acti
vitatea pe care o desfășurăm por
nește de la faptul că nu întotdeauna 
am abordat deschis, principial pro
blemele controversate din literatură, 
nu ne-am angajat mai direct în ex
primarea unor opinii critice fată de 
anumite aspecte ale literaturii con
temporane. Mesajul generos, uma
nist, patriotic și revoluționar nu a 
fost exprimat in unele poezii, proză 
sau comentarii de critică literară 
prin mijloace artistice de cea mai 
aleasă tinută. Lupta cu mediocrita
tea rămîne. așadar, un deziderat al 
revistei -Convorbiri literare»".

„Sintem nemulțumiți de faptul că 
rămin încă insuficient acoperite 
unele zone ale vieții artistice locale, 
îndeosebi muzica și plastica — spu
ne criticul Cornel Moraru. Am dori 
în paginile revistei mai multe dez
bateri pe teme de actualitate poli
tică, culturală, literară. Publicul ci
titor, nu mai încape îndoială, gustă 
asemenea initiative publicistice. 
Efectul educativ va fi cu atît mai 
substanțial. Pe de altă parte, dorim 
să evităm pericolul eclectic ce poa
te pindi o publicație de profilul nos
tru. pentru a nu se transforma într-o 
revistă de tip -magazin», așa cum 
am încercat să evităm, fără a reuși 
întotdeauna, colaborările conjunctu- 
rale, lipsite de valoare. Selecția ri
guroasă. întotdeauna perfectibilă, a 
materialelor propuse spre publicare 
rămîne în continuare o preocupare 
esențială a colectivului redactional, 
însă e cit se poate de clar că o re
vistă lunară ca -Vatra», avînd spa
țiu limitat, nu poate să împace pe 
toată lumea, să reflecte simultan in 
paginile ei toate generațiile și ten
dințele existente la un moment dat 
în cultura și literatura română sau 
în artele plastice, mai ales că există, 
cum bine știm, și tendințe minore, 
neglijabile". ~

„Revista -ffrgje$S=’-t'na’rsjpiine Ser
giu I. Nieolaescu — se află astăzi 
intr-o perioadă pe care aș numi-o 
-stabilă». Un număr mare de cola
boratori, apariția la timp și în con
diții tehnice oferite de tipografia cu 
care colaborăm, o problematică di
versă. interesind atit. cititorii, cit și 
pe specialiștii din diverse domenii. 
Ne-am putea declara mulțumiți 
dacă nu am simți, cu fiecare număr 
apărut, că l-am fi putut «face» mai 
bine, dacă ne-am fi ales mai atent 
colaboratorii, dacă am fi fost mai 
exigenți în selectarea textelor publi
cate, dacă grafica ar fi fost mai in
spirată ș.a.

Iată, deci, o sumă de priorități 
asupra cărora trebuie să reflectăm 
mai adine și, mai ales, să găsim so
luțiile adecvate. întelegînd profesio
nalizarea ca pe o necesitate sine qua 
non, considerăm dialogul cu publicul 
căruia ne adresăm de importanța 
maximă. Sugestiile și propunerile 
acestuia vor fi fermentul activității 
noastre viitoare".

„Credem că o publicație — spune 
criticul literar Mircea Toinuș — tre
buie să fie mereu mai bună in cadrul 
formulei proprii, care o individuali
zează in contextul general al revuis
ticii naționale. Chiar împlinirile, cite 
sint. nu fac decît să ne alimenteze 
nostalgia după împliniri mai mari 
și mai multe. Cit privește neîmpli- 
nfrile. ele ni se datoresc în între
gime și, conștienti fiind că mai exis
tă încă in activitatea noastră, nu 
putem spune că am făcut totul pen
tru înlăturarea lor in revista «Tran
silvania»".

„Sintem încă datori cititorilor noș
tri — spune, la rindul său. prozato
rul Daniel Drăgan — cu mai multă 
fermitate în critica de artă — tea
trală, plastică, muzicală. Multe din 
cronicile din «Astra» sint mălăiețe, 
fără aplomb publicistic, și asta denotă 
o lipsă de fermitate în opinie. Și cri
tica literară este deseori oscilatorie." 
Oricum, nu pot exista argumente 
care să facă din critica literară „a 
cinoea roată la căruță" sau care să 
justifice „exercitarea pe apucate a 
actului critic, depinzind de en- 
tuziasmele (nici ele nemotivate) ale 
colaboratorilor (cei mai multi oca
zionali)."

Semnificativă ni se pare, din 
acest unghi, opinia poetului Mar
cel Mureșeanu, din Suceava. în ca
litate de cititor al revistei „Convor
biri literare", pe care altminteri o 
prețuiește. El a răspuns la întreba
rea „Ce aveți de lăudat și de criti
cat în revistă ?“ : „De lăudat critica 
și de criticat lauda care uneori de
pășește proporțiile valorice ale unei 
cărți"..

Critica literară — „a cincea roată 
la căruță" ? 1 O asemenea opi
nie ar fi greu de acceptat chiar 
dacă, uneori, situația care o de
termină ar putea fi explicată. In 
realitate, nimic nu ar Îndreptăți 
absența unei critici literare consec
vente. obiective și principiale intr-o 
publicație a cărei datorie este de a 
educa cititorii în cultul valorilor ade
vărate și nu după acul oscilant al 
unei busole capricioase ori după... 
roza vînturilor 1 Deși „entuziasme" 
care pot produce „genii" peste noap
te se mai intilnesc, din păcate, in 
paginile revistelor, ceea ce indică 
încă un posibil reper al unei dezba
teri necesare. „

Pină atunci însă, invităm la dis
cuția de fată și pe cititori, benefi
ciarii actului educativ pe care il 
exercită, în moduri deosebite, revis
tele de cultură.

Opinia cititorului - 
opțiune și confirmare

Consideră că este a lor. o revistă 
scrisă pentru ei ? Sugestiile consti
tuie forma politicoasă a unei cri
tici constructive. Iată, deci, „su
gestiile" — valoroase după opinia 
noastră — ale profesoarei Mariana 
Ciobanu din Iași : „Cunoaște
rea moștenirii culturale a îna
intașilor, a monumentelor de 
cultură și civilizație create de-a 
lungul secolelor de către poporul 
nostru constituie unul din factorii 
principali ai educării patriotice a ti
neretului. a tuturor oamenilor mun
cii. Ne exprimăm dorința ca revista 
(«Convorbiri literare») să prezinte 
date esențiale asupra oamenilor de 
seamă care s-au născut sau au acti
vat pe aceste meleaguri, de la croni
cari și pină în zilele noastre. în al 
doilea rind : începînd din anul șco
lar 198.5—1986 se aplică o nouă pro
gramă pentru studierea și însușirea 
limbii și literaturii române la clasa 
a IX-a de liceu. Avind în vedere că 
noile manuale (cl. a IX-a. a X-a. a 
Xl-a) n-gu fost încă tipărite, credem 
că revista ar putea avea o rubrică 
pentru școală care să cuprindă 
noțiuni de limbă română, de istorie 
și teorie literară, studii, articole, 
proiecte didactice. în al treilea rind : 
pornind de la ideea că in paginile 
vechii «Convorbiri literare» multe 
dintre studiile și articolele publica
te de elevii lui Maiorescu au fost 
inițial lucrări de examen la cursurile 
sale de istoria filozofiei și logicii — 
propunem ca în paginile revistei de 
azi Să fie publicate cele mai bune 
lucrări ale elevilor premiati Ia 
olimpiade de literatură română, ale 
studenților premiati la sesiunile și 
colocviile naționale".

Eugen iu Nistor. tehnician princi
pal la întreprinderea de pielărie și 
mănuși din Tirgu Mureș. cititor , 
Consecvent de literatură si . istorio- 
grafii?, remarcă perseverenta tiu 
care această publicație promovează 
valori reale in poezie sau proză, tea
tru sau critică.

„Revista «Vatra» este aici. la 
Tirgu Mureș. o adevărată vatră 
de spiritualitate românească. Es
te bine că-i întîlnim pe scri
itorii noștri și pe aleile din 
lata turnului cu ceas al orașului, in 
librării (dind autografe pe noile lor 
apariții editoriale), dar și in mijlo
cul elevilor din școli •sau al oameni
lor muncii din instituții Și intreprin- 
deri. printre cei care montează piese 
de mașini și utilaje, lucrează la apa
ratură electrică pe linii de flux au
tomatizate, confecționează îmbrăcă
minte sau construiesc viori... Sint în- 
tilniri intre creatorul de bunuri ma
teriale și creatorul de bunuri spiri
tuale reciproc utile : primul se pă
trunde — în cazul in care opera este 
autentică ! — de gindurile frumoase 
și pacea filelor scrise din reviste și 
cărți, iar cel de-al doilea își lărgește 
orizontul inspirației artistice, desco
perind, tocmai acolo, în viata reală, 
care palpită in jurul său, o nouă po
sibilă lumină pentru nopțile sale de 
creație. Cele două cărți — Epopeea 
de pe Mureș și Moisei, apărute sub 
egida Bibliotecii de istorie — Vatra 
— sint expresia spiritului de răspun
dere pe care revista il manifestă pen
tru restabilirea adevărului istoric, 
fie că este vorba de etnogeneză sau 
continuitatea românească, de lupta 
pentru libertate și independentă, de 
eroismul și spiritul de sacrificiu al 
poporului nostru în păstrarea fiin
ței naționale in decursul veacurilor 
pe acest străvechi pămint românesc. 
Ar trebui, desigur, organizată o di
fuzare mai operativă si satisfacerea 
cerințelor cititorilor printr-o distri
buție mai judicioasă a revistei, avin- 
du-se in atenție indeosebi orașele 
mari ale țării, puternicele centre in
dustriale și culturale.

în sfîrșit. referindu-mă la conți
nutul revistei, aș remarca o scădere: 
inegalitatea valorică dintre numerele 
acestei publicații, inconsecventa unor 
rubrici".

Alexandru Handrea, tehnician 
principal la întreprinderea „Trac
torul" din Brașov, consideră că re
vista „Astra" este o revistă a citi
torilor, accesibilă, diversă, cu rubrici 
de o reală eficiență educativă, ge
neroasă cu talentele autentice din

partea locului, din rindul oamenilor 
muncii din intreprinderi și instituții, 
în ce privește sugestiile pe care ar 
dori să le facă, ele sinț acestea : 
„Oglindirea in paginile revistei, in
tr-o mai mare măsură, a vieții spi
rituale a marilor întreprinderi brașo
vene, ca «Tractorul». «Rulmentul», 
«Hidromecanica», autocamioane și 
altele, în scopul atragerii unui cerc 
cit mai larg de cititori. Aș sugera, 
de asemenea, colectivului de redac
ție să publice mai multe reportaje, 
proză sau poezie inspirate din viața 
și preocupările oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții, fapt 
ce ar conduce la îmbunătățirea ariei 
tematice a revistei, la realizarea 
unei «culori» specifice a literaturii 
apărute in paginile ei".

„Bineînțeles că revista este a noas
tră — spune Daniel Condurache, 
asistent la Institutul politehnic din 
Iași. Publicul, din care facem și noi 
parte, iși asumă foarte repede va
lorile autentice. Nu știm ce înseamnă 
a te regăsi in paginile unei reviste. 
Mult mai importante ni se par ori
zonturile culturale care ni se deschid 
o dată cu fiecare apariție, modelele 
care ni se propun". După ce apre
ciază revista „Convorbiri literare" 
pentru poeziile, studiile și articolele 
bune publicate, paginile dedicate ac
tualității clasicilor, unor mari mo
mente din istoria patriei etc.. Daniel 
Condurache emite citeva observații 
ce merită toată atenția : „Dorim să 
profităm de ocazie și să arătăm scă
deri care se manifestă, de fapt, in 
toată presa-literară de la noi. Vor 
exista ilustrări cu exemple din «Con
vorbiri» și din -Pagini bucovineni—. 
Cu mare părere de rău. trebuie să de
clarăm că astfel de exemple pot fi 
găsite și în «Vatra», și in «Astra», și/ 
in «Tomis», și in - Argeș», și în «Ate-' 
neu». și in «Familia», și in «Ramuri», 
ca să luăm doar citeva nume la 
întimplare. De o bună bucată de 
vreme. în revistele noastre de 
cultură iși găsesc tot mai mult 
loc două genuri publicistice care, 
practicate bine, ar putea învio
ra. ar putea trezi interesul pen
tru actualitate. deschiderea că
tre real : interviul și reportajul. 
Dialogurile publicate sint însă adesea 
chestionare completate prin cores
pondență. Prin această practică se 
compromite un foarte important gen 
publicistic. Nu există dialog viu. A 
doua «cenușăreasă» publicistică este 
reportajul. Din păcate, adesea nu se 
publică reportaje, ci un fel de dări 
de seamă in care oamenii nu există 
de fapt, dispar, fiind transformați de 
diverși amatori in cifre seci".

★
în esență, este vorba despre con- 

venționalizarea și anonimizarea vieții 
în' anumite reportaje din care eroii, 
constructorii dispar, faptele devin 
cenușii, banale. Sugestiile de mai sus 
conduc către aceeași concluzie : citi
torul așteaptă in paginile revistelor 
mai multă viață autentică. Și ea nu 
poate fi „obținută" decît intr-un sin
gur fel : înlocuirea „amatorilor" de 
care vorbea cititorul cu scriitorii ve
ritabili. autorii capabili să surprindă 
pulsul vieții, freamătul activității 
umane din oricare loc de muncă din 
patria noastră, adevărul interior și 
ritmul vieții sufletești a oameni
lor. Tribune de luptă, revistele 
culturale au nevoie, în opera 
lor educativă, de acest aliat insepa
rabil al artei : viata, căci, așa cum 
spunea G. Călinescu. „Zadarnic în- 
virtim condeiul și ne pierdem vre
mea. din curata reflecție nu iese ni
mic. De aceea, noi toți trimitem pe 
artist pe șantiere să cunoască viata 
și oamenii, știind că arta este o 
oglindire a vieții. Prin urmare, doi 
sint termenii ce trebuie împreunați 
concret și cu valoare universală : 
viața și arta". Cuvinte drepte, 
simple și adevărate, izvorite din 
experiența unui mare cărturar care 
a știut să privească și isă vadă cu 
ochii plini de febra nocturnă a cărții 
chipul luminos al semenilor săi, 
viața lor tumultuoasă, diversă, multi
coloră. Sub semnul lor, punem aici 
•capăt anchetei noastre, lăsind însă 
deschisă poarta dialogului cu citi
torii și scriitorii despre misiunea 
educativă a revistei de cultură.

€. STĂNESCU

ROMÂNIA-FILM prezintă: „A DOUA VARIANTĂ"
producție a Televiziunii Române 
in colaborare cu Casa de filme 

Unu

scenariul: Rodica Ojog-Brașo- 
veanu, Ovidiu Ionescu, Victo
ria Marinescu ; muzica : George 
Grigoriu ; imaginea : Aurel Kos- 
trakievici; regia: Ovidiu Ionescu. 
Cu: Ioana Pavelescu, Ion Cara- 
mitru, Costel Constantin, Radu 
Dunăreanu, Corado Negreanu, 
Andrei Torok, Lucia Mureșan, 
Constantin Fugașin, Victor 

Ștrengaru, George Buznea.

Film realizat in studiourile Cen
trului de producție cinemato

grafică „București"

ȘANTIERUL - ȘCOALĂ A FAPTEI 
Șl CONȘTIINȚEI REVOLUȚIONARE

Ca in fiecare an, in această a doua dumi
nică a lunii august sărbătorim „Ziua brigadie
rilor". Este ziua tinerilor rn salopete albastre 
cu ecuson de brigadier, care, răspunzind cu en
tuziasm sarcinilor de mare răspundere încredin
țate tinerei generații de partid, de secretarul 
generol, tovarășul Nicolae Ceaușescu, participă 
activ și nemijlocit la munca pentru dezvoltarea 
și înflorirea patriei socialiste, punind umărul și 
lucrînd efectiv pe șantierele naționale, județene 
și locale ale tineretului din industrie, din con
strucții, din agricultură. Ei preiau și duc mai 
departe, prin fapte însuflețite, nobila tradiție a 
muncii patriotice, formată pe șantierele din pri
mii ani de după eliberarea țării, de la Bumbești- 
Livezeni, Agnita—Botorca, Salva-Vișeu. Tradiție

dezvoltată puternic pe șantierele marilor ctitorii 
care s-au înălțat și au împodobit harta patriei 
în glorioșii ani ai „Epocii Nicolae Ceaușescu" 
- hidrocentralele Porțile de Fier I și II, Ca
nalul Dunăre—Mareo Neagră, Tronsfăgărășanul, 
Metroul și numeroase altele - toate constituind 
simboluri ole entuziasmului revoluționar cu care 
tinăra generație s-a încadrat și se încadrează 
mereu în amplul efort al poporului nostru pen
tru edificarea socialismului și comunismului pe 
pămintul României.

In acest an, sărbătorirea „Zilei brigadierilor" 
are loc in atmosfera de puternică mobilizare cu 
care toți oamenii muncii, întregul nostru popor 
întimpină morile evenimente din viața sociol- 
politică a țării - Congresul educației politice

și culturii socialiste, sărbătoarea națională de 
la 23 August, Conferința Națională a partidu
lui, aniversarea proclamării Republicii. Tinăra 
generație — mobilizată de organizația sa re
voluționară, Uniunea Tineretului Comunist — 
este angajată plenar în această activitate crea
toare a întregului popor, generată de hotărirea 
de a înfăptui exemplar mărețele obiective sta
bilite de Congresul al XHl-lea al partidului, in 
primele rinduri ale muncii pentru țară se gă
sesc, desigur, ca de fiecare dată, și brigadie
rii de pe șantierele tineretului, șantiere ale mun
cii și educației revoluționare. Faptele lor de 
muncă sint fapte ale unei înalte conștiințe civice 
și patriotice. Fapte exemplare !

Lumină pentru țară din energia
însemnări de pe Șantierul 
național al tineretului de 
la Centrala termoelectrică 

'Drobeta-Turnu Severin
Sus. pe catarg, se inaiță trico

lorul. De jur-imprejur. urcați pe 
schele, minuind aparatul de sudu
ră sau mistria, punind in mișca
re utilaje complexe, excavatoare, 
macarale, brigadierii Șantierului 
national al tineretului de la Dro
beta-Turnu Severin lucrează la 
construcția unei noi termocentrale 
electrice.' care, in faza finală, va 
avea o putere instalată de 300 
megawați. Un tractor care trete 
prin apropiere ridică in aer un 
nor uriaș de praf. Citiva strigă 
după el :

— Mai încet 1
— Nu pot. că mă grăbesc 1 răs

punde tractoristul.
Adevărul este că aici toată lu

mea se grăbește. Nici comandantul 
șantierului. Ștefan Constantinescu, 
nu prea are timp de vorbă.

— Cu toții sintem aici, pe șan
tier. cam 600 de brigadieri, ve- 
niți din toată țara. Unii au mai 
fost pe alte șantiere, la Porțile de 
Fier II. la Doicești. la Brazi, la 
Anina sau la Agigea. Alții, cum 
sint cei cincizeci de elevi de la 
Liceul industrial din Tirgu Ocna, 
vin pentru prima oară. Ne stră
duim să facem treabă bună. Do
vadă ? Pină Ta această dată s-a 
terminat betonarea a peste 6 000 
de metri cubi. au fost confecțio
nate și montate 530 tone de con
fecții metalice, s-au executat pes
te 450 metri cubi de zidărie si s-au 
efectuat 5 800 metri pătrati de fi
nisaje. în primul semestru, briga
dierii noștri au realizat lucrări in 
valoare de peste 81 milioane lei, 
depășind planul cu aproape 6 la 
sută.

— Fruntașii ?
— Unii se află chiar în spate

le dumneavoastră. Acolo unde se 
fac betonajele la banda transpor
toare. E echipa lui Vintilă.

...Ne apropiem de ei. Ion Vintilă 
ne vine in intimpinare. în timp ce 
oamenii săi răstoarnă betonul din 
benă. Și el se grăbește. îl rog să 
spună, in citeva cuvinte, bio
grafia sa „de șantier". Nu are 
prea multe de spus. De Ioc este din 
Șotînga. de lingă Tîrgoviște. Pină 
in 1979 a fost tehnician agronom, 
apoi curiozitatea — cum mărturi
sește — l-a dus pe șantierul de la 
Porțile de Fier II. Acolo a cunos
cut-o pe cea care avea să-i devi
nă soție. Acum au deja o fetită, 
iar soția, care intre timp a termi
nat „seralul la Construcții", se af lă 
din nou în concediu prenatal. De 
la Porțile de Fier II au venit aici, 
la centrala termoelectrică. „Toate 
drumurile de acces pe care le ve
deți în șantier sint făcute de e- 
chipa mea" — spune Ion. Vintilă. 
Dacă îl întrebi la ce obiective a 
mai lucrat, zîmbeste a aducere 
aminte si. nomenindu-le. adaugă la 
fiecare o mică poveste. Astfel, cind 
lucrau la turnul nr. 3 de răcire, 
trebuia făcută consolidarea grinzi
lor la cota 21. Acolo, sus. batea 
un vînt puternic, oamenii ar fi 
trebuit să lucreze suspendați și 
multi ziceau să se mai aștepte cu 
turnarea betonului, că mai e 
timp. Dar Ion Vintilă știa că nu 
mai este timp. întotdeauna beto- 
nistii luptă cu termenele. Uneori 
chiar cu propriile termene. Așa că 
s-a suit acolo, sus. împreună cu 
alti doi brigadieri si. suspendați 
deasupra pămîntului. intorcind spa
tele vintului aspru, au terminat o 
lucrare pe care in mod normal ar 
fi făcut-o douăzeci de oameni în 
trei-patru ore. Cind au coborit nu 
i-a așteptat nici o fanfară, nici un 
cos cu flori, ci doar colegii lor. 
care le-au strins mina, spunindu-le 
atit : „Bravo !“.

Ion Vintilă nu apucă să ne is
torisească mai mult. îl strigă oa
menii să meargă la ei. să vadă 
ce-1 cu cofrajele. Se desparte de 
noi schițând un gest grăbit de ră
mas bun.

...Petru Zeru este lăcătuș meca
nic si zugrav-vopsitor. A lucrat pe 
mai multe șantiere ale tării. A 
fost prezent la construcția cocse-

petrochimice de Ia Reșița. la
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DIN CARTEA DE ONOARE A BRIGADIERILOR
• Animați de înalte simțăminte patriotice, făcîndu-și 
titlu de mindrie din înflăcărată muncă consacratăun

dezvoltării și înfloririi României socialiste, zeci de mii de 
tineri - muncitori, țărani, elevi, intelectuali - lucrează pe 
cele 192 de șantiere ale tineretului : 15 șantiere națio
nale, 41 județene și 136 locale.

9 in cinstea aniversării marii sărbători naționale de 
la 23 August și a zilei lor, brigadierii înscriu in cartea 
de onoare a muncii pentru patrie un rodnic bilanț : înde
plinirea planului valoric pe primul semestru în proporție 
de 130,52 la sută. Ei au realizat, în total, un volum de 
lucrări în valoare de 1 miliard și 569 milioane lei.

• Rezultate deosebite au obținut cei 650 brigadieri 
care lucrează la amenajarea complexă a rîului Dîmbo
vița ; ei au efectuat, in primul semestru, lucrări în valoore 
de peste 185 milioane lei, ceea ce înseamnă o realizare 
a planului valoric în proporție de 206 la sută.

• Succese asemănătoare au mai obținut cei 900 
brigadieri de la Combinatul minier Rovinari (174,86 la 
sută) și cei 1 200 de brigadieri de la Combinatul minier 
Motru (152,92 la sută), precum și tinerii care 
pe șantierele județene din Olt, Prahova, Arad, 
leorman. Ialomița ori pe șantierele locale din 
Brașov, Arad, Teleorman, Bihor ș.a.

® In cursul anului 1987 s-au deschis patru 
tiere naționale ale tineretului în agricultură — pentru iri
gații, desecări, îmbunătățiri funciare. Cel mai tînăr șan
tier al tinereții — cel de la Sistemul de îmbunătățiri fun
ciare Ipotești I Sud, din județul Olt - a fost deschis în 
ziua de 4 august.

• De la începutul anului și pină în prezent, briga
dierii de pe șantierele naționale ale tineretului au redat 
agriculturii 21,5 mii hectare de teren. Realizări deosebite 
au fost obținute de tinerii de pe șantierul Sistemului de 
îmbunătățiri funciare Sculeni — Tuțora — Gorban, din 
județul lași (plan realizat în proporție de 133 la sută, 
lucrări în valoare de 62 milioane lei).
• în întîmpinarea „Zilei brigadierilor", pe fiecare din

tre șantierele naționale și județene s-au desfășurat adu
nări festive de bilanț și angajamente - prilejuri de ana
liză exigentă a 
sporite.

muncii și de

muncesc 
Cluj, Te- 
județele

noi șan-

asumare a unor sarcini

ridicarea podului de la Agigea si 
pe Șantierul national de la Anina. 
..La început nu prea voiam să 
rămin aici, la Drobeta-Turnu Seve
rin — mărturisește el. Apoi, mi-am 
zis că stau o lună, de probă, și iată 
că am rămas doi ani. Iar acum 
nici nu mă ginrtesc să plec pină 
nu se va termina șantierul". Pe
tru Zeru lucrează intr-o echipă de 
montaj. Face parte dintre cei care 
părăsesc ultimii obiectivul. „Nici 
nu vă dati seama ce simți acolo, 
sus. cind ești gata cu lucrarea. 
Știți. eu lucrez la 40—50 de metri 
înălțime, sus pe cazane, dincolo de 
cota balustradelor. Privești în jos 
Si îti vine să strigi : E gata 1 Am 
terminat !". îl întreb ce își mai 
poate dori după ce are un astfel
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de sentiment. „Păi. să las cit mai 
multe lucruri bine făcute pe unde 
trec. Si mai vreau să funcționeze 
bine cazanul acesta din urmă, care 
mi-a scos sufletul". In afara mun
cii. lui Petru Zeru îi mai plac atle
tismul si muzica. Anul trecut, la 
Tirgu Jiu. a ciștigat „Crosul bri
gadierului". iar înainte de concurs, 
îsi aduce aminte rizind. asculta Ci- 
prian Porumbescu si Enescu. îl în
treb de oe ride. „Pentru că lumea 
ride cind aude că îmi place muzi
ca simfonică, mie. unui șantierist, 
asa că rid și eu. ca să mă doară 
mai puțin risul lor. Dar numai eu 
știu cit de tare mă bucur cind as
cult Balada sau Rapsodiile". Acum 
se antrenează pentru finala crosu
lui care va avea loc la Iași. După

tinereții
cum dispare de repede, cred 
că se antrenează temeinic. A- 
veam să-l mai revăd doar seara ia 
tabără.

...în tabără. seara, l-am cunoscut 
Si pe Gheorghe Pălăriuță. Si el 
este unul dintre fruntași., îsi uda 
grădina din fata barăcii cu furtunul 
si fluiera un cântec moldovenesc., 
în munca aspră de ne șantier a 
intrat , prin anul 1982. „C'el mai 
greu an 1 — își amintește el. Noi, 
brigadierii, eram cazați în Satul-de 
vacantă. Veneam de dimineața la 
lucru cu autobuzele. Atunci am bă
tut primii țăruși, am turnat plat
formele sf am construit barăcile. 
Cind au fost stata am ridkcat tri
colorul De catarg si ne-am mutat 
in casă nouă. Acum, cind mi-aduc 
aminte. îmi zic că a fost frumos... 
Ne mindrim cu toții eu ceea ce 
am făcut aici". Pe Gabriela a cu
noscut-o anul următor, in ’83. Nu 
s-a lăsat pină nu a dus-a in fata 
ofițerului de la starea civilă. I-au 
urmat cu alai mare toti brigadie
rii din tabără. Era prima nuntă 
de pe șantier. Gabriela este lă
cătuș mecanic la centrala termică 
a taberei. După ce vine de la lu
cru. Gheorghe se duce si-i mai 
dă o mină de a.iutor. Asta cind nu 
rămine la schimburi prelungite. A- 
■tunci se duce femeia la el. cu 
crăticioara de mîncare fierbinte. 
Nimic din ceea ce fac. din viata 
si din munca lor. nu li se pare a 
fi deosebit. „Ne-am obișnuit pe 
șantier, ne place aici si. cind s-o 
termina centrala, cine știe, poate 
mergem în altă Parte să mai con
struim ceva".

...Tot aici l-am cunoscut și pe 
inginerul Virgil Bojneagu. Umbla 
să convoace oamenii pentru'o ac
țiune de muncă patriotică. Nu pare 
deloc a fi ceea ce este, adică di
riginte de șantier, omul oare, re
prezentând beneficiarul, răspunde 
de calitatea tuturor lucrărilor elec
trice si de automatizare.

îl întreb brusc, fără ocolișuri, 
cum decurge colaborarea cu șan
tierul national al tineretului.

— Dacă v-as spune că este „ex
celentă" tot ar fi prea puțin.. Pen
tru mine, șantierul este o a doua 
facultate. Serios ! Am venit aici 
direct de ne băncile scolii, iar con
tactul cu realitatea — stiti. asa nu
mesc eu șantierul — a fost extrem 
de dur. Pe șantier nimic nu merge 
de la sine. Trebuie să pui serios 
umărul ca să se urnească fie Și 
oel mai mărunt lucru. Apoi, ochii 
oamenilor sint atintiti asupra ta. te 
urmăresc atent, te cântăresc si te> 
„cumpără" imediat, cum zic ei. Oa
menii așteaptă nu numai să le dai 
ordine, dispoziții, să-i conduci, ci 
ceva mai mult decît toate acestea".

Că Virgil Bojneagu urmează cu 
succes cursurile acestei „a doua fa
cultăți" o demonstrează, fără pu
tință de tăgadă, si faptul că ute- 
ciștiî J-au ales secretar adjunct cu 
probleme organizatorice al comite
tului U.T.C. de la termocentrală, 
îmi vorbește încontinuu despre 
bucuriile si necazurile lor ne șan
tier. despre răspunderea pe care o 
împart cu totii.

— Planuri de viitor 1 îl întreb eu.
— Ce altceva decît chiar viitorul 

acestei centrale. Am să rămin aici, 
în cadrul exploatării, deși tare aș 
mai merge pe un nou șantier.

...S-a făcut seară. De abia acum 
îmi dau seama că în jurul nostru 
s-au adunat tot mai multi briga
dieri. Se află aici si Ion Vintilă. și 
Gheorghe Pălăriuță cu pruncul in 
brațe. îl recunosc și pe Petru Zeru. 
la fel de zimbitor ca si dimineață, 
cind am stat de vorbă pe șantier, 
si încă multi alții. Cind ii întrebi 
pe oamenii aceștia ce planuri au 
pentru mai tirziu. multi dintre ei 
iti răspund imediat : „Să mergem 
pe alte șantiere 1 Să construim mai 
departe 1“ Nu mai pot trăi altfel. 
Le-a intrat șantierul „in singe". își- 
întemeiază familii pe șantier, cresc 
copii tot aici, leagă prietenii de-a 
lungul și de-a latul tării, pe unde 
îi noartă macaralele sau buldoze
rele lor. Acesta este destinul lor. 
Iar cind vor termina termocentrala 
aceasta, vor merge mai departe, 
asa cum au spus, curtinei eu ei 
mîndria de a-si ști munca lor așe
zată la temelia tării de azi si de 
mi ine.

Ștefan CIOCHINARU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Profund mișcat de amabilele urări pe care ați binevoit să mi le adre

sați cu ocazia celei de-a patra aniversări a revoluției burkinabe, vă adre
sez calde mulțumiri și vă rog să primiți urările mele de sănătate, 'fericire 
și prosperitate pentru dumneavoastră și pentru poporul român.

Cu cea mai înaltă considerație.

Căpitan THOMAS SANKARA
Președintele

Consiliului Național al Revoluției, 
Președintele Burkinei Faso, 

șef al guvernului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog. să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și bu
nele urări pe care dumneavoastră ați fost atît de amabil să mi le adresați 
cu prilejul Zilei naționale a Islandei.

VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda

TELEORMAN :
Economii de metal

In unitățile industriale din jude
țul Teleorman, materializarea unor 
acțiuni și inițiative s-a soldat în 
perioada ce a trecut din acest an cu 
diminuarea continuă a consumurilor 
specifice. Astfel, în contul economii
lor a fost înscrisă pînă ieri cantitatea 
de 1 060 tone metal. O cantitate din 
care, de pildă, la întreprinderea de 
panouri și tablouri electrice din mu
nicipiul Alexandria se pot produce 
peste 50 module de comandă elec
trotehnică pentru mașini-unelte. Cu 
cele mai bune, rezultate în domeniul 
economisirii metalului se înscriu co
lectivele de muncă de la întreprin
derea de rulmenți si întreprinderea 
mecanică -..Islaz" din Alexandria, 
întreprinderea mecanică pentru agri
cultură si întreprinderea mecanică 
de material rulant din Roșiori de 
Vede. întreprinderea de țevi sudate 
Zimnicea. (Stan Ștefan).

Oameni despre care faptele vorbesc
mai mult decit vorbele

(Urmare din pag. I)
mul fir de lumină se scur
ge ca mierea îndărătul 
Prislopului ori aurește ape
le Vișeului și ale Cislci, 
cînd întunericul începe să 
fumege pe înălțimi ca un ■ 
foc pe comori, să se rosto
golească spre centrul ora
șului dinspre Cislișoara și 
dinspre Valea Hotarului și 
dinspre Izvorul Cailor, din 
toate părțile, se mai aude 
prin Borșa pasul celor pa
tru familii 
toare" pe la 
mai devreme : 
miș, Mihali, 
fosta prelucă 
cincisprezece hectare /de 
unde începe istoria așeză
rii), astăzi un cartier mo
dern. se răsucește în somn, 
strigîndu-și numele de sub 
asfalt.

Oamenii se odihnesc, 
după o zi de muncă, sub 
pătura celei mai calde veri 
din cite se pot ține minte. 
E ora contraapelului la 
mină, cînd ortacii ies din 
schimbul II și alții îi ur
mează în schimbul de noap
te. Ora la care, deasupra, 
în munți, din cabanele fo
restiere, gîndul butinarilor 
trimite lungi scrisori către 
casă.

Unde se termină calea fe
rată, o iarbă înaltă și dea
să, o iarbă îndărătnică se 
leagănă în bătaia nopții. 
La ora 23,15, trenul mixt 
4 987 pleacă din gara Borșa. 
Apoi se așterne liniștea, ca 
o perdea de răcoare.

Oamenii tac ; orașul în- 
tuși se lasă cu greu ade
menit de cuvinte. îl stră
batem, din zori, în linie 
dreaptă, urmînd DN 18, de 
la monumentul istoric "din 
Moisei, cioplit de meșterul 
Vida Gheza, pînă dincolo 
de Șesuri — pe o distanță 
de 70 km. De-a dreapta și 
de-a stingă șoselei se înși
ră cartierele mari : Borșa 
Gară, Borșa Centru, Repe
dea, Poiana, Fîntîna. Co
lindăm marile cartiere îm
prăștiate. Distanțe mari, 
odihnitoare, imense parcuri 
naturale între centru și 
locuințele cele mai de mar
gine — 15—18 km.

Prezentul se îngînă con
tinuu, liniștitor, cu trecutul,

— Există aici o dublă, 
concomitentă tentație : a 
adîncurilor și a înălțimi
lor. Mă înșel 7

Primarul, tovarășul Pe-

„descălecă- 
1500, poate 
Danci, Ti- 
Ștețcu. Și 
de zece-

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SINGAPORE

Domnului WEE KIM WEE
Președintele Republicii Singapore

SINGAPORE
Cu prilejul Zileî naționale a Republicii Singapore, vă adresez cordiale 

cu cele mai bune urări de sănătate și fericire perso- 
bunăstare pentru poporul singaporez prieten.

felicitări, împreună 
nală, de progres și

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Guvernului Re-
România. Con-

Primul-ministru al 
ipublicii Socialiste 
stantin Dăscălescu. a trimis o tele
gramă primului-ministru al Republi
cii. Singapore. Lee Kuan Yew, cu

iiprilejul zilei naționale, prin care 
adresează felicitări si cele mai bune 
urări de 
nală.

sănătate sl fericire perso-

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ECUADOR

Domnului
LEON FEBRES CORDERO RIBADENEYRA

Președintele Republicii Ecuador
QUITO

Cu prilejul celei de-a 178-a aniversări a proclamării independentei na
ționale a Ecuadorului. îmi face deosebită plăcere să vă transmit călduroase 
felicitări, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, far poporu
lui ecuadorian prieten progres și bunăstare.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie dintre țările noastre 
se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și ecuadorian, al 
păcii și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tru Roman, măsoară încă
perea de la un capăt la al
tul.

— Și o dublă perspecti
vă : din adine 
time. Orașul 
născut în 1968, 
reorganizarea 
tiv-teritorială. 
gradul I a devenit din 1970. 
Mai există și o altă dublă 
perspectivă : din trecut și 
din viitor. Mai ales din vii
tor.

și din înăl- 
e nou. S-a 

o dată cu 
administra- 

Oraș de

Miț Toader

★
Facem cunoștință.
— Tomoiagă Dumitru. 

Cel mai împrăștiat maistru.
Uimire.
— Am, adică, gestiunea 

forestieră cea mai întinsă. 
Și cea mai bogată. Sint oel 
mai bogat.

Străbatem citeva par
chete.

— Lucrăm și noi în 
adînc. In adînc de codru.

Dau mina cu oamenii t 
Grad Vasile, 43 de ani, 14 
ani de pădure ; Gagea Gh. 
Andrei, 61 de ani, 30 de ani 
de pădure ;
Ștefan, 39 de ani, 20 de ani 
de pădure ;
mitru, 53 de ani, 25 de ani 
de pădure ; Coman Dumi
tru (șef de brigadă), 43 de 
ani, 27 de ani de pădure ; 
Ivașcu Vasile, 51 de ani, 
23 de ani de pădure ; Șteț
cu Ion, 51 de' ani, 20 de ani 
de pădure.

La Alexești e șef de 
gestiune, de 12 ani, maistrul 
Ștețcu Vasile. Are în 
subordine 60 de oameni și 
o microhidrocentrală. Oa
menii luminează locurile, 
hidrocentrala dă ' lumină 
electrică. Anul trecut au 
ocupat locul II pe județ la 
concursul de specialitate 
„Bradul argintiu".
- Și... 7
— Ce să mai vorbim...
— Vine lumea în munte 7
— Vine. Ca în mină.
(îmi apare în minte ima

ginea directorului de la 
Gura Băii ; deznădăjdui- 
tor de laconic și el la su
prafață ; în mină însă de
venise 
roșim il 
vorbea 
rupere.
sile, în schimb, e monosila
bic și în mijlocul alor săi, 
alor sale).

— Cum adică 7
— Vine adică. Nu e nu

mai cointeresarea materia
lă. E și cointeresarea mo
rală. Tradiția.

Coman Du-

dintr-o dată neve- 
de comunicativ — 

aproape fără între- 
Maistrul Ștețcu Va-

— îmi luați un inter
viu 7

— Da’ de unde. Vorbim 
și noi, ca oamenii.

Ștețcu Gheorghe se mai 
liniștește. E un tînăr sfios, 
brunet, cu un obraz in 
adolescență. Ședem alături, 
pe un podeț. Din cele pa
tru puncte cardinale, de, pe 
înălțimi, coboară spre noi 
pădurea.

— Ce te-a îndemnat să 
vii in munte 1

— Ce să mă-ndemne 7 
N-am avut de ales. Pe la 
noi sint două ocupații de 
bază : mineritul și. butină- 
ritul. între ele trebuia săritul. între ele trebuia 
aleg.: jos sau sus.

— Puteai să rămîi 
oraș, gestionar la...

— Credeți 7...
— Nu cred.
— Munca plină de abne

gație, satisfacțiile...
— Lasă asta.
— în liceu îmi plăceau 

matematica și fizica. Mi-am 
cumpărat o broșură — 
„Preuniversitaria" (știți, cu 
profilul facultăților din 
țară, cu disciplinele care 
se dau la concursul de ad
mitere), am găsit Faculta
tea de industrializare a 
lemnului din Brașov.

— Era singura unde se 
dădea examenul din mate- 
matică-fizică 7

— Ei, nu. E 
industrializare 
din țară.

— Ai intrat 
Te-ai încadrat 
platforma primară a acestui 
parchet forestier din ges
tiunea Alexești. în toam
nă ai să pleci la studii. Te 
mai întorci 7

—■ Unde să mă duc 7...
— Ai abia nouăsprezece 

ani. Cine știe.
— Pe fereastra camerei 

mele se vede pădurea. Nu 
scrieți. E imaginea cu care 
am crescut. Eu de cînd 
m-am născut văd pădurea. 
Fiecare cu ale lui.

— Te mai uiți pe fe
reastră 7 Sîmbăta, cind 
cobori acasă, în oraș.

— Da. Parcă mă uit în
tr-o carte. Mi se pare alt
fel.

— Altfel, cum 7
— Frumoasă și parcă 

neadevărată, ca într-o car
te.

— Nu înțeleg.
— Cum să vă explic 7 

Aici, sus, am făcut primul 
pas în realitate. Există o 
diferență între realitate și

în

singura de 
a lemnului

la facultate, 
muncitor pe

ceea ce gîndim noi despre 
realitate. De exemplu — 
uitați-vă în sus. Se spune 
că de acolo, in urmă cu 
mulți ani. și-ar fi dat dru
mul cineva. Voia să zboa
re. Credeți 7

— Nu știu ce să cred.
— Eu nu cred, dar gin- 

desc că se poate.
— A zburat 7
— A încercat.
— Și tu ?
— Eu zbor pe dinăuntru. 

Așa zice Arghezi : „Omul e 
un cocor care zboară pe 
dinăuntru". 'Nici n-aș putea 
zbura prea departe. Mă 
despart cu greu de lucruri. 
Am cărat multe cu mine, 
pină aici. Pe altele le duc 
jos. in fiecare săptămină. 
Povestea cu zburătorul am 
găsit-o aici și am dus-o 
jos. Am povestit-o...

— Cui 7
— Unei fete.

ir
„Dacă hodinesc, îmbătrî- 

nesc".
Timiș loan Butan, bărbat 

frumos, de 75 de ani, om 
gospodar și știutor de mul
te, martor al atâtor specta
culoase prefaceri, pledează 
pentru tinerețea orașului.

Strînge la piept un re
gistru vechi, în care a scris 
cum s-a priceput istoria 
locurilor.

— Circulă pe-aici o isto
rie cu un om care a în
cercat să zboare. Să fie 
adevărată? E vreun simbol, 
expresia vreunei năzuințe 
nemărturisite; un gînd 7

— Nici o expresie. L-am 
cunoscut. E adevărul ade
vărat. îl chema • Ștețcu 
Gheorghe Călbează, 
18—19 ani prin 1915 
s-a întîmplat.

— Gîndul zborului
obsedat probabil din copi
lărie, l-a chinuit...

— L-a chinuit într-o zi 
de toamnă, cînd stătea cu 
vitele. Omul se plictisea ; 
s-a urcat pe o stîncă (ve- 
niți la fereastră, uitați-vă, 
că se vede) și și-a dat 
drumul. A zburat...

— Praf s-a făcut.
— Nici vorbă. N-a pățit 

la

Singapore — orașul- 
stat, care își sărbăto
rește astăzi ziua na
țională — este situat 
pe insula cu același 
nume de la sudul 
peninsulei Malacca, la 
mai puțin de un grad 
și jumătate nord de 
ecuator. Datorită po
ziției geografice favo
rabile — la încrucișa
rea unor importante 
căi comerciale și de 
transport — Singapo
re și regiunea încon
jurătoare au fost trans
formate, în secolul 
trecut, în colonie bri
tanică. Pentru o peri
oadă de trei ani 
(1942—1945), teritoriul 
s-a aflat sub ocupația 
militară a Japoniei. 
Singapore și-a cucerit 
independența la 9 au
gust 1965, după ce a 
făcut parte, între 
1963—1965, din Fe
derația Malayeziei, în 
componenta statului 
intră orașul propriu- 
zis, cu o suprafață de 
618 kmp, și alte 40 de 
insule mai mici.

De la 
existenței 
stat a trecut la înfiin
țarea unor sectoare 
industriale în dome
niul producției textile 
și al prelucrării pe
trolului. Cu timpul, 
s-a dezvoltat un pu
ternic centru de ra
finării, ceea ce a fa
vorizat extinderea și 
mai puternică a acti
vității portuare, care 
oferă locuri de mun
că pentru numeroși 
locuitori ai țării. Sin
gapore dispune, de a- 
semenea, de fabrici de 
prelucrare a lemnu
lui, cauciucului, uzine 
siderurgice și șantiere 
navale, iar în anii din 
urmă au fost create 
unități moderne în 
domenii de virf ale 
tehnicii — optica, e- 
lectronica, electroteh
nica.

Confruntată cu re
percusiunile crizei e- 
conomice mondiale și 
ale practicilor protec- 
ționiste ale statelor 
occidentale. Republica

începutul 
sale, tinărul

Singapore se preocu
pă de înlăturarea unor 
dificultăți din calea e- 
conomiei naționale pe 
baza unui plan elabo
rat anul trecut de au
torități.

între România și 
Singapore s-au stator
nicit relații de priete
nie și colaborare, în 
amplificarea cărora 
rolul determinant l-au 
avut înțelegerile con
venite cu prilejul vi
zitei în Singapore 
a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în 
noiembrie 1982. Fruc
tificarea posibilități
lor largi pe care le o- 
feră programele de 
dezvoltare ale celor 
două țări pentru ex
tinderea schimburilor 
și cooperării reciproc 
avantajoase, finaliza
rea acțiunilor conve
nite slujesc interesele 
popoarelor român și 
singaporez, cauzei 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

Pentru conducătorii auto...
și nu numai pentru ei

a anului, de-

Unități turistice deschise în tot timpul
Pe șoseaua națională București — 

Constanța se află o serie de uni
tăți turistice bucuroase de oaspeți 
în tot timpul anului. Astfel, la 
32 km de București, hanul Sinești 
este amplasat la marginea locali
tății cu același nume. El are 84 
locuri de cazare în clădire și 34 in 
căsuțe. La numai un kilometru de 
orașul Slobozia, hotelul Privighe
toarea, renumit pentru ospitalita
tea sa, este permanent pregătit să 
primească turiștii în trecere spre 
și dinspre Litoral sau chiar pentru 
un popas de citeva zile. Hotelul 
dispune de locuri de cazare confor
tabile. iar restaurantul unității 
oferă o gamă variată de preparate 
culinare. La 49 km de Slobozia și 
16 km de Urziceni. hanul Malu 
are 36 camere de cazare și citeva 
căsuțe. Masa se poate servi la res
taurantul unității.

Tot pe șoseaua București—Con
stanța, la 16 km de Hîrșova, 
hanul Morilor este o altă unitate 
la care se poate face un popas, 
existînd posibilități de cazare și 
masă.
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nimic, a trăit pînă 
adinei bătrânețe.

— A mai încercat 
atunci să zboare 7

— Poate că ar mai
încercat, dar s-a însurat, a 
intrat în rîndul lumii și 
nu l-a mai lăsat nevasta...

de
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Hotelul „Privighetoarea" din județul Ialomița

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru

Intervalul 9 august (ora 21) — 12 au
gust (ora 21). In țară. Vremea va ii 
predominant frumoasă în sudul și sud- 
estul țării, cu cerul variabil șl ploi izo
late. în vestul, centrul șl nordul țării, 
vremea va fi. schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi locale,

care vor avea și caracter de averse. 
Vlntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată la 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, Izolat mai 
coborite In depresiuni, iar cele maxi
me, în general, între 20 și 30 de grade.

în această perioadă 
plasările lungi dintr-o localitate in 
alta a țării sînt mai frecvente și 
traficul mai intens. De aceea consi
derăm utile citeva recomandări fă
cute de specialiști, atît pentru con
ducătorii auto aflați la volan, cît și 
pentru cei care ’ îi însoțesc în călă
torie.

— De la bun început — precizea
ză prof. dr. Ioan CONSTANTIN 
STAMATOIU, șeful clinicii de neu
rologie, Spitalul municipal București 
— este bine să știm, pentru a înțe
lege sensul unor recomandări, că, 
deși creierul reprezintă numai 2 la 
sută din greutatea corpului, consu
mă în medie 20 la sută din cerințe
le de oxigen ale întregului orga
nism. Așa cum, motorul are nevoie 
de un combustibil pentru a funcțio
na, creierului îi este vital necesar 
oxigenul.

Iată și citeva argumente conclu
dente în acest sens? ..Statisticile, de
monstrează că în circulația rutieră 
întîmplarea. „ghinionul" există mult 
mai rar decît se crede în. general. A 
conduce în 
nesomn ori 
dicamente. 
de băuturi 
expune cu 
pe a altora.
80—85 la sută din cazuri, conducăto
rul auto sau pietonul sint cauza 
accidentelor șfj numai 15—20 la sută 
din total se datorează defecțiunilor 
mașinii ori ale drumului. In majo
ritatea cazurilor se constată că vi
novatul principal este alcoolul, res
pectiv consumul acestuia înainte de 
a se așeza la volan. încă din anii 
’20—’30 ai secolului nostru s-a putut 
măsura conținutul de alcool din orga
nism prin analiza sîngelui, urinei sau 
respirației și s-a constatat o legătură 
directă între procentul de alcool din 
singe și gravitatea accidentului. Or
ganele care răspund de criculație 
dispun de un etalon recunoscut, fun
damentat științific, care permite a 
fi apreciat sau judecat riscul de a 
comite un accident datorită alcoo
lului consumat. Pentru evitarea ori
cărui risc, la noi in țară este inter
zis cu desăvîrșire consumul de bău
turi alcoolice de către cei care con
duc un autovehicul, contravenienții 
fiind aspru sancționați.

„Importanța studiului alcoolismu
lui în cazuistica de urgență a fost 
remarcată, la noi în țară, încă de 
la sfîrșitul secolului trecut, dar in 
prezent se acordă o atenție mai 
mare acestui domeniu de cercetare 
pentru că pericolul accidentului ru
tier a crescut extrem de mult în ul
timele decenii, ne spune dr. Andrei 
FIRICA, - -
Spitalului 
București, 
cialiști de 
nă publică 
fectuat o 
tice, cercetări științifice care ne-au 
permis eă tragem concluzii uti
le pentru activitatea noastră și 
cea de educație sanitară a popu
lației. Chiar dacă procentul ce
lor cu boli produse de alcool, in 
comparație cu cifra totală a celor 
internați la noi in spital, nu este 
foarte mare, totuși ne îngrijorează 
pentru că fiecare caz solicită un e- 
fort material din partea 'statului și 
toată competenta personalului sani
tar. O cheltuială materială și efort 
care puteau fi evitate dacă acești 
oameni ar fi fost cumpătați sau ar 
fi cunoscut citeva reguli elementa-

stare de oboseală sau de 
după un consum de me
in special sedative, sau 
alcoolice înseamnă a-ți 
bună știință viața ta și 

Cifrele arată că, in

medic primar, directorul 
clinic de urgentă din 

în colaborare cu spe- 
la Institutul de igie- 
din Capitală, s-au e- 

serie de studii statls-

de

VASLUI. în întreprinderi șl așe
zăminte de cultură din localitățile 
județului Vaslui au loc, in aceste 
zile, numeroase manifestări dedi
cate Congresului educației politice 
și culturii socialiste. La Casa de 
cultură a sindicatelor din Bîrlad, 
Comitetul județean U.T.C. a orga
nizat simpozionul „Victoria revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
— moment hotărîtor în făurirea 
orinduirii socialiste pe pămîntul . 
României". La întreprinderile de 
rulmenți din Bîrlad, „Textila" din 
Vaslui și „Hușana" din Huși, pre
cum și la Casa de cultură din Vaslui 
s-a desfășurat dezbaterea „Urna-

CARNET CULTURAL

nismul și problemele omului con
temporan", iar la casele de cultură 
din Huși și Negrești — expunerea 
„Epoca Nicolae Ceaușescu, epoca 
celor mai grandioase înfăptuiri din 
istoria poporului nostru", (Petru 
Necula).

CAlArași. în cadrul acțiunilor 
organizate în întâmpinarea Con
gresului educației politice și cultu
rii socialiste se înscrie și expoziția 
deschisă în sălile școlii nr. 1 din

municipiul Călărași. Expoziția în
fățișează. prin lucrări, grafice și 
panouri, activitatea de creație teh- 
nico-științifică și de artă populară. 
Sînt reunite imagini grăitoare din 
succesele mișcării artistice de masă 
în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României'1. Deschisă din 
inițiativa secției de propagandă a 
comitetului județean de partid, 
expoziția este vizitată zilnic de sute 
de tineri și vîrstnici din municipiul

și județul Călărași. (Mihail Dumi
trescu).

MEHEDINȚI. în cadrul tradițio
nalei manifestări politico-ideolo- 
gice și cultural-educative „Zilele 
culturii", in orașul Orșova au avut 
loc mese rotunde, dezbateri și 
schimburi de experiență, s-au des
chis expoziții de artă plastică și 
creație populară. Tot cu acest pri
lej s-a 
ediție 
„Porțile 
popular 
românești", 
tanti din 17 județe și din municv 
piui București, (Virgiliu Tătaru).

desfășurat cea de-a Xll-a 
a 
de
$i

spectacolulul-concurs 
Fier, porțile cintecului 
ale poeziei patriotice 

care a reunit reprezen-

re în legătură cu consumul 
alcool".

„Statisticile din diferite țări — ara
tă prof. dr. Marin VOICULESCU, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România — 
demonstrează că între 30 și 50 la 
sută din accidentele mortale rutiere 
se datorează consumului de băuturi 
alcoolice. Desigur, sint mulți con
ducători auto care știu că nu tre
buie să consume alcool înainte 
de a porni la drum. Ceea ce însă 
multe persoane nu știu încă bine 
este faptul că și doze mici de alcool 
pot da nesiguranță și accidente în 
conducere. Există persoane cu o 
reactivitate deosebită, la care con
sumul de alcool poate declanșa o 
scădere atît de mare a glicemiei 
(cantitatea de zaharuri din singe) 
îneît apare imediat amețeala. Sînt 
persoane la 
rări datorate 
apară după 
tități mici de 
va înghițituri 
a se așeza '

Este un 
nevoie să 
accidente. .......
Ia doze mici, sub limitele de 0,5 g 
la mie sau 0,8 g la mie alcool în 
singe. Cantitățile mici de alcool 
creează la majoritatea persoanelor 
o stare de voioșie, euforie și îndrăz
neală. care duc la iresponsabilitate și 
accident mai repede decit ne putem 
închipui. Studii riguroase demon
strează că doze chiar mici de alcool 
afectează judecata și capacitatea de 
apreciere ale șoferului, influențează 
vederea Ia distanță, îngreunează a- 
daptarea vederii Ia întuneric. O al
coolemie de 1.2 g Ia mie întîrzie reac
țiile reflexe in situații neașteptate 
cu aproape 40 la sută. Evident, ris
cul de accidente se multiplică cu fie
care creștere a alcoolemiei, fiind de 
10—20 de ori mai mare la o alcoole
mie de 1,4 g la mie decit la una de 
0,5 g la mie ! Deci riscul de acci
dent crește nu proporțional cu con
sumul, ci cu mult mai mult.

Toți conducătorii auto trebuie să 
știe că organismul are limitele sale, 
iar capacitatea de a conduce un au
tovehicul în condiții de deplină si
guranță este afectată imediat după 
ce s-a consumat o băutură și apaie 
alcoolul în sînge. Deoarece se con
sideră că un pericol real de a pro
voca accidente apare chiar la o 
concentrație de alcool în sînge de 0,5 
la mie. stabilirea sau determinarea 
stării de impregnare alcoolică cu 
ajutorul testelor uzuale folosite de 
agenții de circulație rutieră este mai 
mult decît necesară, ca și sancțiuni
le aplicate cu toată severitatea. în 
fond este vorba de vieți omenești și 
nu numai de viața celui cane riscă, 
dar mai ales a celor pe care ii trans
portă sah pe care îi surprinde 
accidentează pe străzi, șosele

Și starea de oboseală poate 
fluenta reacțiile organismului, 
ce ne recomandă profesorul 
MATEI, de la liceul din Predeal, 
autor al unor importante lucrări 
din domeniul sportului :

„Orice ieșire cu mașina, cu fami
lia sau prietenii, înseamnă și un pri
lej de legătură mai strînsă cu natu
ra. Monotonia mersului în mașină 
obosește creierul, sistemul nervos și 
toate funcțiile. De cele mai multe 
ori. după o scurtă perioadă din tra
seu. cei mai multi ațipesc. Iată de 
ce este bine ca după fiecare oră 
parcursă în mașină să se facă afa
ră, în aer curat, citeva exerciții de 
gimnastică, alergări, jocuri pentru 
destindere, relaxare și mai ales pen
tru oxigenarea creierului. Se va ur
mări o alternanță de ritm pentru că 
organismul trebuie solicitat, trebuie 
stimulate funcțiile inimii, nlăminilor 
mobilitatea articulațiilor. De obicei, 
micile pauze sînt folosite pentru a 
minca, ceea ce este necesar uneori, 
dar și mai utilă este mișcarea pen
tru activarea funcțiilor organismu
lui. Aceste opriri cu scocul de a face 
citeva mișcări, exerciții sau snort 
sînt cu atit mal necesare persoane
lor care suferă de acel cunoscut 
„rău de mașină" și apelează uneori 
la medicamente pentru a evita sen
zațiile neplăcute generate de mo
notonia deplasării."

care aceste tulbu- 
hipoglicemiei pot să 
consumarea unei can
alcool, chiar a cîtor- 
de „tărie", înainte de 

la volan.
lucru cunoscut că nu este 
fii beat pentru a provoca 
Riscurile încep chiar de

si 
etc.
in- 

Iată 
Ion

Elena MANTU

Poporul ecuadorian 
sărbătorește la 10 au
gust un eveniment de 
importantă majoră al 
istoriei sale : procla
marea independentei 
naționale. Acest act 
istoric, .petrecut cu 178 
de ani în urmă, a 
marcat și un moment 
însemnat pentru isto
ria popoarelor întregii 
zone latino-americane. 
dat fiind faptul că E- 
cuadorul a fost prima 
tară din America La
tină ce s-a desprins 
de sub stăpînirea co
lonială.

Multă vreme după 
dobândirea neatârnă
rii politice, Ecuadorul 
nu s-a bucurat însă de 
o autentică indepen
dentă. Datorită servi
tutilor monoculturii, 
pînă nu de mult, E- 
cuadorul era cunoscut 
în lume ca mare ex
portator de banane, 
produs care ajunsese 
să reprezinte circa 
două treimi din ex
porturi. Restul venitu
rilor în devize prove
neau din culturile de 
cafea si cacao, ca si 
din valorificarea unor 
esențe prețioase de 
lemn.

în vremea din urmă, 
speranțele de dezvol
tare ale Ecuadorului 
au primit un puternic 
impuls prin descoperi

rea în regiunea situa
tă la est de lanțul An- 
zilor. in bazinul Ama
zonului. a unui impor
tant zăcămînt petroli
fer. fapt ce avea să 
potențeze perspecti
vele de progres ale 
tării.

în scopul valorifică
rii acestei bogății a 
fost creată o industrie 
națională a petrolului, 
paralel cu alocarea de 
către stat a unor 
sume considerabile în 
vederea creării si dez
voltării industriei pe
trochimice. A-cestea si 
alte măsuri urmăresc 
transformarea secto
rului petrolier îritr-un 
ax al dezvoltării în
tregii economii, prin 
crearea de noi sectoa
re si valorificarea al
tor bogății minerale — 
fier, cărbune, cupru 
etc. — de care dispune 
tara. O asemenea o- 
rientare se reflectă si 
în planurile actuale, 
care prevăd creșteri 
însemnate la produc
ția de metal si de e- 
nergie electrică. De 
altfel, sectorul ener
getic face obiectul 
unor preocupări spe
ciale. avindu-se în 
vedere nevoile actua
le în creștere, ca si 
cele de perspectivă, 
în același timn. con
tinuă să se desfășoa

re procesul de moder
nizare a ’ agriculturii, 
paralel cu îmbunătăți
rea sistemului de în- 
vătămint si a asisten
tei sociale.

Poporul român ur
mărește cu simpatie e- 
forturile poporului e- 
cuadorian pentru pro
pășirea economioo-so- 
cială. Legate prin afi
nități de limbă și 
cultură. România si E- 
cuadorul intretin re
lații prietenești de co
laborare. care au cu
noscut un curs ascen
dent. O importantă 
deosebită pentru adân
cirea si diversificarea 
raporturilor româno- 
ecuadoriene au avut 
vizita întreprinsă. în 
1973. în Ecuador, de 
președintele 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, pre
cum si dialogul la ni
vel înalt româno-e- 
cuadorian de Ia Bucu
rești. din 1975. înțele
gerile convenite. De
clarația solemnă co
mună semnată, cele
lalte acorduri încheia
te au deschis noi per
spective relațiilor din
tre cele două tari. în 
folosul ambelor po
poare. spre binele 
cauzei înțelegerii si 
colaborării în întreaga 
lume.

tv
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor
12.40 Din cununa cintecului românesc 13.00 Album duminical
14,45 Ecusonul de lingă Inimă (color). 

De Ziua brigadierilor
19,00 Telejurnal • In întîmpinarea ma

rii sărbători
19,20 Tara mea azi (color). Epoca Ceaușescu. Epoca de glorii, epoca 

de fapte revoluționare. Documentar 
realizat în județul Olt

19.40 „Cîntarea României" (color). Oma
giul țării conducătorului Iubit. E- 
misiune realizată în colaborare cu

Consiliul Culturii șl Educației So
cialiste șl cu Comitetul de cultură 
șl educație socialistă al județului Olt

20,20 Film artistic (color) 1 „Vară senti
mentală". Premieră TV. Produc
ție a Casei de filme Patru

21.30 Cintec pentru o floare (color)21,50 Telejurnal
LUNI, 10 AUGUST

20,00 Telejurnal • în întîmpinarea marii sărbători
20,20 orizont tehnico-ștlințlfic (color) 
20,35 Tezaur folcloric (color)
20,55 Spiritul revoluționar — emblemă 

a muncii și a vieții noastre
21,10 Laureațl ai Festivalului național „Cîntarea României"
21,50 Telejurnal

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
EUROPENELE DE ATLETISM 

Medalii de argint pentru junioarele românce
Sâmbătă, în cadrul Campionatelor 

europene de atletism pentru juniori, 
competiție ce se desfășoară Ia 
Birmingham, Cătălina Gheorghiu 
(România) a cucerit medalia de 
argint în proba de 890 m, fiind cro
nometrată cu timpul de 2'01”33/100. 
Pe primul loc s-a situat B. Bruhns 
(R.D. Germană) — 2’00”56/100, me
dalia de bronz revenind unei alte 
sportive din R.D. Germană, D. Stei- 
neke — 2’02”08/100.

Medalie de argint a câștigat și 
Simona Staicu, în proba de 1 500 m, 
in care a fost înregistrată în 4’16” 
69/100, fiind precedată de S. Pajkicl 
(Iugoslavia) — 4’16”09/100.

După cum s-a anunțat, tn prima 
zi a competiției sportiva româncă 
Mireia Belu a obținut medalia de 
argint la săritura in lungime, cu 
rezultatul de 6,44 m.

Campionatele republicane de atletism
Proba de heptatlon din cadrul 

campionatelor republicane de atle
tism. ce se desfășoară pe stadionul 
„1 Mal" din Pitești, s-a încheiat cu 
victoria Lilianei Năstase (C.S.U. Ga
lați), cane a totalizat 6 294 puncte. 
Cu un rezultat bun a luat sfîrșit 
proba masculină de aruncarea su
liței. în care primul loc a fost ocu

pat de Nicu Roată (C.S.U.-I.E.F.S. 
București), cu un rezultat de 80,36 m.

La lungime masculin a cîștigat 
Vasile Dima (Steaua București), cu 
7,67 m, în timp ce cursa masculină 
de 10 000 m a revenit lui Gheorghe 
Marko (Rapid București), cronome
trat în 29’20”72/100.

RUGBI: Azi, cuplaj pe „Steaua”
• Pe stadionul „Steaua" are loa 

un cuplaj rugbistic organizat de fe
derația de specialitate în vederea al
cătuirii loturilor naționale. La acest 
trial participă cei mai buni jucători,

foști, actuali și... viitori internațio
nali. în prima partidă : Selecționata 
militară — Selecționata universita
ră ; în cea de-a doua : Selecționata 
București Est — Selecționata Bucu
rești Vest.

CICLISM: Se apropie startul în „Cupa Voința”
„Cupa Voința", intrată de peste 

trei decenii in rîndul competițiilor 
cicliste internaționale, se va des
fășura anul acesta pe un traseu si
tuat în județul Prahova, avînd ca 
centru municipiul Ploiești. Organiza
torii — Uniunea centrală a coope
rativelor meșteșugărești și A. S. 
Loto-Pronosport, cu concursul aso
ciației sportive „Voința" Ploiești — 
ne-au informat că noua ediție a tra
diționalei întreceri va avea la start, 
în afara celor mai buni cicliști ro
mâni,- și o serie de alergători va
loroși de peste hotare. „în rîndul 
oaspeților — ne spunea -ieri tova
rășul C. Udrescu, din cadrul com
partimentului sport al UCECOM — 
pină la această oră și-au confirmat 
participarea reprezentanții cluburi
lor Vorvârts (R. D. Germană). Start 
(R.P. Polonă), Spartakus (R.P. Un
gară). Cit privește concurenții ro
mâni, „Cupa Voința" îi va reuni pe 
absolut toți rutierii fruntași, de la 
majoritatea secțiilor de ciclism din 
țară. în prim plan vor fi, desigur,

★

FOTBAL. Pe stadionul .,Wembley" 
din Londra. în prezența a 70 000 
spectatori, cu prilejul sărbătoririi 
centenarului ligii engleze de fotbal, 
s-a disputat meciul dintre echipa al
cătuită din jucători care evoluează 
in campionatul Angliei si o selecțio
nată mondială. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 3—0 (1—0) în favoarea 
fotbaliștilor din Anglia, golurile 
fiind marcate de Brian Robson (2) 
si Whiteside.

PENTATLON MODERN. • După 
trei probe, în Campionatul mondial 
de pentatlon modern feminin, ce se 
desfășoară in localitatea vest-germa- 
nă Bensheim, conduce sovietica Iri
na Kiseleva — cu 3 266 puncte, ur
mată de Paula Salminen (Finlanda) 
— 3134 puncte, și Wendy Norman 
(Anglia) — 3132 puncte. Proba de

component» loturilor reprezentative 
de seniori, tineret și juniori. Dina
mo, Steaua. I.M.G.B., Stirom, Voința, 
Clubul sportiv școlar din Capitală, 
Metalul Plopeni, Mureșul Tg. Muneș, 
Cibo Brașov, Muscelul Cimpulung 
ne-au trimis confirmările, cicliștii 
respectivi aflîndu-se de citeva zile 
în pregătire, unii — cei mai multi — 
chiar pe traseul apropiatei curse. în 
total contăm pe prezența a aproxi
mativ 100 de cicliști".

„Cupa Voința" va măsura circa 
500 km, ce vor fi parcurși în cinci 
etape, astfel : luni, 17 august : Plo
iești — Vălenii de Munte — Cheia și 
retur (130 km) ; marți, 18 august : 
Mizil — Buzău — Vălenii de Munte
— Ploiești (155 km) ; miercuri, 19 
august : dimineața un contratimp 
individual (3 km, în pantă), la Scă- 
ieni, și. după-amiaza, alergare pe 
citcuit (50 km) în centrul municipiu
lui Ploiești ; joi, 20 august : Ploiești
— Tirgoviște — Moroeni — Sinaia
— Comarnic — Ploiești (160 km).

★

înot a fost ciștigată de Paula Sal
minen, cu 1 188 puncte.

TENIS • In optimile de finală ale 
turneului internațional de tenis de 
la Stratton Mountain ((Vermont — 
S.U.A.), Ivan Lendl l-a eliminat cu 
6—3, 6—7. 6—2 pe Robert Beguso, 
iar John McEnroe l-a învins cu 7—6, 
0—6, 6—1 pe Ben Testerman.

HOCHEI PE GHEAȚĂ • Turneul 
international pe hochei pe gheață de 
la Kiev s-a încheiat cu victoria echi
pei locale Sokol, care a întrecut în 
finală cu scorul de 7—2 (2—0, 3—1, 
2—1), formația finlandeză Ilves Tam
pere. Pe locul trei s-a clasat Slo
van Bratislava.

Rubrică realizată de 
I. DUM1TRIU



ROMÂNIA-CEAUȘESCU 
Contribuții importante la soluționarea 

marilor probleme ale contemporaneității

Propuneri ale Uniunii Sovietice la Conferința 
pentru dezarmare de la Geneva

Politica externă a României socialiste, inițiativele și demersurile ță
rii noastre, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, vizînd soluțio
narea echitabilă a problemelor cardinale cu care se confruntă omenirea, 
necesitatea salvgardării păcii și realizării dezarmării sînt evidențiate pe 
larg de mijloacele de informare în masă de peste hotare.

Presa internațională acordă, de asemenea, o atenție deosebită reali
zărilor de seamă ale poporului român în dezvoltarea socialistă multila
terală a patriei.

„România : Participantă activă 
la schimburile economice mondia
le" este titlul unui articol. însotlt 
de o fotografie înfătisîndu-I ne pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. a- 
părut în revista ..CYPRUS MAIL". 
România — se arată în articol — 
s-a afirmat cu putere în perioada 
socialismului, si mai ales după al 
■IX-lea Congres al Partidului Co-, 
munist Român (1965) si pe planul 
relațiilor economice internaționale, 
participînd la dezbaterea si regle
mentarea problemelor economice 
mondiale.

Se relevă că dezvoltarea gene
rală a economiei, si în special a 
industriei, a antrenat profunde mu
tații în structura schimburilor co
merciale românești, mai ales a ex
porturilor. Dacă în perioada in
terbelică exporturile erau concen
trate pe cîteva grupuri de mărfuri 
— produse petroliere, cereale, lemn 
si animale vii — în prezent struc
tura lor este complexă si domi
nată de produsele industriale fi
nite.

Este apoi relevată preocuparea 
României pentru promovarea în re
lațiile sale economice a unor for
me moderne avansate, de coope
rare. Astfel, se arată că întreprin
derile românești participă la o 
gamă variată de forme de coope
rare. între care livrări de utilaje 
si echipamente, rambursabile în 
produse, producție la comandă, sub- 
contractare sau întreprinderi de 
producție mixte, societăți mixte de 
producție si desfacere etc.. Româ
nia fiind, de altfel, una dintre pri
mele țări socialiste care a înfiin
țat societăți mixte de producție pe 
teritoriul său. elaborînd si adop- 
tînd o legislație adecvată în acest 
sens. De asemenea. România — se 
arată — a construit numeroase o- 
biective economice. în domenii din
tre cele mai diverse. în mai mul
te țări ale lumii, in colaborare cu 
statele, respective.

Acordînd. cu consecventă., o 
mare importantă dezvoltării comer
țului cu țările socialiste si coope
rării economice în cadrul C.A.E.R., 
ca parte a relațiilor ei economice 
externe. România urmărește cu o 
atentie specială si intensificarea 
schimburilor comerciale cu țările în 
curs de dezvoltare, extinderea co
merțului cu alte țări ale lumii, fără 
deosebire de sistem social si eco
nomic.

Relațiile de colaborare ale Româ
niei cu tarile in curs de dezvolta
re fac obiectul unul articol pu
blicat de revista „REMARQUES 
ARABO-AFRICAINES", care a- 
pare in Belgia. Evidențiind pozi
ția constructivă a României cu pri
vire ia necesitatea instaurării unei 
noi ordini economice mondiale, pu
blicația arată că președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat, cu 
insistentă, un mare adevăr al zi
lelor noastre — faptul că dezvol
tarea. continuă a țărilor avansate 
din punct de vedere economic este 
legată direct de progresul tarilor 
in curs de dezvoltare.

Este reliefată. în continuare, po
ziția României, potrivit căreia sînt 
nepesare deschiderea largă a Pie
țelor. îndeosebi pentru produsele 
țărilor în curs de dezvoltare, re
nunțarea la barierele protecționis- 
te si la discriminări, promovarea 
unor preturi echitabile, reducerea 
ratelor dobînzilor la niveluri . ra
tionale. practicarea in general de 
relații de credit normale, asigura-

rea accesului țărilor în curs de 
dezvoltare la tehnologii moderne în 
condiții avantajoase. Este vorba, de 
asemenea, despre orientarea spre 
dezvoltare — în special pentru a 
sprijini țările în curs de dezvol
tare — a resurselor înghițite as
tăzi în mod stupid de aberanta 
cursă a înarmărilor.

România se află în permanență 
alături de țările în curs de dez
voltare și le apără întotdeauna in
teresele. Intre altele, revista relevă 
interesul constant manifestat de 
România pentru pregătirea de ca
dre în lumea a treia : 20 000 de 
studenti străini — majoritatea pro
venind din țările în curs de dez
voltare — se pregătesc temeinic în 
această tară în domeniile geologiei, 
medicinii, agronomiei, matematicii.

Un amplu articol, însoțit de 
fotografia președintelui

telui Republicii So
cialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și 
a primului ministru al 
Republicii Elene. An
dreas G.
care a fost 
nisterului 
Externe al 
ne. în legătură cu a- 
ceasta în știrea difu
zată de agenția P.A.P. 
se relevă că. reafir- 
mînd profunda lor în
grijorare 
situația 
lă gravă 
îndeosebi 
cursei 
acumulării de noi ti
puri de arme nuclea
re. cei doi oameni de 
stat au adresat pre
ședintelui S.U.A.. Ro
nald Reagan, si secre
tarului general al C.C. 
al P.C.U.S.. Mihail 
Gorbaciov. chemarea 
de a continua inten
sificarea eforturilor 
pentru a ajunge cit 
mai curînd la un

Papandreu, 
remisă Mi- 
Afacerilor 

R.P. Polo-

cu privire la 
internationa- 
si complexă, 
ca urmare a 

înarmărilor, a
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ROU MANIE

GENEVA 8 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul Conferinței pen
tru dezarmare de la Geneva. Eduard 
Sevardnadze. ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S . a arătat că obiec
tivele guvernului sovietic în acest 
domeniu constau în : încheierea unor 
tratate cu S.U.A, si a unor acorduri 
internaționale vizînd distrugerea 
completă și totală a armamentelor 
nucleare ; interzicerea strictă a am
plasării oricăror arme în scatiul cos
mic : instaurarea unui regim inter
național care să ducă la lichidarea în 
lume a armelor chimice si a altor 
tipuri de arme de exterminare în 
masă : reducerea nivelurilor ar
mamentelor convenționale la mini
mul necesar apărării ; crearea, prin 
colaborarea tuturor statelor lumii, a 
unui sistem cuprinzător de secu
ritate internațională. în cadrul că
ruia Organizația Națiunilor Unite, 
conform Cartei sale, să poată men
ține eficient pacea si securitatea.

Singura alternativă rațională.. Ia 
doctrina descurajării, a spus vorbi
torul poate fi numai o lume fără 
arme nuclea-e si fără violentă. în ce 
o privește. U.R.S.S. a îndepărtat toa
te obstacolele din calea ajungerii la 
o înțelegere cu partea americană, pe 
baza ..dublei opțiuni zero globale".

La ora actuală — a continuat el — 
obstacolul principal în calea realiză

rii. acestui obiectiv îl constituie ra
chetele ..Pershing IA" din R.F.G. De
oarece focoasele acestor rachete a- 
partin S.U.A.. ele trebuie incluse în 
înțelegerea menționată. R.F.G.. po
sesoarea rachetelor, nu are nici un 
amestec în negocierile sovieto-ame- 
ricane. Dacă, așa cum afirmă unii 
reprezentanți ai Administrației -ame
ricane si partenerii lor vest-germani. 
aceste rachete sînt ale unei terțe 
părți, aceasta ar constitui o încăl
care a tratatului de neproliferare 
nucleară R.F G. neavînd nici drep
turi juridice, nici morale să le po
sede.

în continuare, ministrul de exter
ne- sovietic a prezentat poziVa tării 
sale privind controlul, arătînd. în a- 
cest context, că Uniunea Sovietică 
consideră obligatoriu accesul pentru 
inspecție la obiectivele militare ale 
U.R.S.S. și S.U.A. din terțe țări, unde 
s-ar pu*ea  afla rachete. De aseme
nea. U.R.S.S. propune prezența per
manentă a unor echipe de inspecție 
la toate poligoanele de lansare a 
obiectelor cosmice.

E. Sevardnadze s-a pronunțat pen
tru adoptarea cît mai urgentă în ca
drul Conferinței de dezarmare a Con
venției cu privire la interzicerea ar
melor chimice și lichidarea stocu
rilor lor.

„MIȘCAREA DE NEALINIERE 
Șl PACEA GLOBALA"

Simpozionul internațional 
de la New Delhi

NEW DELHI 8 (Agerpres). — Tn 
capitala Indiei au inceout lucrările 
simpozionului internaț’onal ..Miș
carea de nealiniere și pacea globa
lă". la care participă oameni de ști
ință si militanti oe tărîm social din 
aproximativ 40 de țări, precum și 
reprezentanți ai unor organizații in
ternaționale si ai mișcărilor de eli
berare națională.

Deschizînd lucrările, primul minis
tru al Indiei. Rajiv Gandhi, a men
ționat că mișcarea de nealiniere re
prezintă astăzi o puternică forță 
care sprijină interesele coexistenței 
pașnice, cauza luptei popoarelor Pen
tru eliberare nat’onală. împotriva 
co’on’a'ismnlui. rasismului si apart
heidului. Premierul ind'an a subli
mat că încetarea cursei înarmărilor 
constituie problema nrincipa’ă a 
umanității, adăugind că luata în fa
voarea n^cii este o. orientare majo
ră a activității țărilor nealiniate. El 
a insistat asunra necesități promo
vării înțelegerii si cooperării, instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale.

Acord privind căile de realizare a unei păci 
durabile în America Centrală

Relatări și comentarii 
in presa de peste hotare

Nicolae Ceaușescu, este consacrat 
țării noastre, relațiilor româno- 
zaireze de ziarul „ELIMA", sub 
titlul „Kinshasa—București. înțele
gere și prietenie".

Zairul și România — se arată în 
articol — rămîn doi parteneri ho- 
tăriți să-și întărească tot mai mult 
legăturile de cooperare și colabo
rare, principiu reconfirmat cu pri
lejul vizitei din martie anul acesta 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Zair. Această vizită istorică a 
permis celor doi șefi de stat să 
examineze cu optimism viitorul ra
porturilor zairezo-române. Spiritul 
de înțelegere și prietenie ce carac
terizează aceste raporturi este ga
ranția dorinței reciproce de cola
borare și constituie de fapt un 
excelent prilej de informare și 
analiză asupra situației și a orien
tărilor noi pe care cele două țări 
înțeleg să le adopte în viitor.

Dezvoltarea largă a colaborării 
dihtre România și celelalte țări ale 
lumii — ca un factor major de 
promovare a intereselor reciproce, 
ca și a cauzei păcii, solidarității și 
egalității — este reliefată și de 
ziarul indian „THE STATESMAN". 
„Deși au sisteme sociale diferite 
— arată cotidianul — India și 
România întrețin raporturi cordiale, 
în acest cadru, ambele țări iși 
exprimă sprijinul ferm pentru 
salvgardarea păcii mondiale și 
realizarea dezarmării".

Ziarul sudanez „AL UMMA“ evi
dențiază bunele relații de priete
nie și colaborare statornicite între 
România și Sudan, apreciind că 
acestea servesc interesele de dez
voltare și progres ale celor două 
ponoare si, în același timp, cauzei 
înțelegerii și păcii în întreaga lume.

Cotidianul relevă principiile și 
obiectivele nobile ce definesc de
mersul internațional ai țării noas
tre. punînd accentul pe rolul 
determinant al președintelui 
Nicolae CeaușesCu în promovarea 
unei politici independente, de 
borare. securitate si pace, a 
inițiative constructive viz’nd 
tionarea echitabilă a marilor 

confruntatăbleme cu care este 
lumea de azi.

PRESA. POLONEZA 
despre Declarația-Apel

cola- 
unor 
solu- 
nm-

informează 
a președin-

prim acord privind e- 
liminarea tuturor ra
chetelor cu rază me
die. care să deschidă 
calea pentru înche
ierea în continuare si 
a altor acorduri nece
sare pentru realizarea 
dezarmării nucleare 
complete.

Se adresează, de 
semenea. apelul, 
arată în știrea 
P.A.P..

Știința și tehnologia 
să fie puse 

în folosul dezvoltării
NăȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-a încheiat sesiunea 
Com’tetului interguvernamental cen
tru stiintă si tehnologie în folosul 
dezvoltării. în documente’e adoptare 
se subliniază că progresul țărilor in 
curs de dezvoltare din As’a. Africa 
si America Latină nu este posibil 
fără utilizarea ariualelcr cuceriri ale 
științei si tehnicii, iar realizarea unor 
schimburi eficiente în acest domeniu 
presupune, in mod necesar, instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale. echitabile. S-a evidențiat, 
de asemenea, că nrotecționismul. ba
rierele comerciale si preturile ridi
cate ale produselor manufacturate 
din state1 e industrializate constituie 
un impediment serios in calea efor
turilor țărilor în curs de dezvoltare 
de a folosi pe declin roadele revolu
ției tehnico-stiintifice.

CIUDAD DE GUATEMALA 8 
(Agerpres). — Președinții celor cinci 
țări centro-americane — Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua și 
Salvador — reuniți în capitala guate
maleză, în cadrul celei de-a doua 
intîlniri la nivel înalt, au semnat un 
aoord intitulat ..Căile pentru stabili
rea unei păci ferme și durabile în 
America Centrală". Documentul pre
vede, între altele, încetarea focului 
între părțile în conflict, renunțarea 
la orice sprijin destinat grupărilor 
antiguvernamentale și amnistierea 
membrilor acestor grupări, precum și 
o serie de măsuri vizînd democrati
zarea vieții politice în țările regiunii. 
Participanții au apreciat că încetarea 
ajutorului acordat unor grupări, cum 
sînt contrarevoluționarii nicaraguani, 
reprezintă „o condiție obligatorie a 
păcii" în America Centrală. Planul de 
reglementare convenit trebuie înfăp
tuit, conform înțelegerii, intr-un in
terval de 90 de zile.

Guvernele centro-americane se an
gajează, de asemenea, să elimine 
traficul ilegal cu arme în zonă și 
să nu permită utilizarea teritoriului 
național pentru acțiuni de destabili
zare împotriva altui stat.

Potrivit acordului, în următoarele 
15 zile, miniștrii relațiilor externe ai 
țărilor centro-americane se vor . con
stitui într-un comitet pentru impul
sionarea acțiunilor care să facă po
sibilă înfăptuirea înțelegerilor la 
termenele prevăzute. De asemenea, 
se preconizează alcătuirea unei co
misii internaționale de verificare și 
control — formată din secretarii ge
nerali ai O.N.U. si O.S.A. sau repre- 
r'.'SI C’.l 1'I jS j'i

zentanții acestora, miniștrii de ex
terne ai țărilor din America Centra
lă, precum și ai statelor membre ale 
„Grupului de la Contadora" și 
„Grupului de sprijin" — ce urmează 
să se întrunească, la 120 de zile de 
la semnarea documentului, pentru a 
analiza stadiul îndeplinirii acordului.

O nouă întîlnire a șefilor de stat 
centro-amerioani este prevăzută pes
te cinci luni.

Referindu-se la documentul sem
nat. președintele Nicaraguei. Daniel 
Ortega Saavedra, a subliniat că 
„viitorul păcii în America Centrală 
depinde, acum, de atitudinea pe care 
o vor adopta S.U.A.".

Președintele Camerei Reprezentan
ților a Congresului S.U.A.. Jim 
Wright, și-a exprimat sprijinul fată 
de acordul realizat la Ciudad de 
Guatemala, apreciind că el este ..un 
succes al eforturilor pentru pace și 
dialog întreprinse în regiune".

Secretarul' general al Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.). Joao 
Baena Soares, a considerat documen
tul semnat de șefii de stat centro- 
americani ca ..istoric pentru an
samblul relațiilor latino-americane".

Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a apreciat că 
acordul semnat la Ciudad de Gua
temala constituie „o ocazie fără 
precedent pentru înfăptuirea păcii 
în această regiune" și și-a exprimat 
speranța că toate statele vor coope
ra pentru ca acordul să fie în mod 
ferm înfăptuit.

(Agerpres)
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. de a se ajunge imediat 
la un acord pentru încetarea totală 
a experiențelor nucleare și renun
țarea Ia orice acțiuni de_ militari
zare a spațiului 
de asemenea, că 
stat subliniază 
revine statelor _______
primul rînd țărilor participante la 
N.A.T.O. și la Tratatul de la Var
șovia. de a conlucra în mod activ 
pentru dezarmare, pentru înțelegere 
și pace.

Cotidianul „NEUES DEUTSCH
LAND" din R.D. Germană eviden
țiază sub titlul „Inițiative pentru 
realizarea unei zone a păcii in 
Balcani" : O nouă serie de iniția
tive au atras atenția ' opiniei pu
blice din țările balcanice.
Președintele României, 

Nicolae Ceaușescu, și primul-minis- 
tru al Greciei, Andreas Papandreu, 
au propus organizarea la București 
a unei conferințe la nivel înalt a 
statelor din regiune, care să ducă 
la pași concreți pentru transforma
rea Balcanilor 
arme chimice și

Ziarul arată 
întîlnirii djnțre 
al Partidului 1 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I.. Boșko 
Krunici, s-a exprimat acordul pen
tru o colaborare activă a ambelor 
țări în această problemă.

Cotidianul subliniază că România 
are în vedere posibilitatea ca, pas 
cu pas, să se ajungă la o zonă 
liberă de arme chimice și nucleare 
in Balcani, 
toate țările — mici și mari

o
Și

cosmic. Se relevă, 
cei doi oameni de 
răspunderea care 
europene, si in

într-o zonă fără
1 nucleare.

că, în 
secretarul 

Comunist
cadrul 

general 
Român,

aducă 
mare

dată fiind dorința ca 
să-și 

contribuție la pace, dezar- 
securitate.

Mijloacele sovietice de informa
re in masă au publicat reportaje, 
știri si informații referitoare la di
ferite aspecte ale construcției eco
nomice. precum și ale vieții social- 
culturale din țara noastră.

Ziarul „PRAVDA" a inserat o co
respondență din București referi
toare la lucrările de amenajare a 
riului Dîmbovița și la importanța 
acestora în contextul marilor con
strucții edilitare din capitala Româ
niei.

într-o amplă corespondență din 
București, ziarul ..IZVESTIA" re
latează despre lucrările ce se efec
tuează în țara noastră pentru va
lorificarea complexă a rîurilor in
terioare. Printre altele, sînt evi
dențiate inițiativele de utilizare a 
microeentralelor electrice necesare 
satisfacerii unor nevoi locale de 
energie.

La rindul ei. agenția T.A.S.S. a 
informat despre intrarea in stadiul 
final a lucrărilor de construire a 
marelui pod peste Dunăre de la 
Cernavodă.

Ziarul iugoslav „BORBA" a 
scris despre Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, evidențiind, in con
text. si proiectul viitorului canal 
care va lega capitala României de 
Djinăre. Autorul, prezintă magis
trala construcție, precum și sem
nificațiile Canalului Dunăre — 
Marea Neagră pentru economia 
națională a României. Subliniin- 
du-se rolul canalului și în ce pri
vește irigarea unor mari suprafețe 
agricole din Dobrogea, in articol 
este evidențiat fapțul că agricultu
ra se dezvoltă cdntinuu in țara 
noastră, obținindu-se, și in aceas
tă ramură, importante realizări.

„Este necesară 
o soluționare echitabilă

(Agerpres)

PE MAGISTRALELE PROGRESULUI
APARIȚIA ÎN R.P. CHINEZĂ 

A UNEI CĂRȚI DE REPORTAJE 
DESPRE ȚARA NOASTRĂ

In Republica Populară Chineză a apărut recent o 
nouă lucrare consacrată României. Răspunzind dorinței 
crescinde a ■ publicului larg din această țară de a cu
noaște mat îndeaproape realitățile si realizările țării 
noastre. Editura pentru turism din Shaanxi a publicat 
cartea sugestiv intitulată „O GURA DE RA1“ — 
ROMANIA.

Noi acte agresive ale autorităților 
rasiste de la Pretoria

HARARE 8 (Agerpres). — Per
soane necunoscute au deschis focul 
asupra unui grup de africani 
în provincia Natal, din R.S.A., s-a 
apunțat la Harare din sursă sud- 
africană. Agresiunea fi-a soldat, cu 
16 răniți.

Opinia publică democratică din 
Africa' de Sud a .protestat in legă
tură cu acest act barbar, care nu 
este altceva decit o provocare a po
liției, pentru a justifica dislocarea 
ulterioară a unor efective armate in 
satele locuite de populația de cu- 
loaț-e^'.. '

Tot din surse sud-africane se in
formează . că un tînăr de 19 ani a 
fost, găsit asasinat în apropiere de 
orasul-port Durban.

De la introducerea stării de urgen
tă in R.S.A.. in luna iunie anul tre
cut. 2 500 de persoane au fost ucise, 
ca urmare a măsurilor de represiune 
cruntă la care recurg autoritățile ra
siste.

LUSAKA 8 (Agerpres). — Bande 
teroriste antiguvernamentale din 
Angola, susținute de regimul rasist 
sud-african. au comis noi crime ne 
teritoriul Zambiei. Potrivit știrilor 
oficiale din Lusaka, un grup de te
roriști s-a infiltrat pe teritoriul zam- 
bian. în districtul Chavuma. în nord- 
vestul tării. între agresori si popu
lația locală s-au produs puternice 
ciocniri.

Presa din capitala Zambiei relevă 
că asemenea elemente antiguverna
mentale. instigate de. guvernanții de 
la Pretoria, fac incursiuni frecvente 
în regiunile de nord-vest ale tării. 
Ele seamănă teroare în sate, dau foc 
culturilor agricole. fură animale. 
Numai in acest an. astfel de bande 
au pătruns in trei rinduri pe teri
toriul Zambiei. De fieoare dată, in 
urma intervenției armatei, bandiții 
s-au retras în derută, suferind pier
deri.

Lucrarea cuprinde în
semnările a doi publiciști, 
buni cunoscători ai limbii 
române și ai realităților 
patriei noastre — Zhang 
Hanwen si Zhou Rongzi, 
textul fiind însoțit cu fo
tografii ce înfățișează rea
lizări ale României socia
liste, precum și cu imagini 
ale tezaurului folclorului 
si frumuseților naturale ale 
țârii.

Pentru titlu, autorii s-au 
inspirat dintr-un vers din 
balada „Miorița". Folosind 
un stil alert, un limbaj 
concis și curgător, autorii 
inserează în lucrare date 
și considerații despre isto
ria. civilizația si cultura 
patriei noastre, despre rea
lizările pe multiple planuri 
ale - poporului român, în

deosebi despre cele obținu
te în făurirea noii socie
tăți. socialiste.

Mai multe capitole sînt 
consacrate istoriei modeme 
a patriei noastre, realizări
lor obținute de poporul ro
mân sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a 
secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
în perioada construcției so
cialiste, cind au apărut o- 
biective industriale și so- 
cial-culturale ce au de
terminat creșterea puterii 
economice a patriei noas
tre și. implicit, a nivelului 
de trai material și spiritual 
al întregului popor.

Un capitol este consacrat 
marii realizări a epocii 
noastre — Canalul Dunăre 
— Marea Neagră. Sub titlul 
„Magistrala albastră", ca

pitolul cuprinde însemnări 
despre necesitatea con
struirii acestei importante 
căi de transport, despre e- 
forturile depuse de con
structori pentru ca un vis 
mai vechi să devină rea
litate.

Conținînd numeroase in
formații. cartea inserează 
și multe note despre tradi
țiile și legendele români
lor, aspecte din viața de zi 
cu zi a poporului nostru — 
inedite pentru un cititor 
chinez.

Citindu-1 pe președintele 
Nicolae Ceaușescu. care 
arată că. in decursul mul
timilenarei sale istorii, po
porul român a tinut ne
stinsă făclia libertății, in
dependenței și suveranității 
naționale, a, săvîrșit nenu
mărate fapte de vitejie, 
autorii lucrării deschid ca
pitolul intitulat „Arzi, fă
clie a independenței", îi) 
care este înfățișată lupta 
poporului român pentru 
obținerea și apărarea in
dependentei naționale.

„Ne-am întîlnit cu multi 
oameni în timpul vizitelor 
noastre în această tară ; 
toți exprimau deseori sen
timente comune ca dragos
tea de patrie, dragostea și 
prețuirea față de indepen
dența națională. Prietenii 
români au cunoștințe deo
sebit de bogate despre is
toria patriei lor. Nu numai 
cadrele de conducere, ci și 
oamenii de rind îți pot 
spune data, locul și desfă
șurarea tuturor evenimen
telor istorice importante, 
iar pe vitejii eroi națio
nali îi descriu plini de 
însuflețire. în culori vii", 
evidențiază autorii cărții.

întreaga lucrare este 
străbătută de sentimentele 
de stimă și prietenie față 
de poporul român și față 
de realizările sale. în ea 
transpare dorința de a 
lărgi și adînci cunoașterea 
reciprocă între popoarele 
român și chinez, cartea 
constituindu-se intr-o con
tribuție meritorie în acest
sens.

(Agerpres)

S. W. A. P. 0. reafirmă hotărîrea de a lupta 
pînă la obținerea independenței Namibiei

LUANDA 8 (Agerpres). — Organi
zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest are ca obiectiv esențial garan
tarea independenței, securității, păcii 
și prosperității poporului namibian 
— a declarat presei din Windhoek 
președintele S.W.A.P.O., Sam Nujo- 
ma. El a subliniat că poporul nami
bian nu dorește starea de război, 
care, de altfel, i-a fost impusă. Văr
sarea de singe — a spus liderul 
S.W.A.P.O. — nu poate inceta atit 
timp cit autoritățile sud-africane con
tinuă ocuparea ilegală a Namibiei, 
politica de apartheid, acțiunile in
umane împotriva populației și nu 
concep organizarea de alegeri libere 
în acest teritoriu, pentru a se asigu
ra accesul său la independentă, con
form rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U.

Referindu-se la armata de elibe
rare a Namibiei, Sam Nujoma a a- 
rătat că aceasta este formată în ex
clusivitate din namibieni și că ea be
neficiază de sprijinul întregului po
por. decis să acționeze pentru inde
pendența patriei. Sam Nujoma a re
afirmat poziția S.W.A.P.O. potrivit

căreia patrioții namibieni sint gata 
să negocieze cu guvernul de la Pre
toria, dar cu o singură condiție: con
vorbirile să reunească numai cele 
două părți interesate, adică Orga
nizația Poporului din Africa de Sud- 
Vest și R.S.A.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— După încheierea lucrărilor in pro
blema micilor teritorii coloniale și 
dependente, Comitetul special pentru 
decolonizare al O.N.U. a luat în dez
batere situația din Namibia, al că
rei acces la independență a fost con
siderat. de majoritatea participanti- 
lor, o problemă-cheie a eliminării co
lonialismului in lumea contempora
nă. în acest cadru, s-a relevat că 
răspunderea pentru actuala situație 
din Africa australă — ocuparea ile
gală a Namibiei, menținerea a- 
partheidului, politica de agresiune și 
imixtiune, cu efecte destabilizatoare 
asupra statelor africane independen
te din regiune — revine regimului 
rasist din R.S.A., susținut de unele 
țări occidentale.

a problemei datoriilor 
externe4*

O declarație a secretarului 
executiv al C.E.P.A.L.

SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager
pres). — Secretarul executiv al Co
misiei economice a O.N.U. pen
tru America Latină si Caraibi 
(C.E.P.A.L,). Norberto Gonzalez, a 
declarat că serviciul datoriei externe 
si. mai ales, plata dobînzilor trebuie 
să nu afecteze eforturile de relansa
re economică si dezvoltarea. Proble
ma principală, a menționat el. este 
compatibilitatea sau. dimpotrivă, in
compatibilitatea dintre rambursarea 
datoriei, inclusiv a dobînzilor. si po
sibilitățile de dezvoltare economică 
a statelor debitoare.

Subliniind că rambursarea datoriei 
externe si plata dobînzilor nu tre
buie să creeze dificultăți de natură 
să afecteze stabilitatea economică si 
socială. secretarul executiv al 
C.E.P.A.L. a cerut statelor occiden
tale industrializate, instituțiilor ban
care. organismelor internaționale cre
ditoare să acționeze de comun acord, 
cu țările debitoare în vederea solu
ționării echitabile a problemei dato
riei externe.

BRASILIA 8 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Rio de Janeiro, 
deputatul brazilian Pimenta da 
Veiga. șeful delegației parlamentare 
braziliene Care a întreprins o vizită 
oficială în S.U.A.. a menționat că 
problema datoriei externe a tării — 
datorie care este apreciată la peste, 
111 miliarde dolari, cea maț mare din 
America Latină — nu trebuie să fie 
neapărat rezolvată prin intermediul 
F.M.I. — transmite agenția Prensa 
Latina.

El s-a pronunțat pentru abordarea 
complexă a problemei datoriei, sub 
toate aspectele, inclusiv sub aspect 
politic.

Lupte în sudul 
Libanului

BEIRUT 8 (Agerpres). — O uni
tate de luptători libanezi împotriva 
ocupației israeliene care operează în 
asa-zisa zonă de securitate din su
dul Libanului a atacat cartierul ge
neral al ..Armatei Sudului Libanu
lui". creată si finanțată de Israel; din 
localitatea Zahlb. scoțînd din luptă 
un număr de militari. Totodată, pa- 
triotii libanezi au atacat pozițiile for
țelor israeliene si ale elementelor 
marionetă din localitățile Tah Bayad 
și Balat.

Pe de altă parte, se informează că 
artileria israeliană a bombardat din 
nou localitățile libaneze Kafra. Haris. 
Jarjua Ain Busuar. Jbaa si altele, si
tuate de-a lungul ..zonei de secu
ritate".

SESIUNE. La Geneva s-au în
cheiat lucrările oelei de-a 35-a se
siuni a Comitetului O.N.U., pentru 
el'mina~ea discriminării rasiale. în 
cursul dezbaterilor au fost prezen
tate o serie de rapoarte privind mo
dul in care se îndeplinesc preve
derile programului celui de-al 
II-lea Deceniu de acțiune pentru 
combaterea rasismului și discrimi
nării rasiale. Pe baza acestora, co
mitetul a pregătit pentru viitoarea

sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. un document asupra felu
lui în care se realizează prevede
rile Convenției internaționale pen
tru eliminarea tuturor formelor de 
discriminare rasială.

CONGRESUL S.U.A. a adoptat 
o lege care permite ridicarea tem
porară a plafonului imnrumuturilor 
federale la 2.35 trilioane dolari 
pentru acoperirea cheltuielilor gu

vernamentale curente. Intrucît co
misiile de resort ale Camerei Re
prezentanților si Senatului nu au 
căzut de acord asupra unei cifre 
convenabile ne termen lung, pro
blema va fi reluată în dezbaterea 
forului legislativ în luna septem
brie.

SEMINAR INTERNAȚIONAL. în 
capitala Republicii Zimbabwe au 
luat sfîrsit lucrările unui seminar 
internațional consacrat promovării 
mijloacelor de protecție sanitară de 
prim ajutor parte integrantă a 
campaniei O.N.U .Sănătate pentru 
toți pină in anul 2000". Participan- 
tii la reuniune, organizată de 
O.M.S. — aproximativ 150 de dele
gați din 19 țări — au relevat ne
cesitatea dezvoltării unor servicii

medicale specializate, a conlucrării 
lor cu populația. în asa fel încît 
cunoștințele privind îngrijirea pri
mară să fie cît mai răspindite. S-a 
relevat, totodată, că în cazul ță
rilor în curs de dezvoltare se im
pune alocarea unor fonduri mai 
mari domeniului ocrotirii sănătății 
publice.

SUB AUSPICIILE F.A.O. (Orga
nizația Națiunilor Unite pentru A- 
limentație si Agricultură), la Te
gucigalpa se desfășoară lucrările 
unei reuniuni pe tema învătămîn- 
tului superior agricol si necesită
țile de dezvoltare ale Americii La
tine. în cursul dezbaterilor s-a 
subliniat importanta adaptării pro
gramelor de învățămînt la noile 
cerințe ale dezvoltării rurale în

statele din regiune. în cadrul e- 
forturilor acestor țări pentru de
pășirea; dificultăților economice cu 
oare sînt confruntate. Alte aspec
te supuse examinării sînt pregăti
rea specialiștilor în probleme a- 
gricolej măsuri concrete de spo
rire a productivității in agricul
tură.

EXERCIȚII MILITARE ale tru
pelor N.A.T.O. vor avea loc în lan
durile vest-germane Saxonia Infe
rioară si Renania de Nord-Westfa- 
lia. incepînd de la 13 august pînă 
in luna octombrie, a anuntat Bi
roul american de informații. La 
exe-citii care poartă numele codi
ficat „Reforger 87". vor lua parte 
si efective ale armatei S.U.A. sta
ționate în Europa precum si „Ar

mata de nord" a Alianței nord- 
atlajitlce.

GUVERNUL DANEMARCEI si 
opinia publică din a-eastă tară 
resping categoric planurile Marii 
Britanii de a scufunda în anele 
Mării Nordului o cantitate de de
șeuri radioactive. Guvernul danez 
a formulat un protest energic îm
potriva planurilor britanice. Mi
nistrul danez pentru problemele 
mediului înconjurător. Christian 
Christiansen, a declarat că va ridi
ca această problemă in cadrul ce
lei de-a doua conferințe internațio
nale privind Marea Nordului, pro
gramată să se desfășoare la Lon
dra in luna noiembrie. Un protest 
similar a fost efectuat anterior de 
Norvegia.

POLITIA BELGIANA a arestat 
un presupus furn’zor de arme al 
o”ganizatiei extremiste spaniole 
E.T.A. în urma unei descinderi la 
domiciliul acestuia au fost desco
perite importante cantităti de arme 
si muniții, furate dintr-un depozit 
in urmă cu citiva ani. Agenția 
EFE menționează că pentru ace
lași motiv Alexandre Mertens fu
sese arestat in 1983 si eliberat ul
terior din linsă de probe.

ȘOMAJ. In luna iulie nivelul șo
majului în S.U.A. a fost de 6 la 
sută, a anuntat Ministerul Muncii 
al S.U.A. Numărul total al șome
rilor a fost de 7 200 000. alți 
5 500 000 de americani fiind nevoiți 
să accente zile de muncă incomple
te. cu diminuarea corespunzătoare 
a salariilor.
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