
R.

■A

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIV Nr. 13 358 6 PAGINI - 50 BANISîmbătă 3 august 1985

în cadrul unei vizite de lucru

\ i

$.

în unități ale marinei militare din Mangalia

y inteia

Nicolae Ceaușescu

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu

cucuurmărită subliniată

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat crucișătorul „Muntenia"

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu- 
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor noastre armate, a efec
tuat, vineri, 2 august, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită de lucru in unități ale marinei militare din Mangalia.Această vizită, la Care au participat tovarășii, Emil Bobu, Tudor Postelnicii. Ion Stoian, Silviu Curticeanu precum și Nicolae Mihalache, prim-secretar al Comitetului juiețean Constanța al P.C.R., a priejuit examinarea unor aspecte impirtante privind construcția de n.ve de diferite tipuri, dotarea mariiei noastre militare cu mijloacele necesare, corespunzător prevedeilor directivei comandantului suirem.La sosir, tovarășul Nicolae Ceaușesu a fost întîmpi- nat cu înalte onruri militare.General-colonel Constantin Ol- teanu, membru aiComitetului Politic Executiv al C?. aI P.C.R., ministrul apărării nționale, a prezentat raportul.O gardă alcătuit din marinari a prezentat onorul

a-

al pe în înmai pa-

S-a intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Unitățile vizitate aveau, în ceastă dimineață, un aspect sărbătoresc. Portretul conducătorului partidului și statului se afla încadrat de drapele roșii și tricolore. Era înscrisă calda urare „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“. De asemenea, erau marcate cele două decenii de la istoricul Congres IX-lea al P.C.R., care a ales tovarășul Nicolae Ceaușescu suprema- funcție de conducere partid, inaugurîndu-se cea strălucită perioadă din istoria triei.Un mare număr de ostași ai rinei militare se aflau aliniați în incinta unităților, precum și pe puntea navelor situate în radă.
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA! In semn de profund omagiu și aleasă prețuire

IM TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

vizitei, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost înfățișate realizări recente ale construcției navale din țara noastră.La chei se afla ancorat un crucișător, avînd arborat, în cinstea sosirii comandantului suprem, marele pavoaz.înainte de a se urca la bordul crucișătorului, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentate, în fața unei machete, caracteristicile tehnice și funcționale ale acestei noi nave.Tineri ofițeri au oferit fiori tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, semn al profundei prețuiri și considerații purtate de ostașii marinei noastre militare.A avut loc un moment. emoționant. în aplauzele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a tăiat panglica inaugurală a acestei nave, pe care a denumit-o „Muntenia". în continuare, a fost vizitat crucișătorul, care răspunde, prin concepție și echipament, prin calitatea execuției, tuturor cerințelor, numărîndu-se printre cele mai mari și moderne nave ale marinei noastre militare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au fost invitați să cunoască diferitele compartimente ale navei, precum și tehnica de luptă cu care este înz.estrată. i
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De pe puntea superioara se puteau vedea, intr-o impresionantă panoramă, nave ale marinei militare acostate la țărm — cele mai multe construite în ultimii ani —, care aveau ridicate marele pavoaz i și echipajele la bord, prezentînd onorul comandantului suprem. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate detalii privind caracteristicile tehnice și de luptă ăle acestor nave, în strînsă cone- , xiune cu misiunile ce le pot în-' deplini.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat felicitări conducerii ministerului, constructorilor de nave pentru rezultatele obținute și a cerut să se acționeze, în continuare, cu ment și abnegație, pentru nizarea neîntreruptă a militare, a forțelor armatepublicii Socialiste România, pentru ridicarea permanentă a pregătirii de luptă și politice a tuturor ostașilor țării.Ministrul apărării naționale l-a asigurat pe tovarășul . Nicolae Ceaușescu că marinarii, împreună cu toți militarii armatei noastre, sînt hotărîți întocmai suprem, grai și i dințate, țeririle i lui, independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

devota- moder- marinei ale Re-

să execute ordinele comandantului să-și îndeplinească inte- calitativ misiunile încre- să apere cu fermitate cu- revoluționare ale poporu-
(Agerpres)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, 2 august, in stațiunea Neptun, pe președintele Comitetului Internațional Olimpic, Juan Antonio Samaranch, aflat in țara noastră pentru a inmîna șefului statului român „Ordinul Olimpic de Aur", cea mai înaltă distincție olimpica.La solemnitate au luat parte tovarășii Emil Bobu, Ludovic Pazekas, Ion Stoian, loan Totu, Silviu Curticeanu, alte persoane oficiale.Adresindu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, Juan Antonio Samaranch a anunțat decizia, in unanimitate, a Comitetului Inter-

Domnule președinte ol Co
mitetului Internațional Olimpic,

Am marea bucurie sâ vă întil- 
ncsc din nou in România, să vă 
adresez un salut cordial și, tot
odată, să exprim mulțumirile mele 
Comitetului Internațional Olimpic 
pentru hotărîrea de a-mi decerna 
acest înalt ordin sportiv olimpic 
și dumneavoastră personal pentru 
că mi l-ați înmînat.

într-adevăr, mișcarea sportivă 
olimpică are un rol important în 
promovarea sportului internațio
nal, a spiritului olimpic, de priete
nie și colaborare intre sportivi și, 
în primul rînd, între tineretul din 
diferite țări, care constituie de 
fapt aproape unanimitatea sporti
vilor de Ia toate Jocurile Olimpice.

De la înființare și piuă acum, 
Jocurile Olimpice au avut, în di
ferite perioade, un rol important 
in apropierea și cunoașterea spor
tivilor, a tinerilor, a popoarelor.

Acum ne aflăm într-o epocă de 
o încordare deosebită in .viața in
ternațională, cind, din păcate, și 
sportul — chiar și Jocurile Olim
pice — sînt tot mai mult puse în 
discuție și se fac încercări de a fi 
folosite în anumite scopuri poli-
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național Olimpic de a-i conferi cea mai inaltă distincție olimpică, in semn de deosebită prețuire a sprijinului neprecupețit al țării noastre, personal al președintelui României socialiste, față de idealurile olimpice. Oaspetele a elogiat preocuparea constantă a președintelui Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea mișcării sportive și olimpice din România, arătînd că a avut ocazia să cunoască nemijlocit participarea de masă, entuziastă, a tineretului din țara noastră la manifestările sportive din cadrul „Daciadei". In încheiere, președintele Comitetului Internațional Olimpic a spus :Domnule Nicolae Ceaușescu, președinte ai Republicii Socialiste România, ca o recunoaștere a me- 

tice. Noi considerăm că mișcarea 
olimpică, sportul in generai. Jocu
rile Olimpice in mod special, tre
buie să-și păstreze in continuare 
caracterul lor de a servi apropie
rii și prieteniei între popoare, că. 
indiferent de problemele de ordin 
politic, filozofic, de orinduirea so
cială, dintr-o țară sau alta, el să 
prilejuiască o întrecere liberă între 
cei mai buni și să cîștige întot
deauna cei mai buni, dar mai cu 
seamă să contribuie Ia apropierea, 
la cunoașterea tineretului, a po
poarelor.

Apreciem că numai în măsura 
în care Jocurile Olimpice, sportul 
în general, vor reuși să-și păstreze 
acest caracter și să aibă un rol 
tot mai mare în direcția prieteniei 
și păcii, își vor îndeplini întot
deauna rolul și misiunea pe care 
le au.

înțeleg că, uneori, Comitetul In
ternațional Olimpic este pus în 
situația de a lua unele hotăriri nu 
ușoare. Nu vreau, in nici un fel, 
să mă amestec în treburile Comi
tetului Internațional Olimpic, dar 
fiind o țară participantă la acest 
organism foarte important am dori 
ca hotărîrile sale să țină întotdea
una seama de spiritul olimpic, să

Centrul de greutate al zootehniei
- de la șes in zonele de deal și munte!

Ce se face, ce trebuie să se facă pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de conducerea partidului privind 
creșterea potențialului productiv al pajiștilor naturaleIn ultimii ani în documentele de partid, in cuvîntările secretarului general rostite cu diferite prilejuri s-a subliniat cu tot mai multă insistentă cerința valorificării superioare a marilor rezerve de furaje pe care le dețin cele peste 4 milioane de hectare de pajiști naturale. In acest scop, din indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, organele de resort din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au elaborat programe speciale privind creșterea productivității pajiștilor naturale prin executarea unor ample și complexe lucrări ameliorative, care să aibă drept rezultat sporirea de 4—5 ori a cantității de masă verde la hectar. Pe parcursul anilor s-au conturat numeroase experiențe în ce privește organizarea unor adevărate pășuni model exploatate pe baza unor norme științifice care imbină deopotrivă cerințele de ordin agrotehnic cu cele legate de asigurarea unei înalte eficiente economice. Trebuie spus însă că în procesul de ameliorare și exploatare a pajiștilor naturale există unele probleme care ar trebui mai bine elucidate, mai bine soluționate. Pe de o parte este vorba de slaba activitate a unor organe chemate să pună în practică măsurile cuprinse în programele speciale de îmbunătățire a pajiștilor naturale, fapt ce se reflectă și 

ntelor dumneavoastră eminente la cauza sportului mondial si a fidelității dumneavoastră față de idealul olimpic, am marea onoare de a vă decerna „Ordinul Olimpic de Aur".Mulțumind pentru distincția acordată, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvintarea a fost deosebit interes și vii aplauze.Tovarășul fost felicitat zenți pentruLa

a cu căldură de cei pre- ordinul conferit.încheierea solemnității, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, intr-o atmosferă cordială, cu președintele Comitetului Internațional Olimpic.

servească prieteniei și păcii între 
popoare.

Ne aflăm în fața pregătirii unor 
noi Jocuri Olimpice. Sint, de pe 
acum, multe discuții in legătură 
cu aceasta — și dumneavoastră Ic 
cunoașteți foarte bine. Noi sperăm 
că se vor găsi soluții acceptabile 
pentru toate statele, pentru toate 
popoarele, astfel ca și următoarele 
Jocuri Olimpice să continue tradi
țiile bune și să exercite un rol 
pozitiv în depășirea unor contra
dicții, să servească apropierii, 
prieteniei și păcii.

încă o dată, doresc să vă mul
țumesc dumneavoastră, Comitetu
lui Internațional Olimpic, pentru 
hotărîrea de a-mi decerna acest 
înalt ordin sportiv olimpic. Con
sider aceasta ca o înaltă apreciere 
dată mișcării sportive din Româ
nia și puteți fi sigur că sportivii 
români, Comitetul național olimpic 
român, întregul nostru popor vor 
sprijini întotdeauna activitatea 
sportivă și a Comitetului Interna
țional Olimpic îndreptată spre 
sporturi libere care să servească 
prieteniei și păcii.

Vă urez succese dumneavoastră 
și Comitetului Internațional Olim
pic. (Vii aplauze).

în rămînerile mari în urmă pe care le înregistrează unele județe. Totodată, sînt de soluționat unele probleme legate de dotarea cu mijloace mecanizate — adaptabile zonelor respective — a întreprinderilor și fermelor de specialitate, de perfecționarea actualului statut al acestor unități. Aceste neajunsuri, ca și altele au influențat negativ transpunerea în practică a măsurilor cuprinse în programele speciale de îmbunătățire a pajiștilor naturale, fapt ce șe explică mai ales prin randamentul scăzut pe care îl înregistrează o mare parte din fondul pastoral al țării.„Scînteia", inițiind un schimb de experiență, de opinii, o dezbatere concretă a problemelor oare se pun în acest domeniu, va publica în numerele sale viitoare materiale care să înfățișeze cu prioritate experiența pozitivă din diferite județe și din diferite localități, precum și neajunsurile determinate de cauze subiective sau obiective, invitind în acest sens specialiștii, alte cadre din agricultură să vină cu contribuții concrete la îmbunătățirea activității in acest domeniu, să sugereze idei noi, valoroase pentru ca pretutindeni să se înfăptuiască neabătut această sarcină trasată de conducerea partidului.
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De la cunoașterea directă a realităților
9 9

h soluționarea promptă a problemelorPentru multe organe de partid — birouri și secretariate ale comitetelor județene, municipale, orășenești și comunale — metoda analizelor desfășurate la fața locului, in unitățile industriale și agricole, pe șantierele de investiții nu numai că nu reprezintă o noutate, dar este tot mai frecvent folosită. Aceasta in primul rînd datorită eficacității ei. rezultatelor pe care le determină.în preocuparea pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, în conducerea activității economice, biroul și, îndeosebi, secretariatul Comitetului județean de partid Ialomița au întreprins numeroase analize la fața locului, multe dintre ele soldîndu-se cu rezultatele scontate. în ultimul timp însă acestea au căpătat un caracter mai organizat, sint programate și se desfășoară sistematic, după un calendar riguros stabilit. Astfel, patru dintre ședințele secretariatului comitetului județean de partid s-au desfășurat în tot atî- tea consilii unice agroindustriale — la Urziceni, Sinești, Balaciu și, recent, la Condeești.Așa cum ne-am convins, prin felul în care au fost concepute, prin acțiunile și măsurile concrete pe care le-au determinat în cooperativele agricole și întreprinderile de stat, în fermele acestora, în alte unități economice din comune, analizele la fața locului asupra muncii birourilor de coordonare a activității politico-orga- nizatorice din consiliile unice agroindustriale și-au dovedit din plin utilitatea. „Nu ne-am mutat ședința 
de secretariat dintr-un birou de la 
comitetul județean intr-un alt birou 
dintr-o comună, numai ca să mai 
ținem încă o ședință, ci ne-am mutat 
centrul activității noastre in mijlocul 
oamenilor, în timp, in atelierele 
S.M.A.-urilor, în organizațiile de bază — ne spunea la un moment dat tovarășul Gheorghe Tănase, prim- secretar al Comitetului județean de partid Ialomița. Apoi, ședința secre
tariatului — de o oră jumătate sau 
două — este numai un moment al 
unei acțiuni, foarte importante fiind 
controlul, îndrumarea și sprijinul 
concret acordat de secretarii comite
tului județean, de alți activiști de 
partid in zilele premergătoare aces
teia, tind ei se află in comune, ur
măresc culturile, desfășurarea lucră
rilor agricole, intervin prompt pen
tru rezolvarea pe loc a unor proble
me. impulsionează activitatea organi
zațiilor de bază, a oamenilor, cit și 
dună desfășurarea ședinței prin ur
mărirea și participarea la îndepli
nirea măsurilor stabilite. Măsuri care, 
în final, trebuie să se concretizeze 
prin obținerea de producții agricole 
și animaliere cit mai mari. Pentru 
că după cum arată timpul, anima
lele, noi apreciem de fapt munca 
oamenilor, a cadrelor din comune, a 
specialiștilor, răspunderea cu care ei. 
iși fac datoria".

Trăsătura dominantă : 
conținutul concret 

al analizei 
și măsurilor adoptateO notă distonantă față de „tonul" general al dezbaterilor prilejuite de ședința secretariatului Comitetului județean de partid Ialomița, ținută in cadrul consiliului unic agroindustrial Condeești, l-a constituit raportul prezentat, la începutul ședinței, de organizatorul de partid, președintele consiliului unic, tovarășul Du

in aceste zile la întreprinderea de țevi „Republica" din Capitală a fost pusă in funcțiune și a început să producă o linie specială de fabricare a țevilor cu aripioare necesare echipării cazonelor energetice de mare capacitate (in fotografie). Instalația este executată în totalitate cu componente românești și a fost construită de oamenii muncii din întreprindere, prin autodotare, intr-un timp record de numai 60 de zile. Probele de laborator au fost foarte bune și, ca atare, primele cantități de produse s-au și livrat beneficiarilor. Foto : S. Cristian

mitru Tănase. Ascultindu-1. puteai să crezi că asiști la lectura monografiei acestui consiliu, pentru că, pină să ajungă la analiza exigentă a activității, raportul respectiv a fost încărcat de date nesemnificative și inecat în balastul generalităților. Fără indoială, acest neajuns ar fi putut fi prevenit dacă membrul biroului comitetului județean de partid, care răspunde de îndrumarea consiliului unic agroindustrial Condeești, ar fi acordat atenția cuvenită conținutului raportului prezentat, substanței analizei acestuia. Sperînd s-o facă el — cum ar fi fost firesc — secretarii comitetului județean de partid și-au folosit din plin timpul, cîteva zile în șir aflindu-se în mijlocul oamenilor, la locurile lor de muncă, indrumind și sprijinind concret, ajutind organele comunale, organizațiile de partid și conducerile unităților agricole să adopte pe loc măsuri operative pentru rezolvarea unor probleme privind desfășurarea lucrărilor agricole, mobilizarea forțelor din localități la întreținerea culturilor, eliminarea oricărei risipe la recoltarea cerealelor păioase, trece
VIAȚA DE PARTID IN JUDEȚUL IALOMIȚA

rea în cel mai scurt timp la însămîn- țarea culturilor duble, asigurarea bazei furajere și sporirea producției de lapte in fermele de vaci ale cooperativelor agricole, grăbirea construirii unor grajduri, astfel încît să fie populate in luna august a.c., intensificarea unor lucrări la rețeaua de desecare și de ameliorare a solului în lunca Ialomiței, dezvoltarea industriei mici ș.a. In același timp, secretarii comitetului județean, alți activiști de partid au urmărit în organizațiile de bază activitatea de primire în partid, modul de pregătire și de desfășurare a adunărilor generale, conținutul acestora, al discuțiilor individuale cu membrii de partid, felul în care se asigură aplicarea propunerilor și sugestiilor făcute de comuniști, au ajutat la realizarea unei propagande vizuale concrete, vii, convingătoare.Dezbaterile au fost deschise, în spirit critic și autocritic, cu prezentarea producțiilor diferite de cereale, ceea ce a dovedit activitatea inegală a conducerilor unităților economice, a specialiștilor. A fost, apoi, binevenită prezentarea în acest cadru a experienței bune a unor unități agricole din județ în privința dezvoltării și apărării avutului obștesc, a folosirii pămîntului din curțile gospodăriilor individuale și din fața curților, în creșterea producției de lapte și altele. în mod insistent s-au cerut precizări clare : cum sint folosite posibilitățile de care dispun unitățile agricole și în ce constă sprijinul de care ele au nevoie pentru a depăși anumite dificultăți. Pe loc au fost clarificate numeroase aspecte de către factori responsabili din județ — de primul vicepreședinte al consiliului popular județean, directorul direcției agricole județene, directorul trustului S.M.A., directorul bâzei județene de aprovizionare tehnico- materială a agriculturii, care au participat la ședință. Și au căpătat în felul acesta contur direcții precise de acțiune și măsuri cu termene și responsabilități precise de aplicare, atit la nivelul organizațiilor de partid 

comunale și din unitățile economice, cit și la cel al forurilor de resort județene.
Fermitate și exigență 

pentru aplicarea la timp 
a măsurilor stabiliteAu, firește, o însemnătate deosebită modul de pregătire — și soluționarea în acest timp a numeroase probleme — ca și desfășurarea propriu- zisă a ședințelor de secretariat la fața locului, in consiliile unice agroindustriale. După opinia tovarășilor Ion Lăceanu și Ion Moise, organizatori de partid și președinți ai consiliilor unice agroindustriale din Urzi- cenî și Balaciu, unde au avut loc asemenea analize, secretariatul comitetului județean de partid acordă o importantă aparte urmăririi cu fermitate și exigență a modului în care sînt aplicate, la termenele stabilite, măsurile adoptate cu prilejul analizelor respective.După ce ne arată o listă de probleme care au început să fie rezol

vate încă din dimineața zilei care a urmat analizei — atit pe plan local, cit și de către foruri județene — tovarășul Ion Moise ne spune : 
„Știm precis că la zece zile de la 
ședința respectivă, secretariatul co
mitetului județean și-a propus să 
revină pentru a urmări in timp mo
dul in care au fost aplicate cele 
stabilite. Dacă am fost criti
cați pentru întreținerea necores
punzătoare a unor culturi, pentru 
parcele imburuienate, acum putem 
raporta că situația se prezintă ra
dical îmbunătățită". La rîndul său, în consiliul unic agroindustrial din Urziceni, tovarășul Ion Lăceanu, avea să se refere la un alt aspect : 
„Un merit al analizei efectuate in 
consiliul nostru este și acela că a 
determinat schimbarea atitudinii, a 
mentalității multora dintre noi : se 
pune acum accentul pe fapte, pe re
zultatele muncii și nu pe vorbe, jus
tificări sau angajamente frumos 
meșteșugite. Ni se cere să ne bizuim 
pe forțele proprii, să folosim deplin 
baza tehnico-materială pe care o 
avem și atunci tind problemele ne 
depășesc sintem ajutați să le soluțio
năm. Săptăminal, și, de la caz la 
caz, chiar zilnic, ni se cere să rapor
tăm sau să informăm despre modul 
în care s-a acționat pentru aplicarea 
măsurilor stabilite".Desigur, eficiența unor asemenea acțiuni se vede uneori in chiar zilele următoare sau, într-o perioadă scurtă, alteori — în timp. Stăruința prin care biroul și secretariatul comitetului județean de partid au urmărit zi de zi creșterea producției de lapte — prin aplicarea tuturor măsurilor care concură la sporul de producție — a făcut ca, așa cum ne spunea organizatorul de partid al consiliului unic agroindustrial din Urziceni, „in trei ani, in 
consiliul nostru, cu aceeași bază fu
rajeră, chiar mai mică, cu același 
efectiv de animale și aceiași îngriji
tori să triplăm producția de lapte".De altfel, chiar in dimineața zilei în care urma să aibă loc ședința de secretariat la Condeești, am avut posibilitatea să vedem „pe viu" ceea ce înseamnă urmărirea cu perseverență, pas cu pas, a aplicării măsurilor stabilite anterior. L-am însoțit pe tovarășul Costică Chițimia, secretar al comitetului județean de partid, pe șantierul Complexului intercoopera- tist pentru creșterea porcilor de la Jilavele. Aici a avut loc o întilnire cu beneficiarul și constructorii complexului. Pentru început, au fost examinate, rînd pe rînd, stadiul și calitatea lucrărilor la fiecare din cele șase hale. Apoi, beneficiarul a prezentat termenele și lista de probleme stabilite anterior, cine și cînd urma să le rezolve ; iar cind constructorul a căutat să-și justifice restanțele, să reprogrameze lucrările, încadrindu-le in termene mai largi, analiza a căpătat profunzime, insistîndu-se asupra tuturor detaliilor și posibilităților ce trebuie create pentru ca termenele din programul de prerecepție și predare, de efectuare a unor remedieri (împreună cu viitorul șef de fermă, cu electricienii și personalul care vor prelua
BJSRBQîSOaillia

O propunere de larg interes 
făcută „Scinteii46, care meriă să fie 

analizată de factorii de tecizie

Recondiționarea - in mai multe trepte - a filtrelor de ulei
© Printr-o ingenioasă soluție tehnică pot fi 
recondiționate, practic, toate categoriile de 
filtre ® Se estimează că numai consumul de 

metal poate fi redus cu 7 600 tone anual

Zilele trecute ne-au vizitat la redacție doi ingineri de la 
cooperativa „Electrometal** din Oradea, Octavian Metea ți 
Vida A. Alexandru, pentru a ne prezenta o interesantă metodă 
de recondiționare ți recirculare a filtrelor de ulei. De la bun 
inceput, cei doi specialițti ne-au precizat că nu este vorba 
de idei tehnice ațternute doar pe hirtia de calc, de un ex
periment, ci de o soluție concretă, ce se aplică de țase ani, 
unitatea respectivă recondiționind in fiecare an circa 600 000 
filtre de ulei pentru bazele de aprovizionare ți desfacere ale 
Ministerului Agriculturii ți Industriei Alimentare.Iată, în esență, in ce constă metoda de recondiționare așa cum ne-a fost prezentată de cei doi interlocutori :— După cum se știe, în componența unui filtru de ulei, elementul de bază este cartușul filtrant, realizat dintr-un anumit sortiment de hirtie care, după o anumită perioadă de funcționare a motorului, se îmbîcsește și trebuie înlocuit. De a- semenea, în alcătuirea unui filtru de ulei intră o carcasă metalică și diverse armături (capace, arcuri, 

lucrarea) să se „strîngă" cit mai mult. Pentru toți1 cei de față au apărut limpede seriozitatea și atitudinea activistului de partid, care s-a postat net împotriva tendințelor de a se lua angajamente formale, de a se recurge la' noi amînări și repro- gramări, demonstrînd cu argumente posibilitatea stabilirii de termene realiste și ferme, care să fie respectate întocmai.în primăvara acestui an, acest șantier arăta ca și cînd ar fi fost abandonat, lucrările inaintînd anevoios. După analiza întreprinsă de secretariatul comitetului județean în consiliul unic agroindustrial Urziceni, ritmul lucrărilor s-a intensificat. Și ceea ce nu s-a reușit în cițiva ani, s-a realizat in numai cîteva luni.
O metodă 

a muncii de conducere 
intr-un continuu proces 

de perfecționareDesigur, de la o analiză la alta desfășurată la fața locului, in consilii unice agroindustriale, secretariatul Comitetului județean de partid Ialomița a adus, pe baza evaluării critice a rezultatelor acestora, permanente perfecționări propriilor metode de muncă. Cu scopul evident de a le spori cit mai mult eficiența in actul mereu mai complex al conducerii activității politice și economice.Mulți interlocutori au apreciat faptul că, prin modul cum sint concepute, organizate și se desfășoară, analizele secretariatului la fața locului asigură cuprinderea mai bună a organizațiilor de partid subordonate, controlul, îndrumarea și sprijinul concret acordat sistematic acestora — sprijin care nu înseamnă în nici un caz preluarea atribuțiilor și diminuarea răspunderilor factorilor responsabili ; se apreciază, de asemenea, că procedîndu-se astfel, știindu-se în orice moment obiectivele prioritare de urmărit, cine răspunde de înfăptuirea lor, de unde s-a pornit și unde trebuia să se ajungă, se întărește spiritul de responsabilitate și de inițiativă, de ordine și de disciplină al cadrelor din unitățile agricole și economice din teritoriul consiliilor agroindustriale, al cadrelor din activul de partid și aparatul de stat al comunelor, al specialiștilor și lucrătorilor din agricultură. Mai mult, însăși activitatea secretariatului comitetului județean de partid se ordonează și capătă mai multă vigoare, se desfășoară într-o perspectivă concretă, clară, dobîndind acea substanță care se numește finalitatea acțiunilor, adică eficiența dorită și necesară a muncii.Este, de asemenea, considerat ca fiind binevenit procedeul folosit ca problemele și concluziile desprinse din aceste controale să fie supuse dezbaterii activului de partid o dată (și in strinsă legătură) cu constatările proprii, făcute pe teren, de secretarii comitetului județean de partid. în felul acesta, cum se spune aici, „în loc de două ședințe se ține una și bună, cu folos", evitindu-se, totodată, situațiile întîlnite pe alocuri cînd prezentarea concluziilor colectivelor de control complex se amină, din diferite motive, timp în care efectul acestora este diminuat.în legătură cu desfășurarea în ultimul timp a celor patru ședințe de secretariat în consilii unice agroindustriale ar mai fi de semnalat un aspect deloc neglijabil. La primele trei analize, concluziile colectivelor de control complex — făcute cunoscute activelor de partid —au fost duse ca documente de lucru la județ, fără să rămină un exemplar și celor care sînt realmente beneficiarii acestora; cît privește sarcinile, termenele și responsabilitățile stabilite in dezbaterile din ședința secretariatului, ele au fost „prinse" prin iuțeala scrisului și memoria celor direct vizați.Am înfățișat pe larg experiența secretariatului Comitetului județean de partid Ialomița în efectuarea analizelor la fața locului — ea însăși susceptibilă de a fi perfecționată în continuare — cu intenția de a aduce în atenția altor organe de partid ceea ce consideră că le este de folos și prezintă interes pentru a fi generalizat, spre a ridica la un nivel superior calitatea muncii de partid în conducerea activității economice.
Constantin MORARII 
Mihai V1ȘO1U corespondentul „Scinteii"

supape), care însă nu se uzează la prima utilizare. Pe acestea din urmă, realizate în principal din tablă și din alte sortimente de metal, ne-am propus și am reușit să le recuperăm și să le refolosim, cu prelucrări minime, economisind importante cantități de materiale metalice noi, pe care le obținem cu dificultate.— Cum se procedează, concret 1— Carcasa de metal destinată filtrelor de ulei pentru tractoare de peste 45 CP și autovehicule cu mo

Barajul de la Șantierul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II Foto : Sanda Radu
TEHNOLOGII MODERNE PENTRU VALORIFICAREA EFICIENTA 

A CĂRBUNILOR INFERIORI IN CENTRALE ELECTRICEPrincipala resursă alternativă pentru economisirea petrolului și a gazelor naturale, în țara noastră, ca și in energetica mondială o constituie cărbunele. Nu intîmplător, prognozele indică, intr-un șir de țări, creșteri spectaculoase, de 3—5 ori, a producției de cărbune pină la sfir- situl acestui mileniu. In condițiile unui volum dat al producției necesare totale de energie electrică, orice nerealizare a celei pe bază de cărbune se repercutează, în mod nemijlocit, dacă nu prin limitări ale livrărilor de energie electrică, cu consecințe negative bine cunoscute, atunci prin consum suplimentar de hidrocarburi, datorat necesității de creștere neplanificată a producției de energie electrică în centralele ce folosesc păcură sau gaze naturale.De aceea, creșterea producției de 
energie în centralele termoelectrice 
functionind pe bază de cărbune in
ferior constituie prioritatea numărul 
unu în prezentul energeticii româ
nești. Și chiar dacă, treptat, locul prioritar urmează să îl ocupe centralele nuclearo-electrice, buna funcționare a centralelor pe cărbune, a căror construire urmează să fie încheiată în linii mari pină în 1990, va continua să reprezinte o preocupare majoră.Astfel, in Directivele Congresului 
al XlII-Iea al partidului se prevede 
realizarea, în anul 1990, a unei pro
ducții de energie electrică de a- 
proape 38 miliarde kWh pe bază de 
cărbune și de șisturi bituminoase, cu 
76 la sută mai mult decît în 1984, Aceasta presupune, în primul rind, asigurarea unui grad superior de disponibilitate și siguranță in funcționarea centralelor pe bază de cărbune existente. Totodată, obiectivele prevăd construirea și punerea in funcțiune a unui mare număr de centrale electrice pe lignit, care vor livra și o insemnată cantitate de e- nergie termică într-o serie de centre urbane, in prezent cu mare consum de hidrocarburi in scopuri de termoficare — respectiv Brașov. Suceava, Iași, Craiova, Slatina ș.a. în perioada 1985—1990 vor fi construite centrale electrice pe bază de cărbune cu o putere de 3 432 MW, ceea ce reprezintă jumătate din puterea instalată în centralele pe cărbune la începutul anului 1985. In aceeași perioadă se vor pune în funcțiune a- proape 1 000 MW prin folosirea șisturilor bituminoase.înfăptuirea acestui amplu program de valorificare a cărbunilor inferiori presupune soluționarea unor probleme tehnice de mare complexitate, dificultate și diversitate.Sintem conștient! de faptul că soluțiile oferite pină în prezent de cercetătorii șl proiectanții din cadrul Institutului central de cercetări energetice nu reprezintă decît un punct de pornire in înfăptuirea amplului program de cercetare e- nergetică definitivat, pe baza prevederilor cuprinse in Directivele Congresului al XIII-lea. Cîteva din contribuțiile noastre, din ultima vreme ?Se cuvine menționată elaborarea unor soluții tehnologice pentru prepararea și condiționarea calitativă a lignitului. în scopul reducerii conținutului de steril, al creșterii puterii calorice a cărbunelui. Actualmente se află in stadiu avansat de experimentare soluția de îmbogățire a lignitu

toare tip ROMAN sau SAVIEM poate fi confecționată cu 5 mm mai înaltă. Se folosește același cartuș filtrant ca pentru filtrul normal, a- dăugînd doar un mic distanțier confecționat din resturi metalice. După utilizare, acest filtru este demontat la noi, singura pierdere fiind tăierea de la bază a surplusului de 5 mm de material. După care, se introduce cartușul filtrant nou, fără distanțier de această dată, și am obținut un filtru de ulei ca și nou, la dimensiunea normală, avînd proprietăți funcționale intacte. Aceasta este deci prima treaptă de recondiționa- re. Pentru 5 mm de tablă de metal, un distanțier și o mică bucată de armătură am economisit materiale cit pentru un filtru nou. Cînd și a- cesta și-a îndeplinit rolul, revine în unitatea noastră de unde se repetă operațiile descrise anterior, tăind încă 5 mm din lungimea carcasei. Desigur, în acest caz este necesar un alt cartuș filtrant, mai scurt. Pentru ca funcționalitatea să nu-i fie afectată s-a mărit numărul de pliuri, astfel Incit suprafața totală a cartușului filtrant rămine aceeași, în acest sens am primit aprobările necesare de la institutele de cercetare autorizate. Este necesar să se rețină că în aceste trepte de recon- diționare noi recuperăm și armătura interioară a cartușului filtrant, confecționată din tablă cositorită, adusă din import. Aceasta o re- 

lui, pe stația-pilot realizată de institut la Rovinari. De o deosebită importanță sint și soluțiile elaborate în vederea reducerii și chiar a eliminării consumurilor de hidrocarburi de adaos pentru susținerea flăcării in cazanele ce funcționează cu cărbune. Rezultate promițătoare s-au obținut, in acest sens, prin modernizarea unor cazane de la C.E.T. Oradea, realizîndu-se funcționarea lor sigură, la debitul nominal, fără suport de hidrocarburi.în cursul iernii 1985, specialiștii institutului au analizat condițiile de funcționare, la temperaturi foarte scăzute, a instalațiilor tehnologice din centralele electrice pe cărbuni inferiori. Au fost stabilite măsuri de aplicare atit la centralele existente, cit și la cele noi, astfel incit acestea să funcționeze mai bine pe timp de iarnă grea. Analiza a avut în ve- 
ENERGIA
problemă de maximă 
ÎNSEMNĂTATE 

preocupare de maximă 
RĂSPUNDEREdere, tn primul rînd, funcționarea în bune condiții a unor instalații, cum ar fi gospodăria de cărbune și cea de păcură, cazanele și auxiliarele acestora, circuitul hidrotehnic și instalațiile de tratare a apei.Prezența specialiștilor din cercetare în unitățile de exploatare, în special la termocentralele funcționînd pe cărbune inferior, se poate constata însă nu numai atunci cînd se ivesc situații-limită, cum au fost condițiile deosebit de aspre ale iernii trecute. Ei sînt-întotdeauna prezenți la lucrările de punere în funcțiune a noilor blocuri energetice, acordînd asistență tehnică în implementarea soluțiilor din lucrările de cercetare și generalizarea acestora Ia instalațiile similare.O contribuție sporită îșl aduce institutul, prin activitatea de micro- producție și producție, în realizarea unor echipamente de automatizare — unicate șl în serii mici — dintre care unele vitale pentru siguranța în funcționare a centralelor și rețelelor electrice. Valoarea micropro- ducției realizate in 1984 a fost de 40 milioane lei.Sarcinile cercetării energetice pentru actuala perioadă au fost clar formulate intr-o serie de programe de măsuri adoptate de conducerea partidului și statului nostru. Trebuie să asigurăm ca în perioada de vară a acestui an, puterea centralelor electrice să ajungă la 8 700—9 300 MW, în special prin creșterea puterii la centralele pe cărbune șl șisturi bituminoase. în acest sens, asigurarea funcționării continue, la parametrii nominali, a blocurilor termoenergetice de 330 MW de la termocentralele Rovinari și Turceni constituie, in prezent, o preocupare ce concentrează un volum important de forțe tehnice. Pentru aceasta, au fost stabilite programe comune pentru Ministerul Energiei Electrice și 

turnăm producătorului acestor cartușe filtrante, care o reutilizează ca atare.— Ce urmează mal departe ?— La a treia treaptă de recuperare, carcasele se taie și mai mult, pină la dimensiunile necesare filtrelor de ulei pentru autoturismele de teren ARO-diesel, iar la a patra fază de recuperare se confecționează filtre de ulei pentru autoturisme Dacia 1 300. care și acestea pot fi realizate, in două trepte de recuperare. Pentru confecționarea filtrelor de ulei pentru autoturisme de teren sau de oraș se pot folosi și carcasele de la filtrele pentru tractoare și autocamioane de la prima treaptă de reparație care au unele defecte în partea inferioară.— Filtrele de ulei pentru Dacia 
1 300 de dimensiuni no'rmale mai pot fi recondiționate ?— Desigur I De regulă, toate armăturile, cu excepția carcasei și a unui mic element de tablă și a supapei pot fi reutilizate. Chiar și carcasa se poate refolosi la confecționarea unei carcase pentru filtrul de motorină.— Ce dotări sint necesare pentru aplicarea soluției pe care o susțineți?— Reambutisarea carcaselor se face pe presele existente. Mai este nevoie de o mașină de desertizare, adică de decupare a carcasei, pe care o avem și care poate fi realizată de oricine prin autoutilare. 

constructorii de mașini. O serie de aspecte necesită insă și participarea altor ramuri — a metalurgiei, chimiei și, evident, a industriei extractive de cărbune. Este vorba de necesitatea asigurării continue a necesarului de praf de cărbune, prin perfecționarea și creșterea disponibilității morilor de cărbune, creșterea durabilității ciocanelor acestor mori, realizarea unor metale cu rezistență sporită la erodare, a unor materiale plastice și rășini sintetice pentru tratarea pilniilor de deversare și a altor zone expuse înfundării pe traseul de transport al cărbunelui, elemente de automatizare și componente electronice specializate pentru energetică etc. în extinderea soluțiilor de îmbogățire a lignitului elaborate pe stația-pilot de la Rovinari este de dorit o implicare cit mai activă a specialiștilor de la Ministerul Minelor.Realizarea noilor centrale electrice de termoficare pe bază de cărbune, deși aflată în stadii avansate de proiectare și chiar de execuție, presupune intensificarea lucrărilor aflate in curs, privind stabilirea unor structuri optime ale instalațiilor tehnologice ale centralelor, precizarea condițiilor de calitate pentru echipamentele ce vor fi folosite, inclusiv pentru omologarea, recepționa- rea și punerea lor in funcțiune. Bunăoară, consider că asigurarea unei înalte calități funcționale a ca- zanelor de 420 tone abur, pe oră, pe bază de cărbune, necesită soluționarea grabnică, prin eforturile comune ale specialiștilor din construcțiile de mașini și ale energeti- cienilor, a tuturor problemelor tehnice nerezolvate incă la ora actuală.Atit pentru centralele noi, cit și pentru modernizarea celor existente, de o mare importantă sint lucrările de elaborare a unor soluții moderne pentru gospodăriile de combustibil solid din centrale. Cîntări- rea automată a cantităților de cărbune, determinarea continuă a principalelor caracteristici energetice ale combustibilului, mecanizarea și automatizarea descărcării și manipulării cărbunilor asigură reducerea consumurilor specifice, dar și creșterea siguranței în funcționare și sporirea productivității muncii.în cercetarea unor tehnologii noi, de perspectivă, pentru valorificarea energetică mai eficientă a cărbunilor inferiori în centralele electrice existente sau viitoare, trebuie să dezvoltăm colaborarea cu specialiștii în echipamente termoenergetice. Este vorba de arderea în strat fluidizat a cărbunilor, gazeificarea integrală în instalații cu ciclu combinat gaze-abur ș.a.După cum s-a putut constata, pentru prezentul și viitorul unei eficiente energetici românești pe bază de cărbune este nevoie de o largă colaborare interdisciplinară a specialiștilor din cercetare și producție. Pentru noi toți, cercetători și pro- iecta’nți, asigurarea la ut înalt nivel tehnic a realizării programului de valorificare energetică a cărbunilor inferiori constituie c datorie de mare răspundere, o ccidiție a îndeplinirii sarcinilor stabilite die Congresul al XIII-lea al partidului.
Inginer Ltcia ROȘCA director gersral al InstitutuAi central de cercetci energetice

După cui șe pot confecționa dispozitive ieciale pentru a fi montate la urstrung obișnuit.— Ce 'obleme implică generalizarea meăei ?
— Pr|a problemă ar fi organiza

rea retnării întregii cantități de 
filtre i ulei utilizate atit în uni
tățile cialiste, cit și de proprieta
rii derutoturîsnie. Ceea ce s-ar puteaîaliza prin condiționarea eliberări unor filtre de ulei noi de predea celor utilizate la bazele și unităe âe recuperare specializate.D^semenea, se impune stabilirea con<iiL°r financiare de preluare și reciulace a filtrelor de ulei pentru a (nteresa pe toți participanta Ia act proces, de la producător, la UI1itea colectoare și pînă la bene- f1(r. In ce ne privește, noi punem lalispoziția unităților și forurilor ii-resate toată documentația tehni- cși experiența acumulată in acest (țieniu.

★Din cele prezentate rezultă că me- da de recondiționare in trepte a trelor de ulei prezintă o serie dc zantaje importante. De aceea, o jpunem atenției forurilor de re- ort. Se apreciază că, pe această ale, Ia nivelul economiei, consumul le metal pentru confecționarea filtrelor de ulei s-ar putea reduce cu circa 7 000 tone.
Comeliu CARIAN
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CE SE FACE, CE TREBUIE SĂ SE FACĂ 
PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR 
STABILITE DE CONDUCEREA PARTIDULUI 
PRIVIND CREȘTEREA POTENȚIALULUI 
PRODUCTIV AL PAJIȘTILOR NATURALE

Experiențe din județele Neamț, Sibiu și Mureș și cîteva probleme pe care le supunem atenției forurilor de resort, specialiștilor

fn demonstrația care urmează vom porni de la un adevăr fundamental : beneficiile realizate de pe urma sporurilor de producție obținute pe suprafețele de pajiști supuse unor lucrări complexe de ameliorare, in județul Neamț, permit recuperarea investițiilor in mai puțin de doi ani și jumătate. Comparînd ăcest termen cu cel al investițiilor făcute în alte dojnenii ale agriculturii, oricine iși dă seama ce eficiență ridicată au investițiile destinate sporirii productivității pajiștilor naturale, ce aport însemnat pot aduce aceste investiții la dezvoltarea zootehniei. Continuind firul demonstrației vom arăta

că, în cazul lucrărilor de regenerare a pajiștilor cu ajutorul sistemei de mașini improvizate aici pentru executarea acestor categorii de lucrări, investițiile la hectar nu depășesc 3 500 lei, din care 70 la sută le reprezintă contravaloarea semințelor și a lucrărilor de fertilizare. Este vorba de fapt de aplicarea unei tehnologii care dă posibilitatea transpunerii în . practică a indicației date de secretarul general al partidului, aceea de a aplica pe pajiștile naturale o agrotehnică specifică plantelor cultivate, prin însămințarea și supra- insămînțarea lor în cicluri normale de producție.

La o tehnologie foarte bună —utilaje 
corespunzătoare!Ar fi greșit insă dacă am lăsa să se înțeleagă că ceea ce s-a făcut pînâ acum în județul an cele 300 hectare de pășuni naturale. Deși se lucra pe panta cea mai domoală a pajiștei,

îmbunătățiri substanțiale actualei freze folosite Ia pregătirea patului germinativ, fie prin montarea unui al doilea dispozitiv pentru mărunțirea țelinei, fie prin indesirea organelor active și mărirea vitezei lor de lucru. Și aceasta intrucit pentru
bil. Din discuțiile purtate cu specialiștii de aici am reținut că toate aceste probleme ar putea fi soluționate fără prea greutate. Perfecționările nizate sint condiționale dotarea cu noul tractor nile de 100 C.P., tractor

multă preco- insă de pe șe- pe care

Care elemente conferă metodei aplicate 
în județul Neamț valoare de experiență?rtnd faptul că ameliorare a unei eșalonate pe doiIn primul lucrările <lc pajiști sînt ani, ele executindu-se în benzi de-a lungul curbei de nivel. Benzile sînt ' .fîșii de teren ce corespund de regulă cu lățimea de lucru a mașinii pentru cultivație totală care sint fertilizate și mărun- țite cu freza și însămințate concomitent cu un amestec de gra- minee și leguminoase. Pentru evitarea eroziunii, in primul an se insămințează doar jumătate din suprafața de pajiște supusă regenerării ; o bandă da și una nu, după care, in anul următor, cu aceeași sistemă de mașini se insămințează fișia rămasă nedesțelenită. Cum se procedează practic ? Mai intîi se constituie agregatul de mașini și utilaje care realizează efectiv regenerarea pajiștei, agregat format dintr-un tractor cu șenile ce are montat în față un dispozitiv de împrăștiat îngrășăminte chimice, iar in spate o freză care execută pregătirea terenului urmată de semănătoarea clasică pentru păioase. Incorporind in sol o cantitate de 70 kg semințe la hectar și o doză de 300 kg îngrășăminte chimice, prin această metodă se asigură la hectar cel puțin 25 tone masă verde incă de la prima coasă și 20 tone la coasa a doua. Din calculele de eficiență făcute aici, la un asemenea nivel de pro- ducție se obține un beneficiu anual de cel puțin 1 500 lei la hectar. Dar elementul fundamental care trebuie luat în considerare este sporul de producție. Pe pajiștile îmbunătățite după această metodă, cooperativele agricole din Gîrcina și Bodești vor realiza anul acesta o producție de 6 ori mai mare, față de aceea obținută în mod obișnuit pe pășunea clasică. Ca să nu mai vorbim de calitatea finului, incomparabil mai bogat în substanțe proteice.După aprecierea specialiștilor, I din fondul pastoral al județului Neamț, de 96 000 hectare, se pretează a fi ameliorate prin această metodă circa 25 000 hec- 

I tare ; 15 000 hectare în zona montană și 10 000 hectare în zona de deal și lă șes. Primele 4 000 hectare sint deja introduse

de fapt niște
in cultură. Clim era și normal, din lipsa unei experiențe in materie, acțiunile de ameliorare au început pe pășunile ce se pretau cel mai bine la asemenea lucrări, adică cele care dispun de un strat fertil mai bun și sint situate pe pante care permit folosirea tractorului pe șenile, în actuala lui formă constructivă. Aceasta explică în- tr-o măsură nivelul mai scăzut al investițiilor făcute pentru ameliorarea pajiștilor. Admițînd insă că aceste cheltuieli la hectar s-ar dubla, chiar și atunci beneficiile realizate din sporurile de producție ar permite recuperarea investițiilor in cel mult <1 ani. Aceasta în cazul primului ciclu de însămînțare, cind trebuie să se facă curățirea pășunii, crearea patului germinativ pe locul țelinei formate de sute și sute de ani, echiparea pășunii cu utilitățile strict necesare. Pentru că, la al doilea ciclu de însămînțare, adică după 5—7 ani, investițiile vor fi incomparabil mai mici, în schimb va crește potențialul productiv al pajiștei. De la acest raționament a,u pornit organele de partid și de stat din județul Neamț atunci cind au trecut la materializarea programului de ameliorare a pajiștilor naturale. Spre deosebire de alte locuri, specialiștii de aici au căutat și au găsit soluțiile agrotehnice cele mai eficiente pentru introducerea acestor suprafețe in ci—ț cluri normale de cultivare, asemănătoare tehnologiilor aplicate plantelor furajere însămința- te pe terenurile arabile. Un prim bilanț al realizărilor se poate face acum, cind de la prima coasă, de pe cele 4 000 hectare de pajiști ameliorate s-a obținut o cantitate totală de a- proape 90 000 tone masă verde, în condițiile acestei veri, există reale condiții ca pe suprafețele respective să se mai realizeze incă una sau chiar două coase, ceea ce înseamnă cel puțin 80 000 tone de masă verde. Dacă comparăm aceste cifre cu cele care exprimă productivitatea pajiștilor respective înainte de a fi supuse regenerării, rezultă un spor total de producție de cel puțin 140 000 tone masă verde.

Pe suprafețeleameliorate-o producție deaproape 6 ori mai mare!
Și încă un fapt care nu mai necesită comentarii: investițiile făcute in acest scop

in județul Neamț se recuperează in mai puțin de doi ani și jumătate
li

te pină acum in județul Neamț, nici măcar un hectar nu a fost insămințat cu asemenea ierburi. Singura leguminoasă folosită este trifoiul roșu, care se știe că chiar biologic nu are o viață mai mare de 2—3 ani. Nu este deci greu de imaginat ce anume categorie de ierburi și mai ales de buruieni va lua locul trifoiului roșu, peste un an-doi, care in unele locuri deține o pondere de 40—60 la sută in compoziția floristică. Desigur, introducerea •forțată a trifoiului roșu a fost determinată de lipsa semințelor de leguminoase specifice pășunilor, lipsă care se face simțită nu numai la Neamț, ci și in multe alte locuri din țară. Pe cele 1 500 hectare loturi sernin- cere, întreprinderea județeană de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor abia a realizat anul trecut 2 tone de ghizdei și spar- cetă. Cît privește trifoiul alb, producerea acestuia nici măcar nu intra în preocupările specialiștilor de aici. Explicația care se dă ține de randamentul și eficienta scăzută a acestei culturi. O explicație pe cit de neîntemeiată, pe atit de păgubitoare pentru agricultură 1 Hotăriți această să infirmepărere păgubitoare, di-

rectoful general al direcției agricole Lucian Buzdugan, împreună cu Vasile Pachițeanu, director cu probleme de zootehnie, au înființat în două unități agricole diferite cite un lot se- mincer pentru producerea trifoiului alb, de care răspund personal, de pe care și-au propus să realizeze la anul o producție totală de 5 tone sămînță. C.A.P. Gîrcina am văzut din vinși că dacă rnulți specialiști, și nu numai văzută, ci și însușită, organele noastre agricole nu ar mai fi puse in situația de a raporta in locul seminței de trifoi alb... explicații cu privire Ia cauzele „obiective" care nu permit multiplicarea acestei categorii de semințe. Desigur, el are o masă vegetativă mai redusă în comparație cu trifoiul roșu, dar in schimb are o viață mult mai lungă și se îndesește pe an ce trece.Oricum, inițiativa cadrelor din conducerea agriculturii județului este demnă de toată lauda. Orice idee, orice concepție tre- • buie supusă la proba practicii care va infirma sau va confirma.

La unul aceste loturi. Sintem con- experiența de aici, ar fi văzută de cit mai

Neamț în ce privește ameliorarea pajiștilor ar putea fi socotit ca realizări maxime, că totul este. perfect și nu există dificultăți. In pofida faptului că specialiștii din unitățile productive dispun de o tehnologie bună, in măsură să asigure ameliorarea pajiștilor naturale, trebuie spus limpede create toate aplicarea în elementelor tehnice.Pe o pajiște specialiștii au demonstrație practică a modului în care au ameliorat în acest

că nu sint condițiile pentru practică a tuturor Și verigilor agro-de la Gîrcina, ținut să facă o

Înaintarea tractorului de-a lungul curbei de nivel era destul de greoaie, iar mașinile și utilajele ce compuneau agregatul nu asigurau la prima trecere executarea unor lucrări de bună calitate, așa cum este obligatoriu să se lucreze. Actualul tractor pe șenile nu numai că este de putere mult prea mică pentru a putea lucra pe pante înalte, specifice pășunilor noastre colinare, dar chiar din punct de vedere constructiv este interzisă folosirea Iui pe pante mai mari de 28—30 de grade. De asemenea, specialiștii sînt de părere că ar trebui aduse

a realiza o mărunțire bună a terenului, acum in mod obligatoriu trebuie să se facă două treceri cu freze, ceea ce înseamnă o dimi'nuare cu 50 la sută a randamentului de lucru, un consum dublu de combusti-
industria noastră îl produce, iar conducerea Ministerului Agriculturii l-a promis incă din primăvară, cu ocazia schimbului de experiență organizat aici pe această temă, dar care nu a ajuns incă la Neamț.

Teme de studiu

Ce fel de ierburi și cum trebuie semănate?Deși părerile privind ponderea mai mare sau mai mică a diferitelor plante în compoziția floristică a covorului ierbos diferă într-o oarecare măsură, specialiștii sînt în unanimitate aceeași părere
atunci cind susțin că nu se poate concepe o pășune fără leguminoase. Iar dintre leguminoasele cultivate la noi. specifice pășunatului sînt doar trifoiul alb, sparceta și ghizdeiul. Or, din cele 4 000 hectare ameliora-

Ar fi asupra insistăm pentru a prezenta in toată complexitatea lor acțiunile pe care le întreprind, cu destul profesionalism, acești oameni inimoși din județul Neamț, pentru punerea in valoare a a- cestei mari rezerve de furaje de care dispune țara noastră. Eforturi care în ultima perioadă se bucură de sprijinul concret primit din partea organelor de resort din cadrul Ministerului Agriculturii. Spațiul nu ne in

incă multe probleme cărora ar fi trebuit să și de deciziegăduie să le enumerăm pe toate. Sînt probleme deosebite, care fiecare in parte cere o tratare distinctă pentru a’se ajunge la o rezolvare corespunzătoare. Cele mai stringente țin insă de rezolvarea problemei mecanizării zonei colinare și asigurării semințelor din sortimentele valoroase. în acest scop se cere, gindit și aplicat imediat un program special pentru realizarea unei autentice sisteme de mașini, specifice zonei colinare, in special pajiștilor montane. Program ce trebuie să se materializeze pe baza studierii și experimentării, la fața locului, a funcționalității noilor tipuri (le mașini și utilaje. Județul Neamț oferă în acest sens condiții deosebite din toate punctele de vedere. Tot atît de importantă ră- mine și rezolvarea problemei creditării unităților agricole cooperatiste care, iși propun să realizeze asemenea lucrări pen- ■tru sporirea productivității pă- mîntului, așa cum se procedează în cazul lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Ameliorarea pajiștilor este în fond tot o lucrare de îmbunătățiri funciare. Facem această subliniere pornind tot de la situația întîl- nită in județul Neamț, unde singura unitate care dispune de fondurile necesare pentru realizarea de investiții pe pajiști este întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor. Or. intreg fondul pastoral al a- . cestei unități se află în zona montană, in timp ce la șes, unde predomină agricultura de stat și cooperatistă, această unitate nu are posibilitatea de a efectua lucrări de îmbunătățire a pășunilor și finețelor naturale.Mergeți și vedeți o
1excelentă pășune alpină!

Rezultatele obținute la Crinț, județul Sibiu, invită 
organele agricole de specialitate, consiliile populare 
la o atitudine mai fermă în valorificarea pentru 

zootehnie a zonelor montane

După ce an coborît din Munții Cibinulu din ținutul Crin- țului, unde e află cel mai frumos și modrn complex pastoral de tip montan din țară, ne-am întroat in cite zone montane din țară poți vedea ceea ce am zăzut aici, pe cite mii și zeci c mii de hectare din zonele mntane se pot amenaja asemeni pajiști model, ce efecte ar ave pentru zootehnie, pentru econoiie in general, im- pinzirea mirilor cu asemenea complexe, aco unde este posibil ? Dar să ; explicăm. Aici, la o altitudinele peste 1 S00 m, citeva cirezi > vite numărind circa 3 000 cațte se hrănesc

din primăvară pină în toamnă numai cu ceea ce adună de pe pășune. Adică cu iarbă crudă și deosebit de hrănitoare. Animalele pasc in voie, adăposturile construite aici servind doar ca loc de scut în cazuri cu totul și cu totul deosebite ale naturii.înainte de a intra în fondul problemei, supunem atenției cîteva date comparative ce dovedesc convingător eficiența înaltă a investițiilor făcute pentru organizarea unor asemenea complexe pastorale de tip montan. (Raportarea o facem la realizările anului 1971, adică înainte de organizarea pășunii montane Crinț).Efectul Perioada Producția Producția totalăAnul la păine de pășunat verde la hectar de masă verde— capfe — — zile — — tone — — tone —1971 83 80 6 5501984 2 851 130 19,3 21 209Pe pajiștea dil Crinț, aflată în proprietatea I..Ș. Șura Mică, este adus la păștțjt contra cost tineretul taurin intru reproducție, vițelele depeste 12 luni și junincile aparjind întreprinderilor agricol de stat din județ, care in ce. 130 de zile au înregistrat ani trecut o creștere în greutat, in medie, de 75 kg, realizind n medie pe zi un spor de 560—00 grame, spor care comparat u cel realizat in cele mai moerne complexe de creștere și igrășare a taurinelor se află la cel mai bun nivel, în multe czuri chiar peste nivelul obținut î. îngrășă- torii, dar, evident, cu osturi incomparabil mai mici. Xu fost

insă și ani de excepție, de exemplu 1975 și 1976, cind animalele hrănite pe pășunea Crințului au înregistrat un spor mediu zilnic de creștere în greutate de 620—683 grame. Cele mai ridicate sporuri s-au obținut in anii in care au fost aduse la Crinț animale din rasa Bălțată, rasă cu greutate corporală mai mare. Pe măsură ce a crescut ponderea rasei Holstein și tișii acesteia sporurile au mai mici, această rasă fiind sensibilă la intemperii, tabolism mai accentuat, ristic raselor de lapte, această categorie de contează nu atît sporul tere în greutate, cit efectele ob-

me- fost mai me-cu caracte- Dar la animale de creș-

ținute pe planul reproducției și nu în ultimul rînd dezvoltarea corporală armonioasă. Din situațiile statistice existente aici rezultă că anual se montează și rămîn gestante peste 85 la sută din efectivele duse pe pășune, adică vîrsta toare.că nu . mal cu caracteristici tipice de lapte, fără un torace bine dezvoltat, adînc, cu schelet și articulații fine, dar puternice și rezistente. Or, tocmai aceste calități le cîștigă animalul tînăr crescut în zona de munte, unde umblatul pe pantă, la pășune într-o atmosferă pură, dar cu o densitate mai mică a oxigenului îi creează o conformație caracteristică, cu un torace bine dezvoltat, cu un schelet solid.Acțiunile de ameliorare a jiștei din Crinț au început fapt în anul 1965, cind au investiți 1,6 milioane de pentru defrișări, drenări, executarea primelor drumuri și a unor saivane pentru oi. Lucrările au fost reluate pe scară largă in anul 1970, cînd s-a trecut de fapt la comasarea pășunii Crinț și la organizarea propriu-zisă a acesteia. La amenajarea pășunii în parcele și unități de exploatare s-a ținut cont de următoarele criterii : 1) împărțirea pășunii în unități de exploatare în funcție de limitele naturale existente, astfel incit fiecare unitate să fie limitată de pîraie care să asigure apa necesară animalelor. 2) Grupa de animale pe o unitate de exploatare să nu depășească 120 de capete, în medie 3 ani-

toate animalele care au și greutatea corespunză- Este bine cunoscut faptul se poate concepe un ani-

pa- de fost lei

male la un hectar. 3) Timpul de pășunat pe o parcelă să nu depășească 7 zile, astfel incit să se asigure un repaus de cel puțin 28 zile pentru refacerea covorului vegetativ.Avîndu-se în vedere specificul creșterii tineretului taurin și condițiile climatice specifice altitudinii de 1 200—1 400 m au fost amenajate 8 adăposturi pentru animale, ceea ce a permis prelungirea perioadei de pășunat pină la mijlocul lunii octombrie, creîndu-se pe această cale și posibilitatea fertilizării cu gunoi de grajd a cel puțin 160 hectare pe an. Dar creșterea productivității acestei pajiști este condiționată de reînsămîn- țarea ei periodică, de respectarea întocmai a regimului de fertilizare. Suprafețele ce se pot fertiliza pe cale naturală sint totuși mici și de aceea este absolut necesar să se asigure îngrășămintele chimice în cantitățile și sortimentele stabilite, altfel există riscul să scadă productivitatea pajiștii și cu deosebire să scadă ponderea minoaselor. Fapt este că rită fertilizării unilaterale șunii cu îngrășăminte pe de azot, trifoiul alb începe să dispară treptat din covorul vegetal.Dacă ar fi să exprimăm eficiența economică a investițiilor totale făcute cu organizarea complexului pastoral de tip montan din Crinț, atunci este suficient să arătăm că anual se realizează aici un spor de producție de 12 100 tone masă verde, ceea ce exprimat valoric înseamnă o producție suplimentară de peste 4,2 milioane lei. Dar investițiile pe pajiștile montane pentru amenajarea în complex a acestora sint justificate mai ales de sporurile mari de creștere în greutate a tineretului taurin pentru reproducție, spor care aduce unităților agricole beneficiare o producție animalieră suplimentară in valoare de circa 2,5 milioane lei, în condițiile in care cheltuielile zilnice pentru un animal dus la pășunat nu depășesc 7 lei. De fapt prin nivelul acestor ultimi indicatori și prin indicii ridicați ai reproducției trebuie interpretată eficiența finală a investițiilor făcute pentru organizarea complexului pastoral de tip montan de la Crinț.

legu- dato- a pă- bază

Cea mai rentabilădin tară
9

Cinci iei pe zi pentru un spor în greutate de peste 
o jumătate de kilogram! - iată, exprimate sintetic, 
avantajele pășunii „Daia“ a I.A.S. Albești, județul Mu
reș, pe care sînt hrănite 4000 de animale de la nu

meroase alte unități

de subliniat că la începutul perioadei de pășunat, cind există o abundență de masă verde, excedentul este cosit și depozitat sub formă de fin sau semi- fîn, care, în lunile octombrie și noiembrie, cind pe pășune se înregistrează un deficit de masă verde, se administrează suplimentar în rația animalelor.Calculele specialiștilor de la I.A.S. Albești arată convingător că modernizarea acestei pășuni — unde lucrează 40 de îngrijitori, 10 mecanici de întreținere o solarii și

în apropiere de Sighișoara — ne relatează Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii" — a fost organizată, în anul 1974, o adevărată pășune-etalon cunoscută sub numele de „Pășunea Daia“, în suprafață de 1 046 hectare, pășune aparținînd întreprinderii agricole de stat Albești. „Prin înființarea acestei pășuni modernizate, amplasată în zona a 3 localități. Dam, Saschiz și Vînători, am urmărit — ne spune Virgil Popa, inginer-șef la I.A.S. Albești — realizarea a trei obiective : 1) creșterea producției de masă verde la hectar ; 2) exploatarea rațională a pășunii ; 3) asigurarea unei abundente de iarbă pentru animalele I.A.S.-urilor din județ, și nu numai din județ".Organizarea acestei pășuni profilată pe furajarea tineretului bovin și a vacilor cu lapte nu a mari ; stadiul a fostmii trei ani, de o muncă perseverentă, tenace, pricepere șl ingeniozitate. Acțiunile întreprinse au vizat, cu precădere, în prima etapă, curățirea el de resturi vegetale și minerale, eliminarea excesului de umiditate, a băltirilor, executarea unor lucrări de drenaj și, nu in ultimul rînd, dimensionarea întregii suprafețe in parcele de cîte 7—8 hectare, în funcție de potenția-

solicitat investiții prea pentru a ajunge însă in actual de productivitate nevoie, mai ales în pri

Iul productiv al fiecărei pajiști. Ulterior, după cartarea agrochi- mică a întregii suprafețe, au fost administrate anual cite 251) kilograme Îngrășăminte chimice la hectar, la care se adaugă fertilizarea întregii pășuni cu 4 000 tone de îngrășăminte organice. Avînd în vedere că pe această pajiște modernizată pasc anual circa 4 000 de animale, a fost amenajat un lac cu o suprafață de 3 hectare, care permite alimentarea cu apă a fiecărei parcele prin conducte subterane. Pentru perioada intemperiilor au fost amenajate adăposturi simple. Aceste dotări permit ca pășunatul să dureze, practic, de la începutul lunii mai pină toamna tîrziu, în unii ani chiar pînă in noiembrie. „La începerea fiecărui ciclu de pășunat, ne spune tehnicianul Mihai Maurer — animalele (din care 2 000 vițele și vaci gestan- te provenind de la alte întreprinderi agricole de stat din județ) sînt cîntărite și lotizate in funcție de greutate. Operația de cîntărire se repetă la încheierea ciclului de pășunat, cind la recepție, unitățile beneficiare achită, in bani, pentru sporul de greutate realizat Je fiecare animal, care în medie înregistrează un plus de 100 kilograme".Cît de avantajoasă este folosirea acestei pășuni ne-au demonstrat-o numeroși specia-

liști de la I.A.S. Seuca, Sîncrai, Zagăr, Reghin, care conlucrează cu I.A.S. Albești. Bunăoară, Iosif Zborovski, inginer-șef la I.A.S. Zau de Cîmpie, rie-a spus : „Noi deținem suprafețe reduse cu pășuni și dispunem de efective mari de animale, în aceste condiții, pentru a realiza o furajare corespunzătoare, ar însemna ca în perioada verii să ne epuizăm toate rezervele de masă verde de care dispunem. Pentru a evita această situație, unitatea noastră are, și in acest an, pe „pășunea Daia" 780 de bovine și ovine. Am calculat că, să (ținînd seama de noastre concrete)unui animal ne-ar costa, ir. medie, 17 lei pe zi, pe această pășune modernizată costui pășunatului unui animal nu depășește 5 lei pe zi. Cu alte cuvinte, in loc să realizăm un spor zilnic în greutate de circa 550 grame carne cu 17 lei. acesta îl obținem cu cheltuieli de aproape 4 ori mai mici".Cit despre evoluția producției de masă verde, este de reținut faptul că, dacă la înființarea pășunii, producția nu depășea 7—8 tone masă verde la hectar, în anul 1984 aceasta a ajuns la aproape 30 tone la hectar. Este

3 320 de dacă aca- conditiile îngrijirea

și unde se află o cantină, gospodărie anexă, chiar o microhidrocentrală este deosebit de eficientă. Dovada : într-un an, sporul de carne realizat la cele 4 000 de animale se ridică la aproape 400 de tone. Exploatarea rațională a pășunii — unde densitatea animalelor la hectar este de 4 ori mai mare față de o pășune neamenajată — face să obțină, în medie, peste 300 carne la hectar ; consumul a kg de masă verde asigură, medie, pe zi un spor de creștere în greutate de 550 cost pe kilogram 10—12 lei, ceea ce șunea Daia“ să aprecierea specialiștilor care au vizitat-o — una din cele mai rentabile din țară. De altfel, numai pe seama acestor indicatori, în 1984 a fost realizat un beneficiu net de 1,5 milioane lei. Dar Nicolae Helju, medic veterinar, se referea și la un alt indicator deosebit de concludent : prin organizarea la tineretul femei a unor turme pe categorii de greutate și dezvoltare, numărul gestațiilor realizate într-un sezon se ridică la peste 900 din 1 000 de capete. Rezultatele deosebite obținute pe această pășune model au constituit un puternic imbold pentru lucrătorii I.A.S. Albești in extinderea acțiunii de modernizare a pajiștilor. Astfel, cele 3100 hectare pajiști, deține întreprinderea, au modernizate pină acum hectare, iar în 1986 va fi amenajată întreaga suprafață.

se kg80 îngrame, la un de spor de face ca „pă- fie — după

din cite fost 2 500
Pagină realizată de : Florea CEAUȘESCU, Iosif POP cu sprijinul corespondenților „Scînteii"
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RESURSELE EDUCATIVE ALE ARTEI secole și mai la cărturarul pînă la texteleAvem teatrul care ne trebuie ? Acesta, care este, răspunde oare chemărilor pe care i le adresează vremurile de față ? Se află în deplin acord cu sentimentul de viață al obștii noastre românești ? Reflectă în totul criterii și realități spirituale legate de ordinea construcției noastre socialiste 7 Și, in genere, activitatea noastră dramaturgică de azi ține pasul cu ceea ce cultura epocii noastre ințelege să ceară acestui gen de creație ?Fiecare din întrebările de mai sus își are ființa sa distinctă. Aceste întrebări, totuși, nu rămîn departe linele de celelalte ; ele își împrumută reciproc ecouri și substanțe. Pot alcătui deci un tot unitar, făcînd cu putință să Ii se răspundă global. încerc, în cele ce urmează, să mă a- propii de un asemenea răspuns. Nu mă gindesc să dau faptului un ton doctrinar ori sistematic ; înclin mai degrabă spre unul eclectic, mai vecin cu impresii ale simțămintului comun decit cu judecăți de specialitate.De patru decenii încoace — și cu deosebire în ultimele două — noua noastră dramaturgie se dovedește un sector activ, atent, aplecat atît asupra evenimentelor în curs, cit și a- supra stărilor de spirit legate de a- eestea. Pină ce lucrurile să poată intra pe matca lor firească, intr-adevăr, s-au produs, la începuturi, stin- găcii, exagerări, neofitisme. Prin natura ei ca gen, dramaturgia implică esență, concentrare, construcție, economie de mijloace. Acestea, toate, nu pot să răsară dintr-o dată ; era inerent deci ca perioada lor de limpezire să decurgă mai anevoios. Ce contează însă este că faptele nu au stat pe loc. Treptat-treptat, cu deosebire după Congresul al mișcarea lor s-a angajat pe făgașul ei nepesar, devenind putere vă, principiu ierarhizator.Să privim, o clipă, in fresca realizărilor de pină acum !Au fost evocați pe scena de teatru anii de ilegalitate. Ni s-au înfățișat în formă dramatică două mari procese ale construcției socialiste : industrializarea țării și socializarea agriculturii. S-au inițiat pătrunderi in lumea și psihologia sa- . telor, intr-un spirit nou, desprins de manierismul sămănătorist ori poporanist. S-a mers în viața de uzină, de mină, de șantier în aer liber, atit cu viziune descriptivă cit și cu voință analitică privind configurarea de mentalități și caractere corespunzătoare.Ideea amului-nou străbate în totul, ca un fir roșu conducător. Uneori, poate, s-au produs în această privință îngroșări, cu efecte limitative ori schematizante ; în geriere insă au intervenit la timp măsuri de corectare. Tot atît de prezentă esțe și ideea de umanism socialist. Și î.i cazul acestei idei, pentru moment, unele spirite s-au lăsat influențate de sonoritatea ei savantă. Astăzi însă predomină fondul axiologic și gravitatea responsabilităților ei morale ; ideea de umanism socialist este văzută drept idee-forță, atît in sens revoluționar, cit și intr-un sens sintetizant, rădăcinile ei fiind înfipte adine in cuprinsul clasic al culturii.Pe alocuri, într-adevăr, lupta dintre vechi și- nou a fost împinsă intr-un unghi exclusivist, puțind ca prin simetrisinul lui să incomodeze și adevărul filozofic al lucrurilor, și condiția estetică a chestiunii. . Dar această inadvertență dispare ; se a- junge la nuanțări și modulații articulate, făcînd astfel ca lupta amintită să fie adusă într-o rază mai caldă și mai comunicativă, mai prietenă cu fondul istoric și cu fondul uman al lucrurilor.Capitolul creației comice, în raport cu altele, pare mai puțin bogat. Este, totuși, sesizant și instructiv. Putem recunoaște, în linia lui satirică, semne, supraviețuiri și continuități cara- gialiene. Tar.-.*’- *--*•-*- ------■—*mai cu seamă sufletești, birocratice

te ale unor minți obtuze și retrograde, fie din moduri de gîndire rămase străine de mersul evolutiv al lucrurilor, de legitimitatea lor socială și morală.Drama istorică înregistrează mutații importante. Felul colorat cum o vede mentalitatea romantică reprezintă azi o etapă depășită. Noua etapă — aceasta, pe care o avem sub ochi — pune accente pe sensuri și înțelesuri filozofice. Latura descriptivă interesează mai puțin. Locul pe care altădată il ocupa culoarea locală revine din ce în ce mai mult ideii de stilizare. Tendința contemplativă, de asemenea rămîne pe plan secundar. Nu mai pare de ajuns a se vorbi despre istorie ; important, acum, este că interogăm istoria, să ne simțim în ea. Trecutul este trecut adică valoare de adevăr și valoare revelatorie, nu ca să troneze hieratic de la distanță, ci ca să intre cu elementele, cuceririle, învățămintele și puterile lui intrinseci în procesele șt agregările continui ale umane.Faptul istoric este un plex. Dincolo de laturile
destinațieifapt com- lui concre-
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te stăruie și altele, de ordin inefabil. Acestea din urmă — în orice caz, o parte din ele — intră mai greu în optica și în disciplina rațională a istoriei de sistem. Ele reclamă, în afară de ceea ce ne pot pune la dispoziție documentele, și date sensibile, trebuind să fie percepute și integrate pe căi ale intuiției și ale interpretării. Dramaturgia, sub acest țaport, își poate asuma chemări și răspunderi. Devine astfel posibil ca drama istorică să scrie și ea istorie. Trebuie să admitem că noul nostru teatru istoric, însușindu-și cu pătrundere și cu acuitate acest adevăr, face pași majori înspre realizarea lui. Evenimentul merită să fie semnalat și subliniat ; cultura noastră este îndreptățită să-l numere cu autoritate' printre vredniciile și cuceririle sale.între timp, în cultura și practica universală de teatru au apărut situații noi. Sfera de preocupări și perspective se lărgește neîncetat. Teatrul-document și teatrul de idei sînt la ordinea zilei. Asistăm, paralel cu creșterea interesului pentru aceste genuri de teatru, și la instalarea unui interes similar pentru teatrul poetic. Mijloacele de expresie dramatică se înmulțesc ; recurgerile la parabole, simboluri, alegorii, metafore, mituri și alte transpuneri poe- tizante devin frecvente. Regia de teatru, aceea socotită adesea în trecut mai mult o formă de artizanat, și-a cîștigat drepturi de cetățenie artistică ; își dobîndește, în registrele și ierarhiile culturii, un loc din ce în ce mai definit. Spectacolul de teatru, in rînd cu toate acestea, își revendică și el partea sa de personalism ; înțelege să fie, nu simplă și neutrală reproducere a unui text dramatic, ci și pătrundere interpretativă în rețeaua de conotații existente sau posibile ale acestui text.Este interesant de remarcat că dramaturgia noastră, în aceste decenii din urmă, departe de a rămîne străină de aceste transformări, dimpotrivă, le-a avut și le are în vedere. Reflectează asupra lor ; le măsoară oportunitatea ; se întreabă a- supra corespondențelor lor posibile cu realitatea locală. Unele rezultate au devenit evidente : altele sînt pe . cale de constituire. între textul dramatic propriu-zis și transpunerea lui pe scena de teatru începe să se producă mai multă osmoză. O anume distanță de principiu, care altădată putea să apară frecvent între cele două ipostaze, este pe cale să dispară. Cuvîntul de ordine ce se a- nunță este acesta : textul dramatic nu este numai literatură ; în însăși substanța lui intimă, ca și în conformația lui generală, el trebuie să in-

ciudă și teatralitate. Prin această simbioză, cimpul de afirmare al dramaturgiei se lărgește simțitor. Teatrul românesc, astăzi, beneficiază de această situație.închei aici această privire de ansamblu. Este timpul să răspund întrebărilor — mai bine zis întrebării ■ — de la care au purces aceste gîn- duri. încerc, in genere, un sentiment de siguranță, dramaturgie niu real, trivă spre cunoaștere __________împlinește treptat-treptat ceea ce era în datoria ei să împlinească. Prospectează în direcții interested fundamental viața societății românești actuale : ordinea politică, realitatea socială, trecutul istoric, convingerea patriotică, respectul culturii. calitatea cetățenească, forma românească de comportament,, con- . știința a ceea ce sîntem și a ceea ce putem reprezenta în lume. A izbutit să creeze un public autohton, înscriind linii de forță în opiniile și opțiunile spirituale ale acestuia. O veche prejudecată, manifestind reticențe bine cunoscute față de repertoriul original, se dizolvă văzînd cu ochii. Pe întinsul țării, funcționează azi peste patruzeci de teatre dramatice, avînd drept punct de sprijin repertoriul original. Activitatea acestor teatre, în totalitatea ei, capătă înțelesuri de vast plebiscit național ; în retortele acestui plebiscit se configurează trăsături și dispoziții cu drept de integrare în cugetul românesc contemporan.în lumina acestor considerente, socotesc că dramaturgia noastră de azi se află pe o cale firească, necesară. O cale anume, determinată de realitatea lucrurilor, de datoriile zilei, de credința noastră în adevărurile și puterile noastre spirituale ca popor, ca societate, de credința noastră în rolul formativ, în resursele educative ale artei. Nu este cazul să proclamăm apologii ; oricum, acestea sint și rămîn de resortul posterității. Este cazul însă să simțim și să prețuim ritmul unei activități ; să deslușim cu luciditate în mulțimea de virtualități ale acesteia, să-i imprimăm înălțimea reflexivă și fior creator.

îmi fecund, Noua pare un aplecat Și
noastră dome- deopo- militare.

ion ZAMFIRESCU

De trei ' bine, deDosofteicelor mai tineri autori de azi, poezia română dă dovada unei rostiri în care sălășluiește o limpede rațiune și împăcare cu lumea, cu forțele tutelare ale cosmosului, atitudine în care găsim, poate mai împlinit ca în alte genuri literare, atît de invocata noastră 
clasicitate. „Frunză verde", motivul emblematic al literaturii noastre populare, simbolizînd, pe lingă binecunoscuta comuniune om- natură, forța unei continue regenerări, de proaspătă candoare, contopită cu armonia universală, o regăsim în contextul acestei invocate prelungiri într-o poezie a lui Ion Brad, în care firescul și simplitatea de sorginte populară rezumă un vibrant mesaj de omenie și pace: „Cită frunză, zice cîntul, / Cită iarbă zice versul, / Inimi împîn- zesc pămîntul, / înviindu-1, înălțindu-1 / Contopit cu universul. / Frunza-i cit o frunte largă, / Fruntea-i cit o țară-ntreagă."Interferența de generații, atitudini literare, stiluri, de la tradiționalism la su- prarealism, de la expresionismul parabolei civice la experiența care se consumă în mod deliberat în cadrul strict al textului, de la poezia imnică la cea gnomică, de la pastel la elegie, probează bogăția singulară a creației din ultimele decenii. Individualitatea poeziei românești postbelice este rezultanta directă a varietății ei. Alături de diversitate se cuvine menționat și un aspect, foarte evident îndeosebi în ultimii 10—15 ani : valoarea medie ridicată. Este acesta un argument ce servește finalmente comparației cu poezia interbelică, momentul considerat de culme al poeziei române. Iar comparația nu dezavantajează în nici o privință lirica de azi, dim-

potrivă. Poezia reprezintă, fără îndoială, punctul forte al literaturii române actuale, superioritate care nu include și un exclusivism, neînsemnînd că proza sau teatrul nu ar fi „competitive". Este o impresie de ansamblu, și comparația cu alte literaturi europene, în privința poeziei, ar fi în favoarea noastră. Ultimele decenii au afirmat simultan cîțiva mari poeți, cu o personalitate artistică deosebit de pregnantă, alături de o im-

tuturor ! / Un gînd de puternică vară, un cer de înaltă lumină, / s-ascun- de-n fiecare din ele, cînd dorm. / Palpită în visul semințelor / un foșnet de cîmp și amiezi de grădină, / un veac pădureț / popoare de frunze / și-un murmur de neam cîn- tăreț."Ne-am opri la a semnala citeva dintre posibilele direcții tematice și stilistice cu relief distinct în lirica actuală, pe care cartea amintită le conține. Fap-

ne, este o constantă a poeziei de astăzi. Suficient să amintim aici numele lui Miron Radu Paraschivescu,- al cărui volum apărut în 1965,. Versul liber, era și un veritabil manifest împotriva rutinei.Lirica lui Nicolae Labiș, moment dialectic crucial pentru poezia nouă apărută in deceniul al șaptelea, reactualiza romantismul eminescian, racordîndu-1 la entuziasmul timpului său, revoluționar. Opera lui antrenează un efort de
EMOȚIONANTE PLEDOARII
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punătoare suită de autori valoroși. O particularitate ce se cuvine semnalată este prezența activă in această epocă a clasicilor poeziei interbelice. Pentru cîțiva ani buni, clasicii sînt contemporanii realității sociale de astăzi și e de observat că apar. în cele mai relevante cazuri, cu volume noi de maximă importanță. O recentă antologie 
Nu ucideți pasărea albă, realizată de George Chirilă și publicată la Editura Eminescu a reținut, semnificativ, citeva din aceste creații, justificînd și în acest fel ‘' ritate și reliefată tuală. Se 
Mina lui volumul (1956) volum etapă poet, ției din de pledoarie pentru armonie, o răsfrîngere a spiritului apolinic : „Laudă semințe- . lor, celor de față și-n veci

citeva justificînd ideea de solida- responsabilitate, în literatura ac- : remarcă, astfel, și Om cu om din 
Cintare omului de Tudor Arghezî, care însemna o nouă în creația marelui Miracolul germina- 
Mirabila sămință Lucian Blaga este o

tul e cu atit mai semnificativ cu cit selecția vizează reprezentarea unui anumit motiv, motivul păcii. Una ar fi cea a patosului social, sprijinit pe demnitatea civică și pe meditația în fața istoriei. Pe de o parte, „egolatria" din poezia lui Mihai Be- niuc, unde patosul social înfățișează particularul opțiunii ridicat la universalitatea efectului : „Aștept victoria ce va să vină / In lume, fără moarte, cu lumină." în alt sens, lirica lui Eugen Jebeleanu, în care viziunea cosmică se înalță pe tema destinului colectivității. în Surlsul 
Hiroshimei (1958). „aspectul faustian" (G. Călinescu) se susține pe încrederea în puterea omului de a regenera ; spiritul nu poate fi învins, el reprezintă valoarea absolută, a cărei formă de concretizare rămîne desigur istoria. Militantismul acesta de factură civică și larg umanitară, cuprinzînd protestul împotriva a tot ce poate zădărnici vocația constructivă a ființei unia

ingenuă

cunoaștere a sinelui în raport cu excelențăAntologatorul a reținut aici fragmente din Ciclul răs
punderii, patetică declarație a freneziei și vitalismului : „Livezile anilor noștri iși pilpîie floarea, / Deasupra cocori iși rotesc nestatornicul unghi, / Nectarul sărutului, iată-1 e aspru și dulce. / Un vis de-mplinire matură se coace în trunchi, / Și zumzet febril se-aude în noi și-n afară, / Neliniști de-nalte cascade și zbucium de ploi. / Din seve ce fierb, din puteri ce se nasc și tresaltă, / Viața iși cintă lumina ce-a pus-o în noi.“ Climatul de libertale spirituală instaurat în ultimele două decenii a permis, printre altele, refor- mularea — reconsiderarea — în spirit modern a unor structuri mitice străvechi, întoarcerea la marile mituri, folclorismul de substanță, arhaitatea generică, figura mitologică folosită ca pretext pentru meditație filozofică — toate

universul, prin problematizant.

acestea formează un cadru larg, cu viziuni și situații interferențe. Actualitatea marilor mituri reiese cu prisosință din volumele lui loan Alexandru, Ion Gheor-V ghe, Cezar Ivănescu, Cezar Baltag, George Alboiu, Dan Laurențiu, Adrian Popescu, floria Zilieru, Gheorghe Istrate; este sub- înțeleasă în interpretarea originală și captivantă din poezia lui Marin Sorescu. Spiritul baladesc, vizibil în poezii de Ștefan Aug. Doinaș, Tudor George, Horia Bădescu. Nicolae Dan Fruntelată. Dan Verona, Nicolae Grigore Mărășa- nu, Dan Mutașcu, Lucian Avramescu, Vasile Preda evidențiază modernizarea unei structuri tradiționale. în forme directe sau parabolice, textele a- cestor autori sint o pledoarie vibrantă pentru liniște și demnitate, pentru libertate de acțiune și gîn- dire, posibile doar intr-un climat de destindere. Alții aleg o formă cvasiparabo- lică : Ion Horea (Răstimp), Aurel Rău (Muntele și pa
sărea), Grete Tartler (Ca
petele), Mircea Florin Șan- dru (Eram), Traian T. Co- șovei (Parabola soldatului 
ucis).Ipostaza „pură" a lirismului, direcție foarte fertilă in epoca de după Congresul al IX-lea, ca o întruchipare a deplinei democrații și............../toare, este și ea bogat valorificată libertăți erea-in 
pasărea albă, parența orfică din poezia lui nescu, prezent, printre altele, cu o minunată Doină la certitudinea materiei, reflectînd siguranța de sine a afirmării spiritului (Mircea Ciobanu, Cele ce 
sint). Sînt, acestea, tulburătoare mărturii ale libertății asumate, ale voinței de pace, sentiment ce unește conștiințele.

Nu ucideți de la trans- a cuvîntului Nichita Stă-

Costin TUCHILĂ

Temele tratate exprimă diferite diformități izvorîte fie din practici rutinare, fie recalcitran- Casa cărții din Craiova Foto : Eugen Dichiseanu

O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii

In autoaprovizionare: Preocuparea stăruitoare a consiliilor populare
si larga inițiativă a cetățenilor
5 V » »

terenul fertil al bunelor rezultate

Un demers 
ce se putea evita...Clarificarea problemelor cu care medicul Corneliu Gheorghiu din Adjud s-a adresat „Scinteii" era de competența strictă a organelor .. —..1-.... U teăteriăTelor recuperabile.în ultima perioadă, se arată în I răspuns, s-a' intensificat popularizarea prin ’safișe^ calendare, 'tfnun- i țuri în presa locală etc., a acțiunilor de colectare a materialelor refolosibile ; s-au instalat 200 de microconteinere la „casa scărilor" din blocurile de locuințe ale municipiului urmind ca pină la sfîrșitul lunii septembrie numărul lor să ajungă la o mie ; au fost amplasate în diferite zone ale orașului 16 conteinere speciale (pentru metale și hîrtie), cărora pină la sfîrșitul trimestrului al III-lea li se vor adăuga alte 30 ; s-au distribuit saci de polietilenă diferit colorați pentru colectat hîrtie și textile ; au fost confecționate cărucioare pentru transportul materialelor recuperate de la locuințe la centrele de preluare ; pe remorcile destinate reziduurilor menajere au fost montate compartimente pentru colectarea hîrtiei etc.în finalul răspunsului se precizează că s-au luat și alte măsuri pentru ca această activitate mare importanță desfășoare în cit diții.

aplicării principiuluiRezultatele autoconducerii și autoaprovizionării depind, în cea mai mare măsură, de înțelegerea, la nivelul fiecăVui cetățean, a faptului că nu poți consuma mai mult decit produci, de preocuparea consiliilor populare pentru înfăptuirea propriilor programe de autoconducere și autoaprovizionare. Iată citeva experiențe interesante din județul Maramureș, județ nordic, unde clima este mai aspră, temperaturile mai scăzute, iar relieful, așa cum o arată harta, mai puțin propice agriculturii. Media anuală a temperaturii, devenind mai redusă decit in alte zone, ar fi putut genera impresia că aici autoaprovizionarea nu ar avea rază largă de acțiune. Cele ce urmează demonstrează insă că spiritul de buni gospodari al maramureșenilor, perseverența lor pot suplini, in mare măsură, condițiile propice ale județelor sudice.
UN EXEMPLU se vor întreba : avea un spital aproviziona ? Un Spitalul municipal din Sighetu Marmației, care are o microfermă, in- cluzind o crescătorie de porci — 320 de capete, de unde provine întreaga cantitate de carne necesară meniului a nu mai puțin de 1 356 de bolnavi. Alături — grădina de legume. Noțiunea de cultură intercalată și succesivă este nu numai cunoscută, dar și aplicată cu mult succes : aici, unde media temperaturii anuale este de 8 grade, s-au recoltat, în primăvară, trufandale : 3,5 tone salată verde, 3,7 tone spanac, aproape 3 tone ceapă verde. Recolta de alte legume și de plante medicinale se anunță bună. în afară de cartofi, pentru care nu există o suprafață disponibilă, necesarul zilnic de legume al blocului alimentar (structura culturilor este adaptată necesarului hranei bolnavilor), precum și cel al „cămării" de iarnă este satisfăcut, în întregime, din ceea ce se adună de pe cele 2,5 hectare de grădină. ,yNoi nu știm ce este acela „deficit" de aprovizionare, ne spunea Elena Bilaniuc, director economic al spitalului. Avem in propria gospodărie aproape totul. Cit despre calitatea produselor, deci și a meniurilor, ce să vă spun ? Este de prima clasă".Cu aceeași convingere că fiecare metru de pămînt trebuie să producă, comitetul municipal al femeilor a lansat o acțiune de verificare a terenurilor din toate cartierele, în vederea folosirii lor pentru cultura le-

ELOCVENT, ce resurse pentru a se răspuns îl
Mulți poate auto- oferă

gumelor, tă celor lor de cetățeni, au stat la baza realizărilor consiliului popular al municipiului in ce privește autoaprovizionarea. Tovarășul Petru Roman, vicepreședinte al comitetului executiv, ne informa că, datorită cultivării fiecărei palme de pămint, a dublării suprafeței de solarii, necesarul de consum la legume pentru cei aproximativ 42 000 de locuitori este asigurat, în proporție de 20 la sută, pe plan local. De asemenea, planul de livrări la fondul centralizat al statului, pe bază de contracte, a fost realizat cu unele depășiri la bovine.
ȘI SOARELE NORDIC PÎRGU- 

IEȘTE ROȘIILE... Asemenea exemple pot fi întilnite în oricare localitate maramureșeană.— Necesitatea autoaprovizionării ne-a stimulat priceperea, ne spunea tovarășul Gheorghe Leș, directorul I.L.F. Maramureș. Pornind de la calculul consumului pe locuitor, am redimensionat suprafețele cultivate cu legume : în sectorul socialist, de la 400 ha, în 1980, s-a . ajuns în acest an la 1 250 ha ; în gospodăriile populației grădinile ocupă circa 1 400 ha. De la trei sortimente — cartofi, ceapă și usturoi, am ajuns la o varietate de cîteva zeci de soiuri. în loc de 20 000 tone legume cit se aduceau din alte părți, acum se aduc doar 7 000—8 000 tone, îndeosebi trufandale, struguri și piersici care deocamdată nu se produc aici. Deocamdată — deoarece prin extinderea suprafețelor de so- ' larii (unele le-am și văzut, în plin sezon de cules, la Pripilești, Ulmeni și Mireșu Mare, aparținînd unor puternice asociații de stat și cooperatiste) și aceste „importuri" se vor reduce. Dezvoltarea legumiculturii în județ, pe lîngă o bună aprovizionare a pieței cu produse proaspete, contribuie și la îmbunătățirea calității conservelor realizate de unitățile noastre. în 1982 asiguram pe plan local 62 la sută din totalul materiei prime, procent ce atinge astăzi 86—87 la sută.
PIAȚA — OGLINDA EFICIEN

ȚEI ACȚIUNILOR DE AUTO
APROVIZIONARE. în ce privește producția animalieră, Maramureșul are bogate tradiții și experiențe, condiții bune pentru a spori cantitățile de carne și lapte la nivelul planului la livrări la fondul centralizat și acoperirii nevoilor consumului local. Ceea ce se reflectă in creșterea efectivelor de animale, în numărul și volumul sporit al con-

Această inițiativă, adăuga- ale deputaților, copiitete- tractelor încheiate de cetățeni. Totodată, s-a cieat o bază proprie de industrializare a acestor produse : in ultimii ani s-au dat în folosință două întreprinderi de prelucrare a laptelui — la Tg. Lăpuș și la Vișeu de Sus ; pentru sporirea producției de carne și ouă a fost extinsă întreprinderea avicolă din Baia Mare, au fost înființate asociații de. stat și cooperatiste pentru creșterea de găini ouătoare, consumul de pește a fost stimulat prin crearea de secții piscicole.în consecință, cantitățile de produse livrate pieței au crescut, aprovizionarea populației s-a îmbunătățit. Citeva date, puse la dispoziție de direcția comercială a județului, demonstrează limpede acest lucru : în 1980 s-au vîndut 660 tone brîn- zeturi, din care 400 de’tone erau aduse din alte județe ; în 1985 se prelimina desfacerea a 1 600 tone — 1 400 produse in unitățile din județ ; în 1980 s-au consumat 28 milioane de ouă, din care o mică parte proveneau din județ ; în acest an, circa 90 la sută din necesarul de 57 milioane de ouă este asigurat pe plan local ; 95 la sută din preparatele de carne au la bază materia primă realizată în unitățile și gospodăriile maramureșene.Aceste sporuri cantitative se împletesc cu preocuparea pentru valorificarea superioară a cărnii și peștelui, a derivatelor din lapte, a legumelor. Pe lingă magazinele profilate pe vînzarea acestor produse, la Baia Mare, la Sighetu Marmației și în alte localități au luat ființă numeroase unități și raioane „Gospodina", care oferă o gamă largă de preparate și semipreparate culinare.
CARENȚE CE SE CER ÎN

LĂTURATE. Aprovizionarea cu carne, lapte și derivate ale acestora ar fi putut fi și mai bună, dacă planul de livrări la fondul ele stat ar fi fost îndeplinit integral. La lapte, îndeosebi, in primul semestru cantitățile s-au situat cam la jumătate din prevederi, ceea ce a influențat negativ fondul pieței. în comuna Dosești, în cele 906 gospodării există 2 646 de bovine, din care 970 de vaci și bivolițe ; în 5 luni s-au livrat 1 850,5 hl lapte, în timp ce în comuna Giulești, unde în cele 1 325 de gospodării cresc 2 641 de bovine, din care 1 982 vaci și bivolițe, livrările la fondul de stat au fost doar de 1 775 hl ; comuna Seini care, în aceeași perioadă, livrează 82 hl lapte, consumă in 
6 luni — prin unitățile de pe teri-

toriul său — peste 200 hl. similare se întilnesc și în planului de livrări la carnea Cooperativele de producție, și desfacerea mărfurilor din localitățile județului și-au respectat obligația de a asigura celor ce au contracte cantitățile de furaje prevăzute. „Aceste diferențe, ne spunea tovarășul Ovidiu Viclea, vicepreședinte al UJECOOP — Maramureș, se datoresc nu condițiilor diferite, ci interesului diferit cu care consiliile populare comunale urmăresc îndeplinirea ritmică a contractelor încheiate. Pentru că nu e suficient să raportezi că s-au încheiat contracte la nivelul planului, este necesar să asiguri toate condițiile pentru ca produsele prevăzute să ajungă efectiv la fondul de stat".Inegalitatea preocupărilor — mai mari sau mai reduse — ale consiliilor populare orășenești și comunale pentru îndeplinirea de către cetățeni a obligațiilor contractuale este una din cauzele rezultatelor inegale obținute de localitățile maramureșene. Dar nu singura. Crescătorii de animale din orașul Borșa — important centru minier, dar în care se păstrează tradiția creșterii animalelor — dovadă existența a peste 6 000 bovine, circa 10 000 ovine, 4 500 de porci, zeci de mii de păsări — ridică unele observații critice : inspectoratul silvic care administrează pășunile și încasează taxe pentru aceasta ar trebui să acorde o grijă sporită stării adăposturilor pentru animale, în zonele montane ; localitatea este foarte dispersată, răsfi- rîndu-se pe nu mai puțin de 462 kmp, îneît producătorii care au de livrat lapte întîmpină dificultăți datorită faptului că deși există trei centre de preluare, contravaloarea în bani și furajele aferente la contract se ridică de la unul singur dintre acestea. Pentru a fi scutiți de kilometrii parcurși, cetățenii propun ca fiecare centru care primește lapte să poată acorda furaje și să poată plăti furnizorului.Faptele demonstrează că atît consiliul popular județean, cit și celelalte consilii populare-municipale, orășenești, comunale, trebuie să acționeze mai energic, să urmărească cu și mai multă perseverență îndeplinirea programelor de autoconducere și autoaprovizionare, și acolo și atunci cînd se constată neajunsuri să intervină mai prompt, mai eficient.

Situații privința de porc, achiziții

sanifăte‘"locale sau, cel in uit, ă Direcției sanitare județene. în.scrisoarea 4ța, el semnala i tiiielțț pro- » cleme din activitatea Laboratorului*'7 de epidemiologie Adjud, arăta că arp unele neclarități în legătură cu retribuirea, sesiza aplicarea necorespunzătoare a unei măsuri de sancționare privind un registrator medical. Deci, o sesizare care prin natura conținutului putea fi și trebuia soluționată pe plan local.De ce totuși medicul C. Gheorghiu a fost nevoit să se adreseze forurilor centrale ? Pentru că, așa cum rezultă și din răspunsul primit la redacție din partea Direcției coordonare, control, personal și învățământ, din cadrul Ministerului Sănătății, la toate sesizările făcute pe plan local organele sanitare competente nu i-au răspuns în scris și în termenul prevăzut de lege.Ceea ce n-au făcut forurile locale a rezolvat Ministerul Sănătății, care a analizat modul în care Direcția sanitară a județului Vrancea și conducerea spitalului din Adjud sprijină activitatea laboratorului de epidemiologie din această localitate, a lămurit problemele legate de retribuirea medicului C. Gheorghiu, în ce privește registratorul medical, M. Tescaru, în răspuns se arată că, pentru unele abateri săvîrșite la locul de muncă, aceasta a fost sancționată disciplinar și trecută de la laborator la serviciul administrativ al spitalului, in aceeași funcție. Dar, cu toate că a fost sancționată, i s-a permis în continuare accesul la sigiliul unității, fiind aleasă și in funcția de secretară a comisiei de judecată din spital. în timpul verificării sesizării, s-a dispus conducerii spitalului Adjud și direcției sanitare să reanalizeze situația și să ia măsurile necesare îneît M. Tescaru să fie înlocuită din funcția de secretară a comisiei de judecată și să i se găsească un loc de muncă unde să nu aibă acces la sigiliul unității.Totodată, au fost adoptate și alte măsuri cu caracter mai general pentru ca la direcția sanitară și la celelalte unități locale din sub- ordinea sa să sporească receptivitatea față de problemele pe care le ridică oamenii muncii.
în sprijinul colectării 

materialelor 
refolosibileExaminînd observațiile și propunerile făcute într-o scrisoare adre-

sată redacției de corespondentul voluntar, Gh. Benga din Cluj- Napoca, Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Cluj ne-a comunicat măsurile a- doptate pentru înlăturarea unor neajunsuri și îmbunătățirea activității de colectare de la populație

de economică să se mai bune con-

Rodica ȘERBAN

Creșterea exigenței 
și răspunderii 

- la baza 
bunelor rezultate 

în producțieO analiză temeinică a efectuat Comitetul județean Bacău al P.C.R. la întreprinderea de producere a nutrețurilor combinate (I.P.N.C.) din municipiul reședință de județ, pe baza unei sesizări primite la redacție, în care se relata că la această unitate s-ar fi luat o seamă de măsuri, chipurile abuzive, ce ar fi influențat negativ mersul activității. A rezultat însă că afirmațiile nu corespundeau realității. Concluzia importantă, care a reieșit cu acest prilej, desprinsă și din răspunsul primit la ziar, poate fi rezumată astfel : din luna noiembrie anul trecut (de cînd a fost numit director al întreprinderii, inginerul C. Burchi) unitatea respectivă și-a îndeplinit sarcinile de plan, cu depășiri substanțiale la principalii indicatori ; totodată, in cadrul întreprinderii au fost întreprinse acțiuni pentru o mai bună gospodărire a bunurilor din dotare, s-a îmbunătățit starea discipli-

nei și a crescut participarea întregului colectiv la realizarea producției și la desfășurarea activităților obștești.Asemenea rezultate au fost posibile datorită spiritului de exigență și răspundere in muncă imprimat de conducerea unității, a preocupării permanente pentru combaterea unor manifestări negative și întărirea spiritului "gospodăresc in administrarea' bunurilor unității, a grijii față de avutul obștesc.Firește că asemenea măsuri de fermitate și exigență n-au fost pe placul unor elemente deprinse cu chiulul și incorectitudinile, iar încercarea de a se califica un stil de conducere riguros drept „abuziv" nu a fost acceptată de nimeni. Și nici nu putea fi !
Pentru extinderea 

plantațiilor de nuci 
și duziUnul din corespondenții voluntari activi ai ziarului, Crinu Apostol, din Pitești, se referea într-o scrisoare la posibilitățile de extindere a plantațiilor de duzi și nuci în anumite zone ale județului Argeș, cu deosebire în comunele Tig- veni, Șuiei, Cepari, pe șoseaua națională Pitești—Curtea de Argeș.Scrisoarea a fost analizată de către Stațiunea de cercetare și producție pomicolă „Argeșelu", care ne-a adus la cunoștință următoarele: în zona Tigveni, precum și în comunele Șuiei și Cepari, de-a lungul drumurilor, sînt plantați diferiți pomi și arbori (cireși, vișini, pruni, duzi, mai rar nuci). în comuna Tigveni există o plantație de circa 250 duzi, care te toamna a- cestui an va fi mărită cu încă 300 duzi. Consiliile populare din comunele respective se preocupă de extinderea plantațiilor de dud și nuc. în ce privește situația nucului, în răspuns se menționează că, potrivit legii, defrișarea sau tăierea nucilor bătrîni, uscați, neproductivi se face numai pe baza autorizației eliberate de stațiunea pomicolă în urma constatărilor făcate pe teren' și a dovezii' scrise de la consiliul popular că pentru fieare nuc tăiat s-au plantat trei nuji tineri. în acest an, pe lingă ac|unile de difuzare a nucului în| gospodăriile populației, pe terenifi mai puțin prielnice altor speciijpomicole au fost plantați nuci, sttiunea pomicolă livrînd în județl 60o nuci cu care s-au plantat 15pa. Se precizează, totodată, că in cincinalul 1986—1990, în judcțu|Argeș se vor planta 300 ha cu niți, pe terenuri special organizate, aliniamentele unor șosele, cl și în gospo-planta 300 ha cu niți, pe terenuri special organizate, aliniamentele unor șosele, q și în gospodăriile populației.

Gheorqfe PÎRVAN .

-

cinema
Cei mai frumoși 20 de ani — Epoca 

Nicolae Ceaușescu : TIMPURI NOI 
•(15 61 10) — 17.45 ; 20. DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) ~ 17 ; 19. VIITORUL
(10 67 40) — 17,15 ; 19.
• Nemuritorii : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30.
• Buletin de București î DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) - 15.
• Ziua Z : VIITORUL (10 67 40) — 
15.
• Pas în doi î CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Declarație de dragoste : GIULEȘTI
(17 55 46) - 9 ; 11,15; 13,30; 15,45;
18 ; 20. TOMIS (21 49 46) - 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17,15 ; 19,30 ; Ia grădină - 21.
• Revanșa : FLACĂRA (20 33 40) — 
15 ; 17 ; 19.
® Secretul lui Bacchus : ARTA 
(21 31 86) - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20.
• Ciuleandra : UNION (13 49 04) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 13 ; 20,15.
• Un surîs în plină vară : MUNCA 
(21 50 97) - 15 ; 17 ; 19.

• Masca de argint : FERENTARI
(80 49 85) — 15 ; 17 ; 19. PACEA
(71 30 85) — 14,30 ; 16,45 ; 19.
• Darclde ; PROGRESUL (23 94 10) — 
15 ; 17,15 ; 19,30.
• Vrăjitorul din Oz — 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17, Așteptând un tren — 19 :
DOINA (16 35 38).
• Legenda călărețului singuratic :
STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11,30;
13,30 ; 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Secretul Apolloniei : LUMINA 
(14 74 16) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20.
& Paloș contra Palos ; FAVORIT 
(45 31 70) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,15 ; 
19,30. AURORA (35 04 66) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
® Joe Limonadă : FEROVIAR
(50 51 40) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 : 19, la 
grădină — 21. MELODIA (11 13 49) - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20. GLO
RIA (47 46 75) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
• Toată lumea ride, cîntă și dan
sează : COTROCENI (49 48 48) — 15 ; 
17 ; 19.
• Timpul dorințelor : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9 ; 11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20.

• Doctorițele : VOPA (79 71 26) —
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; i
• Doi sub o umi’elă î MIORIȚA 
(14 27 14) - 9 ; 11 ^3 ; 15 ; 17 ; 19.
• Cursa infernală 1PATRIA (11 86 25)
— 9 ; 11,15 : 13,3: 15,45 ; 18 ; 20.
BUCUREȘTI (15 614) - 9 ; 11 ; 13 ; 
15,15 ; 17,30 ; lfc. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9 ; 11,[î 13,30 ; 15,45 ; 18; 
20. FLAMURA (85,7 12) — 9 ; 11 ; 13 ; 
15,15 ; 17,30
• Yankeii 
12 ; 16 ; 19.
• Marea cursă
(15 87 67) - 9 ; F, 15.30 ; 18,30.
® Dragoste și plăvrăgeli : CAPITOL 
(16 29 17) — 9 ; 1'15 ; 13,30 J 15,45 ; 18; 
20,15, la grădini— 21.
© Iubirea are raite fețe : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9 ; 2 ; 16 ; 19.
• Atenție la »nă de Vultur : VIC
TORIA (16 28/) — 9: ; 13,30:
15,45 ; 18 ; 20. OACIA (50 35 94) — 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17/19.
• Superman : GRIVIȚA (17 08 58) —
9 ; 12 ; 16 ; /. LIRA (31 71 71) - 
15,30 ; 19. la grădină — 21. COSMOS 
(27 54 95) H.30; 14; 16,30; 19.
• Febra amilul : BUZEȘTI (50 43 58)
- 15 ; 17,15 ^9.30.
• Ciinele electronic : POPULAR
(35 15 17) - 5 ; 17 ; 19.

9 ;

19,45.
SQLA (11 03 72) - 9;

LUCEAFĂRUL
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Manifestai politico-educative 
și cultuii-artislice consacrate 

aniversării a20 de ani de la Congresul
al 1-lea al partiduluiIn întreprinderi și istituții, la cluburile tineretului șia casele de cultură, la muzee și blioteci din municipiul București ntinuă să se desfășoare ample marPstări politice, cultural-educative și artistice dedicate aniversării îplinirii a 20 de ani de la Congresi al IX-lea al partidului. Astfel, la lașa de cultură a sectorului 5 aivut loc dezbaterea intitulată „Diă decenii de realizări și împliniri socialiste în Epoca Ceaușescu", ar la Filatura română de bunac s-a desfășurat simpozionul ,'ile din cronica de aur a Epoi Ceaușescu". Au fost subliniate, 1 acest prilej, mărețele transformă; petrecute in România ultimilor 2 de ani de istorie nouă, contribiia inestimabilă a tovarășului Nicoli Ceaușescu in elaborarea strategieiji tacticii înaintării vertiginoase afării noastre pe căile progresului mltilateral și ale prosperității materile și spirituale.„înaltul prestigiu al României și rolul ei activ în vița internațională, rezultat al puirnicei dezvoltări economico-sociale n anii care au trecut de la Congssul al IX-lea al partidului, al godigioasei activități desfășurat de tovarășul Nicolae Ceaușescuin fruntea partidului și a statuii nostru" a fost tema expunerii pi care au audiat-o oamenii muncii de la Institutul Proiect București Manifestarea s-a constituit într-ur vibrant omagiu adus tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru rolul său notăritor în elaborarea politicii palidului și statului nostru, punînd ir evidență propunerile și inițiativeli de pace ale secretarului general il partidului.Manifestări sinilare, reflectind coordonatele impeuoase ale dezvoltării patriei în utimele două decenii au mai avut Iod la întreprinderile „Flacăra Roșie', „Republica", „Tri- codava", „Pcstăvăria Română", I.M.M.R. „Griyița roșie".în prezența unui numeros public, la cinematograful Central din municipiul Brăila s-a desfășurat concursul gen „Cine știe răspunde" pe tema : „Ctitorii brăilene ale Epocii Ceaușescu", după care formații artistice de amatori evidențiate în cea de a cincea ediție a Festivalului național „Cîntarea României" au susținut un spectacol omagial dedicat împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului. Tot la Brăila, sub genericul : „Ritmuri și dimensiuni ale Epocii Ceaușescu", a fost amenajată o amplă expoziție de pictură, manifestare ce se înscrie în cadrul celei de a patra ediții a „Serbărilor Dunării". Expuneri și simpozioane în cadrul cărora au fost omagiate personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, gîndirea și activitatea neobosită a secretarului general al partidului, contribuția sa covîrșitoare Ia îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialismului și

comunismului au mai avut loc, de asemenea, la Uzina Progresul, Combinatul de prelucrare a lemnului, întreprinderea Laminorul, precum și Ia căminele culturale din comunele Ianca, Mircea Vodă, Bordel Verde ș.a.Sub genericul : „Epoca Ceaușescu — epoca marilor împliniri socialiste", la clubul Combinatului de fibre, celuloză și hîrtie Brăila a fost organizată o cuprinzătoare expoziție de carte social-politică, în cadrul căreia la loc de cinste se află operele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sint expuse, de asemenea, lucrările științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.în organizarea Cabinetului județean pentru activitate ideologică și politico-educativă. la Galați s-au desfășurat lucrările simpozionului omagial pe tema : „Politica externă a României socialiste, politică de pace și colaborare — expresie a gîn- dirii novatoare și inițiativelor tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidului, președintele țării".Lucrările simpozionului, la care au participat activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, cadre de conducere și numeroși oameni ai muncii din unități economice și instituții gălățene, au scos in evidență activitatea prodigioasă a României, a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru rezolvarea problemelor fundamentale ale omenirii. A fost subliniată, totodată, importanța „Anului Internațional al Tineretului", organizat sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace".Sub genericul : „Pace pentru toți copiii lumii", in incinta Taberei de pionieri din Pădurea Girboavele a fost organizată o cuprinzătoare expoziție de fotografii artistice, precum și recitalul de poezie patriotică semnificativ intitulat : „Partidul — soarele copilăriei noastre fericite".în cadrul amplelor acțiuni politico-educative și cultural-artistice organizate în județul Buzău și dedicate cinstirii gloriosului jubileu al celor 20 de ani de la. Congresul ăl IX-leâ al partidului, ia Plaiul Nucului, din comuna Lopătari, a avut loc serbarea populară „Cint și joc pe plai străbun". Prezenți la această complexă manifestare populară, locuitorii ' ' - - ■ - ■Pestrița, cetățenii Chiliile, un vibrant omagiu strategului și ctitorului României socialiste moderne, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care de două decenii conduce cu clarviziune destinele poporului român pe drumul socialismului și comunismului.(Agerpres)

satelor Fundata, Potecu, Terca, Ploșnița, precum și din comunele vecine — Brăești, Cănești — au adus

DE COLABORARE ECONOMICA SI TEHNICĂ
5de stat, președintele părții în comisie, analizează, in înțelegerilor convenite cu întîlnirilor la nivel înalt, ce trebuie întreprinse pen-

La București au început, vineri, lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno- chineze de colaborare economică tehnică.Cele două delegații, conduse tovarășul Ion Dincă, membru Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, și tovarășa Chen Muhua, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez,
Cronica

șide al
consilier chineze spiritul prilejul măsurile tru dezvoltarea și aprofundarea, pe mai departe, a raporturilor de colaborare reciproc avantajoasă dintre' cele două țări și popoare, în concordanță cu potențialul în continuă creștere al economiilor naționale ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Chineze.(Agerpres)

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

r, s. cehoslovacă: Noua tinerețe
a unor îndeletniciri străvechi

zii iPreședintele Comitetului International Olimpic, Juan Antonio Samaranch, s-a întilnit, în stațiunea Neptun, cu ziariști din presă centrală. de la Radioteleviziune și „Agerpres".Oaspetele a avut cuvinte de înaltă apreciere Ia adresa președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arătind că șeful statului român este bine cunoscut ca o personalitate marcantă a vieții politice internaționale.Acordarea de către Comitetul International Olimpic a înaltei distincții „Ordinul Olimpic de Aur" con

stituie o recunoaștere a faptului că președintele Nicolae Ceaușescu este un eminent prieten al mișcării o- limpice, al sportului in general, a subliniat oaspetele.El și-a exprimat satisfacția deosebită pentru posibilitatea de a vizita din nou România, relevînd impresia puternică pe care i-au făcut-o dezvoltarea mișcării sportive din țara noastră, rezultatele remarcabile obținute de sportivii români, îndeosebi în ultimii ani, în întrecerile internaționale. (Agerpres)
In județul Alba s-a încheiat recoltarea griuluiOamenii muncii din agricultura județului Alba au terminat recoltarea griului de pe întreaga suprafață cultivată, precum și livrarea la fondul centralizat al statului a cantităților planificate.încest adresată cu a- 

tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So-

telegrama prilej
“ CEAUȘESCU, 

Partidului

cialiste România, de comitetul județean de partid, se arată că in prezent toate forțele sint concentrate la eliberatul terenurilor și executarea arăturilor, stringerea și depozitarea unor cantități cit mai mari de furaje, efectuarea lucrărilor din legumicultura, viticultură și pomicultură, realizarea lucrărilor de investiții și de modernizare a fermelor zootehnice.(Agerpres)
t

t
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (parțial 

color). Din sumar : • Țara mea 
— o floare rară. Melodii popu
lare • Gala desenului animat 
• Melodia săptămînii O Univers 
românesc : 1965—1985. Fapte ale 
devenirii. Reportaj 0 Marile mo
mente ale baletului 0 Cintecul 
cuvintelor — moment poetic 0

Atlas muzical 0 Telesport © Au
tograf muzical.

14,40 Iulie — cronica evenimentelor 
politice

15,00 Închiderea programului. 
19,00 Telejurnal.

Teleenciclopedla
umorului românesc 

0 Anotimpuri, de 
(partea a IlI-a) 
(color) „Socrul". 
Producție a stu- 

cehoslovace. Regia :

19.20
19,50

20,35

22,00
22.10
22,30

Antologia 
(VIII) (color) 
I.L. Caragiale 
Film artistic 
Premieră TV. 
diourilor 
Zdenek Mika 
Telejurnal 
Mondovision (color) 
închiderea programului.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 3 august, ora 20—6 
august, ora 20. în țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul variabil. Vor 
cădea averse locale de ploaie, îndeo
sebi în nordul țării și in zonele de 
deal și de munte. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar cele maxime între 20 și 30 
de grade, local mai ridicate în

Izolat, condiții de grindină Ia începu
tul intervalului. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul variabil, fa
vorabil aversei de ploaie in prima 
parte a intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 16 și 18 grade, 
iar cele maxime între 27 și 30 de 
grade.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALA
A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE PRIMITE IERI LA

DOLJ : Livrări suplimentare 
la export„La export — produse de calitate, in ritmul cerințelor actuale" — iată cuvintul de ordine sub semnul căruia se desfășoară, în aceste zile, întrecerea socialistă in unitățile economice doljene cu sarcini la export, indicator care este mai mare cu peste 30 la sută față de cincinalul anterior. Prin aplicarea în producție a 170 obiective de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, prin creșterea productivității muncii și printr-o mai bună planificare și urmărire a producției destinate pieței externe au fost livrate, peste prevederile de plan la zi, 10 locomotive diesel electrice de 2 100 CP, 14 transformatoare de putere, piese de schimb pentru tractoarele TIH-445 in valoare de 9,3 milioane lei, peste 2 000 tone îngrășăminte chimice și altele. (Ni

colae Băbălău).

semifabricate din lemn și alte importante cantități de produse, in valoare de 500 milioane lei. (Con
stantin Blagovici).

NEAMȚ : Forestierii 
au îndeplinit planul cincinalColectivul întreprinderii forestiere de exploatare și transport din Piatra Neamț raportează îndeplinirea înainte de termen a prevederilor planului cincinal la produc- ția-marfă. Acest prestigios succes are la bază valorificarea superioară a masei lemnoase exploatate, creșterea necontenită a productivității muncii, extinderea mecanizării la toate punctele de lucru, atit de exploatare. cit și de industrializare.Pină la sfîrșitul anului, forestierii din județul Neamț vor livra suplimentar economiei naționale 105 000 mc cherestea, peste 30 000 ^jnetri pătrați parchet, 60 000 mc

BOCȘA : Producție fizică 
peste planColectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de construcții metalice din Bocșa, județul Caraș- Severin, pune un accent deosebit pe creșterea productivității muncii și realizarea, pe această bază, a unor importante cantități de produse fizice peste plan. De la începutul anului și pînă acum au fost produse peste plan 85 tone de utilaj metalurgic, 177 tone de piese de schimb pentru mașini de ridicat, aproape 100 tone de piese forjate, matrițate și turnate, precum .și piese de schimb pentru mașini agricole în valoare de 1,7 milioane lei. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, productivitatea muncii a crescut cu peste 23 la sută, principalele sporuri de producție fizică fiind obținute pe această cale. (Nicolae 

Cătană).

MUREȘ : Creșterea indicelui 
de utilizare a mașinilor 

și utilajelorîn județul Mureș, preocuparea stăruitoare pentru asigurarea funcționării ireproșabile a utilajelor și instalațiilor din dotare a făcut ca, in perioada care a trecut din acest an, indicele de utilizare a mașinilor și utilajelor să ajungă, pe ansamblul industriei județului, la 84,5 Ia sută — superior față de perioada similară a anului precedent. De remarcat că în secțiile de bază și

REDACȚIEsculării indicele de utilizare a ajuns la 85,2 la sută, iar la liniile tehnologice specializate — la 92,7 la sută. Această creștere a făcut ca, în perioada menționată, industria județului să producă, peste sarcinile de plan, numeroase produse utile economiei, intre care 400 tone utilaje tehnologice pentru chimie, produse electrotehnice și electronice în valoare de 6 milioane lei, 11 000 mc cherestea, 620 mc prefabricate din beton, confecții textile în valoare de 60 milioane Iei, 4 500 tone îngrășăminte cu fosfor și altele. (Gheor
ghe Giurgiu).

INFORMAȚII SPORTIVE
TENIS. — La arena „Progresul" din Capitală a început vineri meciul de tenis dintre echipele României și Egiptului, contind pentru semifinalele grupei A (zona europeană) a competiției internaționale „Cupa Davis":După prima zi de întreceri, scorul este favorabil cu 2—0 sportivilor români.în prima partidă de simplu, Florin Segărceanu l-a învins cu 7—5, 3—6, 6—0, 6—2 pe Tarek El Saka, după aproape două ore și jumătate de joc. A urmat partida dintre Andrei Dirzu și Ahmed EI Mehelmy, cîștigată de tenismanul român în trei seturi, cu 8—6, 6—3, 6—1.Astăzi, de la ora 15, se va disputa întilnirea de dublu, în care vor evolua cuplurile Florin Segărceanu — Andrei Dirzu și Tarek El Saka — Ahmed El Mehelmy. (Agerpres)

Imaginile cele mai frecvent întîl- nite în peisajul contemporan al Republicii Socialiste vorbesc despre țara despre un spațiu ai industriale masive, . ___complexe și tehnologii de vîrf, care metamorfozează gesturile de creație in fluxuri rapide și necontenite. Benzile transportoare — simboluri ale legăturilor tehnice fără sfîrșit — au ieșit de mult din perimetrul halelor și acum aleargă uniform și monoton, străbat exploatările la suprafață ale cărbu- “nelui, taie în lung și în lat șantiere, te însoțesc, cu trepidația lor, prin magazinele universale și spre stațiile de metrou. In vitrinele de jucării, minuscule benzi transportoare închipuie călătorii rapide și comode de la Pămînt la Lună, iar la Most, în Cehia de nord, pot fi văzute uriașe benzi transportoare la capătul cărora, în numai citeva tămîni, ia naștere un munte decopertarea noilor zăcăminte cărbune. Banda transportoare, ficînd și multiplicînd eforturile muncii, a devenit astfel emblema, măsura unui timp care nu vrea și nu poate să aștepte.De aici și adevăratul cult al ener
giei. Zeul modern al puterii, al. mișcării fără sfîrșit. cere să fie nutrit prin tot mai multe guri de foc. ca și zmeul din poveste, scop în care în Cehoslovacia prietenă s-a generalizat preocuparea de economisire a energiei și. implicit, de folosire superioară a resurselor energetice proprii, cu atit mai mult cu cit pînă de curind țara își acoperea circa 40 la sută din nevoile interne prin importarea energiei sau a materiilor prime energetice. în perioada 1981—1985 s-a prevăzut, dimpotrivă, ca sporul consumului de 12 milioane tone combustibil convențional să fie realizat fără mărirea importurilor, ceea ce a determinat creșterea extracției fie cărbune brun și de lignit la circa 100 milioane tone, iar a huilei la aproape 28 milioane tone. Concomitent s-a prevăzut și sporirea energiei nucleare, astfel incit, după 1990. aceasta să satisfacă în întregime creșterea consumului de energie electrică în Cehoslovacia. în acest scop, preocuparea pentru construirea de centrale nucleare se îmbină cu cea de extracție și de prelucrare a minereurilor de uraniu. Ca atare, din bazinele Ostrava-Karvina. Kladno- Rakovnik, din zonele Most și Cho- munov, Handlova și Modry Kamen, noi și noi benzi transportoare aduc la suprafață zăcămintele adîncuri- lor terțiare. Banda transportoare se înalță, se extinde și se hrănește astfel din ca însăși, ca și pescărușul albastru din dorul zborului necuprins. cum spune o frumoasă legendă de pe malurile Viltavei.în această ambianță, „redescoperirea" unor industrii și, implicit, a Unor profesii străvechi. întemeiate cu precădere pe unicitatea gestului individual, pe curajul și priceperea artizanului de a se refuza producției de serie, devoratoare de energie, are semnificații plurivalente : este, intr-un anume fel, o adaptare la rigorile amintite, dar și o reîmprospătare a înțelesului de creație; o cale de valorificare a unor bogate tradiții moștenite din tată în fiu, cit și o importantă opțiune economică. Cum bine se știe, făurirea sticlei și a ceramicii dispune în Cehoslovacia de o veche și puternică bază de materii prime, iar exporturile în acest dome- (^Tiu au ocupat dintotdeauna un loc

Cehoslovace prietenă ca concentrărilor cu instalații

săp- prin de uni-

de frunte in relațiile comerciale cu alte țări. Și aici, legendele, ca proiecții ideale ale realității, așa- ză sticla de Boemia in preajma u- nora dintre cele mai importante e- venimente și personalități din ultimii 500 de ani. Dar marea ei strălucire aparține de fapt epocii • ultimilor 40 de ani. cind producția de sticlă a Cehoslovaciei socialiste a crescut de peste 5 ori, produsele cu acest profil se exportă în proporție de circa 90 la sută și o dată cu ele a crescut arta de bijutieri a sticlarilor cehoslovaci, adevărați magicieni ai luminii filtrate prin geometria astrală a cristalului de Boemia....înainte de a-și fi dobîndit actualul său renume ca stațiune balneară. orășelul Podebrady (circa 60 km la est de Praga) s-a impus a- tenției prin fabrica sa de cristaluri. întemeiată cu peste un secol în urmă. Istoria ei se identifică în mare măsură cu istoria acestor locuri și o expoziție retrospectivă, deși sumară ca proporții, este grăitoare in acest sens. Vizitind-o, înțelegi că printre armele cu care poporul cehoslovac a luptat împotriva vitregiei vremurilor a fost și preocuparea pentru frumos, care dăinuie astăzi, amplificată în rafinamente deosebite, in aceste lumini cristalizate in sticlă; sint lumini cu străluciri limpezi și lumini filtrate parcă prin bolțile pădurilor, lumini violacee ca ale amurgurilor înghețate și lumini zbuciumate sub geana de aur a zorilor. La Podebrady ai, parcă, revelația că sticla, fragila, suava, mirabila sticlă este cel dinții corelativ al luminii și că nuanțele ei sînt anume zămislite ca să statornicească străluciri fără nume. Impresia este întărită și de formele sticlei, de volumele, de mișcările. de dansul metaforelor ei amintind deopotrivă lujeri, potire, stalactite. taina rubinului din scoici sau fulgerarea de aripă a depărtărilor.Și totuși, și aceste culori, și asemenea forme înseamnă atit de puțin pe lingă finețea, rapiditatea și ineditul din gestul sticlarilor. Ia- tă-i mai întîi aici, în fața unor masive recipiente, unde focul transformă nisipul, siliciul, soda, hidra- tul de calciu, miniu de plumb intr-un fluid vîscos, incandescent Secretul calității sticlei stă înainte de toate în dozarea acestor substanțe, în ordinea amestecului ; ci- teva procente de miniu de plumb in plus sau în minus fac sticla mai albă, mai transparentă sau, respectiv, cu nuanțe mate. Variația altor substanțe îi fixează grosimea, suplețea. iar adaosul de cobalt, bronz, aur, îi împrumută culori de fiecare dată inedite. Cea mai scumpă sticla în nuanțele rubinului, pentru că include mai mult aur. Insă e și cea mai frumoasă. Dar ceea ce hotărăște pînă la urmă asupra calității cristalului este arta modelatorilor. Fabrica are un înalt grad de automatizare, posedă instalații electronice. mașini cu comandă numerică, folosite în efectuarea operațiilor de rutină, dar toate rămîn tăcute, deoparte, în momentele cind sticlarii încep să sufle în tradiționalele lor țevi, la capătul cărora înflorește, sub mîngîieri neîntrerupte, mai întîi o minusculă sferă, care apoi se alungește ca o pară, apoi ca un tub. apoi ca o corolă — și viitoarea vază își anunță apariția în irizări multicolore, con- centrind parcă de pe acum toate florile viitorului. Nici o instalație electronică, nici o mașină cu co-

e

mandă numerică nu poate înlocui acest ritual străvechi; inteligența mîinii este și aici inegalabilă, iar calitatea „diamantului" de Podă- brady provine mai ales din faptul că cei ce-i dau viață au mîini de aur moștenite din tată-n fiu. Maistrul Gric Jir! numără 49 de ani și lucrează ca suflător de sticlă de a- proape 30, fiind, după cum ne-a mărturisit, a cincea generație în „dinastia" lui de sticlari.Dar media de vîrstă a lucrătorilor din această fabrică nu depășește 21 de ani. în secția de cuptoare, unde sticla se arde pentru a deveni mai rezistentă, dar mai ales în secția de șlefuire, media de vîrstă este 20 de ani și cîteva luni, iar majoritatea celor de aici sint tinere fete. Grație polizoarelor minuscule, dar mai ales indeminăni de pianiste a tinerelor, te-ai putea crede în atelierele unor bijutieri. Mulți tineri lucrează și in atelierele de gravură pe sticlă, ca și în secția de modele, adevărat laborator de concepție unde, între altele, sînt studiate experiențele sticlarilor de pretutindeni. „Nu 
putem să menținem prestigiul fa
bricii noastre decit cunoscind noile 
realizări obținute pe plan mondial — ne declară ing. Vlastimir Sedi- na, director adjunct al fabricii. De 
aceea, ne străduim să ințelegem se
cretul și al altora, mai ales al ce
lor cu un ritm rapid de evoluție, 
cum e și cel al industriei sticlei 
românești; căutăm să învățăm de 
oriunde — și din România avem ce 
învăța ! — pentru a putea răiiiine 
noi înșine".Elogii sincere, prietenești la a- dresa țării noastre aveam să auzim și la Hradec Krâlovă, unde funcționează renumita fabrică de piane „Petrof", care a aniversat recent 120 de ani. Producția anuală se ridică la 800 de piane și cîteva mii de pianine, exportate în proporție de 95 la sută în 83 de țări: și pentru că asemenea instrumente îngăduie numai lucrul de mină, fiecare este un unicat, iar operațiile, oricit de mici, includ în ele precizie și finețe fără egal. Ritualuri Ia fel de străvechi cu ale zămislirii cristalului asigură pregătirea lemnului de rezonantă. întinderea corzilor, îmbrăcatul claviaturii în fildeș și nu mai puțin acordarea instrumentelor, făcută de oameni cu o asemenea sensibilitate încît fiecare dintre ei poate recunoaște, peste ani și numai după sunet, data de fabricație a pianului „Petrof". Instrumentele muzicale românești sint cunoscute și apreciate aici, iar prietenii cehoslovaci explicau succesele noastre prin calitatea lemnului de rezonanță din Carpați. „Și pentru pianele noastre — ne încredințau gazdele — brazii falnici din Carpați sînt cei mai buni ; vara nefiind mai lungă decît iarna, diferența dintre două cercuri de creștere e mai mică și asta asigură cea mai aici, este tat „Eroica".Intr-adevăr, brazii falnici 
Carpați"... Ne-am reamintit astfel de cei 66 000 de soldați și ofițeri români căzuți pe pămîntul cehoslovac în lupta împotriva dușmanului comun, fascismul. Iar cele cîteva. clipe de dintre toare.

bună rezonanță". Și întrucît, la „Petrof". orice afirmație probată prin muzică, am ascul- cu toții cîteva acorduri

A" ----------------- -
LA COMBINATUL DE ARTICOLE TEHNICE

DIN CAUCIUC PITEȘTI

BUHUȘI : Construcții 
social-edilitareîn modernul oraș al textiliștilor de pe Valea Bistriței, Buhuși, ridicat la această condiție in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, constructorii au finalizat și dat in folosință noi obiective social-edilitare. în centrul orașului, ca și în noile cartiere, au fost înălțate blocuri moderne de locuințe, care însumează aproape 3 000 de apartamente, cinci școli de cultură generală, un liceu industrial cu profil textil, o școală profesională, 13 grădinițe și 4 cre- șe, spații comerciale și de servire în suprafață de peste 10 000 metri pătrați, un spital cu policlinică etc. De asemenea, au fost construite și modernizate un mare număr de străzi, s-au amenajat spații verzi și parcuri de recreare. Alte construcții social-edilitare, între care blocuri de locuit cu circa 200 apartamente, se află în construcție și, în curind, vor fi date în folosință oamenilor muncii din oraș. (Gh. 

Baltă).

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
® LASER VOIAJOR. .La In‘ 

ț stitutul milanez de electronică cuantică, 
l din cadrul Consiliului Național al Cercetă-’ rii din Italia, a fost efectuată, recent, pri-

4 ma experiență de teletransmisie, în scopuri medicale, a unei raze laser, la distanță * mai mare. Raza laser a pornit de la se-( diul institutului și, printr-un cablu alcă-’ tuit din două fibre optice, cu diametrul 
t unui fir de păr, prevăzute cu garnituri de ( protecție, a ajuns in sala de operații a In-
I stitutului de neurologie „Besta", aflat la
l o distanță de o jumătate de kilometru.Pînă la această performanță se reușise \ transmiterea razelor laser pe distanțe de i numai cițiva metri. Pentru traversarea ’ străzilor, cablul transportor a fost introdus 
ț in tuburi folosite pentru cablurile telefo- 
l nice. Cu toate că, in cursul experienței, a .' reieșit că puterea laserului scade, s-a de-) monstrat totuși că un spital poate fi de-
i servit de laseri, de Ia distanță, putîndu-sei transmite raza, prin cablu, in diferite sec-
1 ții, unde să fie folosită la diverse terapii.

• ADEVĂRATA PATRIE A 
TOMATELOR. Versiunea pină acum unanim acceptată, potrivit căreia această legumă provine din America de Sud. mai precis din Peru, de unde s-a răspîndit în ultimii 400 de ani in cele mai diferite părți ale globului, este combătută, în prezent, de cercetătorii chinezi care afirmă că tomatele figurau în alimentația chinezilor, cu peste 2 000 de ani în urmă. Intr-adevăr, în, provincia Sichuan, arheologii au descoperit, recent, un mormînt din perioada dinastiei Han, cu 200 de ani î.e.n., unde au fost găsite vase pline cu orez, castane și diverse semințe, printre care și de roșii, toate excelent conservate. Din respectivele semințe au fost obținute legume, al căror rod seamănă foarte bine cu roșiile de azi. In continuare, la Institutul de știință și tehnologie nucleară din capitala provinciei Sichuan, a fost verificată „vîrstă" semințelor, adueîndu-se astfel dovezi științifice că semințele de tomate descoperite sint perfect autentice.

Eforturi susținute pentru înnoirea 
si modernizarea produselor
jBogat și de mare diversitate este nomenclatorul de produse ,ce se realizează la Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești. Produsele realizate aici sînt deosebit de solicitate in toate ramurile industriale — de la construcțiile de autocamioane, autoturisme, tractoare și avioane, de la industria petrolieră, minieră și energetică pînă la aparatele și obiectele de uz casnic și gospodăresc!Potrivit cerințelor beneficiarilor interni și partenerilor externi, nomenclatorul de fabricație al combinatului piteștean se află tinuă înnoire. Față de 1980, an, 60 la sută din produse sau modernizate. Rină Ia acestui an. numărul produselor noi se va ridica la 1 200. în ultimul timp s-au asimilat în fabricație noi produse care le-au înlocuit pe cele aduse din import. Astfel, maistrul Constantin Crețu și ma-

• BACTERII DE VÎNZARE. In Japonia va fi comercializat un nou produs microbiologic, rezultat al activității de inginerie genetică desfășurată de un laborator de cercetări microbiologice aplicate din această țară. Este vorba de o bacterie care degradează fibrele, amidonul, azotul și lipidele din deșeuri cum ar fi rumegușul de lemn sau paiele, făcîndu-le comestibile pentru animale. Fermierii din două prefecturi japoneze, unde această nouă tulpină bacteriană a fost testată, opinează că ea ar putea contribui la reducerea cu 50 Ia sută a costului de furajare a animalelor. Societatea japoneză specializată în vinzarea de microorganisme obținute prin biotehnologii, care se va ocupa cu comercializarea respectivelor bacterii, speră să asigure, prin noul procedeu de prelucrare biologică, circa 10 la sută din necesarul de hrană pentru șeptelul țării.
• „SCUT" ANTICOROZIV. In vederea asigurării unei eficiente protecții anticorozive pentru scheletul statuii Li

în con- în acest sînt noi sfîrșitul

trițerul Ion Stan realizează repere de garnituri necesare întreprinderii de utilaj tehnologic Buzău. în- locuindu-le pe cele care se aduceau din import. La rîndul lor, operatorii chimiști Șerban Marin și Maria Stoica au conceput garnituri care se folosesc cu bune rezultate la blumingurile Combinatului derurgic de la Galați.Prin fabricarea de produse înaltă eficientă economică s-a gurat creșterea gradului de valorificare a resurselor tehnice și materiale ale combinatului. Calculele arată că pe seama înnoirii și modernizării fabricației, a diversificării produselor, în anul 1985 se realizează o producție-marfă' cu 69 la sută mai mare decît in 1980, iar beneficiile sint cu circa 20 la sută mai mari. Un alt avantaj deosebit pentru economia națională este acela că acțiunea de înnoire a pro-

tăcere care au urmat au fost cele mai intense, mai grăi-

ducției are în vedere, pe de o parte, utilizarea în cit mai mare măsură a resurselor materiale din țară, iar pe de altă parte, asimilarea cit mai multor produse din cauciuc care să reducă importul,în acțiunea de modernizare și înnoire a producției sint angajați toți factorii de răspundere. Desigur, îndatoririle principale în acest domeniu revin atelierului de cercetare și proiectare. O bună colaborare s-a statornicit între atelier și

Mihai IORDANESCU

grupa de cercetare aflată in combinat, apartinind Institutului de cercetări și proiectări cauciuc și mase plastice București, precum și cu beneficiarii combinatului, care sint și ei solicitați să comunice propriul program de înnoire și modernizare a produselor. O asemenea colaborare are drept rezultat scurtarea duratei de asimilare a noilor produse, asigurarea cu cele mai moderne și eficiente tehnologii. (Gheorghe Cirstea).

bertății, din New York, aflată în renovare de mai multă vreme, s-a optat pentru o soluție care a dat bune rezultate în protejarea turnurilor de lansare ale Centrului spațial Kennedy, de la Cap Canaveral, Florida, expuse aerului marin sărat și unor variații mari de temperatură, în cursul lansării rachetelor. Este vorba de o soluție de silicat de natriu care, în contact cu oțelul, formează, in numai 30 de minute, un strat protector antiadeziv și antiabraziv deosebit de rezistent. Spre deosebire de metoda îndeobște folosită, constind în aplicarea pe oțel a 2—3 straturi protectoare dintr-un liant organic cu conținut de zinc sau aluminiu, acum este suficient un singur strat protector.
• ORAȘUL DIN LAC. Poli®ium- orașul consemnat in scrieri ale unor istorici romani, a fost descoperit, după îndelungi căutări, de o echipă de arheologi spanioli, italieni și francezi, pe fundul lacului Thau, din Franța. Primele indicii care au atras atenția au fost amforele, fragmentele de

mozaic și alte obiecte ce nimereau uneori în plasele pescarilor. Pînă în prezent, arheologii au scos la suprafață circa 700 de piese arheologice aparținînd, în cea mai mare parte, epocii bronzului. După studierea lor, oamenii de știință au ajuns la concluzia că în respectivul loc s-a aflat orașul Poligium întemeiat de liguri cam in aceeași perioadă in care a început construcția piramidelor egiptene. Locuitorii lui se ocupau cu pescuitul, extragerea sării, țesutul, iar nicovalele și ciocanele găsite pe fundul lacului constituie o dovadă că Iigurii erau și pricepuți meșteri în prelucrarea metalelor. Poligium a ființat din mileniul al treilea î.e.n. pină în secolul IV e.n„ cind, în urma unor mișcări tectonice, s-a scufundat cu trei metri, iar apele lacului Thau l-au acoperit.
• LA 2 620 METRI ALTITU

DINE. ln Peru, Ia 480 km nord de Lima, Ia o altitudine de 2 620 de metri, în jungla andină, a fost descoperit legendarul oraș Gran Pajaten, construit cu 1 500 de ani în urmă, deci cu

— —mult timp înaintea stăpînirii incașilor. Din i fericire, aflîndu-se intr-un loc foarte greu 1 accesibil, orașul n-a fost jefuit de căutăto- 1 rii de comori. Arheologii cercetează, în / prezent, ruinele caselor cu mai multe 1 etaje, ridicate din piatră frumos fasonată i și ornamentată. Terasele din apropiere con- » stituie o mărturie asupra nivelului avansat i al agriculturii practicate de locuitorii săi. ? aparținind, după toate probabilitățile, I neamului checiua. i
© CRONOTERMOMETRU. Foar* [ te util în realizarea unor economii de ’ energie se dovedește un aparat pus la I punct, de curind, in Franța. Reunind intr-o i carcasă unică un ceas, un termometru și ' un termoștat programabil, aparatul poate i comanda intrarea și scoaterea din funcțiu- ne a unei instalații, asigurind menținerea ) unei- temperaturi constante pînă la 800 I grade Celsius. Capabil să realizeze trei ‘ programe succesive în decurs de 24 de ore, i acest cronotermometru poate fi folosit atit i la reglarea încălzirii locuințelor, cît și in ’ diferite procese tehnologice. i
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ADorința de pace și securitate a popoarelor de pretutindeni este exprimată tot moi ferm în diverse foruri internaționale, subliniindu-se necesitatea lichidării pericolului unei catastrofe nucleare ce ar arunca omenirea în neant, precum și de a se acționa cu toată hotărîrea pentru destindere și colaborare fructuoasă între națiuni,. în folosul progresului și bunăstării întregii umanități.
HIROSHIMA: Conferință internațională 
pentru interzicerea armelor nucleare

TOKIO 2 (Agerpres). — La Hiro
shima, oraș asupra căruia in urmă 
cu aproape 40 de ani a fost lan
sată prima bombă atomică, s-a 
deschis vineri o conferință inter
națională pentru interzicerea ar
melor nucleare. La lucrări parti
cipă delegații ale partizanilor păcii 
din 27 de țări și reprezentanți ai 
unui număr de 12 organizații inter
naționale.

In cuvintul inaugural, secretarul 
general al Comitetului executiv al 

_ reuniunii, Keidzo Sasaki, a subli- 1 niat că, in prezent, asupra omeni- 
' rii planează pericolul unui război 

» nuclear și al militarizării Cosmosu- 
ltii an ■f/r/y/3'm fniiil

? utjșii-ii: buițțit. hmuiui

) luptătorilor pentru pace chemarea \ .......... ■■■'.........."
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lui. Trebuie să facem totul pentru 
ca cerul planetei noastre să fie 
veșnic senin. Adresăm tuturor

de a-și uni eforturile pentru pre- 
întimpinarea războiului și pentru 
dezarmare — a declarat vorbitorul.

WASHINGTON. — Fostul pre
ședinte al S.U.A. Harry Truman 
și alți demnitari americani au făcut

caz de cifre „foarte exagerate" 
cind au pretins că bombardamen
tele atomice de la Hiroshima și 
Nagasaki ar fi salvat viața a 500 000 
pină la 1 000 000 militari americani 
care ar fi pierit in caz că Japonia 
ar fi trebuit să fie invadată, au 
afirmat doi cercetători americani 
citați de A.F.P. Aceștia sînt Arjun 
Makhijani, profesor la o univer
sitate din Maryland, și scriitorul 
John Kelly.

Estimările făcute în 1945 de ex- 
perții militari americani și prezen
tate lui Truman anticipau nivelul 
pierderilor americane, in cazul că 
ar mai fi fost necesară o invadare 
a insulelor nipone, la 40 000—50 000, 

'au declarat cei doi intr-o conferință 
de presă ținută la Washington cu 
cinci zile înainte de a 40-a aniver
sare a bombardamentului atomic 
de la Hiroshima. Potrivit celor doi 
cercetători, cifrele exagerate de 
500 000 pină la 1 000 000 au fost 
avansate, după comiterea faptelor, 
pentru a justifica utilizarea armei 
atomice, care nu era indispensabilă.

Medicii americani avertizează asupra 
primejdiei atomiceWASHINGTON 2 (Agerpres). — în preajma comemorării a 40 de ani de la bombardamentele atomice a- supra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki, medicii americani iși concentrează atenția asupra a ceea ce ei denumesc „epidemia finală", respectiv asupra rolului pe care l-ar mai putea avea medicina in cazul unei conflagrații nucleare, relatează agenția U.P.I., men- ționînd că ultimul număr al revistei de specialitate „The Journal of the American Medical Association", publicat vineri, conține o serie de articole și comentarii pe această temă. Concluzia care se

degajă în încheierea acestei serii de materiale, se precizează în relatare, constă în aceea că este a- proape lipsit de sens să se discute ce ar putea face medicina într-un conflict nuclear. „Dacă un război nuclear ar izbucni, medicina organizată nu va putea fi practic de nici un ajutor", concluzionează Paul Boyer, de la Universitatea statului Wisconsin.Pornind de la această concluzie, se subliniază necesitatea concentrării eforturilor medicilor asupra posibilităților de prevenire a război nuclear.
Cursa înarmărilor

unui

Festivalul Mondial al ineretului 
și Studenților de ia loscova 

® Întîlnire prietenească între delegațiaineretului român 
și delegația tineretului ungar • Alte acțni ale delegației 

române

convorbirile dintre miniștrii 
R.S.S. si S.U.A.re, de lucru și utile", punînd bazele pentru întîlnirea sovieto-americană la nivel înalt din noiembrie. Ele au „atestat voința de a se ajunge la un rezultat", a adăugat Speakes, pre- cizînd că discuțiile asupra agendei intîlnirii la nivel înalt vor fi continuate de miniștrii de externe ai celor două țări în septembrie, cu ocazia sesiunii ordinare a Adunării Generale a O.N.U.

Aprecieri în legătură cu 
de externe ai II.WASHINGTON 2 (Agerpres). — Convorbirile care au avut loc la Helsinki între ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șevar- dnadze, și secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, au fost calificate de acesta din urmă drept un „bun prim pas".Convorbirile, a declarat, la rîndul său, purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Larry Speakes, au fost „since-

EVOLUȚIA SITUAȚIEI
DIN LIBANI 
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Austria se pronunță pentru întărirea colaborării 
între țările cu sisteme sociale diferiteVIENA 2 (Agerpres). — Austria va promova in continuare o politică vi- zind asigurarea unei păci durabile în întreaga lume — se arată intr-o declarație a ministrului austriac de externe, Leopold Gratz, difuzată la Viena. în pofida stării de încordare pe plan internațional, trebuie continuate eforturile vizind extinderea

colaborării intre statele cu orinduiri economico-sociale diferite. Referin- du-se la recenta întîlnire din capitala Finlandei, cu prilejul împlinirii a zece ani de Ia semnarea Actului final de la Helsinki, ministrul austriac a reliefat că această reuniune a permis o întărire a contactelor dintre Est și Vest.

BEIRUT 2 (Agerpres). — în noaptea de joi spre vineri, de-a lungul liniei de demarcație dintre Sectoarele de est și de vest ale Beirutului s-au produs noi ostilități între milițiile creștine și cele musulmane. Exploziile obuzelor in zonele rezidențiale din cele două sectoare au cauzat moartea unei persoane și rănirea altor 13, a precizat postul de radio Beirut.Pe ele altă parte, o puternică explozie produsă in portul Jounieh, la nord de Beirut, in apropierea sediului partidului Falangele Libaneze, a provocat importante pagube materiale.BEIRUT 2 (Agerpres). — Avioane militare israeliene au efectuat vineri un raid de bombardament asupra localității libaneze Chtaura, din Valea Bekaa, transmit agențiile internaționale de presă. Surse ale poliției libaneze au anunțat că in timpul atacului cel puțin două persoane au fost ucise și cinci au fost rănite, înregistrîndu-se, totodată, pagube .materiale. Raidul a fost al doilea întreprins in această săp- tămînă de forțele aeriene israeliene asupra Libanului.
Continuă represiunile autorităților 

rasiste de la Pretoria
Asasinarea unei cunoscute juriste sud-africanePRETORIA 2 (Agerpres). — Autoritățile rasiste sud-africane continuă represiunile, in cele mai diferite forme și modalități, mergind de la impunerea unor legi draconice pină la omucidere.O cunoscută juristă sud-africană de culoare, Victoria Mxenge, personalitate politică proeminentă, angajată plenar in apărarea drepturilor negrilor oprimați, a fost împușcată mortal, in apropierea locuinței sale din aglomerarea urbană Umlazi, de către un grup de 4 persoane care au reușit să dispară in chip misterios, remarcă agențiile internaționale de presă.Pe de altă parte, autoritățile polițienești sud-africane au luat un ansamblu de măsuri care vin să întărească starea de urgență decretată în urmă cu 12 zile, ca urmare a intensificării luptei împotriva regi

mului de apartheid. Prin aceste măsuri, autoritățile de la Pretoria interzic caracterul public al funeraliilor victimelor represiunii. Sînt interzise, de asemenea, criticile la adresa guvernului, ca și orice aluzii la politica regimului, la poliție sau la starea de urgență, formulate în discursurile rostite, iar participanții la funeralii sînt obligați să se deplaseze la bordul autovehiculelor pe un itinerar aprobat de poliție.în mod frecvent, funeraliile mili- tanților de culoare căzuți victime represiunii brutale erau transformate in demonstrații ale populației majoritare împotriva segregației rasiale.Președintele Frontului Unit Democratic, Allan Boesak, a condamnat vehement aceste măsuri și a avertizat că ele vor duce la intensificarea luptei populației de culoare.
NAȚIUNILE UNITE 
o uriașă și aberantă risipă de resurse

agenția Taniug, in cadrul unei reu
niuni a acestui organism. In rapor- ; 
tul prezentat comitetului. Dubey ț 
relevă că, in 1981, cheltuielile mi- l 
litare mondiale pe locuitor se ridi- ■ 
cau, deja, la 110 dolari, egal cu ve- . 
nitul mediu pe locuitor din țările ț cel mai puțin dezvoltate. |

S.U.A. : Proiect de lege preconizînd sancțiuni 
economice împotriva R.S.A.

Pentru consolidarea 
procesului democratic 

din UruguayMONTEVIDEO 2 (Agerpres). — Partidele și sindicatele din Uruguay au hotărît, la inițiativa centralei unice „Plenara Intersindicală a Oamenilor Muncii — Convenția Națională a Oamenilor Muncii (P.I.T.— C.N.T.)“, organizarea, la 25 august, Ziua independenței, a unei „zile naționale" de reafirmare a procesului democratic din țară, transmit agențiile I.P.S. și.Prensa Latina.în cadrul unei reuniuni care a avut loc la Montevideo cu participarea reprezentanților Partidului Colorado. , de guvernămint. Partidului Național, de centru-stinga, coaliției de stingă „Frontul Amplu", din care face parte și Partidul Comunist, Uniunii Civice, de tendință so- cial-creștină, și centralei sindicale unice P-.I.T.—C.N.T., s-a hotărît angajarea de convorbiri în vederea realizării unui acord național pentru rezolvarea celor mai grave probleme cu care se confruntă in prezent Uruguayul.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La Moscova au continuat, vineri, manifestările celui de-al XII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților, amplă acțiune ce se înscrie in contextul marcării Anului Internațional al Tineretului.In cursul zilei a avut loc o întîlnire prietenească intre delegația tineretului român și delegația tineretului ungar prezente la festival.Cu acest prilej a luat cuvintul tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului. Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- tar al C.C. al U.T.C.. conducătorul delegației tineretului din țara noastră, care a prezentat aspecte esențiale din munca și activitatea tineretului român, desfășurate alături de întregul popor, pentru înflorirea multilaterală a patriei pe coordonatele socialismului și comunismului. S-a subliniat hotărîrea tinerei generații din România socialistă de a acționa, in spiritul politicii externe a partidului și statului nostru, pen-
★Vineri, zi dedicată tineretului din țara-gazdă, grupuri de tineri români au participat la numeroase manifestări politice, cultural-artistice și sportive. Au fost organizate intil- niri ale delegațiilor prezente la festival cu membri ai Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., cu reprezentanți ai Comitetului național sovietic pentru Anul Internațional al Tineretului, ai unor ministere, instituții și organizații centrale. Totodată, s-a desfășurat spectacolul de gală al delegației sovietice la festival, manifestare la care au luat parte și membri ai delegației noas-

tru afirmareadealurilor de pace, înțelegere și ilaborare in întreaga lume. fLuînd cuvîul. Csaba Hamori, prim-secretar C.C. al Uniunii Tineretului Corinist (K.I.S.Z.) din R.P. Ungară, g referit la activitatea desfășurat: de tineretul ungar pentru transpuirea în viață a hotă- ririlor de parti și de stat privind edificarea sociaimului in țara vecină și prietenă.în cadrul întiirii prietenești a avut loc o comrbire intre conducătorii celor d<ă organizații, in timpul căreia s- evocat cursul ascendent al relațlor de prietenie și colaborare dintn U.T.C. și K.I.S.Z. în spiritul rapaurilor statornicite între P.C.R. și .M.S.U., al înțelegerilor româno-ugare la nivel înalt.în încheiere, prticipanții au urmărit un frumosspectacol. prezentat .la clubul naținal român, de tineri soli ai arteiromânești și ungare. +tre de tineret. în arcul „Prietenia" din Moscova a fot inaugurat monumentul celui deil XII-lea Festival Mondial al Tieretului și Studenților.Reprezentanții tibrei generații a României socialiste au avut, de a- semenea, întilniri c> delegații de tineret de diferite cientări politice, filozofice sau religoase din numeroase țări ale lunii, in cursul cărora s-a subliniat inportanța deosebită a întăririi uniUții de acțiune a tinerei generații centemporane in lUpta pentru pace, colaborare și progres.
„Este necesară sporirea eforturilor in vederea edificării 

unei noi ordini economice și politice mondiale" 
O declarație a președintelui Republicii Peru

NAȚIUNILE UNITE 2 (Ager
pres). — Cheltuielile globale pen
tru înarmare vor atinge in curînd 
nivelul fantastic de 1 000 de mili
arde de dolari pe an, a subliniat 
președintele Comitetului special al 
O.N.U. pentru pregătirea Conferin
ței mondiale de dezarmare, Mu- 
chund Dubey (India),’ citat de

Argentina va proceda la . 
a cheltuielilorGENEVA 2 (Agerpres). — într-un mesaj adresat Conferinței pentru dezarmare de la Geneva, președintele Argentinei, Raul Alfonsin, a declarat că țara sa va proceda la ,.o reducere substanțială a cheltuielilor militare care au atins, la scară planetară, cifre astronomice, in vreme ce sărăcia și foametea afectează largi sectoare ale populației Terrei".

,0 reducere substanțială 
sale militare16Subliniind că țara sa înțelege să folosească energia nucleară doar in scopuri pașnice, șeful statului argentinian se pronunță, totodată, pentru măsuri concrete de dezarmare, pentru reînnoirea eforturilor in vederea „reducerii uriașei acumulări de arme capabile să distrugă specia umană", transmite agenția E.F.E.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A. a aprobat cu o co- virșitoare și semnificativă majoritate un proiect de lege impunînd, pentru prima oară, sancțiuni economice împotriva Republicii Sud- Africane pentru a determina regimul minoritar rasist de la Pretoria să procedeze la o reformă a sistemului de apartheid.Proiectul de lege, rezultatul unui compromis intre negociatori ai Camerei Reprezentanților și Senatului, a fost aprobat cu 380 de voturi pentru și 48 Împotrivă. înainte de a fi prezentat spre semnare președintelui Ronald Reagan, proiectul trebuie să fie aprobat, de asemenea, de către Senat.Sancțiunile aprobate prevăd interzicerea vinzării in Statele Unite a monezilor de aur sud-africane (Krugerrands), ca și exportarea de tehnologie nucleară către R.S.A. sau vinzarea de ordinatoare' administrației de la Pretoria. Dar, deși proiectul prevede, de asemenea, interzicerea de împrumuturi bancare acor

date guvernului sud-african, autorizează continuarea investițiilor companiilor nord-americane in R.S.A.STOCKHOLM. — în capitala Suediei a fost dată publicității declarația miniștrilor de externe din țările. nordice elaborată în cadrul unei reuniuni prilejuite de întîlnirea de Ia Helsinki, consacrată împlinirii a zece ani de la semnarea Actului final al C.S.C.E. Documentul exprimă îngrijorarea guvernelor clin țările din nordul Europei față de evoluția situației clin Republica Sud-A- fricană, condamnă impunerea stării excepționale decretate de regimul de la Pretoria, precum și acțiunile represive împotriva majorității populației africane și manevrele vizind tergiversarea accesului la independență al Namibiei. Miniștrii de externe, se spune în document, afirmă sprijinul țărilor lor față de hotărîrea Consiliului de Securitate al O.N.U. referitoare la necesitatea a- doptării de măsuri de. represalii împotriva R.S.A.

Lupte violente 
în NicaraguaMANAGUA 2 (Agerpres). — Armata populară sandinistă a respins, in urma unor lupte grele, forțele contrarevoluționare și somoziste, venite clin exterior și regrupate in așa-numita Forță Democratică Nica- raguană (F.D.N.). care au atacat orașul Trinidad. în apropiere de Esteli, provocînd însemnate pierderi materiale și umane inamicului, relevă un comunicat oficial dat publicității la Managua.Potrivit aceleiași surse, joi au avut loc lupte violente intre unități ale armatei și milițiilor sandiniste, pe de o parte, și gruparea contrarevoluționară amintită pe autostrada panamericană. în nordul provinciei Matagalpa, milițiile populare au respins un atac contrarevoluționar al elementelor infiltrate din exterior și au prevenit distrugerea podului de pe Rio Vicjo, menționează comunicatul.

LIMA 2 (Agerpres). — Președintele Republicii Peru, Alan Garcia Perez, s-a întilnit cu reprezentanții țărilor membre ale Mișcării de nealiniere, prezenți la Lima la ceremonia învestirii sale oficiale în funcție — transmite agenția de presă peruană Andina. Cu acest prilej, el a arătat că Mișcarea de nealiniere este chemată să-și sporească aportul la soluționarea problemelor majore cu care se confruntă omenirea, prin intensificarea acțiunilor comune și consolidarea activității ei în favoarea

păcii, destinderii și dezarmării. „Ideile.de dreptate, egalitate și pace — susținute ferm de popoarele din țările în curs de dezvoltare — trebuie să ne călăuzească pașii pe calea eforturilor comune de edificare a unei noi ordini economice și politice internaționale" — a spus Alan Garcia Perez. „Peru — a arătat președintele țării — va acționa, de pe o. poziție autonomă și principială — pentru a se afirma hotărît și activ, ca țară nealiniată, pe arena internațională".
Datoriile externe și măsurile protecționiste 

agravează situația țărilor in curs de dezvoltare

Sub semnul marelui deziderat: 
înlăturarea primejdiei nucleareNOI ACȚIUNI ÎN ȚĂRILE SCANDINAVE PENTRU CREAREA UNEI ZONE DENUCLEARIZATE ÎN NORDUL EUROPEIDacă un organism sau vreo agenție" specializată ar înregistra frecvența manifestărilor zilnice pentru pace și dezarmare, s-ar putea constata ce pondere însemnată au dobindit popoarele din nordul continentului în frontul tot mai larg al forțelor ce militează pentru înlăturarea primejdiei nucleare. într-adevăr, rezultatele anchetelor de opinie, luările de poziție, demersurile unor organizații politice sau profesionale evidențiază o creștere a preocupării față de pericolul declanșării unei conflagrații mondiale, în care, pină la urmă, s-ar ajunge inevitabil la folosirea armelor nucleare. După convingerea statornică a opiniei publice din țările nordice, o contribuție concretă a acestor state și o etapă importantă in limitarea armamentelor nucleare in Europa ar constitui-o crearea unei zone denu- clearizate în nordul continentului.

„Proiectul de creare a unei zone 
denuclearizate in nordul Europei — constata primul ministru al Suediei, Olof Palme — întrunește un sprijin 
tot mai larg din partea opiniei pu
blice. Parlamentele tuturor țărilor 
din regiune au o atitudine favora
bilă acestui plan, iar in ultimul 
timp s-au constatat mutații pozitive 
și in poziția guvernelor norvegian ?i 
danez".Deosebit de intense sînt: preocupările in acest domeniu în FINLANDA — țara de unde a pornit inițiativa denuclearizării nordului Europei. In parlamentul finlandez își desfășoară de citeva luni activitatea un comitet însărcinat cu pregătirea unei conferințe a membrilor forurilor legislative din țările nordice, in atenția căreia se vor afla problemele legate de denuclearizarea ■ nordului continentului, conferință programată să aibă loc in luna octombrie la Copenhaga.Prezentind poziția Finlandei în a- ceastă problemă, in timpul vizitei pe care a efectuat-o în țara noastră, președintele Mauno Koivisto arăta : 
„Zonele denuclearizate trebuie con

siderate ca acțiuni regionale impor
tante de dezarmare care, la riadul

lor, măresc încrederea intre state". în opinia guvernului SUEDIEI, demersurile desfășurate pe'ntru crearea unei zone denuclearizate in nordul Europei nu trebuie să fie puse în raporturi de dependență cu negocierile care privesc situația în ansamblu in Europa. Dimpotrivă, la Stockholm se consideră că progresele pe calea realizării unui acord în problema denuclearizării regiunii pot constitui un aport constructiv la cauza reducerii numerice a arma
® Consens unanim al opiniei publice și forurilor 
parlamentare ® „Zonele denuclearizate — măsuri im
portante de dezarmare, care întăresc încrederea între 
state" ® De la Oslo la Hiroshima, o amplă și originală 

acțiune a tineretului din țările nordice

mentelor atomice și a rolului lor pe continent. După cum aprecia recent șeful guvernului suedez, „cantitatea 
de arme nucleare aflate in prezent 
în depozite amenință însăși existen
ța omenirii, care ar dispărea pentru 
totdeauna in vîlvătaiele unui incen
diu nuclear".în NORVEGIA, parlamentul a a- doptat, încă de anul trecut, o rezoluție in problemele dezarmării care preconiza înghețarea armelor nucleare, apreciindu-se că „o zonă de- 
nuclearizată în nordul Europei ar 
constitui o contribuție importantă la 
o soluție europeană mai cuprinză
toare in domeniul dezarmării". Deși membră a alianței nord-atlantice, Norvegia nu poate fi de acord cu adoptarea unor măsuri militare care ar contraveni intereselor sale naționale, notează ziarul „Aftenposten", referindu-se la poziția cercurilor oficiale din Oslo. într-un context mai larg, scrie ziarul, Norvegia are o răspundere față de apărarea intereselor proprii și regionale.Din aceste considerente, guvernul a apreciat că nu este oportun ca Norvegia să participe la programul american de cercetări privind armele spațiale. De fapt, Norvegia a fost prima țară membră a N.A.T.O. care a refuzat să sprijine „inițiativa de apărare strategică", considerînd

că trebuie evitată extinderea cursei înarmărilor în spațiul cosmic — poziție realistă, împărtășită și de.- alte state din cadrul alianței.Evoluții similare sînt observate și în DANEMARCA, unde în parlament s-a constituit o majoritate favorabilă unor moțiuni și rezoluții prezentate de partidele de opoziție în chestiuni vitale privind securitatea țării și a continentului. în acest cadru dp preocupări, forumul legislativ a adoptat o moțiune care cere guvernului ca Danemarca să rămî- nă liberă de arme nucleare, atît în timp de pace, cit și în timp de război. Recent, parlamentul, în- tr-o rezoluție specială, a exprimat opoziția Danemarcei față de amplasarea de arme nucleare in spațiul cosmic și refuzul de a colabora la proiectul „războiul stelelor".într-o altă țară cuprinsă în aceeași zonă geografică, in ISLANDA, parlamentul a adoptat, in unanimitate, o rezoluție privind interdicția amplasării armelor nucleare pe teritoriul acestui stat insular și inițierea de către guvern a unor negocieri in problema încheierii unui acord în virtutea căruia nordul Europei să fie declarat zonă denuclearizată.Pozițiile oficiale, adoptate în țările nordice de parlamente și guverne, favorizează abordarea problemei denuclearizării acestei regiuni a Europei pe' un plan mai larg in cadrul unor conferințe și reuniuni internaționale. La sesiunea desfășurată in capitala Islandei — Reykjavik — Consiliul Nordic — forum consultativ în problemele cooperării în care sint reprezentate parlamentele și guvernele din Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia — s-a ocupat cu prioritate de proiectul creării unei zone denuclearizate în nordul Europei, avansindu-se propunerea de a se institui un organ special pentru adincirea dialogului între țările din regiune asupra problemelor securității, a încetării cursei înarmărilor, în acest context, s-a sugerat premierului suedez, Olof Palme, să inițieze organizarea unei reuniuni a șefi-

Danemarca: Demonstrație împotriva amplasării de rachete nucleare in Europa

HAVANA 2 (Agerpres). — Luînd cuvintul în cadrul lucrărilor-reuniunii regionale latino-americane și caraibiene consacrate problemei datoriei externe, vicepreședintele Ni- caraguei, Sergio Ramirez, a evidențiat necesitatea*adoptării unei poziții unitare de către statele debitoare in negocierile purtate cu firmele creditoare — transmite agenția Prensa Latina. EI a precizat că problema datoriei externe și termenii de schimb in care se efectuează in prezent cooperarea regională sînt de •natură să agraveze și mai mult situația economico-financiară a statelor din regiune și s-a pronunțat împotriva măsurilor restrictive impuse in comerțul regional și internațional in calea produselor de export ale țărilor in curs de dezvoltare.Sergio Ramirez a adresat, totodată, un apel țărilor latino-americane și caraibiene să-și întețească eforturile consacrate soluționării stării conflie-
r ~ z

tuale din America Centrală și șliți- gerii tuturor focarelor de ten'Siuffe care mai persistă, prin rezolvarea tuturor controverselor prin mijloace pașnice.BOGOTA — Necesitatea unei cooperări economice internaționale deschise, a dialogului politic dintre țările creditoare și cele debitoare in vederea soluționării problemei datoriei externe a statelor în curs de dezvoltare este relevată în declarația iugoslavo-columbiană dată publicității in urma convorbirilor dintre președintele Columbiei, Belisario Betancour, și Iosip Vrhov.eț. membru al Prezidiului R.S.F. Iugoslâvia, care a efectuat o vizită la Bogota.în document se relevă, de asemenea, că restricțiile comerciale adoptate de statele dezvoltate amplifică greutățile pe care le întimpină țările in curs de dezvoltare -de pe urma crizei economice.
gHHAGENTIIl-E DE PRESA^

pe scurt

LUCRĂRILE COMITETULUI SPECIAL AL O.N.U. PENTRU DECOLONI
ZARE au început la sediul Națiunilor Unite din New York. Va fi exam - nat raportul subcomitetului pentru teritoriile mici - sub tutelă - pe marginea situației din numeroase insule din bazinele oceanelor Pacific, Indian, Atlantic și din Marea Caraibilor unde au fost create baze militare ce constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale.

lor de guvern din țările nordice in vederea adoptării unui document similar cu „Declarația de la Delhi" — document semnat de șefi de state și de guverne din cinci continente : India, Grecia, Suedia, Mexic, Argentina, Tanzania — în sprijinul in- cetării cursei înarmărilor, a experiențelor, producerii și amplasării de arme nucleare și al evitării militarizării Cosmosului.Toate aceste luări de poziții reflectă ampla mișcare desfășurată de militanții din țările nordice pentru pace, în scopul conștientizării opiniei publice față de pericolul imens pe care îl reprezintă sporirea arsenalelor nucleare. în ansamblul acestor demersuri se impun atenției acțiunile de profundă rezonanță ale partidelor socialiste, social-democrate, comuniste, ale sindicatelor și ale altor organizații politice și profesionale, în pregătirea alegerilor parlamentare, convocate pentru luna septembrie, Partidul Muncitoresc Norvegian, aflat în opoziție, a adoptat un document de lucru in care preconizează înghețarea producerii și staționării tuturor armelor nucleare și crearea de zone denuclearizate în Europa. Dorința de a contribui la eforturile de consolidare a păcii este relevată și in Programul electoral al Partidului de Stingă — Comuniștii din Suedia, unde scrutinul parlamentar va avea loc tot in luna septembrie. Comuniștii suedezi consideră că trebuie intensificate demersurile vizînd încheierea unui acord pentru crearea unei zone denuclearizate in nordul Europei. Această problemă a fost dezbătută pe larg și la Conferința sindicală a statelor riverane Mării Baltice, care a inclus-în rîndul celor

300 de .participanți și delegați din Norvegia și Islanda. In acest forum s-a propus convocarea unei reuniuni a reprezentanților sindicali din cele nouă țări participante, care să discute > rolul organizațiilor profesionale in crearea amintitei zone, ca și a creării, in centrul continentului, a unui coridor lipsit, de asemenea, de arme atomice.Cu'cîtva timp în urmă în capitala Norvegiei s-a dat startul „Cursei 
cicliste a păcii — ’85“, acțiune de mare amploare, inițiată de organizațiile de tineret din țările nordice, din Japonia și S.U.A.. sub deviza 
„Nordul Europei să devină zonă li
beră de arme nucleare !“, „Tineretul 
se pronunță pentru înțelegere reci
procă și prietenie !“, „Hiroshima să 
nu se repete!". După ce au străbătut Norvegia, Suedia și Finlanda, intil- nindu-se cu reprezentanți ai vieții politice și obștești, în cadrul unor mitinguri pentru dezarmare, destindere și colaborare, participanții la „Cursa păcii" s-au îndreptat pe ca- v lea aerului spre Hiroshima spre a fi prezenți la 6 august la comemorarea cumplitei tragedii provocate de primul bombardament atomic.O caracteristică a tuturor acestor acțiuni desfășurate în țările nordice este convingerea că pe deasupra deosebirilor in concepțiile politice și ideologice trebuie căutate in comun măsurile cele mai adecvate pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pen- țru asigurarea succesului tratativelor de dezarmare și reluarea cursului spre destindere, încredere, securitate.

Petre STĂNCESCU

ELVEȚIA ȘI O.N.U. Președintele Confederației Elvețiene, Kurt Fur- gler, s-a pronunțat pentru intrarea, țării sale în Organizația Națiunilor Unite. In cadrul alocuțiunii rostite cu prilejul aniversării Zilei naționale, la 1 august, Kurt Furgler a subliniat, că „Elveția trebuie să-și facă auzită vocea in cadrul comunității internaționale". Alegătorii elvețieni urmează să se pronunțe, in primăvara viitoare, asupra unei eventuale aderări a țării lor la O.N.U.
GUVERNUL GREC sprijină ca 

pe un pas pozitiv propunerea avan
sată de Chong Jun Gi, vicepremier 
al Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, ca Nordul și Sudul 
Coreei să găzduiască împreună cea 
de-a 24-a ediție a Jocurilor Olim
pice, a declarat purtătorul de cu- 
vint al cabinetului elen, Kostas 
Laliotis. 1

ORGANIZAȚIA SEPARATISTA 
BASCA E.T.A. a revendicat asasinarea, in cursul zilei de luni, la Madrid, a viceamiralului Fausto Escrigas, director general al unui departament din Ministerul spaniol al Apărării. Intr-un comunicat remis mai multor ziare, E.T.A. a revendicat, de asemenea, atentatul produs luni în localitatea Vitoria asupra comisarului-adjunct de poliție Augustin Fernandez. Organizația extremistă afirmă, totodată, că va continua campania sa de atentate.

INTERVENȚIE CHIRURGICA
LA. Agențiile U.P.I. și A.P. infor
mează că președintele Reagan a 
fost supus unei ușoare operații în 
urma căreia i s-a extirpat o mică 
porțiune de piele iritată de pe 
partea dreaptă a nasului. După 
cum a precizat purtătorul de 
cuvint al Casei Albe, Larfy 
Speakes, porțiunea înlăturată este 
supusă testelor pentru a se stabili 
daca este de natură canceroasă. El 
a adăugat că președintele nu tre
buie să urineze vreun tratament 
s pedal.UN ACORD INTERGUVERNĂ- MENTAL POLONO-AMERICAN de colaborare în domeniul pescuitului a fost semnat la Washington. Acordul este valabil pină la 1 iulie 1991. și oferă flotei poloneze dreptul de a pescui în zona de 200 de mile de la țărmurile S.U.A.O NOUA RUNDA DE CONVOR
BIRI INDIANO-PAKISTANEZE 
consacrate dezvoltării relațiilor 
bilaterale s-a încheiat la Delhi. De
legațiile celor două țâri au fost 
conduse de ministrul indian de stat, 
pentru afacerile externe, Romesh 
Bhandari, și omologul său pakista
nez, Niaz Naik. Un comunicat co
mun precizează că cele două țări 
au căzut de acord să continue efor
turile care să ducă la un acord cu
prinzător. Șefii delegațiilor au a- 
preciat că intRnirile la. diferite ni
veluri contribuie la o mai bună 
înțelegere și la mai multă încre
dere.

L

ACTIVITATEA ECHIPAJULUI STAȚIEI ORBITALE „SAIAUT-7". I După cum relatează agenția T.A.S.S., cosmonauții sovietici Vladiip.ii I 
Djanibekov și Viktor Savinih au ieșit din cabina stației orbitale 
„Saliut-7" și au montat pe suprafața' ei panouri suplimentare pentru ■ 
a treia baterie solară. In timpul activității in spațiul liber, cei doi cos- 
monauți au experimentat costume semirigide perfecționate. Ei s-au aflat I 
in spațiu cinci ore, timp in care la ambii s-au realizat electrocardio
grame și alte examene medicale cu ajutorul unor aparate portabile.
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