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AUGUST A OBIECTIVELOR ECONOMICE
Culturile succesive

bine întreținute!în ansamblul strategiei stabilite de conducerea partidului pentru obținerea unor cantități sporite de produse agricole vegetale, o importanță cu totul aparte revine extinderii celei de-a doua culturi pe suprafețe cit mai mari. Cu prilejul numeroaselor vizite de lucru efectuate la institutele de cercetări agricole, ca și în unitățile agricole de producție, pornind de la rezultatele cercetării științifice și ale unităților fruntașe, secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, a indicat extinderea pe scară largă a culturilor duble, ca o măsură deosebit de eficientă pentru folosirea intensivă a fondului funciar și a irigațiilor. Rezultatele din ultimii ani, deși obținute în condiții climatice nu tocmai favorabile, confirmă pe deplin justețea măsurilor luate pentru extinderea culturilor duble, ele constituind o sursă importantă de creștere a producției totale de legume și de cereale boabe, precum și pentru asigurarea unei mari cantități de furaje. 'IAnul acesta, corespunzător sarcinilor de- plan, trebuie să se insă- minteze culturi duble și succesive pe 1 901 500 hectare. Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că pînă la 29 iulie din această suprafață se realizaseră 1 615 500 hectare, ceea ce reprezintă 96 la sută din prevederi în întreprinderile agricole de stat și 82 la sută în cooperativele agricole.Desigur, la această dată, din punct de vedere calendaristic, acțiunea de însămințare a culturilor duble și succesive poate fi considerată încheiată. Perioada înaintată de timp în care ne aflăm nu mai permite decît cel mult însămintarea în cultura a doua, doar în unele zone ale țârii, a porumbului pentru masă verde, acțiune ce trebuie continuată cu maximă rapiditate. Prin prisma realizărilor cantitative, analiza rezultatelor de pinâ acum evidențiază concluzia de ordin general că aceste rezultate, deși nu se situează la nivelul sarcinilor planificate, sint superioare celor obținute in anii pre- cedenți. Pe de altă parte însă, dacă ținem seama de faptul că, practic, în toate zonele țării, datorită ploilor abundente din ultima perioadă, s-au creat condiții din cele mai favorabile pentru dezvoltarea plantelor și deci pentru obținerea producțiilor prevăzute la cultura a doua,'se detașează și concluzia că rezultatele de pină acum sînt necorespunzătoare. Și aceasta cu atît mai mult cu cit din suprafața neînsămînțată, de circa 286 000 hectare, cea mai mare parte, adică 248 000 hectare, trebuia să fie cultivată cu plante de nutreț.De altfel, iată ce rezultă din analiza însămînțării culturilor duble pe sortimente. Este îmbucurător faptul că, din cele 400 000 hectare prevăzute a se insăminja cu porumb pentru boabe in cultura a doua, au fost se

mânate 388 300 hectare, ceea ce reprezintă 97 la sută din prevederi. Intr-un singur județ, din cele 22 care au avut sarcini de plan în acest domeniu, anume în județul Arad, realizările cu totul nesatisfăcătoare în sectorul cooperatist al agriculturii — de numai 58 la sută din prevederi — trebuie să constituie un motiv de analiză din partea factorilor în drept din Ministerul Agriculturii pentru a lămuri cauzele acestei stări de lucruri greu de explicat atît timp cit cu mici excepții, practic în toate celelalte județe s-au însămînțat su'pra- fetele planificate.în ce privește însămînțarea legumelor în cultura a doua, din cele 120 000 hectare planificate, s-au realizat 103 500 hectare, ceea ce reprezintă 86 la sută. Unitățile agricole din 17 județe și-au realizat sarcinile integral. în schimb, în județele Bihor. Călărași, Giurgiu, Mehedinți, Ialomița și Brăila sînt localizate ne- realizările cele mai mari.După cum subliniam și la început, cea mal mare parte din suprafața rămasă neinsămînțată cu culturi duble trebuia să fie ocupată cu plante de nutreț. Dacă județele din zona întii de favorabilitate și-au realizat sarcinile de plan in acest domeniu în proporție de 99 la sută, iar cele din zona a doua — în proporție de .80 la sută, în schimb, județele din zona a treia de favorabilitate au semănat cu plante de nutreț în cultura a doua numai 48 la sută din suprafețele prevăzute. Cum în concepția actuală a Ministerului Agriculturii privind asigurarea furajelor pe cele trei mari categorii de sortimente culturile duble reprezintă principala sursă de masă verde pentru nutrețurile suculente, această stare de lucruri poate avea consecințe negative în județele unde s-au realizat în mică măsură sarcinile stabilite în această privință. Ne referim în primul rînd la județele cu realizări mici — Gorj — 37 la sută din prevederi,
Aurel PAPADIUC

(Continuare în pag. a III-a)

FAPTE ALE HĂRNICIEI MUNCITOREȘTI
Angajament mobilizatorMiercuri, la ieșirea din schimbul I, doi dintre cei mai buni mecanici de pe mașinile de șarjare ale uzinei cocsochimice de la Combinatul siderurgic Hunedoara, loan Bogatu și Ioviță Herci, nu-și puteau ascunde bucuria pentru faptul că, împreună cu colectivul din care fac parte, „rotunjiseră11 la 10 000 tone cantitatea de cocs metalurgic extras în acest an peste prevederile planului. „Este un rezultat frumos, rod al muncii, dăruirii și pasiunii cocsari- lor noștri — ne spune tovarășul Andrei Petresc, secretarul comitetului de partid pe uzină — care aplică în producție cele mai eficiente procedee tehnologice și folosesc la parametri superiori capacitățile de producție. Avînd create toate condițiile materiale, muncind intr-un climat sănătos, de totală angajare, ne-am propus ca pînă la 23 August să realizăm incă 2 000 tone cocs metalurgic peste prevederile de plan. (Sabin Cerbii, corespondentul „Scînteii").

Produse în premieră, 
cu caracteristici 

superioareNe aflăm la cel mai fierbinte pupet de lucru de la întreprinderea de reparații Ploiești, spre care se concentrează atenția întregului colectiv. Pentru că întregul colectiv de aici și-a adus contribuția, într-un fel sau altul, la realizarea unui produs in premieră. Iată-1 pregătit pentru a intra în probe. Despre ce produs este vorba ? Ne răspunde directorul întreprinderii, inginerul Vasile Ior- dache :— Este vorba de realizarea, pentru prima dată în țară, a unui nou tip de automacara pe pneuri de 40 tone, rod al gindirii tehnice a specialiștilor noștri. Acest succes, pe care îl dedicăm marii sărbători de la 23 August, este cu atit mai valoros dacă ținem seama de faptul că noua automacara este construită numai cu componente românești și se renunță la import. Sînt utilaje cu caracteristici tehnico-funcționale superioa-
|p>w a^ualitatea^s^cialistâ^a^ țârii■

■ • reportaje • însemnări •

Privire dinspre

A

re, competitive și foarte Solicitate pe marile șantiere ale țârii. în momentul de gătesc, ficiari, care va întruni, de asemenea, toate atributele unei noi premiere tehnice. (Ioan Marinescu, „Scînteii").
față, specialiștii unității preia cererea numeroșilor bene- un nou tip de automacaracorespondentul

Contractele la export 
avansonorate în

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a intil- nit, miercuri, în stațiunea Neptun, cu tovarășul William Kashtan, • secretar general al Partidului Comunist din Canada, care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită în tara noastră.Tovarășul William Kashtan și-a manifestat deosebita satisfacție de a se reîntilni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și a transmis secretarului general al Partidului Comunist Român un salut cordial din partea conducerii Partidului Comunist din Canada.Tovarășul mulțumit și a adresat Partidului Comunist din cald salut și cele maiîn timpul convorbirii, într-o atmosferă caldă,
Nicolae Ceaușescu a conducerii Canada un bune urări, desfășurată prieteneas-

că, s-a procedat la o informare reciprocă cu privire la activitatea și preocupările actuale ale celor două partide și a avut loc un schimb de vederi în legătură cu dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. și P. C. din Canada, cu evoluția situației politice internaționale.A fost evidențiată preocuparea ambelor partide față de agravarea situației internaționale ca urmare a continuării cursei înarmărilor, in primul rînd a celor nucleare, a intensificării unor conflicte militare, precum și datorită înrăutățirii situației economice din lume.Tovarășul arătat că în cesar să se pune capăt evenimentelor spre război, pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea unui program complex de dezarmare ge-
Nicolae Ceaușescu a aceste condiții es.te ne- facă totul pentru a se evoluției periculoase a confruntare și

nerală, în centrul căruia să se afle dezarmarea nucleară. In acest cadru a fost subliniată însemnătatea programului propus de Uniunea Sovietică privind dezarmarea nucleară și lichidarea acestor arme pînă in anul 2000. De asemenea, s-a reliețgt importanța propunerilor statelor participante la Tratatul de la Varșovia privind reducerea cu 25 la sută, pînă în anul 1990, a armelor convenționale, efectivelor și cheltuielilor militare. S-a evidențiat că pentru însănătoșirea climatului internațional o importanță deosebită au eliminarea forței și amenințării cu forța din relațiile dintre state și reglementarea conflictelor existente in diferite regiuni ale lumii numai pe calea tratativelor. A fost relevată necesitatea de a se acționa pentru încetarea ex- « periențelor nucleare, a amplasării de
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit

secretar general al Partidului Comunist din Tunisiasecretar general al Partidului Comunist din Tunisialuni pre- ma- ace-

Mașinile de gătit de la întreprinderea „23 August" Satu Mare, cu un design tot mai plăcut și cu caracteristici funcționale superioare, sînt tot mai solicitate atît în țară cit și peste hotare. O dovadă o reprezintă și faptul că harnicul colectiv sătmărean a realizat la export, în primele 7 ale anului, în condițiile depășirii vederilor, cu aproape 10 000 de șini de gătit mai multe față deeași perioadă a anului trecut, succes pe care îl consacră zilei de 23 August. In acest context menționăm un succes de ultimă oră : livrarea Ia export, in Franța, a primului lot de mașini de gătit „Far", un model nou inciuzînd cele, mai noi cuceriri tehnice în materie pe' plan mondial. Prihtre formațiile fruntașe care au „semnat" acest nou și modern produs se află și cele conduse de Vasile Chioran, loan Oșan, Vasile Szekely, Petrică Ardelean. După cum ne-a declarat loan Avram, inginerul-șef al întreprinderii, produsele unității sînt exportate în 10 țări — U.R.S.S., Franța, R.P. Ungară, R.D. Germană ș.a. (Octav Grumeza, corespondentul „Scînteii").

O mică navă albă, un hidrobuz, alunecă în viteză pe apele Deltei Dunării. în interior, în elegantul salon al pasagerilor, sint aproximativ patruzeci de oameni. Ei nu au aerul obișnuit al celor ce călătoresc aici cu astfel de nave, privirile lor nu sînt atrase de superbele priveliști ale Deltei și, de fapt, ei nici nu sint turiști. Discuțiile lor nu sint „de vacanță", ci, uneori, aprinse dezbateri pe marginea unor proiecte, a unor probleme de construcții... Oamenii aceștia, specialiști din ministere, centrale, mari întreprinderi de construcții sau din instituții județene implicate in realizarea programului de urbanizare a localității Chilia Veche, fac parte dintr-un comandament special, convocat periodic la fața locului pentru a cerceta, discuta, rezolva...— Aș avea nevoie de niște piatră...— Am 15 000 tone...— Nu-mi trebuie decît o mie...— Nici o problemă. Decît a transportului, 4 km.— Aș putea să _ încarc din barjă direct în mașini...într-un alt colț, peste canapele s-a desfășurat o hartă, un proiect...— Și atunci, va fi silozul ?— Aici nu, înun caz. Aici am amplasat, cu deschidere spre Dunăre, un mic parc, o zonă de proiecție și agrement în

de

unde4nici
Așa arată culturile duble de porumb pentru boabe semănate in epoca optimă

tata viitorului centru civic, a hotelului...— Și silozul ?— Normal, în portuară...îl prind, într-o de răgaz,, pe un care, am înțeles,un fel de pivot al întregii probleme. Toți l-au consultat, toți i-au adresat măcar cîteva cuvinte, ' spunîndu-i mereu „tovarășe arhi-

zonaclipă tinar este

De la planșetă 
la scara 
realității. 

Chilia Veche 
devine 

cel mai nou oraș 
din Delta Dunării

tect“... Arhitectul-șef al județului, Marcel Pavel, e doar de trei săptămîni în această funcție ; pare să cunoască însă totul despre Chilia Veche... Pentru că a fost (și a rămas, desigur) șeful de proiect al sistematizării viitorului oraș.— Cum ați acest oraș ?— Mai întîl... ma. Pentru că țin acestor locuri. Tul- cean. Apoi, eliberîn- du-mă parțial de sentimentalisme, am a- bordat proiectul din puffctul de vedere a ceea ce trebuie să devină, economic și social, această localitate. Am zis că aici s-a ivit prilejul conceperii integrale a unui oraș nou al Dunării. Cu un puls economic și cu un

gînditcu ini-apar-

ritm de viață constante și specifice. Nu va fi, desigur, un mare oraș. Numărul noilor apartamente va fi, în final, de 500. Dispuse în blocuri mici, cochete, care să inspire nu ideea de „bloc", ci ideea de „casă", cu o anume intimitate, cu fațade și structuri ce tin seama de toate elementele de care v-am vorbit, de tradițiile arhitecturii populare locale — prispa, de exemplu — dar șl de cerințele confortului urban modern. Cu dotări sociale și culturale,— o casă de cultură, spital, hotel etc. — tratate in același mod.Dar iată că nava și-a atins destinația.Portul Chilia Veche, cu cheiuri betonate, cu faleze, cu lampadare, cu dane, macarale instalații află încă planșetei, portuară și e cu mult mai in- ' tensă decît în urmă cu un an sau doi. Țărmul e întesat de nave tehnice (macarale plutitoare mari și mici, drăgi și greifere), nave pentru transportul materialelor de construcții (barje, șalande. șlepuri) de remorchere și șalupe. Toate a- cestea . anunță ceva nou și regenerator. Pămîntul începe aici să „fiarbă" : săpat, răscolit, remodelat, împodobit apoi cu zidiri și forme de oraș.
Mihal 
CARANFIL

și portuare se în stadiul... O activitate există însă

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Productivitate înaltă 
eficiență pe măsurăLa întreprinderea „Abrom" municipiul Birlad, am asistat la aplicarea, pentru prima oară în țară, a unei noi și eficiente tehnologii de fabricație. Despre efectele economice ale acesteia, ne-a ginerul-șef al unității, Rusu :— Noua teftpologie de fabricație facilitează presarea direct în formă a corpurilor abrazive tip oală conică, destinate în special industriei de rulmenți. O tehnologie modernă, care s-a născut din necesitățile economiei naționale pentru astfel de produse care pînă acum se aduceau din import. în același timp, productivitatea muncii crește cu 25 la sută fată de procedeele de pînă acum, se reduce considerabil consumul de materii prime și energie, iar calitatea produselor este ireproșabilă.Am aflat de la interlocutorul nostru că preocuparea statornică a colectivului de aici pentru introducerea progresului tehnic prin aplicarea unor valoroase tehnologii de fabricație și prin asimilarea de produse cu performanțe superioare, Ia „Abrom" — Birlad, productivitatea muncii a sporit în acest an cu 8 773 lei de fiecare lucrător, iar cheltuielile totale au fost reduse cu 17.5 lei la o mie lei productie-marfă. (Petru Necula, corespondentul „Scînteii").

vorbit in-Emanoil

ara Moților e asemenea unei flori de mină lucind'între nestema- . „Aici bate inima în Transilvania", Eminescu, și, în istoriei, această trimis în trupul energie.
tele tării, libertății spunea 1 curgerea inimă a patriei speranțe, singe, a trezit din amorțeală. a îndemnat la răscoală, a făcut să plutească deasupra pămînturilor românești cuvintele ce dau nume libertății și frăției. Asemenea structurii unui cristal, e- xistă în geografia noastră fizică și de suflet centre pe care se sprijină întreaga alcătuire de muchii și suprafețe ce, în cele din urmă, ne dau imaginea întreagă, perfectă a unei națiuni. cu istoria, simțirea, drepturile și viitorul ei. Există în geografia noastră spirituală zone de mari concentrări ale sentimentului patriotic, ale'mîndriei naționale. Si ceea ce dste tulburător, minunat deci, aceste insule stîncoase ce se ridică în marea istoriei, parcă pentru a-i scoate la iveală frămîntarea. furtunile. aceste nuclee greutate aparte, avînd sitatea metalelor există în realitate. în grafia fizică, adunînd rază de numai citiva zeci de kilometri și o întindere de mii de ani locuri stăpî- nite de fapte fundamentale.Țara Moților este un astfel de leagăn de istorie.

cu o den- rare. geo- pe o

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a întîlnit, miercuri, 30 iulie, în stațiunea Neptun, cu tovarășul Mouhammed Har- mel, secretar general al Partidului Comunist din Tunisia, aflat in vizită în țara noastră la invitația C.C. ai P.C.R.Tovarășul Mouhammed Harmel a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut prietenesc din partea Comitetului Central al Partidului Comunist din Tunisia. Totodată, oaspetele pentru posibilitatea oferită se reîntîlni cu Nicolae Ceaușescu România, subliniind de impresionat de marcabile obținute de mân, sub conducerea P.C.R., a secre-

a mulțumit de a tovarășul și de a vizita că este deosebit realizările re- poporul ro-

tarulul său general, în construirea noii societăți.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat, la rindul său, Comitetului Central al Partidului Comunist din Tunisia un salut călduros și cele mai bune urări.în timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă de caldă prietenie, au fost abordate unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ale luptei pentru democrație, pentru pace, colaborare și înțelegere între națiuni.în acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat rolul ce revine partidelor comuniste și muncitorești în întărirea unității de acțiune a forțelor democratice și progresiste din fiecare țară în lupta pentru apărarea drepturilor și libertăților oamenilor muncii, pentru asigurarea progresului economic și social. A fost evidențiată, de aseme-
Iar zona Bradului este un astfel de centru nervos al ființării noastre. La Mesteacăn. pe botul unui deal care veghează „Drumul de care", la 1 noiembrie 1784, Crișan a adunat țăranii din Zărand, spunîndu-le că Horea a fost la împărăție pentru ștergerea iobăgiei.

s-a sfîrșit în temnița de la Alba Iulia și al cărui trup, dat de sine mortii (ce înfruntare va fi fost în sufletul său alegîndu-și sfîr- șitul !), a fost împărțit și purtat în spăngi pe toate văile moților răsculat!. Fără sfîrșit trebuie să fi fost frica si ura nobilimii

nea, însemnătatea întăririi colaborării și solidarității între partidele comuniste și muncitorești, în vederea rezolvării, în interesul marilor probleme ale nei tații.Tovarășul Nicolae prezentat poziția / privire la necesitatea opririi evoluției periculoase a evenimentelor spre confruntare și război, trecerea la dezarmare. în primul rînd la dezarmarea nucleară.A fost subliniată importanța programului propus de Uniunea Sovietică privind înfăptuirea dezarmării nucleare și a propunerilor statelor participante la Tratatul de la Varșovia în legătură cu reducerea armelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare. S-a apreciat că traducerea în viață a acestor măsuri

popoarelor, a contempora-Ceaușescu a țării noastre cu

(Continuare in pag. a V-a)

giu, pe la Cîmpeni. pe la Baia de Criș. Si cum să se poată altfel cînd Iancu a scris cu mina sa în 20 decembrie 1850. aici. în Tara Moților — „Unicul dor al vieții mele e să-mi văd națiunea mea fericită pentru care după puteri am si lucrat pînă acum... Voiesc
Munca oamenilor

spre folosul lor și al țării
Din acel loc a pornit focul răscoalei. Ultimatumul lui Horea către nobili a fost scris și dat la Șoimus. cu- prinzînd în el revendicări atît de liberale, de îndrăznețe pentru acel moment al sine Istoriei conștiinței de ____ a umanității. încît premerg în spirit si literă programul Revoluției Franceze cu cinci ani. O depărtare în timpul real importantă, cutremurătoare in măsura timpului istoric din aceste locuri.Tot aici, lingă Brad, la nici șase kilometri de Mesteacăn. se află casa în care s-a născut Gheorghe Gol- da, zis Marcu Giurgiu, zis Gheorghe Crișan, cel care

dacă î-a trebuit dovada palpabilă a sfîșierii acestor trupuri care au generat și au răspîndit gînduri „atît de primejdioase", cum sint acelea ale libertății si dreptății 1Iar la Tebea, la Tebea doarme Iancu. Amintirea lui Avram Iancu este păstrată aici. în tara Zăran- dului, cu o pioșenie atît de firească încît ascultîndu-i pd moți vorbind despre Craiul Munților ai senzația că nici n-a trecut mai bine de un secol de la moartea sa. nici măcar aici nu puteau să treacă, pentru că Iancu se mai plimbă încă pe la Hălma-
n-au trecut cîteva clipe.

dară și. hotărît dispun ca. după moartea mea. toată averea mea mișcătoare să treacă în folosul națiunii pentru ajutor la înființarea unei Academii de drepturi crezînd că luptătorii scoate mele".Aici, începe două mii de ani. subpămîntene fiind altfel decît în alte părți. Ele însumează peste două mii de kilometri de galerie, pentru fiecare an .de istorie cîte un kilometru săpat în stîncă. în măruntaiele muntelui sînt ascunse frumuseți unice în lume.

cu arma drepturile legii vor națiuniila Brad, de mai istoria bine de dovezile

unele dintre ele. cele știu- A te, se află expuse la Muzeul Aurului din Brad, valoarea lor fiind întrecută doar de valoarea stropilor de sudoare ai băieși- lor de la Barza. Musariu ori Roșia. Eroismul zilnic se măsoară în tone de minereu scoase la suprafață de acești oameni aspri, dar generoși, asemenea munților. Cu siguranță, aurul adevărat. cel care nu-și pierde lucirea niciodată, cu atît mai puțin valoarea, este munca oamenilor. Luminițele ce le poartă minerii în piept altceva decît frumusețea ce trebuie minunăția adîncuri.Dar cum această lume „de afară" la Brad. în Zărand? în toată puterea cuvîntu- lui. numârînd 20 000 de locuitori, după vechime în orașul de sus, orașul de jos. loc din- totdeauna al tîrgului tradițional moțesc, industrializării, ăl modernizării acestei Apusenilor de douăzeci de ani. O fabrică de mobilă, o fabrică de umbrele. o puternică unitate industrială destinată întreținerii și producerii utilajului minier. șantiere de construc-

nu sint frînturi din lumii de afară să întîlnească lumii dineste, cum aratăUn orașaproaoe împărțit
nucleu alpărți a

Euaen UR1CARU
(Continuare in pag, a V-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII PRIMIREA IN PARTID
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

Promovarea noului în producție

act de înaltă exigență și responsabilitate comunistă
formele și metodele multiple de comitetul județean pentru forței de acțiune ale or-Și din

desporirea capacită-
într-o amplă scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu în legătură cu unele aspecte ale activității întreprinderii Industria bumbacului — București se menționau un șir de neajunsuri privind utilizarea personalului tehnic de specialitate și administrativ, precum și a mijloacelor din dotarea oficiului de calcul, gospodărirea unor valori materiale, imobilizări de fonduri etc.Potrivit indicației secretarului general al partidului, scrisoarea a fost repartizată, spre soluționare, prim viceprim-ministrului de resort al guvernului și președintelui Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.O primă problemă tratată în referatul de cercetare se referă la folosirea ineficientă a unor cadre, precum și a unor mijloace tehnice moderne, ca, de pildă, în utilizarea calculatorului în activitatea intre- prinderii — deși există condiții corespunzătoare. Astfel, în timp ce echipamentele oficiului de calcul ale unității sînt utilizate în proporție redusă, cu mult sub capacitate, toate lucrările serviciului financiar, precum și cele privind evidența

materialelor și a retribuțiilor se execută manual. De neînțeles apare faptul că la oficiul de calcul sint, încadrate 31 de persoane, dar numai 12 își desfășoară activitatea aici, în timp ce restul de 19, inclusiv șeful oficiului, lucrează în cadrul compartimentelor financiar și contabilitate, executind lucrări care nu au fost transpuse pe echipamentele de calcul. Referitor la a- cest aspect, în. scrisoare se sublinia că, deși respectivele utilaje de calcul au fost aduse din străinătate, se folosesc numai două mașini, din care una zilnic timp de 8 ore, iar alta circa zile.Situația mai bună iectare tehnologică, proiectare produse și autoutilare, unde lucrează 19 persoane, din care 10 cu studii superioare de arte plastice, dar nici ' un specialist pentru creația de contexturi. în secția filatură finisaj 9 persoane, încadrate ca primitori- distribuitori, desfășurau de fapt activități pe linie de evidență tehni- co-operativă a producției ; schimb, de mult timp nu sînt pate posturile de șef de birou ducție și șef birou desfacere.

10—20 de minute la 2—3nu s-a dovedit cu mult nici la atelierul de pro-

în ocu- pro-

In raportul de cercetare se mai arată că există și alte neajunsuri, stocuri mari de produse, de valori apreciabile, articole ce depășesc cu mult necesarul, pe lingă alte practici, ca acordare de bonificații chiar pentru produse calitativ necorespunzătoare. Se precizează că, pentru lichidarea neajunsurilor și prevenirea lor în viitor, s-a stabilit împreună cu Comitetul municipal de partid București, conducerea Ministerului Industriei Ușoare și Centrala industriei bumbacului un program de măsuri concrete — de la utilizarea la capacitate a echipamentelor din dotarea oficiului de calcul și pînă la realizarea riguroasă a sarcinilor de plan, reducerea costurilor de producție, ridicarea nivelului calitativ al produselor, lichidarea imobilizărilor de produse și îmbunătățirea situației financiare a întreprinderii. Pentru abaterile constatate, s-a stabilit sancționarea contabilului șef al întreprinderii, a șefului oficiului de calcul și revizorului contabil, precum și =-------centrului comercial centralei.
avertizarea directorului de calcul, a directorului și a contabilului șef ai

I

Adevărul se întemeiază

organizațiilor de unitățile economice un loc important de primire ii in

Sînt mai bine de 17 ani de cînd Nicolae Mitruț este președinte al C.A.P. Șutești, județul Vîlcea — timp în care cooperativa, învingînd unele greutăți, s-a dezvoltat mult, producțiile obținute au crescut considerabil, iăr viața oamenilor s-a schimbat, veniturile lor fiind cu fiecare an tot mai mari. Numai în perioada 1980—1985, valoarea normei fizice a crescut cu aproape 30 de Ipi.Și totuși s-a găsit cineva, un răuvoitor, care a adresat C.C. al P.C.R. o scrisoare în care făcea a- firmații tendențioase, calomnioase despre activitatea cooperativei, relatînd, totodată, că N. Mitruț ar săvîrși „abuzuri" și „ilegalități" în folosul personal și in detrimentul unității, ar manifesta tendințe de favoritism și altele.Fiind repartizată spre rezolvare secretarului cu probleme agrare al C.C. al P.C.R. — așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu — la verificări au participat activiști ai ' 't.C. al P.C.R., de la U.N.C.A.P., ^specialiști de la Banca pentru agri-

cultură precum lor locale de partid și de stat care au verificat documente de evidență economică și financiară ale unității, au purtat discuții cu un număr însemnat de cooperatori.Din capul locului, în raportul de cercetare se precizează că aspectele sesizate s-au dovedit neîntemeiate, că ele au un caracter tendențios la adresa* președintelui cooperativei, ca „răzbunare" pentru exigența pe care o manifestă față, de lipsuri și pentru hotărîrea de a trage la răspundere pe cei vinovați. S-a reținut totuși că anul trecut, împreună cu stupii unității, au fost transportați la pastoral și cei 10 stupi proprietatea președintelui, pentru care a plătit însă, la timpul respectiv, contravaloarea transportului. Este adevărat că unii cooperatori au deținut peste prevederile statutare în total 12,7 hectare terenuri necomasabile, în curți și grădini, dar în toate cazurile s-au întocmit planuri de cultură, stabilindu-se obligațiile deținătorilor către C.A.P.

și industrie alimentară, și reprezentanți ai organe- în concluzia raportului de cercetare se subliniază că atît controlul efectuat, cît și discuțiile avute cu, cadre din conducerea județului, ale consiliului unic agroindustrial, precum și cu un număr însemnat de membri de partid și cooperatori a scos în evidență că președintele N. Mitruț a reușit să-și îndeplinească în bune condiții sarcinile încredințate, se bucură de aprecierea oamenilor din comună. Rezultatul controlului a fost discutat în secretariatul comitetului județean de partid și în plenara comunal de partid, unde ții au scos în evidență obținute de C.A.P. și aurie de propuneri pentru îmbunătățirea muncii în viitor.Am relatat aceste fapte pentru a aviza pe cei ce cred că pe calea scrisorilor tendențioase ar putea să discrediteze cadre care-și fac conștiincios datoria ; or, în condițiile societății noastre, dreptatea nu se poate să nu triumfe.

comitetului participan- realizările făcut o se-

Neculal ROȘCA

Noul centru civic al municipiului Tirgoviște Foto : Sandu Cristian

••
j

Societate a startului deschis și egal, socialismul o- feră fiecăruia dintre noi șansa de a fi apreciat în conformitate cu capacitățile sale — capacități dovedite în procesul muncii, in viața socială. In ierarhia socială, fiecare ocupă locul la care il îndreptățesc pregătirea și competența sa, puterea de muncă și calitățile sale de organizator, cultura politică, generală și profesională și — ultima, dar nu cea din urmă — moralitatea sa. Selecționarea, pregătirea, promovarea și perfecționarea cadrelor care îndeplinesc în organismele societății noastre funcții de răspundere la diverse niveluri este un proces în care sînt implicați, în diferite momente și la diferite niveluri, un număr impresionant de oameni care iși asumă in acest fel o mare responsabilitate ; este, totodată, un proces supus controlului democratic al maselor, care au dreptul și datoria să vegheze la păstrarea nealterată a profilului moral al concetățenilor noștri, chemați, la un moment dat, să îndeplinească o muncă de răspundere.Este ceea ce au înțeles foarte bine țăranii cooperatori din satul Capotești, comuna Huruiești, județul Bacău. In prima jumătate \ a acestui an au plecat din'-------------------------------------------

sat un număr de scrisori spre forurile competente din Bacău și din București. Semnatarii — oameni gospodari, cunoscuți și stimați în sat — semnalau, cu nedumerire și amărăciune, că într-o adunare generală la care participaseră prea puțini dintre ei, în ianuarie, fusese „ales" ca șef de fermă un oarecare Aurel Avram. De ce nedumerire și amărăciune ? Pentru . că A.A., de loc din sat, nu era la prima lui numire înțr-o funcție ; mai fusese economist de fermă, mai fusese contabiț-șef la C.A.P., mai fusese..; ; pe scurt, avusese șase-șapte funcții, pe care le-a îndeplinit de o asemenea manieră incit mai din toate a fost scos pentru diverse nereguli. Lucrurile au culminat cu un flagrant delict de furt urmat de sancțiunile legale de rigoare și de excluderea din partid. Ei bine, de aici nedumerirea și amărăciunea sătenilor : „Sîntem peste 600 de suflete și ne întrebăm cum de este posibil ca în fruntea noastră să stea un astfel de element ?"Nu am reușit să aflăm răspunsul la această întrebare elementară, întrebare pe care ne-am pus-o și noi. Cei pe care i-am întrebat— primarul comunei, președintele cooperativei, alții— ne-au dat răspunsuri

despre care numai un copil — și nici el ! — ar spune că sînt serioase : că nu s-a găsit alt specialist (dar ce. specialist este A.A., de profesie lăcătuș mecanic, absolventul unui curs, de contabili agricoli de 3 luni ? 1), că totuși este om
ispravă, Tudo- Oamenii sintA.A. ne medităm în- cu

locul său a fost numit un gospodar de rel Spulber, mulțumiți.Cazul lui deamnă sătoată seriozitatea la greșelile care se mai fac uneori atunci cînd este vorba să

între initiate partid Ui și ganelor partiddin județ, ocupă activitatea partid a celor mai buni oameni ai muncii care au dovedit, așa cum a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, inalte calități moral-politice, combativitate și intransigență, o exemplară comportare în muncă și viață.La începutul acestui an, analizînd munca desfășurată de organele și organizațiile de partid privind creșterea rîndurilor comuniștilor și e- ducarea membrilor de partid, biroul comitetului județean a ajuns la concluzia, printre altele, că ponderea femeilor în totalul membrilor de partid este încă mică și nu o- glindește în mod corespunzător locul pe care femeile îl dețin in activitatea economico-socială a județului. De aceea, biroul comitetului județean de partid a adoptat un șir de măsuri pentru valorificarea posibilităților de creștere a numărului femeilor în rîndurile partidului — instruiri tematice, schimburi de experiență, întilniri și dezbateri la diferite niveluri — integrarea femeilor în viața politică reprezentind garanția participării lor în deplină cunoștință de cauză la dezvoltarea economico-socială a județului.Pentru a ilustra preocupările, metodele folosite, rezultatele obținute in acest domeniu ne-am oprit la trei mari unități economice din județ. în care experiența acumulată capătă, fără îndoială, valoare de generalizare.„In unitatea noastră își desfășoară activitatea peste 1 300 de femei, dintre care aproape 400 sînt membre ale partidului — ne spune tovarășa Elena Iacob, secretara comitetului de partid de la întreprinderea „Crinul" din comuna Lehliu-Gară — ceea ce explică intr-o mare măsură rezultatele bune obținute în realizarea ritmică a sarcinilor de plan și,.în mod deosebit, a celor de export. Desigur, rîndurile organizației de partid au crescut an de an, dar grija noastră se îndreaptă cu precădere către modul în care le pregătim pentru a fi la nivelul exi-

gențelor înaltului titlu de comunist, din punct de vedere profesional, politico-ideologic, etic. Pentru aceasta, încă de la încadrarea în muncă, urmărim ca tinerele fete să parcurgă întreaga gamă de pregătire pe care noi o ‘ 'demne să dului. Sînt învățămint diere a mese sarcini concrete, sînt Ia unele adunări generale de partid. Pornim de la adevărul că astăzi toate tinerele care se încadrează în unitatea noastră au o bună pregătire teoretică și practică, politică și

întreprindem pentru a fi intre în rindurile parti- inscrise în cercurile de politico-ideologic de stu- Statutului P.C.R., pri- invitate

ție primirii în partid a femeilor, în organizația noastră, din numărul celor primiți in partid, aproape 90 la sută il reprezintă femeile. Și este firesc să fie așa ! Ne ocupăm cu toată răspunderea de pregătirea lor pentru a intra în rîndurile partidului, pregătire care nu încetează o dată cu punerea în dezbaterea adunării generale a cererii de a fi primite în rîndurile organizației de partid. Atît înainte, cit și după adunarea generală, avem întilniri, din timp programate și bine organizate, cu tinerele fete, punind în dezbaterea lor documentele de partid sau probleme de etică, de răspundere a femeilor
însemnări despre activitatea. 

organizațiilor de partid din județul Călărași 
privind primirea în partid a femeilor

de cultură generală, fiind absolvente de școli profesionale sau licee, unde au activat in rîndurile organizațiilor U.T.C. Vedem deci în fiecare tînără nou încadrată o posibilă viitoare membră a partidului-. Primesc a- ceastă înaltă calitate cele care, cel puțin un an de zile, dovedesc în muncă, in întreaga lor comportare, că sînt cele mai bune dintre cele mai bune muncitoare".La Filatura din Oltenița — unitate dintre cele mai moderne, cu un colectiv harnic și priceput, cu rezultate bune in îndeplinirea, lună lună, a fășoară oameni la sută tea, ponderea femeilor în organizația de partid nu depășește 67 Ia sută. Explicația ne este dată de tovarășa Vasilica Kegheș, secretar adjunct al comitetului de partid : „în anii trecuți, activitatea organizațiilor de bază privind primirea în partid nu a ținut seama de o realitate evidentă — și anume, ponderea femeilor în totalul colectivului. De exemplu, în 1984, din cei 82 nou primiți în partid, numai 65 erau femei. în 1985, traducînd în viață indicațiile date de conducerea partidului de a acorda, în general, o mai mare aten-

de sarcinilor de plan — iși des- aetivitatea aproape 3 500 de ai muncii, dintre care 90 sînt -femei. Și. cu toate aces-

se

fată de familie și societate, față de colectivul în mijlocul căruia iși desfășoară activitatea, răspundere care sporește considerabil în cînd ai devenit membru dului".In planurile trimestriale ale comitetului de partid treprinderea de confecții Călărași, in hotărîrile adoptate de plenarele comitetului, de adunările generale ale organizațiilor de bază am găsit, fără excepție, consemnate măsuri care vizează preocuparea permanentă, de mare răspundere, pentru primirea de noi membri in rindul partidului, fiind stabilite, forme și mijloace concrete în vederea pregătirii temeinice a celor care solicită intrarea în partid. Intre aceste multiple măsuri, una revine constant în toate hotărîrile adoptate: comunistele cu o bună pregătire politică și profesională, cu autoritate și prestigiu cîștigate prin rezultatele obținute în producție, cu o bogată experiență în munca de partid, primesc sarcina să se ocupe personal, direct și permanent, de pregătirea politică și profesională a unei colege mai tinere care dorește să devină membră de partid.Am discutat cu mai multe comuniste care primesc asemenea sarcini

momentul al parti-

w;

de de muncă la In-

din partea organizațiilor de partid, atît pentru faptul că această metodă se folosește și aici de mulți ani, cit și pentru că anual sint primite în partid, în cele 14 organizații de bază, in medie peste 110 tinere fete și, ca atare, tot atîtea sînt și cele care se ocupă de pregătirea viitoarelor membre ale partidului.„Am avut ca sarcină să mă ocup de pregătirea tovarășei Georgeta Nan, colegă de echipă pe care o cunosc foarte bine de aproape doi ani— ne spune tovarășa Tămîița Păun. Studierea documentelor de partid, a cuvintărilor secretarului general partidului o facem împreună, bază de conspect scris într-un iet de studiu individual. Punem accent deosebit nu numai pe înțelegerea și însușirea orientărilor, tezelor, ideilor și sarcinilor reieșite din aceste documente, ci și pe semnificația lor, pe sarcinile ce revin organizației noastre de bază, nouă personal, din aceste documente. Continuăm aceeași colaborare încă cîteva luni, chiar după ce a fost confirmată primirea ei în partid. A- ceasta pentru că am constatat, nu o dată, că, după ce adunarea generală a aprobat primirea unei tinere in partid, atenția noastră față de pregătirea ei tinde să scadă sau să înceteze cu totul. Or, normal și bine este să ne ocupăm de îndrumarea tinerelor membre de partid in continuare, pentru a confirma, prin rezultatele obținute, atit în producție, cît și in viața de organizație, încrederea ce i-a fost acordată. Simțim însă nevoia să avem — aș zice— un schimb de experiență, o dezbatere liberă cu alte tovarășe care pregătesc viitoarele membre de partid, deoarece pentru a realiza o nouă calitate in munca de partid trebuie să plecăm de la necesitatea asigurării unei noi calități în propria noastră pregătire". O propunere pe care o supunem a- tenției comitetului de partid din întreprindere și comitetului municipal de partid Călărași. Cu atît mai mult cu cît asemenea schimburi de experiență sint prevăzute în cadrul măsurilor adoptate de biroul comitetului județean de partid, așa cum am arătat mai înainte.

al pe ca- un

Mihail DUMITRESCUcorespondentul „Scînteii"

IN SALUBRITATEA ORAȘULUI, UNITĂȚILE ECONOMICE?
Curățenia și aspectul civilizat al Bucureștiului constituie o problemă de mare importanță, de larg interes r înfățișarea orașului trebuie să fie demnă de o capitală. Capitala țării noastre. Pentru a realiza și întreține starea de curățenie și frumusețea arterelor de circulație, a parcurilor și zonelor verzi, edilii, consiliul popular al municipiului, consiliile populare ale sectoarelor au depus și depun eforturi reale, susținute, au organizat numeroase și • ample acțiuni gospodărești. Se cuvine, totodată, relevată contribuția cetățenilor, a locuitorilor Capitalei, care — prin participarea la acțiunile consiliilor populare, prin răspunsul la chemările deputaților. ale organismelor obștești din cartiere — își manifestă spiritul civic.Dar. pe lingă activitatea edililor și contribuția cetățenilor mai intervine și un al treilea factor — respectiv răspunderea ce revine unităților economice. Este demn de remarcat faptul că unii conducători de întreprindere iși instruiesc personalul, iau măsurile de rigoare pentru ca activitatea productivă sau transportul și depozitarea mărfurilor ori ale materiilor prime să nu afecteze curățenia zonei împrejmuitoare. Din păcate insă, există și destule cazuri contrare acestei conduite.
Se poate construi păstrînd 

curățenia cartierului I In Capitală se construiește mult. Iar un șantier presupune, cum e firesc — un neîntrerupt du-te-vino de mașini, utilaje grele, transporturi de materiale etc. ; un șantier nu este un salon, ci presupune, inevitabil, praf, pămînt, moloz. Este însă posibil — si există numeroase exemple în acest sens — ca aceste „produse secundare" să fie strict circumscrise in aria șantierului, ca o lucrare ce ambianta locului, a cartier. De pildă, ampla a construcției metroului
să nu stri- întregului desfășurare are loc in

spatele pandurilor cu inscripția „M“, devenite familiare. Dar lum de pămint dislocat turnat nu lasă dire pe jur : la „doi pași" de .ordine și curățenie. Am văzut și alte numeroase șantiere de construcții sau de reparații de locuințe a căror prezentă nu se simte. Iar. într-o bună zi. panourile dispar si locul rămîne curat, noul edificiu iese ca dintr-o crisalidă.Deci se poate. Cu o condiție : să 6e dorească, să se urmărească cu grijă păstrarea curățeniei. Dacă treci însă pe unele artere din zona „Abatorului", imaginile devin acuzatoare. E adevărat, se construiește intens — dar panourile împrejmuitoare. acolo unde sînt, nu împiedică revărsarea în stradă a tot felul de materiale : cărămizi căzute din unele camioane si strivite de altele, saci cu ipsos „pierduți" și cu conținutul risipit, conducte si tuburi de metal abandonate pe marginea drumului, în apropiere, pe bulevardul Colectorului. privirea este atrasă de citeva „piramide" de moloz : constructorii le-au adunat din fata blocurilor noi din apropiere si. în loc să le ducă unde trebuie, le-au „mutat" cițiva metri mai încolo.Reprezentantul Direcției Domeniului Public a municipiului, care ne însoțea, afirma că, din păcate, nu sînt cazuri izolate. Circulind pe arterele Capitalei, oricine poate vedea pietriș. nisip, var sau alte materiale de construcție presărate de autobasculante. nemaivorbind de direle groase de pămînt si noroi cărate ne roti. De altfel, chiar și legea circulației interzice conducătorilor auto intrarea pe carosabil cu pămînt pe roti. S-au aplicat nu puține sancțiuni de către reprezentanții Si îtn- puterniciții consiliilor populare, de către lucrătorii administrației domeniului public. Mircea Lădaru și Marin Ionescu, de la brigada complexă a întreprinderii antrepriză de drumuri și poduri, ambii șefi de

uriașul vo- Si de beton arterele din șantier este
lucrări, au fost amendați pentru ieșirea din incinta șantierelor a unor vehicule care. în Ioc să transporte, împrăștiau de fapt pămînt si moloz pe străzile din jur. Aceleași măsuri s-au aplicat, de către A.D.P. unor lucru Priză 7 pentru afectarea curățeniei și spatiilor verzi din zonele în care crează. Căci una e să arunci un let de tramvai pe trotuar — gest el reprobabil, ce denotă carențe simțului civic — si alta e să murdărești un întreg cartier. Lui Anghel Băcanu, șef de șantier Ia I.C.R.A.L. Foișor, i s-a aplicat o amendă de 10 000 de lei. plus 4 000 lei despăgubiri pentru că. pe o porțiune din bulevardul Muncii, a stricat ceea ce se făcuse cu trudă, de alții, pentru înfrumusețarea zonei. Merită relevată perseverența cu care Consiliul popular al sectorului 3 acționează împotriva celor care poluează strada. între alte metode de combatere menționăm „tratamentul" aplicat șoferilor de pe șantiere care nu respectă munca altora : sînt obligati să lucreze cîteva zile la mătufatul străzilor. Ca să simtă și el, direct, cu cit efort din partea municipalității si a cetățenilor se întreține curățenia arterelor cu trafic intens. Metoda dă bune rezultate. O „pedagogie" eficientă !

5. și ai unor puncte de întreprinderilor antre- de construcții-montaj 5șefi ale și a Iubiși ale

Unii trag „brazdă" în as
falt, dar... uită să-l repare. Sub acoperămîntul imensei rețele de circulație bucureștene se află sute de kilometri de cabluri și conducte, care necesită lucrări.Cutreierînd un mare număr de Străzi și bulevarde, am întîlnit numeroase asemenea lucrări. Numai că unele stagnau, iar la altele se in ritm de melc. lată-ne în rul Ghica-Tei, din sectorul strada Berechet pare săfăcut arături : bulgări mari

avansa cartie-2.se Pe fi de
>■>țină seama de aceea că omul în cauză a furat. A fost prins și dovedit ca hoț — lucru pentru care a primit sancțiunea legii și suprema sancțiune de partid. Este o-situație care nu îngăduia decît o soluție, singura legală : cel puțin pen-

chipuit cineva că șeful de fermă va putea fi menținut în funcție împotriva opiniei (perfect întemeiate) a obștii ? Cu prețul încălcării tuturor principiilor ?Sîntem aduși să constatăm, examinînd acest caz, că uneori se mai gîndește
încredințarea unei funcții de răspundere

se poate face doar cu... răspundere
Despre un (fost) șef de fermă și opiniile consătenilor săi

harnic (o fi, dar sătenii sint de altă părere, ne-au spus că n-a prășit anul acesta nici măcar o zi și dacă este harnic este în folosul său personal), că nu are gestiune (nu are, dar ordine celui care are)... scurt, răspunsuri care dovedesc altceva decît A.A. a fost părtinit.comuniștilor,
dăpe nu căOpinia comuniștilor, a locuitorilor satului a găsit in cele din urmă ecoul cuvenit : șeful de fermă a fost desărcinat și, spre satisfacția întregii obști, in

se încredințeze unui om o funcție de răspundere. Mai intii, să disociem de la bun început aici — rost și extrem dăm, să ierarhizăm „omeneștile păcate", trebuie să spunem, totuși, că ele nu sint egale. în cazul unui șef de fermă poate că peste o greșeală sau alta din antecedentele candidatului ■la această funcție s-ar fi putut trece, dar in nici un caz nu trebuia să nu se

i: fără să încercăm n-ar avea nici un ar fi și o operație de grea — să gra
tru o bună perioadă de timp, el nu avea de ce să primească o funcție de răspundere — oricare, necum cea de șef de fermă. La Huruiești nu s-a procedat așa și s-a greșit. Incre- dințîndu-se conducerea fermei unui om compromis în ochii colectivității, s-a acționat împotriva intereselor acelei colectivități, împotriva intereselor cooperativei agricole de producție și, în cele din urmă, chiar împotriva, intereselor celui numit ; ori și-a in

așa : „Ei, mare funcție va primi..." Fals 1 Orice funcție care presupune coordonarea eforturilor unor oameni este importantă. Este un aspect peste care nimeni nu poate trece cu u- șurință pentru că este o chestiune de principiu : nu numești într-o funcție pe acela care în văzul viitorilor săi subalterni a încălcat grav tocmai unul dintre principiile noastre fundamentale. Cum va gospodări avutul obștesc unul care nu doar o dată a atentat

la integritatea lui ? Oricît de întins sau de puțin întins este acel avut ? Cineva ar putea replica : „La urma urmelor, doar n-a fost numit director al unui trust I.A.S., ci șef de fermă — ce să tot discutăm ?“ De două ori neîntemeiat argumentul : prima oară pentru că principiul este principiu : oamenii de a- cest fel, cei care au încălcat tocmai principiile noastre de bază nu au ce căuta— cel puțin pînă nu vot dovedi prin muncă și prin întregul comportament că au înțeles unde au greșit și nu vor mai repeta fapta— într-o muncă de conducere ; a doua oară, pentru că deși de mică întindere, o fermă a unui C.A.P. este, totuși, o parte a proprietății socialiste. Iar cînd e vorba de avutul poporului, și un ac este sfint. Nimeni nu și-I poate însuși fără să răspundă în fața legilor țării ! înainte de a avea o valoare exprimată în lei, un bun proprietate obștească are tocmai această valoare infinită — este proprietate a întregului popor, proprietate pe care toți sîntem chemați s-o a- părăm ca lumina ochilor.Promovarea cadrelor este o acțiune de supremă răspundere. Așa cum se arată și în documentul privind activitatea desfășurată pen-

tru înfăptuirea politicii de cadre a partidului, document adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 a- prilie 1986, nu în toate cazurile au fost respectate cu strictețe „prevederile legale privind calitățile politice și profesionale ale celor care urmează să fie promovați". In acest sens, plenara cheamă „organele și organizațiile de partid să exercite un control permanent asupra modului cum muncesc și se comportă cadrele, să dovedească intransigență împotriva oricăror abateri și atitudini retrograde în muncă, familie și societate, a oricăror încălcări ale eticii și echității socialiste". Este tocmai ceea ce s-a întim- plat în cazul de față.Socialismul, prin însăși natura sa, îngăduie și impune ca in funcții de răspundere să fie promovați, cei mai buni dintre concetățenii noștri. Și așa se și înțimplă. Iar atunci cînd, ca în cazul de care ne-am ocupat,'regulile limpezi ale societății noastre sînt încălcate, organismul social reacționează prompt și viguros ; și rezultatul nu se lasă așteptat. Acesta este firescul, starea naturală a societății noastre.

pămînt. amestecat cu gunoaie acoperă. in întregime, suprafața carosabilă. Aflăm că sub „arătură" întreprinderea antrepriză de construcții edilitare (IACED) a îngropat, în 1985. o conductă. Foarte bine, L_. ______  ___ „strada? In cartierul Colentina, pe șoseaua ~ __L.cere au fost abandonate, deși nu au fost încheiate : gropi, cămine de apă fără capac sau cu capacul spart, plăci de beton lăsate de izbeliște', bălți. Mariana Voiculescu, muncitor edilitar la A.D.P. 2, care tocmai venise să constate în ce stadiu se află lucrările. nu are interlocutor : pe șantier — nici țipenie. „Din octombrie pînă acum, ne spune ea, s-au ■ - - trei șefi aici. îneît nici nu de cine să întreb".La doi pași, pe strada Ghica. vedem utilaje și Deci se muncește. Este o lucrare mare, un canal lat cît ține strada. Dar, apropiindu-ne, vedem că soarele amiezii i-a toropit și pe oameni, și mașinile. Excavatorul a înțepenit cu cupa plină de pămînt. autobasculantele (34-B-7526 și 35-B-8302) stau.— De ce nu se lucrează ? — întrebăm.— Excavatorul e răspunde.Șoferul uneia (35-B-8302). tolănit dă o altă explitație : să mai crezi ? Ne interesăm cite transporturi a făcut de a a.iuns in asemenea stare de „surmenai", abia după cîteva ore de muncă. Zice că a făcut cinci. Dar nu scrie nicăieri, nici in foaia de parcurs, unde ar fi trebuit să se afle semnătura celui care a primit încărcătura. Maistrul, care trebuia să se afle la fața locului, nu era de găsit. (La nici unul din șantierele IACED văzute în acea zi. maiștrii nu erau de găsit...) In asemenea condiții, ce să te mai miri că strada este blocată de luni de zile ? ! Autobuzul 143. care deservea cartierul — a fost deviat. Lucrarea a fost începută în aprilie anul trecut și considerată o... urgentă (Avea termen — 31 decembrie 1985!). „Urgența" s-a transformat însă în șantier părăsit cîteva luni : noul termen — 30 iunie a.c. Dar niciacesta nu a fost termen" a fost... cembrie 1986 !

dar de ce nu a refăcutGherase, lucrările de refa-

schimbat mai știuDoamna oameni.

în pană, ni sedin basculante pe banchetă, ne: e... pauză 1 Ce interesăm

respectat, reînnoit : „Noul31 de

Georqe-Radu 
CHIROV1C1

Toate ar fi 
s-ar respecta discuție, tovarășul ____ ______ ____ _Nacea, directorul Direcției Domeniului Public a municipiului, a relevat că prevederile Legii 10 au o reală eficiență. „Dar, adăuga interlocutorul, grija pentru curățenia orașului nu este generală. Străzile. parcurile, zonele verzi sînt repartizate pe întreprinderi, scoli, instituții. care și-au asumat obligația, înscrisă de altfel în lege, de a le întreține. Unele dintre ele au uitat însă de aceste obligații. Ba chiar contribuie nu la curățirea, d la murdărirea respectivelor spatii. De asemenea, cu toată strădania noastră de a coordona lucrările ce se execută în carosabil, spre a nu se sparge de mai multe ori aceeași practică persistă, ca lucrărilor".Bucureștiul se află de întinerire. Șantiere, tot felul sint la tot pasul. Nu este insă posibil ca lingă fiecare lucrător sau șofer să se afle un reprezentant mătura tora — fiecare treprind pentru curățenia _____Cit despre recalcitranți, este de dorit să se folosească, cu mai multă eficientă, mijloace mai severe de acțiune atunci cînd .apelul la conștiința civică nu are ecou.

dacăbune 
legea. Intr-° inginer Dumitru

stradă, aceastătărăgănareaȘiîn plin proces lucrări de
al primăriei sau un om cu care să curețe în urma aces- și de aceea se impune ca să respecte ceea ce alții în- orașului.

Rodica SERBAM
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La 8 mai 1986, pe banda de montai a celei mai mari unități industriale'din Brașov se afla tractorul cu numărul 1 100 000. Un număr de ordine semnificativ, înregistrat într-o întreprindere caracterizată prin- tr-un permanent proces de înnoire a producției. Din cele 90 000 de tractoare realizate anual în tara noastră, peste 64 000 poartă marca fabricii brașovene. Tractoare agricole și industriale, pe roți sau pe șenile. în peste 30 de tipuri și aproape 100 de variante, cu puteri de la 26 la 360 CP. înnoirea permanentă a producției de tractoare, sporirea continuă a nivelului lor tehnic și calitativ, competitivitatea acestora pe piața externă sînt rodul efortului creator al muncitorilor și specialiștilor din producție, al aplicării cu promptitudine a celor mai noi rezultate ale cercetării de profil. Recent, cu prilejul vizitei de lucru în județul Brașov, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat efortul depus de specialiști 
în direcția îmbunătățirii proceselor de producție, dar a subliniat si faptul 
că se 'impune aplicarea mai operativă a măsurilor de modernizare în 
toate sectoarele, pornindu-se de la necesitatea 
muncii 
ducție.

și a calității pieselor fabricate,
creșterii productivității 

a reducerii costurilor de pro-

Tractor

fără îndoială, anumite de introducere a nouluiExistă,• tehnologii în orice fel de activitate, fie productivă, fie de cercetare-proiectare sau de instruire-educație. Succesul acestor „tehnologii" depinde de factori obiectivi de natură tehnică, economică și socială. Dar și de factori subiectivi, cum ar fi poziția față de nou a unui director de întreprindere sau de institut, poziție care poate întreține, sau nu, atmosfera generală propice creativității muncitorilor, inginerilor, cercetătorilor.La Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru trac- toare-Brașov încă din anul 1981 a fost elaborat un sistem pentru asigurarea dezvoltării producției de tractoare (S.A.D.). In anul 1985 acest sistem a fost reconfirmat internă. De ce ?a se putea urmări și rolul factorilor subiectivi în introducerea noului, poziția fată de nou a fiecărui om din institut și contribuția înnoirea prinde : formații indigene --------------------------- —ța mondială; o bancă de date privind rezultatele experimentale obținute în încercările simulative de laborator si în exploatare ; o bancă de date referitoare la fiabilitatea tractoarelor livrate beneficiarilor interni si externi.Primele două bănci de fost create în oficiul de institutului ; cea de-a află în centrul de calcul al industriale de tractoare agricole. Elaborarea produselor noi începe prin întocmirea notei de comandă. care Stabilește calitățile produsului. respectiv performantele la beneficiar și avantajele economice la producător. Se analizează cererea si oferta pe piața mondială, urmărin- du-se evoluția în timp a tipodimen- siunilor tractoarelor. Prima bancă de date amintită a stocat informații încă din 1976, jar prima analiză aprofundată de marketing s-a efectuat în 1982. A rezultat necesitatea introducerii în fabricație a unei noi familii de tractoare cu puteri sub 30 CP, precum si a completării gamei de produse cu tractoare de 70 CP, dar si de puteri mai mari, 220—260 CP. Procesul continuă cu fazele de execuție a modelelor experimentale, cu încercările accelerate în laborator și determinarea performantelor suban- samblurilor și produselor complete, cu stabilirea indicatorilor de fiabilitate previzională. Rezultatele încercărilor sînt comparate cu cerințele utilizatorilor interni si.externi. Procesul de dezvoltare a poului produs continuă numai dacă performantele obținute se situează peste nivelul mediu mondial. Se trece în acest caz de la faza de prototip (din institut), la cea de serie zero si de serie mare

uzină), la lansarea produsului piață. Atenția specialiștilor(dinpe . .6e concentrează apoi spre urmărirea menținerii produsului pe piață, prin controlul permanent al indicatorilor de fiabilitate operațională. Trimestrial, calitatea produselor este verificată din punctul de vedere al concepției. tehnologiei si disciplinei de fabricație, luîndu-se cu promptitudine toate măsurile ce se impun privind perfectionarea si modernizarea tractoarelor.în lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului. ' tovarășul Nicolae Ceaușescu, și cu
printr-o decizie Tocmai pentru

sa la producției. Sistemul cu- o bancă de date, de in- tehnice asupra produselor și a celor existente pe pia-

La Institutul de 
cercetare științifică și 
inginerie tehnologică 
pentru tractoare - 

Brașov

date au calcul al treia se Centralei și mașini

prilejul recentei analize privind modernizarea producției de 'tractoare, specialiștii institutului, în strînsă colaborare cu cei din întreprinderea „Tractorul", își îndreaptă atenția, cu precădere, spre tipizarea produselor. Anul acesta gama de prototipuri este întregită cu tractoare industriale pe roți, de 360 CP și pe șenile, cu motor de 260 CP ; cu tractoare agricole pe roți, de 14, 21, 28 CP ; cu două variante economice pentru tractoarele universale pe roți, de 85 și 101 CP ; cu un tractor universal pe roți, de 64 CP și altele.Vizitînd laboratoarele institutului, ștînd de vorbă cu cercetătorii, solicitîhd Informații de ultimă oră din acest domeniu am constatat că există un climat favorabil ideilor noi, dar și o disciplină asemănătoare; să zicem, celei dintr-o... fabrică de avioane I„Fără această disciplină n-am putea realiza produse de nivel si peste nivel mondial, n-am face fată concurentei destul de dure de pe piața mondială, ne spune tovarășul dr. ing. Nicolae Petrescu, directorul institutului. Vreau să precizez că, în institutul nostru, a- naliza valorii pentru fiecare produs nu mai constituie de mult o noutate, nici pentru stagiari. O efectuăm ținînd cont de 49 de indicatori, printre care forța maximă de tracțiune la o patinare a roților de maximum 10 la sută, consumul de combustibil pentru fiecare cal-putere dezvoltat la bara de tracțiune, numărul de funcțiuni «atașate» tractorului, condițiile ergonomice ș.a.“Intr-un clasament întocmit în

1985 de „NebraskaLab.“, pentru cele 32 de firme existente pe plan mondial, diferitele tipuri de tractoare locurile 4, 6, 7 și de pildă, aceasta sum de 0,287 litri de locul întîi cuEste însă greu de atins marea formanță, dacă avem în vedere atit consumul de combustibil, cît și ceilalți indicatori de competitivitate ?„Sperăm s-o atingem, ne răspunde directorul institutului. Cunoaștem «zonele» în care concepția noastră nu a reușit să bune soluții, menite dernizarea rapidă a implicit, creșterea produselor românești nă. Ne-am propus ca, pînă în 1987— 1988. să reducem consumul de combustibil cu 10 la sută cel puțin, să aducem unele îmbunătățiri prin realizarea motoarelor cu cilindree si rezervă de cuplu sporite, dar si alte soluții".Înainte de a releva și alte preocupări de ultimă oră, ale căror rezultate prezintă deosebit interes pentru întreprinderile producătoare de tractoare și de componente, trebuie să notăm că în acest institut de cercetări există unul dintre cele mai moderne laboratoare de încercare accelerată a tractoarelor.Aici, în perioada da dezvoltare a produsului se execută trei categorii de încercări : pentru stabilirea performanțelor. apoi a fiabilității componentelor si. în final, a fiabilității tractorului. Probele de simulare accelerată contribuie la reducerea de 10 ori a timpului de încercare a produsului. în laborator, acesta este de aproximativ o lună. în condițiile simulării aproape perfecte a regimului normal de exploatare (deci terenuri și condiții de climă diferite).Cercetările experimentale privind înlocuirea bronzului la lagărele de alunecare s-au concretizat prin introducerea în fabricația de serie a unor bucșe (din poliamidă cu grafit și cu armătură metalică) pentru ridicătorul hidraulic, priza de putere și rolele de reazem ale tractoarelor. Tot pentru înlocuirea bronzului s-a realizat un nou tip de lagăre de rostogolire si un tip de lagăre de alunecare. cu bucșe (construcție monobloc) din fontă moale nitrurată. Alte cercetări au urmărit promovarea materialelor de fricțiune pe bază de componente carbonice. Aplicarea a- cestora duce la eliminarea importului pentru discurile de ambreiai din grafit sinterizat (utilizate la transmisiile hidrodinamice). la înlocuirea materialelor de fricțiune pe bază de bronz sinterizat (folosite la discurile frinelor umede) sau pe bază da componente organice (azbest din import) cu materiale,metalo-ceramice si componente carbonice. Amintim, de asemenea, rezultatele obținute prin înlocuirea otelurilor aliate cu oteluri 61ab aliate. Bielele realizate din otel slab aliat au o durabilitate mai mare, elementele de aliere (deficitare) se reduc, ca de altfel și consumurile energetice prin eliminarea tratamentelor intermediare de călire si revenire. Am menționat doar cîteva tehnologii si materiale noi ce trebuie promovate cu toată încrederea în întreprinderile producătoare de tractoare agricole si industriale, soluții noi ce se impun prin economiile de energie si de manoperă, prin eliminarea importurilor, prin rolul lor în creșterea calității si competitivității produselor românești.

românești ocupă 10. Pentru locul 4. înseamnă un pe CP și oră.0,261 1/CP și

concepțiai ofere celq mai a asigura mo- fabricatiei si. competitivității pe piața exter-

Valeria 1CH1M

t

Un nou lot de strunguri cu comandă numerică în faza de montaj final lă Întreprinderea de strunguri din AradFoto : Eugen Dichiseanu
Ce se intîmplă cu cea mai mare fermă

de arbuști fructiferi din țară ?în decursul celor, cîțiva ani de cînd a fost numit șeful fermei de arbuști fructiferi a cooperativei a- gricole Băiculești, județul Argeș, inginerul Corneliu Popescu a strins atîtea copii după adrese, referate și note trimise organelor agricole județene și celor centrale, încît acum este ’ tabil.Dar netul serios . Este un om hotărit să facă treabă acolo unde a fost numit. Numai că, văzînd cum o fermă creată special pentru a realiza produse de mare căutare la industria prelucrătoare și la export, se degrada treptat, treptat fără ca omul să poată face ceva pentru a stopa acest proces, a început să se adreseze organismelor de "la care spera săPentru o înțelegere exactă a cazului la care ne referim, sînt necesare cîteva precizări. Plantația de arbuști fructiferi de la C.A.P. Băiculești, în lunca Argeșului, a fost a- menajată în perioada 1979—1980, pe baza unui proiect întocmit de Institutul de cercetări și producție pomicolă de la Mărăcineni, județul Argeș. Din cele 134 hectare prevăzute a se planta inițial, s-au realizat 109 hectare, acestea fiind ocupate cu zmeură — 18 hectare, cpaeăze — 67 hectare, mure — 9 hectare, afine — 8 hectare și soc — 7 hectare. Deși nu s-a realizat suprafața stabilită prin proiect, totuși ferma de arbuști fructiferi de la Băiculești este cea mai mare plantație de acest gen din țară. Amplasarea plantației in a- ceastă zonă își are o rațiune bine justificată, ea trebuind să asigure materia primă necesară întreprinderii de producere și industrializare a legumelor și fructelor din Băiculești, unitate situată în imediata apropiere a fermei și profilată pe producerea de sucuri naturale din fructe.Toate acestea sînt corecte, numai că de la bun început nu au fost luate în calcul în mod corespunzător, sau au fost ignorate după aceea, două condiții esențiale pentru buna desfășurare a activității într-o fermă de arbuști fructiferi de aseme-

posesorul unui dosar respec-nu un dosar și-a dorit ingi- C. Popescu ; el este un om și nicidecum un reclamagiu.

nea mărime. în brimul rînd, este vorba de volumul de muncă deosebit de ridicat necesar pentru e- xecutarea tuturor lucrărilor prevăzu- țe în tehnologia de cultură a arbuștilor fructiferi. Vom apela la un singur exemplu. în tehnologia de producție se prevede ca întreaga suprafață cu zmeură și coacăze să fie recoltată în cel mult două săptămîni, lucru esențial pentru evitarea pierderilor. Aceasta înseamnă că. la suprafața cultivată cu aceste specii ce dețin 80 la sută din plantație, trebuie să se asigure zilnic, la recoltare circa 1 200 de oameni.Dar fermei nu i s-a asigurat niciodată această forță de muncă.
Cîteva puncte de reper pentru un program 

mult așteptat de redresare a fermei 
de la C.A.P. Băiculești, județul Argeșprjimească ajutor.

succesive
(Urmare din pag. I)

Toate resursele de nutrețuri
strînse și depozitate neîntîrziat!

IALOMIȚA GIURGIU

Cooperativa agricolă din Băicu- lești este o unitate mică, cu o suprafață restrînsă, în cadrul căreia lucrează un număr redus de cooperatori.' Or, pentru realizarea tuturor lucrărilor specifice din ferma de arbuști fructiferi, corespunzător obținerii producției planificate, este nevoie anual de un foarte mare volum de norme de muncă din care membrii cooperatori nu pot realiza decit o mică parte.în al doilea rînd, prin proiectul de amenajare a plantației, avîndu-se în vedere caracterul superintensiv al producției și necesarul mare de forță de muncă în anumite perioade ale anului, s-a prevăzut ca ferma să fie dotată cu un centru de producție cuprinzînd toate utilitățile necesare : cantină, dormitoare, șoproane pentru depozitarea și sortarea produselor, secție proprie de mecanizare cu utilaje, mașini și tractoare specifice și centru propriu pentru protecția plantelor. Din toate acestea, a realiza țâre a de 2,7 nimic 1 supra desfășurării activității lipsa mașinilor și utilajelor mecanice, care în marea lor majoritate sint specifice celor folosite în plantațiile de vie, pe care nici stațiunea de mecanizare de Argeș tru a leAceștia care limitează desfășurarea în bune condiții a activității din această fermă. Consecințele sint previzibile. în loc să țină 14 ani pe rod, din al șaselea an de la înființare, plantația se află intr-un declin accentuat. Au mai rămas pe rod 80 de hectare. Diferența a dispărut. Dar și din suprafața existentă, arbuștii de hectare au trebuit să cepați", adică s-au făcut

Asigurindu-se minimum de condiții pentru executarea lucrărilor strict necesare, la suprafața existentă numai, plantația poate asigura un beneficiu anual de circa două milioane de Iei, ceea ce nu este puțin dacă avem în vedere și specificul producției deosebit de solicitate.în patru rînduri inginerul C. Popescu s-a adresat diferitelor organisme de la care spera să primească ajutor în soluționarea problemelor ridicate. Primul referat a fost depus pe data de 10 decembrie 1984, al doilea — pe 11 februarie 1985, al treilea — pe 27 noiembrie 1985 și al patrulea — pe 10 februarie 1986.Să notăm pentru început faptul incredibil, destul de rar întîlnit, că acestui om care nu solicita nu știu ce mărunțișuri, să spunem de ordin personal, deși chiar și în acest caz răspundă, ci solu-

căror valoare aprobată a se prin documentația de înfiin- plantației se ridică la suma milioane lei, nu s-a realizat Cel mai acut se răsfringe a-
a agriculturii din Curtea nu le are în dotare pen- pune la dispoziția fermei, sint, în esență, factorii

„în două-trei zile —culturi furajere 

pe toate suprafețele planificate**Răspunde Nicolae Popescu, directorul Trustului I.A.S. Ialomița : Din cele 9 900 hectare prevăzute cu plante pentru nutreț in cultură dublă, unitățile I.A.S. din județul Ialomița au însămînțat pînă la 30 iulie 8 200 hectare, ceea ce reprezintă 83 la sută. In această situație, cînd multe unități nu și-au realizat însămînțarea suprafețelor planificate cu plante furajere, ana- lizînd posibilitățile, dar mai ales cantitățile de furaje de care acestea au nevoie pe timpul iernii, am luat măsurile necesare menite să contribuie la însămînțarea urgentă a acestora. Dacă în mai multe întreprinderi agricole de stat, cum sînt cele din Andrășești, Balaciu, Giurgeni, Vlădeni și Fetești, plantele pentru nutreț au fost ■ însă- mînțate pe toate suprafețele, în unele chiar pe suprafețe mai mari. In I.A.S.-urile Bărăganu, Bordu- șani, Făcăeni și Slobozia suprafețele însămînțate sînt cuprinse doar Intre 72 și 75 la sută.Iată și cauzele acestei situații. în primul rînd, conducerile unor I.A.S.-url au tratat cu superficialitate însămînțarea culturilor duble pentru furaje, dînd în schimb importanță maximă porumbului pentru boabe și legumelor din cultură dublă. Nu s-a înțeles că porumbul masă verde constituie singura sursă pentru producerea furajelor suculente. în aceste condiții, noi am luat toate măsurile ca pînă la sfîr- șitul,acestei săptămîni, în toate unitățile, suprafețele prevăzute cu plante pentru nutreț să fie însă- mințate. Pentru aceasta, în unitățile cu mari restanțe am trimis în ajutor formații de prese pentru balotat și eliberarea de paie a terenului. Considerăm că balanța de nutrețuri suculente va fi realizată, mai ales că în fiecare unitate suprafețele destinate plantelor furajere sînt racordate la sistemul de

irigații sau la alte surse udare. De altfel, peste 6 500 tare însămînțate cu plante nutreț in cultură dublă au și primit o normă de udare, fapt ce a contribuit la dezvoltarea uniformă și viguroasă a plantelor, ceea ce dă garanția obținerii unor cantități sporite de furaje. Măsurile întreprinse pentru normalizarea urgentă a situației create au avut în vedere tocmai faptul că unitățile care au avut probleme în anii trecuți cu

pentru de hec- pentru

„Restanțele vor fi recuperate integral**Răspunde Vasile Marin, directorul general al Direcției agricole a județului Giurgiu : De la început se impune să fac o precizare. Programul stabilit de direcția de resort din Ministerul Agriculturii, pentru perioada 1 mai — 31 iulie, privind cantitățile de nutrețuri suculente ce trebuiau depozitate in cooperativele agricole a avut un caracter orientativ, fără a avea o bază materială corespunzătoare realizării lui. S-a prevăzut ca sursă de realizare eventuala rezervă de masă verde ce rămînea neconsumată de la culturile de toamnă. Dar

să

publicate în numărul de ieri al ziarului

procurarea hranei pentru animale se înscriau și acum cu mari restanțe. Mă refer în special la I.A.S. Slobozia, care are peste 3 000 de bovine și 10 000 de ovine, dar șl la I.A.S. Bărăganu, unde efectivul de bovine este de 1 200 capete, la care se adaugă 6 000 de oi.între cauzele întîrzierij însămîn- țării culturilor duble, conform programului stabilit, care prevedea încheierea acțiunii pînă la 20 iulie, trebuie să adaug și lipsa din 'unele zile a motorinei necesare pentru eliberarea suprafețelor, pregătirea terenurilor și semănat.Pot spune că prin măsurile adoptate s-au asigurat condiții ca plantele pentru nutreț în cultură dublă să fie însămînțate în scurt timp pe toate suprafețele prevăzute. în continuare, culturile pentru nutreț sint tratate cu întreaga răspundere, știind jim tăți că de modul In care le îngri- depinde obținerea unor canti- cît mai mari de furaje.
Mihai VIȘOIUcorespondentul „Scînteii

cum suprafața cultivată în toamnă de către cooperativele agricole cu plante de nutreț pentru masă verde — borceaguri, secară, orz etc. — a fost mică, producția rezultată a fost administrată în consumul curent al animalelor. în întreprinderile agricole de stat însă, această suprafață fiind mai mare, s-au ,pu- tut asigura și resurse de masă verde pentru a fi însilozate.O altă explicație a cantităților mici de nutrețuri suculente depozitate în cooperativele agricole o constituie faptul că, așa cum a stabilit comitetul, județean de partid, întreaga cantitate de lucernă rezultată de la cele două coase luate pînă acum a fost făcută fîn, capitol la care în anul trecut am avut un deficit foarte mare. Anul acesta însă, ca urmare a acestei măsuri, pînă la această dată avem asigurată cea mal mare parte din necesarul de fîn în sectorul cooperatist al agriculturii, care reprezintă de două ori mai mult decît întreaga cantitate de fîn depozitată anul trecut.

Dar sperăm ca pînă la toamnă mai adăugăm în bazele furajere încă 10 000 tone de fin ,de lucernă de la coasa a treia.Tot în această ordine de idei tre- ■ buie să arăt că față de aceeași perioadă a anului trecut, la ora actuală avem asigurat întreg necesarul de furaje grosiere format din paie de orz și de grîu. La acestea se adaugă însă o rezervă însemnată formată din coceni de porumb, capitule de floarea-soarelui pe care le vom aduna în totalitate, vreji de soia și altele.Cu aceeași responsabilitate ne vom ocupa și de asigurarea în totalitate a cantităților necesare de nutrețuri suculente. în etapele următoare de strîngere și depozitare a furajelor avem create toate condițiile pentru a recupera restanțele din primele două etape. în cooperativele agricole au fost însămînțate 22 000 hectare cu porumb în cultură dublă pentru siloz. Culturile se prezintă frumos, și dacă luăm în calcul numai o producție de 10 tone masă verde la hectar, ceea ce este foarte posibil de realizat, putem obține o cantitate de 220 000 tone nutrețuri suculente. Este o cantitate care ar acoperi integral necesarul, de furaje din acest sortiment. Dar la această categorie de nutrețuri avem și alte surse însemnate. Am în vedere tăițeii de sfeclă de zahăr în cantitate de 70—80 mii tone, resturile din grădinile de legume și din livezi, de la vinificație etc. Sînt numai cîteva din posibilitățile pe care le avem pentru a ne asigura întreg necesarul de nutrețuri suculente în cooperativele agricole.Pe ansamblu, stadiul depozitării furajelor fibroase, a celor grosiere, ca și resursele de nutrețuri suculente de care dispunem permit aprecierea că față de anul trecut avem o situație incomparabil mai bună în această privință.
P. AUREL

de pe 25 fie „re- __ ,__ , _________ _____ __________ tăieri radicale de regenerare, din cauza înghețului și a ruperilor de ramuri datorate zăpezilor mari din iarna trecută. Și deră că și poate trii de
totuși, șeful fermei consi- plantația poate fi salvată să ajungă chiar la parame- producție prevăzuți inițial.

trebuia să 1 seționarea unor probleme serioase care vizau apărarea și buna gospodărire a avuțului obștesc, nu i s-a răspuns în nici un fel. Oarecare sprijin, in măsura în care putea să o facă, sau poate nu în măsura în care îi stătea în puteri, șeful fermei a primit din partea președintelui consiliului agroindustrial Curtea de Argeș din care face parte C.A.P. Băiculești. Dar aici nu este nevoie doar de un sprijin de azi pe miine, cum ar fi asigurarea pe nu știu ce căi a unui număr oarecare de oameni care să execute cît de cît unele lucrări urgente, ci de rezolvarea unor probleme de producție care să a- sigure statornicie pe durată îndelungată în buna desfășurare a activității fermei.Or, pentru aceasta se impunea intervenția organelor agricole județene, inclusiv a organului județean de partid. Deși ferma se află pe șoseaua dintre Pitești și Curtea de Argeș, străbătută in acești ani de sute și sute de ori de specialiști ai direcției agricole sau de activiști ai comitetului județean de partid, nimeni nu s-a sesizat și nu a cerut cu insistență să se analizeze și să se adopte măsuri ferme pentru ca cea mai mare fermă din țară profilată pe obținerea produselor de arbuști fructiferi să-și poată îndeplini sarcinile pentru care a fost creată.Faptul, față de problemele mari și serioase, poate părea mărunt în a- parență, dar modul în care este tratată această problemă dezvăluie o a- titudine birocratică.Ferma există, greutățile cu care se confruntă sînt reale, starea de lucruri de aici este cunoscută (pe unul din referate a fost trecută chiar o apostilă a factorilor de conducere ai organelor agricole județene prin care se recunoaște că „Situația semnalată este adevărată..."). Cine trebuie deci să rezolve problema ? Să vină cineva din afara județului ? Activitatea economică se conduce direct, rezolvînd operativ problemele ce apar, găsind soluții adecvate și nu lăsînd să treacă timpul pentru a se agrava neajunsurile.
Aurel PAPADIUC

0 IDEE Șl VALOAREA El

Rentabilitatea soluțiilor simpleExistă — acesta este adevărul — și o problemă a bioxidului de carbon. Nu a celui din natură, ci a celui folosit în multe întreprinderi industriale pentru lor de turnare ori rea operațiilor de chiar că cerințele tea posibilităților acestui gaz. Așa se face că, ■ uneori, în unele unități, procesele tehnologice nu se pot desfășura în condiții normale din cauza lipsei bioxidului de carbon. Aceasta pentru a nu aminti de faptul că producerea, îmbutelierea și transportul acestuia se fac de regulă cu cheltuieli destul de mari. Nu se poate obține însă bioxidul de carbon și cu cheltuieli mai mici, chiar în întreprinderile consumatoare sau, în orice caz, în unele dintre ele ?Specialiștii Institutului de proiectări Prahova nu numai că au dat un răspuns afirmativ acestei întrebări, dar au oferit și o soluție practică, deosebit de eficientă. Astfel, el au realizat o instalație de extragere a bioxidului de carbon din gazele arse ale cuptoarelor de tratament termic sau ale forjelor. Asemenea instalații au și fost executate pînă acum în unele unități constructoare de mașini.Rezultatele obținute la întreprinderea de vagoane Arad ne-au și îndemnat să abordăm această problemă în cadrul rubricii ,,O idee și valoarea ei". Aici, la întreprinderea de vagoane din Arad, funcționează din anul 1984 două asemenea instalații. Ele „scot" anual, fiecare. din gazul evacuat la coșul secției forjă, adică din fum, cite 800 000 kg bioxid de carbon, care, prin conducte, este transportat direct la consumatori, adică la

întărirea forme- pentru executa- sudură. Se pare au luat-o înain- de producere a

aparatele de sudură din marea hală de execuție a vagoanelor de marfă. Dacă avem în vedere că, adus din afara întreprinderii, fiecare kilogram de bioxid de carbon costă 5 lei. rezultă că, numai în- tr-un an, cele două instalații au valorificat circa 8 milioane lei din gazele arse evacuate la coșul secției forjă. Bioxidul de carbon produs de cele două instalații costă însă cu circa 40 la sută mai puțin decît cel furnizat de unitățile specializate. Ca atare, jumătate din investiția amortizat în mai ani de zile.Constructorii de Arad, așa cum ne
făcută s-a si puțin de doivagoane din ______, _____ __  spunea inginerul Vasile Ghișe, șeful compartimentului care exploatează instalațiile respective, apreciază nu numai beneficiul obținut pe această cale, ci mai ales faptul că asigurarea bioxidului de carbon nu mai reprezintă, ca înainte, mereu la ordinea zilei, de rezolvat.Am adus în discuție periență, referindu-ne tele concrete obținute la • Arad, atit pentru valoarea ei deosebită, cît și pentru faptul că în alte intreprin- deri constructoare da mașini, cum ar fi cele din Bocșa, Cluj-Napoca, Gheorgheni — ca să mă refer numai la citeva exemple — nu s-a apelat încă la această soluție simplă și eficientă. Or, rezultatele practice se constituie în cea mai convingătoare probă.Acum, poate că rindurile de față vor ajuta și ele la grăbirea reciclării gazelor arse, dar și a atitudinii față de nou a unor specialiști.

Caraș-Severin — 52 la sută, Botoșani — 53 la sută și Mehedinți — 56 la sută din zona a doua și, cu excepția județului Bistrița-Năsăud, unde realizările reprezintă 82 la sută din prevederi, la toate celelalte județe din zona a treia.Dincolo de aceste aspecte, care evidențiază, fără echivoc, o preocupare diferită de la un județ la altul, fiindcă altfel nu se poate explica cum, într-o zonă care a beneficiat de condiții climatice identice, realizările să varieze de la 7 la sută în județul Harghita — la 84 la sută in județul Bistrița-Năsăud, problema care se pune cu cea mai mare acuitate în etapa actuală este aceea de a se întreprinde toate măsurile ce se impun pentru realizarea unor producții bune la toate plantele în- sămințate în cultura a doua.Pretutindeni în țară culturile duble au răsărit frumos și se dezvoltă cu vigoarei Și, ce-i mai important, există toate condițiile ca și in continuare culturile duble să se dezvolte cu aceeași intensitate. Aceasta întrucît umiditatea din sol se află la un plafon ridicat, iar temperaturile de peste zi nu au atins încă acele valori, dealtfel normale pentru această perioadă, care să conducă la arșiță și la seceta atmosferică. Toate aceste elemente, care se împletesc armonios, indică fără tăgadă că anul acesta este un an favorabil, foarte bun pentru culturile duble. Mai există doar o singură condiție, a cărei asigurare stă în puterea lucrătorilor de pe ogoare, de care însă depinde hotărîtor obținerea de producții bune de Ia culturile duble. Este vorba de executarea la timp șl la un nivel calitativ superior a tuturor lucrărilor de întreținere a culturilor. De altfel, aceasta reprezintă nu doar o cerință, ci o sarcină obligatorie pentru toate unitățile agricole. Și este limpede de ce. însămin- țarea culturilor duble prin volumul mare al lucrărilor și perioada scurtă în care trebuie realizate, prin numărul mare de mijloace mecanice utilizate și consumul ridicat de combustibil și energie reprezintă în fapt o campanie de dimensiuni apropiate celei a insămînțărilor de toamnă. Tocmai de aceea, cheltuielile mari făcute cu aceste lucrări trebuie recuperate prin obținerea de producții sporite la culturile duble. Iar in acest an, spre deosebire de alți ani mai puțin favorabili, există realmente premise pentru recuperarea acestor cheltuieli. Cum subliniam însă mai sus, condiția este ca pretutindeni lucrările necesare pentru culturile duble să fie tratate cu aceeași răspundere și seriozitate ca și la culttirile principale. în fohd, între tehnologia culturilor duble și cea a culturilor de bază nu există nici o deosebire, ceea ce impune să fie aplicate tot fără deosebire.Cum se desfășoară în fapt lucrările de întreținere a culturilor duble? Pentru a crea cititorului o imagine cit de cit reală a amplorii acestor lucrări, vom apela la informațiile și relatările corespondenților ziarului nostru trimise la redacție în ultimele zile. Din toate acestea rezultă că in majoritatea unităților agricole există o puternică mobilizare de forțe manuale și mecanice la prășitul culturilor duble. Totodată, în zonele din sud-estul țării și pretutindeni în alte locuri unde este necesar continuă irigarea acestor culturi. Din păcate, nu sîntem în măsură să ne referim la stadiul acestor lucrări. Și aceasta deoarece între lucrările urmărite de Ministerul Agriculturii lipsesc tocmai cele de întreținere a culturilor duble, care, în fapt, sint de cea mai mare actualitate. Nu cumva organele de resort sint lipsite de un instrument de lucru important în a urmări și a asigura buna desfășurare în toate județele a lucrărilor de întreținere a culturilor duble ?în absolut toate județele, consiliile agroindustriale și unitățile agricole trebuie să manifeste maximă răspundere și exigență pentru executarea în cele mai bune condiții a lucrărilor de întreținere a culturilor duble. La prășitul manual și mecanic, la irigat, precum și la efectuarea celorlalte lucrări stabilite in , tehnologia fiecărei culturi, organele agricole județene, consiliile agroindustriale și conducerile . unităților agricole trebuie să asigure mobilizarea amplă a tuturor forțelor necesare, astfel încît în acest an favorabil să se obțină producții cît mai mari la toate plantele însămînțate în a doua cultură.
o "problemă mereu greuaceastă ex- la rezulta-

Constantin CIOCAN

DOLJ : Materiale 
refolosibile 

în circuitul productivPrin organizarea unor acțiuni de masă pentru colectarea materialelor refolosibile de la gospodăriile populației și din întreprinderile industriale din județ, prin sporirea numărului centrelor teritoriale de predare a acestor materiale și dotarea unor unități economice cu prese de balotat și brichetat șpanul s-a ajuns ca in perioada ce a trecut din acest an să se livreze, peste prevederile de plan, aproape 4 000 tone oțel, peste 100 tone aluminiu, 1 082 tone fontă, 46 tone alamă, 144 tone cauciuc, 23 tone bronz și alte materiale refolosibile de strictă necesitate economiei naționale. (Nicolae Băbălău).
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Prin secolul al XV-lea o hartă 
a Europei o reprezenta pe aceasta 
sub chipul unei femei. La mijlocul 
secolului trecut. Rosenthal înfățișa 
alegoric România revoluționară 
tot sub chipul unei femei. Simbo
lul, in materializarea lui plastică, 
expresivă, i 
semnificativ, 
se adăugau 
susținindu-se

era cit se poate de Istoricul si politicul 
acum geograficului 

___ ,___________ * reciproc. Din tot
deauna din podișul transilvan, ca 
dintr-o adevărată și viguroasă ini
mă. a pulsat apa nurilor irigind, 
asemenea venelor și arterelor unui 
corp, trupul ȚĂRII, hrănindu-l. 
Iar Carpații. fără nici un fel de 
conotație metaforici, s-au consti
tuit, cum. vom mai spune, intr-o 
autentică coloană vertebrală de 
susținere a formării și continui
tății poporului român.

De fapt, s-a observat de mult 
că așezarea geografică influențea
ză asupra caracterului și activității 
materiale și spirituale a popu
lațiilor. Este cazul, de exemplu, 
al rolului Nilului, să spunem, in 
dezvoltarea și configurarea origi
nală a culturii egiptene., fapt ob
servat încă de Herodot. Apoi al 

' așezării majoritar înconjurată de 
mări a Greciei ori Italiei.

Poporul român s-a format, cum 
bine se știe, in spațiul sud-est eu
ropean. pe cursul inferior al Du
nării, pe ambele clintiri ale Carpa- 
ților. Dar nici Dunărea, nici Car
pații nu i-au putut despărți pe 
români pentru că a existat și e.ris- 
tă un legământ temeinic și mul
tiplu motivat între pămint și oa
meni. Dar nu orice legătură, pen
tru că filozofiei populare li este 
străină concepția lui ubi bene, ubi patria.

Patria noastră înfățișează un te
ritoriu unic prin armonia și uni
tatea in diversitate a formelor de 
relief. Statisticienii au calculat că 
fiecare formațiune geografică de 
bază reprezintă cam o treime. 
Carpații noștri nu sint munți foar
te înalți, inaccesibili : dimpotrivă, 
vetrele satelor se ridică pină către 
vârfurile masivelor, viața fiind 
pretutindeni. Cum pe drept s-a 
spus, Carpații sint „cei mai uma
nizați munți din lume". Alte șiruri 
de munți. Alpii sau Pirineii. de 
pildă, constituie granițe etnice. 
Apusenii și Carpații. nu ! „Numai 
munții ce fac cumpănă apelor 
sint granițe despărțitoare între 
neamuri... Carpații și Munții Apu
seni. spunea P. P. Panaitescu. nu - 
formează o cumpănă a apelor, ei 
sint străbătuți de ape". De aceea 
ei au permis circulația lesnicioasă 
a omului de pe /un versant pe 
altul. Pe teritoriul actual al Româ
niei ei numără cam. 100 de trecă
tori și aproape 1 600 de depresiuni. 
Aici se organizau „târguri de două 
țări" ori „nedei", care reuneau 
locuitorii de pe ambele versante 
ale munților. încă in Antichitate, 
Lucius Florus. impresionat de le
gătura organică dintre munte si

cetatea dacică, scria că „dacii 
trăiesc nedeslipiți de munți" (daci iUhaerent montibus), iar o „țară" 
își ia denumirea de la ei : Muntenia. Intr-adevăr, istoria a con
firmat că in vremuri de război 
(iar acestea au fost nenumărate), 
Carpații au constituit cetatea naturală a neamului, „corona mun- tlum", cum ii numea incă HerodoL 
vatra continuității noastre etnice. 
Argumentul imbatabil il afla 
B. P. Hasdeu tot in cîntecul popu
lar. ce are pe toată întinderea lui 
geografică un singur și semnifica
tiv refren : „frunză verde" ; desi
gur. frunza verde din tot timpul 
anului a codrului de la munte.

De fapt codrul a constituit o im
portantă permanență geografică 
de conservare a istoricului, adică 
a vieții. Se știe că in vechime se 
mergea din Car păți pină la mare

om și natură stă in reciprocitate. 
Să reamintim doar cum Făt Fru
mos și Fata cea harnică ajută, in 
drumul lor către aflarea unui 
ideal, viețuitoare, plante etc. *si 
răspunsul de recunoștință al aces
tora nu intirzie să vină înzecit. 
Ni-l putem imagina pe eroul le
gendar al basmului românesc sau 
pe haiducill baladei fără cal. ori 
pe ciobanul mioritic fără ciine ? 
„Și de-aceea tot ce mișcă-n țara 
asta. rîul. ramul, / Mi-e prieten 
numai mie. iară fie dușman este..." 
ii spune Mircea lui Baiazid ; si 
adaugă o altă realitate în fața că
reia ar trebui să ne‘ cutremurăm 
cu fiecare rememorare : „N-avem 
oști, dară iubirea de moșie e un, 
zid / Care nu se-nfiorează de-a ta 
faimă, Baiazid

Intr-adevăr. toate confruntările 
la care ne-au obligat alții ne-auMesajeale permanenței

numai prin păduri. Această reali
tate de altădată s-a păstrat in 
memoria toponimică românească 
unde Teleorman înseamnă „pădure nebună**, Dîmbovița — „stejar**, Ilfov — „ariniș" și așa mai de
parte. Descălecatul, ca întemeiere 
de țară, este el însuși legat la noi 
de vinătoarea rituală a zimbrului, 
simbol al bogăției de faună a pă
durilor carpatine.

De aceea, datorită migrațiunilor 
s-a produs restringerea ariei ro
mânești tocmai in direcția munți
lor. Este demonstrat că popoarele 
migratoare, populații de stepă, 
s-au ferit în înaintarea lor de 
păduri. In acest context. Transil
vania. scria tot P. P. Panaitescu, 
a fost „simburele tare al unității 
românești, ...simburele regatului 
dacic, al provinciei romane Dacia, 
al unirii lui Mihai Vodă". Această 
provincie a fost menită să ne sus
țină unitatea, de unde și accep
tarea ideii de cetate in descrierea 
Ardealului de către Nicolae Băl- 
cescu.

„Cine stăpinește mijlocul, stăpâ
nește și marginile", spune o zicală 
românească. Și, intr-adevăr, depre
siunile mărginașe au ocrotit per
manențe și dezvoltări de etnogene- 
ză. In ele au continuat să trăiască 
dacii liberi, apoi obștile sătești, 
„romaniile". cum le numea N. lor- 
ga, și, in sfirșit. „țările" acestora 
la Hațegului, Făgărașului, Birsei 
și celelalte). •

Temeinicia legămintului dintre

aflat în mare dezavantaj din punct 
de ve9ere numeric. De cele mai 
multe ori proporția între ostașii 
români și armatele străine invada
toare era de l la 10 sau chiar mai 
mult. In aceste condiții de jla- 
grantă inegalitate, cel ce ne-a fost 
întotdeauna reazem statornic a fost 
tot pămintul românesc și geogra
fia lui, începînd cu legendara si 
eroica Tapae, adevărată Troie a 
geto-dacilor. Faptul a fost recu
noscut chiar de către invadatori. 
Aflăm astfel de constatări în Cronica pictată de la Viena ce deșerte 
și bătălia de la Posada dintre 
regele Ungariei Carol Robert și 
întemeietorul de țară. Basarab I 
(„Căci din cauza urcușului abrupt 
nu se puteau urca contra vlachilor 
pe nici una din ripele de pe amin- 
două laturile drumului, nici nu pu
teau înainta, nici nu aveau loc 
pentru fugă fiind făcute acolo 
capcane : dar erau în întregime 
presați ca niște pești in virșe, in 
mreje"), ori la cronicarul otoman 
Sa Adeddin in descrierea luptei de 
la Războieni (1476) : „Domnul, du- 
cind bogățiile țării in locuri pră
păstioase. a urcat și animalele de 
povară in locuri greu de umblat. 
Apoi, cu- netrebnicii pe care-i adu
nase. el s-a ascuns în păduri de 
nestrăbătut, pe unde și vintul tre
cător nu poate trece din cauza 
desimii copacilor. în adincul că
rora se putea ascunde o oaste nu
meroasă" etc.

In sprijinul afirmației de mai

Vă informăm despre

COVORUL MEHEDINȚEANîntr-o perioadă relativ scurtă, cooperativa meșteșugărească „Arta populară hedințeană" din de Aramă și-a dit, in țară și hotare, un pțestigiu. La țarea acestei s-a avut in vedere, in mod deosebit, valorificarea unei recunoscute tradiții, existente in această zonă a județului. în confecționarea covoarelor. Cu fiecare an, in funcție de cerințele mereu crescinde ale beneficiarilor. baza de producție s-a extins, activitatea unității s-a diversificat, ajungin- du-se, in prezent, la 26 de secții.— Colectivul nostru — ne spune Crăciun Trăilescu, președintele cooperativei — nu este prea mare ca * număr. în schimb, își are. de acum, un Ioc bine conturat în activitatea economică a orașului. O atenție deosebită acordăm întăririi disciplinei și ridicării gradului de calificare ale oamenilor. Realizăm în prezent produse cu consumuri și cheltuieli cît mai reduse și. in același timp, competitive.' solicitate in cantități tot mai mari de numeroși beneficiari.O bună parte din ^producția totală ce se

me- Baia dobin- peste frumos infiin- unități

realizează la cooperativa meșteșugărească „Arta populară me- hedințeană" se exportă. Solicitările tot mai mari au impus trecerea la înfăptuirea unui program de perspectivă, in care accentul se pune pe creșterea și diversificarea producției. Secția covoare din Baia de Arama și-a extins activitatea și prin lucrul la domiciliu, în localitățile limitrofe Obirșia Cloșani, Po- noarele. . Balta. Iz- verna. Bala, Rudina — unde există lucrătoare cu experiență în țesutul covoare- lor. S-au mai înființat incă două noi secții — la Orșova si Drobeta-Tr. Severin — care, de asemenea, și-ati mărit, la rîndul lor. ponderea activității la domiciliu.— Concomitent ritmică sarcinilor— ne spune Afrim, șefa covoare din Severin, pu-
realizarea integrală a de export Maria secției Drobeta-Tr. pe primul plan nem. in activitatea de fiecare zi, calitatea producției. Pină acum, produsele pe care le-am livrat au întrunit aprecieri unanime din partea partenerilor externi și nu am înregistrat nici un refuz de calitate. Permanent avem în vedere două obiective:

evocăm doar momentul pa- 
al recunoașterii de către 
a gloriei . voievodului ro- 
„Mircea ! îmi răspunde

sus sd 
tetic 
natură 
mân: , .
dealul : Mircea ! Oltul repetează. / 
Acest sunet, acest nume valurile-l 
priimesc, / Unul altuia îl spune ; 
Dunărea se-nștiințează / Și-ale ei 
spumate unde către mare îl por
nesc...".

Frumuseții și diversității ti 
adăugăm bogăția, roditoare cea na
turală. mereu exemplară cea uma
nă. De aceea această zonă distinctă 
carpato-danubiano-pontică a și fost 
printre primele din lume locuite 
de om. Cum știm, urmele unuia 
dintre cei mai vechi hominizi din 
Europa (circa 2 000 000 î.e.n.) au fost 
descoperite in stațiunea Valea lui 
Grăuceanu, județul Vilcea, iar viata 
organizată umană a avut pe aceste 
teritorii o continuitate neîntre
ruptă. Să amintim doar cum Arrian 
povestește că Alexandru cel Mare, 
pentru a putea înainta cu arma
tele intr-una din expedițiile sale 
la nord de Dunăre, a ordonat sol- 
daților să culce griul înalt și pl n 
de rod ce împiedica înaintarea. 
Adăugăm la aceasta și motivele 
mult rivnitei cuceriri a Daciei de 
către romani și ceea ce a însemnat 
aceasta pentru restabilirea echili
brului economic și financiar al 
Imperiului.

Pămintul românesc, prin bogă
țiile lui de sol și subsol, ne-a 

■impus și destinul de popor seden
tar. Piatra și lemnul munților au 
durat cetăți chiar și din biseric1, 
iar varul acestora primenește ca
sele și livezile de mai, pină la 
șes.

Varietatea și ponderabilitatea 
formelor de relief românesc l-au 
condus pe Lucian Blaga. în conti
nuarea ideilor lui Frobenius, ce 
stabilea relații intre peisaj și stilul 
cultural, la formularea unei origi
nale teorii a specificului național 
din cunoscuta-i metaforă a spațiului mioritic. Pentru gânditorul 
român matricea stilistică încor
porează plaiul înalt, orizontul on
dulat de succesiunea deal-vale, 
dorul după un „dincolo", cu ră
dăcini sigure în istorie, de unde și 
vibrația sa pe întreg spațiul geo
grafic. Matca stilistică a spiritua
lității românești astfel definite o 
constituie satul-idee, abstract, 
proiectat in ideal, cu prelungiri in 
mituri. „Elogiul satului româ
nesc" și al țăranului român din 
filozofia culturii românești interbe
lice nu era un elogiu gratuit, satul 
fiind nu numai „matricea, stilistică", ci și istorică a neamului nostru. 
Iată de ce Mihai Eminescu stringea 
in „Mai am un singur dor" o ima- 
girfe unică a peisajului in litera
tura noastră, nu paradoxal reunit, ci românește simțit. in care 
MAREA stă alături CODRULUI, 
iar TEIUL. IZVOARELOR.

Conf. univ. dr. 
Dumitru TIUTIUCA

Literatura pentru copii

între împliniri și promisiuni
I

cuși

Înde
pe de

diversificarea producției in funcție de solicitări și creșterea productivității muncii. Am dobindit un frumos prestigiu, pe care sîntem hotărîți nu numai să-I păstrăm, ci și să-l consolidăm tot mai mult, prin calitatea muncii noastre și a produselor pe care le realizăm.Cu puțin timp în urmă, în orașul Baia de Aramă s-a dat în folosință un nou și modern complex meșteșugăresc, cu noi secții, in cadru! căruia secției de covoare i s-au repartizat semnate spații producție. S-au creat, astfel, condiții pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan ce revin unității acest an. Este. 1'apt, angajamentul pe care și l-au asumat, în cadrul întrecerii socialiste, cei care își desfășoară activitatea in cadrul cooperativei meșteșugărești „Arta populară mehedințeană". Sporurile de producție înregistrate lună de lună demonstrează, cît se poate de convingător că aici muncește un colectiv harnic și destoinic.
Virqillu TATARU corespondentul „Scînteii"

PRIVIRE DINSPRE
(Urinare din pag. I)Specialiștii sosiți acum pentru analiză cunosc drumurile și potecile vechiului sat. se și răspindesc in grabă către punctele fierbinți — șantiere sau doar începuturi de șantier... Rămin doar la primărie cițiva. Pe masa primarului se întinde o hartă, în jurul ei se discută. Rețin că la temeliile noului oraș nu se _ așază doar betonul și cărămida, ci, înainte de toate, o mare cantitate de gindire creatoare, de pasiune.Plec pe șantierul noilor blocuri. Le privisem de pe Dunăre. Arătau superb. Le văd acum de aproape. Unul e locuit deja. Trei sint in faza de finisări. Al cincilea se ridică acum, al șaselea e Ia fundație. Privesc ansamblul. apoi inchid ochii și imi imaginez că mă afiu aici peste cinci ani, cind totul va fi fost sfințit de viață, cind pe marginea aleilor vor fi crescut copacii și florile, cind pe alei vor fi plimbate cărucioarele cu nou-năs- cuți și vor alerga minibicicletele. Deocamdată însă mă trezește din reverie larma glasurilor din jur.Fac cunoștință cu ' Constantin Pirvu. maistru constructor din Tui- cea. A venit aici acum aproape doi ani și a pus primele cărămizi la temelia noului oraș, imbogățindu-și astfel palmaresul. ’Las’ că nici cele făcute pină acum n-au fast mai prejos. A construit la Tulcea nenumărate blocuri de locuințe, un spital, un hotel și altele. Aici e mai. greu, desigur. Totul trebuie adus de la mari distanțe. Și numai pe apă, locurile de depozitare a materialelor pe țărm

sînt puține și înguste. Sint. desigur, și alte probleme, multe, grele uneori... Dar unde s-a mai văzut șantier fără probleme ? Pirvu este insă înzestrat cu ceva rar : răbdare. Multă, foarte multă. Iată-1 și acum : calcă apăsat, senin, vorbește puțin, dar știe ce spune, lasă in urma sa lucrurile perfect limpezite...Mă întorc la primărie. îmi copiez, de pe hartă, lista noilor dotări prevăzute pentru viitorul oraș : sediu politico-administrativ. poștă, grădiniță. creșă, liceu agroindustrial, saiă de sport, cantină-internat. casa de cultură, casa pionierilor, grădină de vară, hotel, piață agroali men tară, debarcader. parc. far... Și incă altele. Cit de lung și complicat se arată a fi de pe acum „inventarul" viitorului oraș !Dar vremea trece, se apropie ora ședinței. Pornim spre un alt capăt al așezării, cam pe unde va fi una din cele două platforme economice. O parte din drum il străbatem pe ceea ce a și apărut ca arteră definitivă, modernizată. O șosea construită după alte canoane tehnice față de cele clasice : mari și grele plăci din „beton, prefabricate și montate apoi ca intr-un joc de domino. „Altfel nu se pot construi drumuri aici — mi se explică. Terenul e moale în profunzime..."Ședința. Toți cei de pe vapor, plus localnicii implicați cu răspunderi in programul de construcții. Se pare că lucrurile s-au mai clarificat. Toți beneficiarii de investiții trebuie să-și precizeze de urgentă necesarul consumurilor de apă. de energie etc.

im școala muncii. (Instantaneu la cercul de confecții de la Palatul și șoimilor patriei din Capitala) pionierilorFoto : Agerpres
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Telejurnal • In intimplnarea zilei 
de 23 August
Actualitatea în economie. Cinci
nalul 8 — înfăptuirea poli revo
luții agrare — obiectiv prioritar al 
întregii activități din agricultură 
Copiii — bucuria și tinerețea na-

VIITORpentru a se concepe, într.-un sistem unitar, utilitățile viitorului oraș. Se stabilesc termene și responsabilități.Seara ne plimbăm, primarul și reporterul, pe „strada mare*1. El. Vladimir Nicolau, primarul chilian de baștină, face ce face și mă aduce mereu prin fața noilor blocuri. .Și ziceți că vă plac blocurile noastre?* Sau: „Nu-i așa că-s frumoase?". Apoi îmi explică : „De anul viitor începem să construim și aici, pe strada mare. Aici, blocurile or să aibă la parter magazine frumoase, ca la oraș..." După care, intîlnind un tinăr :— Uite, el s-a și mutat la bloc...Exact : cine sînt acești primi locatari ai noilor blocuri ?— Mihai Gheba.— Profesia ?— Electromecanic la stația de pompare.Absolvent al liceului agroindustrial, Mihai Gheba s-a însurat aici, soția e localnică. Copilul, pe care il așteaptă va fi înscris în acte cu o adresă ce sună „ca la oraș" : blocul C 1. a- partament 6. Un alt locatar : Paul Naumov. învățător. După care : li- niorul de la telefoane. .Gh. Barcan. Și fratele său, Ion Barcan. căpitanul portului. Și alții. Vor fi, pină la sfir- șitul anului. 95 de noi apartamente.La Chilia Veche suflă azi un vint dinspre viitor, un vint al înnoirilor.A plecat de citeva ore nava specialiștilor. alte nave au sosit insă intre timp. Cu materiale, cu utilaje, cu oameni. Ion Barcan, căpitanul portului. pe micul său ponton, are mult de lucru. Cum n-a avut niciodată. Cum va avea mereu de aici încolo.
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țlunil noastre. Reportaj realizat In 
municipiul Bacău
Invitație la operă (color). Pagini 
celebre din creația de operă și 
balet
Zimbrii Carpațllor (color). Auto
turismele de teren ARO. Documen
tar. O producție a Studioului de 
film TV
Telejurnal 
închiderea programului

Contactul ra, dar și la aceasta, lorilor, dar criteriilor de descoperire și apreciere, pătrunderea înțelesurilor unei interpretări. dar și familiarizarea cu mijloacele care tuiesc. iată citeva deri de orizont pe ... _ poate profila, la niveluri diferențiate, educația muzicală. Nu le rememorăm acum doar in scopul unor configurări generale ale traseelor, ci pentru a schița locul și rolul uneia dintre cele mai interesante și consecvente activități din acest domeniu. Este vorba de cursul de Cultură muzicală pe cale îl înglobează. in cadrul secțiunii a IlI-a. „Cultură generală*1, programul Universității cultural-științifice București. —Există deja o tradiție privind acest curs care numără aproape un sfert de veac de existență, polari- zind in realizarea sa contribuțiile generoase ale muzicienilor Uniunii compozitorilor și muzicologilor, Conservatorului prian Porumbescu". monicii Operei de artăadică

cu capodope- drumul pină conștiința va- și stabilirea

„George Române, ..George în mod

o alcă- deschi- care se

„Ci-Filar- Enescu", Liceului Enescu" practic

Cartea pentru copii este rezultatul unui proces e- volutiv, de la simplu la complex, de la puțin la o adevărată producție de masă, așa cum ne apare m momentul de față, cind in spațiul editorial se acordă un loc distinct cărții pentru copii, atit prin înființarea unei instituții proprii — editura „Ion Creangă*1 — cît și prin remarcabila preocupare a altor- edituri de a face loc in planurile lor unor lucrări dedicate copiilor. Se poate vorbi eu indreptățire de existența unui autentic 
complex de creație și edita
re al cărții pentru copii, al cărui fundament se află in politica educațională de ansamblu a tării noastre cuprinsă in documentele programatice ale partidului, îngemănare organică a unei profunde creativități, rezultat ăl participării tuturor generațiilor de autori din cele mai variate domenii. Rezultatul acestei conlucrări, cu niveluri diferite de realizare, îl regăsim în cartea pentru copii, oferită lor, și nu numai lor, în librării sau biblioteci, un univers fascinant, plin de frumuseți șl învățăminte, ce se cere a fi explorat periodic din perspectivă critică.Complexitatea domeniului apare evidentă oricui se aventurează pe acest tărîm ; cartea pentru copii se dorește integrală, dar această calitate se obține nu prin cultivarea enciclopedicului, ci prin specializare multifuncțională, prin abordarea unor aspecte foarte diverse, cu mijloace corespunzătoare. Copiii au egală nevoie de cunoștințe practice, deprinderi folositoare, dar și de cultivarea frumosului, de satisfacerea curiozității, a fanteziei și visului. Nu lipsesc, de a- ceea, cărțile de formare științifică și tehnică, desigur la un nivel incipient, cărțile de povești și aventuri, literatura in ansamblu — cu genurile predominante de poezie și proză — care continuă să reprezinte cea mai importantă ților copilăriei. La carte de inițiere,pentru copil a păstrat cel mai mult această caracteristică, preferind să definească plastic abstracții, să folosească zimbetul sau su- risul pentru a intra în lumea de basm a cuvîntului scris. Pină la un anumit moment chiar, cărțile copilăriei se confundă cu un basm, au ceva din vraja indefinibilă a poeziei. De aceea, ne vom și opri pentru inceput la poezia copilăriei. Ia poezia pe care o aflăm intre conertile cărților oferite copiilor.în ansamblu, astfel de cărți adună intr-un conglomerat creații originale românești contemporane, reeditările unor lucrări devenite clasice ale unor autori dispăruți sau în viată. tălmăciri din alte limbi. O Jflctură Integrală a ne-ar putea duce la statarea existentei oferte corespunzătoarerințelor diverselor trepte de vîrstă. Poeții clasici români sînt bine reprezentau în colecții de largă popularitate. „Biblioteca școlarului11 sau „Biblioteca pentru toți copiii**, alcătuitepentru a sprijini, prin lec- ' în volume selective la editură. Din culegerea „Min- dria de a fi pionier** reținem versuri de cinstire aduse tării „mîndră* și frumoasă, / ce strălucește astăzi ca o stea, / Prin tot ce bravul său popor creează, /

realizate, de cele mai multe ori, de critici și istoriei literari de prestigiu. Poezia clasicilor se adresează și copiilor de virstă mică cu lucrări în care textul este însoțit de o bogată și expresivă grafică realizată cunoscuți artiști plastici. S-a realizat, in acest domeniu, o simbioză fericită între poeți și artiști plastici în lucrări de referință ale genului. Să amintim, de asemenea, reeditările unor volume reprezentative ale unor cunoscuți autori de cărți pentru copii (Elena Farago. Otilia Cazimir, Aron Cotruș, Nicolae La- biș, Magda Isanos) sau unele traduceri din lucrări străine de autentică valoare.și avem o imagine cuprinzătoare poezieidedicate copiilor.Poezia originală, aparți- nînd scriitorilor contemporani, este larg reprezentată sub auspiciile editurii „Ion Creangă**. Eforturile colectivului redacțional de a

a reprezentării clasice în cărțile

E România, și e țara mea" („Țara" de Daniela Mincu- lescu, Fintinele, Prahova), părinților, bunicilor, învățătorilor : „Cu fața zimbi- toare / Ca dimineața albas- . _ . tră, / Așa ărată-ntruna / de’ Învățătoarea noastră" („învățătoarea" de Tudorel Va- siliu, Galați), poezii cultivă sentimentele prietenie, pasiunea p______muncă. Publicind creațiile copiilor, editura își asumă misiunea unui îndrumător calificat, apt să selecteze cele mai izbutite versuri și să le supună atenției publicului larg.Cartea originală de poezie cunoaște la editură un ritm susținut de apariții, cu participarea a numeroși poeți din cele mai diferite generații, intr-o paletă stilistică diversă, cu o gamă largă de sentimente specifice vîrstelor copilăriei, m prezentări din cele mai interesante. încercarea de a surprinde universul copilăriei aduce în poezie o mare încărcătură ludică ; asis-

care de pentru

CARTEA DE POEZIE

partea a căr- origine cartea

lor con- unei ce

stringe în jurul său scriitorii reprezentativi, atit pe cei specializați cit și alți cunoscuți poeți atrași doar ocazional de acest domeniu, s-au materializat în carea unor lucrări interes. Multe din cărți se adresează ______sensibilității copiilor prin versuri încărcate de emoție și vibrantă căldură interioară ; ele cultivă dragostea pentru părinți ți profesori, cinstesc pasiunea pentru învățătură și muncă, deșteaptă și . sporesc sentimentul iubirii de țară. O cuprinzătoare antologie. „Prinos Partidului**, se constituie intr-un cald omagiu adus de poeți aniversării a 65 de ani de la înființarea partidului. Versuri angajate, de autentică vibrație patriotică sînt oferite în dar copiilor : „Partid, lumina noastră, viața / Acestei țări cu zări senine, / Ca floarea-soarelui ni-i fața, I. Rotită veșnic către tine. / I Copilărește de-ți vom spune / Și cam stîngaci, să nu te mire : / Tu ești ce-avem mai drag pe lume, / Ești drumul drept spre fericire** (Ion Brad : „Sîntem întotdeauna gata"). Cinstirea și prețuirea devin adevărat imn de slavă : „Fii slăvi- tă-n veci, lumină I / Pace-n veci slăvită fii, // Tu, ce crești copiii noștri, / spi- ce-nalte. aurii ! / / Fiislăvită. Libertate ! / Slavă celor ce-au luptat. / ca să cînte ciocîrlia ' în văzduhul liberat ! / / Slavă — slavă, pururi slavă ' celui ce ne-a dezrobit ! / Slavă. slavă, pururi slavă / neînvinsului Partid !“ (Eugen nu : „Fii slăvit**), rilop profunde ale lor unor cunoscuți se adaugă cîntecul al poeziilor realizate de copii și publicate periodic

publi- de larg aceste direct

Jebelea- Acordu- versuri- poeți li cristalin
turl adecvate. programa școlară. De-a lungul anilor au apărut culegeri din poeziile lui Eminescu, Arghezi, Alecsandri, Coșbuc. Octavian Goga. ș.a. însoțite de ^scurte studii introductive.

tăm la o copilărie sui- generis, inventată in mare parte sub forma unui frumos joc. O carte intitulată chiar „Poezii — jucăru pentru cei mai mici copii" vorbește despre o „Țară— Copilărie" încărcată de mi- cile-lucruri-mari. Căpșuna are pistrui, casa bunicii miroase a gutui și levănți- că, viețuitoarele vorbesc, totul amintind de „lumea din povești" cu „Un motan purtînd caftan / De mai bine de un an, / O rățușcă stînd în cușcă ,/ Precum tigrul care mușcă / O păstaie cam bălaie... / p balenă cu antenă / ...Un covor plutitor" (Daniela Crăsnaru : „Lumea din povești"), care reînviază în povestea în versuri. în același spirit. Gheorghe Tomozei scrie o „Carte de motanică", al cărei personaj este pisoiul Chimiță, Ion Horea povestește în „Guguștiucul" în- tîmplări din lumea copilăriei, ca și Grete Tartler in „Tîrgul de animale mici". Toate aceste cărți, purtînd amprenta personalității autorilor, se constituie într-o direcție unitară a liricii pentru copii, căreia îi aparține, de la Arghezi încoace, o întreagă poezie unde mai pot fi amintiți : Ștefan Aug. Doinaș, Ana Blandia- na. Gheorghe Istrate, Constanța Buzea. Elena Dragos. Tiberiu Utan ș.a. Fără îndoială, acestei poezii i se pot afla multe merite, ea reușind să capteze interesul. să facă un prieten din lectură și să moralizeze prin aluzii : „chiar de pare șugubeață, / cartea asta-i de povață, / Iar citind-o, vei afla / cum să iei ce-i bun din ea“ (Passionaria Stoicescu : „Către tine, pui de om“).Scrise la nivelul de înțelegere al copiilor, aceste cărți nu se „copilăresc" de- cit pentru a-și lăsa învățăturile și frumusețile mai aproape de inima copiilor. Nu- lipsește nici adresarea directă a unei poezii care cultivă sentimentele ma-

jore./propune modele: „Am in lume două mame : / Tu și Patria de vis / / ...Maică dulce. Țară sfîntă, / Nu- me-n nume scris frumos, / Vă rămin pe totdeauna, /. Amindoror credincios” (Virgil Carianopol : „Cintec pentru mama"). Cultivată cu grijă, fără retorică didactică, 0 asemenea poezie incită la dialog numai atunci cind află și imaginea fericită in stare să capteze interesul.Din păcate, intilnim în lirica pentru copii și imaginile plate, prea puțin atractive, ale versului descriptiv: „El are un topor la bnu, / pe umeri un limpede riu / și are in priviri iubire ;■ / eu sint nebun de fericire..."; sau prozaice, nestrăbătute de nici un fior : „Oriși- unde-n jurul meu / văd că am ce face, / și nu umblu ' teleleu, / mie munca-mi place". Evident, asemenea versificări n-au cum să se mențină la o tensiune lirică înaltă, tratează sensibilitatea copilului într^un mod simplist. Asemenea inegalități se datorează intr-o a- numită măsură și extinderii excesive a unor volume care duc, inevitabil, la di- luție. la lipsă de valoare. Poezia pentru copii se cere a fi esențializată. de altfel ca întreaga poezie, refuzind orice corp străin, improvizația. lipsa de sinceritate. A te ridica la nivelul înțelegerii copilului este calitatea supremă a acestei poezii de care numai autenticii poeți, marii pasionați s-au putut apropia. Surprinde, în acest sens, o a- numită predilecție pentru cărți mari, greoaie, unde și poeziile bune, atractive se pierd intr-o masă de versuri ce sperie chiar și pe mai încercații cititori.„Fenomenul cantității", sesizabil in ansamblu in cartea de poezie originală, se subțiază atunci cind este nevoie de acele lucrări din clasici cuprinse in programa analitică școlară. Deși reprezintă un sprijin real pentru elevi, fiind adesea suficient de cuprinzătoare, oferite la prețuri accesibile, frecvența editării unor asemenea lucrări este îngrijorător de mică. Anul trecut. de pildă, numai două lucrări au apărut în colecțiile ■ „Biblioteca școlarului" și „Biblioteca pentru toți copiii", iar anul acesta este prevăzut același număr de titluri. în ritmul amintit vor fi necesare decenii pentru a trece prin cele două colecții cei mai importanți poeți români cuprinși în programa școlară. ' Să reținem. în același context, prezentarea grafică, calitatea hîrtfei și a tiparului. care nu răspund întotdeauna gustului și preferințelor copiilor și chiar altor realizări ale editurii remarcabile în acest domeniu. in ultimii ani.Poezia adresată copiilor are slujitorii ei devotați și. adesea, valoroși. Multi oferă copiilor, an de an. atit de mult așteptatele versuri în care să se regăsească in toată plinătatea universul dinamic al copilăriei. Poezie de suflet, poezie memorabilă. poezie de reținut toată viața. Nimic nu va pătrunde atit de sigur in memoria copilăriei ca un. vers sau o poezie frumoasă. „povești și doine, ghicitori, eresuri**.... cum își amintea marele nostru poet.
Emil VASIEESCU^y

• ADNOTĂRI •

ale tuturor instituțiilor de profil din Capitală. Cit de sumară ar fi retrospectiva pe care ne-o propunem, trebuie să apreciem considerabilul volum de muncă specifică, în cele opt prelegeri lunare care acoperă un fond tematic vast și atractiv, organizat după criterii

geri care detaliază aspectele specifice : „Muzica pe teritoriul României în antichitate și in evul mediu", „Făuritori ai culturii muzicale românești moderne", „Muzică și societate", „O- rientări in gindirea 'muzicală actuală", „Muzica contemporană și motivațiile ei

vioară și pian) sau prezentarea succeselor românești peste hotare („Cu muzica românească și interpreții noștri prin lume**, „Tineri interpreți și tradiția școlii instrumentale românești'*, „Vocile tinere**). La realizarea conferințelor semnalăm prezențe de prestigiu
Educație .și cultură muzicală
metodologice vizind completarea activităților școlare, studențești sau ale caselor de cultură de sectoare, tmbinarea. dintre prezentarea teoretică și documentul muzical este definitorie, constituindu-se ca un ghid practic de edificare a educației viitorului meloman, chemat să devină un receptor certelor și muzicale.Să facem cursiune inmaticii prezentate în ultimii ani. Iată citeva titluri generice ale principalelor cicluri, dezvoltate pe parcursul mai multor prfele-

treptat avizat al con- spectacolelo.ro scurtă !n- lumea proble-

estetice", „Sensurile muzicii" (anul universitar1984— 1985). „Continuitatea și originalitatea muzicii românești in contextul artei universale". „Muzica — artă semantică". „Muzica — morfologie, stiluri, estetici", „De la Ars Antiqua la... muzica rock ?", „Sunetul și mișcarea — generatoare ale fenomenului coregrafic" (cursuri adăugate in anul universitar1985— 1986). La acestea, in completarea tematicii, se alătură programe comentate de artă interpretativă, cum ar fi „Integrale de autor" (Bach, Handel. Mozart — Sonatele pentru

printre muzicienii noștri aparținind tuturor generațiilor in activitate — Va- sile Tomescu. Octavian La- zăr Cosma, Dumitru Capo- ianu, Doru Popovicii Petre Codreanu, Eugen Pricope, Gh. Firea, Vladimir Deve- selu. Dan Scurtulescu. Fred Popovici, Maia Ciobanu, Sorin Lerescu. Nu lipsite de interes sînt și cursurile duminicale destinate special elevilor, prefațate de prof. Gabriela Stepan și Georgeta Sandu, podiumul de concerte al minunatei săli Dalles devenind o autentică tribună a tinerelor generații de interpreți. De altfel, participările inter

pretative polarizează nume importante ale vieții noastre muzicale, completînd „pe viu" argumentele audițiilor de discuri sau benzi înregistrate. Volumul de muncă organizatorică, precum și cel al colaborărilor este impresionant pentru cel care caută să pătrundă întreaga semnificație a a- cestui curs. Urmărindu-i desfășurarea, an de an, nu se poate să omitem unicitatea' acțiunii pe plan republican. prin periodicitate. interes și consecvență.De ce au fost necesare aceste consemnări acum ? Pentru că există undeva și o constantă a modestiei care duce la o anume lipsă de popularizare a acțiunilor. Pentru Universitatea cultural-științifică, dar și pentru instituțiile solicitate să colaboreze, cursul de „Cultură muzicală" este încă prea puțin valorificat. Or. educația muzicală ne apare prea importantă pentru a lăsa să se piardă intr-un cvasianonimat a- ceastă acțiune care are toate argumentele profesionale pentru a deveni o manifestare prestigioasă in viata culturală românească contemporană.
Dr. Grirjore 
CONSTANHNESCU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 
cu tovarășul William Kashtan,

secretar general al Partidului Comunist din Canada

Cronica zilei

(Urmare din pag. I)noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, pentru eliminarea celor existente, pentru reducerea armamentelor convenționale și a cheltuielilor militare, pentru crearea unui climat de încredere și securitate.în cadrul convorbirilor a fost reafirmată hotărirea Partidului Comunist Român.și Partidului Comunist din Canada de a milita pentru
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 

cu tovarășul Mouhammed Harmel, 
secretar general al Partidului Comunist din Tunisia

(Urmare din pag. I)ar reprezenta o contribuție importantă la afirmarea unei politici noi, de destindere, înțelegere și largă colaborare între națiuni, la realizarea unei lumi fără arme și fără războaie.în legătură cu situația din Africa, a fost evidențiată solidaritatea celor două partide cu lupta poporului na- mibian, sub conducerea S.W.A.P.O.,
VIAȚA ECONOMICO-SOCIAȚA
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

î /DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF
BARAOLT : Cărbune 

peste prevederiHarnicul colectiv al minerilor din Bazinul carbonifer al Baraol- tului, însuflețit de înflăcăratele chemări ale secretarului general al partidului de a da țării cit mai mult cărbune, și-a realizat, încă în cursul primei decade din această lună, sarcinile de producție pentru cele 7 luni ale anului. Ei au obținut suplimentar o cantitate de peste 44 000 tone cărbune. Prin folosirea rațională a utilajelor șl a forței de muncă, s-au redus cheltuielile materiale la 1000 lei producție-marfă cu 71,6 lei. Totodată, productivitatea muncii a înregistrat un spor de peste 14 la sută. (Constantin Timaru). ,
MUREȘ : 3 000 

apartamente la sateîn ultimii ani, satele mureșene au cunoscut, asemenea tuturor așezărilor rurale ale țării, profunde prefaceri înnoitoare. O serie de localități, între care Iernut, Săr- mașu, Sîngeorgiu de Mureș, Miercurea Nirajului, Ungheni, Țin- dari, Sîngeorgiu de Pădure, Deda, Band și multe altele, au devenit, în ultimele două decenii, adevărate centre de polarizare urbană. De remarcat că, in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului și pină in prezent, pentru specialiștii din satele mureșene au fost înălțate aproape 3 000 de apartamente confortabile. Totodată, spațiile comerciale au crescut la peste 100 000 mp, iar suprafața unităților prestatoare de servicii către populație a sporit, în aceeași perioadă, de circa 7 ori. (Gheorghe Giurgiu).
OȚELU ROȘU : Inițiative 

de mare eficiențăRealizarea sarcinilor de producție ce revin fiecărui colectiv muncitoresc în actualul cincinal implică și aplicarea consecventă a unor valoroase inițiative muncitorești. O dovadă a marilor disponibilități existente în acest sens ne este oferită de colectivul întreprinderii metalurgice „Oțelul roșu". Aici, prin aplicarea cu bune rezultate a inițiativei „fiecare inginer și tehnician să rezolve un studiu echivalent cu cel puțin retribuția pe un an", au fost finalizate in ultimul timp o serie de studii cu o economie postcalculată de aproape 10 milioane lei. (Ion 1). Cucu).
MUNCA OAMENILOR SPRE

(Urmare din pag. I)ții. între care unul de importantă națională si. desigur, exploatările miniere. Un liceu de prestigiu care poartă numele lui Avram Iancu. o casă de tultură. un muzeu, cjne- natograf, zone de agrement modernizate, o formă ine- ită de publicistică, revista orbită Agora, care deja -a făurit un renume, /înd numeroase semnalări comentarii in presa scri
VRANCEA. La Focșani, în organizarea Consiliului Central al U.G.S.R., în colaborare cu Asociația cineaștilor și Institutul de artă teatrală București, a avut loc un curs de instruire și perfecționare pentru instructorii de cineduburi din întreprinderi, cluburi muncitorești și casele de cultură din județele tării. Programul a cuprins proiecții de filme realizate de ci- neamatori, dezbateri, vizite de documentare in întreprinderi și instituții. (Dan Drăgulescu).HUNEDOARA. La Sarmizegetusa s-a încheiat prima serie a Taberei de arheologie organizată pe această vatră strămoșească de istorie de către Muzeul județean Deva în colaborare cu Inspectoratul școlar 

întărirea unității, solidarității și colaborării dintre partidele comuniste și muncitorești, bazate pe principiile deplinei egalități în drepturi, încrederii și stimei reciproce, respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora în mod independent, fără nici un amestec din afară, linia politică, strategia și tactica revoluționară, în conformitate cu realitățile și condițiile specifice istorice, naționale și sociale din țara respectivă.Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 

pentru obținerea Independenței, cu lupta tuturor popoarelor africane pentru lichidarea colonialismului, abolirea politicii rasiste și de apartheid, pentru consolidarea independenței lor naționale și înaintarea pe calea progresului economic și social.în timpul Întrevederii a fost relevată însemnătatea întăririi colaborării și unității de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare, a statelor nealiniate, în vederea soluționării globale

BUZĂU : Realizări 
ale constructorilorCa urmare a organizării judicioase a muncii și mai bunei aprovizionări tehnico-materiale, a mobilizării exemplare a constructorilor de pe șantierele noilor obiective de investiții din județul Buzău, a colaborării fructuoase cu unitățile beneficiare, în perioada care a trecut din acest an au fost puse în funcțiune, peste prevederi, noi capacități de producție. Cu cele mai bune -rezultate se înscriu colectivele de oameni ai muncii căre-și desfășoară activitatea la noile obiective de investiții de la Schela de foraj Berea, întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate și întreprinderea „Metalurgica*'. (Stelian Chiper).

TELEORMAN : Sporește 
zestrea edilitarăîn zonele centrale ale municipiilor Alexandria și Turnu Măgurele și ale orașelor Roșiori de Vede și Videle s-au dat în folosință peste 400 de noi apartamente z moderne și confortabile. Cu acestea, numărul apartamentelor puse la dispoziția oamenilor muncii din localitățile teleormănene in răstimpul cea trecut de la Congresul al IX- lea al partidului se ridică lă'aproape 28 000. în prezent, în mai multe localități urbane și rurale se află în diferite stadii de execuție încă 400 de apartamente situate în blocuri prevăzute la parter cu unități comerciale și prestatoare de servicii. (Stan Ștefan).

BOTOȘANI : Complex 
meșteșugărescîn centrul civic al municipiului Botoșani a fost pus la dispoziția populației un modern complex al cooperației meșteșugărești. în cadrul acestuia funcționează 24 de unități de producție și de servicii pentru . populație. Tot aici, s-a amenajat pentru public, o sală de gimnastică medicală. (Silvestri Ai- lenei).

BRAȘOV : Tabără 
studențească in Bucegiîn zona masivului Bucegi s-a deschis Tabăra națională studențească de refacere a marcajelor și potecilor turistice. Tabăra, organi

să precum și la Radiote- leviziune. Scriitori, oameni de cultură și artă, cercetători științifici au fost invitați să participe la manifestările acestei forme inedite de participare la festivalul „Cîntarea României". iar contribuțiile acestora s-au bucurat de succes, firesc în acest mediu cu adevărat interesat de noutate și frumos.Oraș cu vechi tradiții culturale — la o editură din Brad a văzut cîndva lumi-

FOLOSUL LORna tiparului prima traducere româhească din Mal- raux. și nu oricare, ci chiar Condiția umană — Bradul, asemenea tuturor așezărilor patriei, a cunoscut o adevărată trezire la viata activă atunci cînd locuitorilor săi 11 s-au propus Obiective noi, concrete, li s-au trasat linii directoare de activitate, anume — in perioada atît de însufieți- toare ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului. Este emoționant să vezi cum aici. Ia Brad.
CARNET CULTURAL

județean. Au efectuat cercetări arheologice și lucrări de conservare a obiectelor descoperite din secolele II-III e.n. specialiști de la Muzeul județean și Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, ajutați de elevi ai Liceului industrial nr. 1 din Lupeni, care au predat acum ștafeta colegilor lor de la Liceul industrial Petroșani. (Sabin Cerbu).TIMIȘ. La Biled a fost organizată o tabără de creație la care au participat 50 de artiști plastici amatori din județele Arad, Mara

William Kashtan au subliniat dorința celor două partide de a dezvolta colaborarea dintre ele, de a conlucra cu partidele socialiste, social-democrate, cu toate forțele progresistei antiimperialiste In lupta pentru pace, pentru progresul economic și social al tuturor- popoarelor, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.La întrevedere a participat tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

a problemelor subdezvoltării, inclusiv a datoriilor externe extrem de mari ce împovărează aceste țări, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale, care să asigure propășirea mai rapidă a tuturor popoarelor, îndeosebi a celor rămase în urmă.La primire a luat parte tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

zată de Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, reunește studenți din centrele universitare Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și .București. Timp de 15 zile, studenții vor reface marcajele, potecile și podețele din zona nordică a masivului Bucegi. (Nicolae Mocanu).
NEAMȚ : Bază 
de tratamentLa stațiunea balneoclimaterică Bălțătești, județul Neamț, a fost înființată o bază de tratament stomatologic complex, prima de acest fel din țară, care asigură pacien- ților, între serviciile medicale de specialitate, tratamentul și profilaxia unor boli dentare, între care parodontopatia. Așadar, cei care vin în stațiune pentru cură balneară beneficiază și de tratarea unor boli dentare. (Constantin Blagovicl).

ARGEȘ : Drum turisticîntre Cimpulung și Curtea de Argeș s-a dat în exploatare noul drum turistic ce leagă cele două localități și se intersectează cu traseul care duce spre Transfăgărășan. Noua cale rutieră este mai scurtă cu 15 kilometri. în același timp, prin construirea noului drum s-a ușurat mult transportul cărbunelui d|n zonă și au. fost redate circuitului agricol importante suprafețe de teren. De notat că pămintul și pietrișul excavat au fost folosite la modernizarea traseului, reducin- du-se și pe această cale cheltuielile de construcție. (Gheorghe Cîrstea).
Succese ale constructorilor 
hidrocentralei de la VoilaConstructorii brașoveni ai hidrocentralei Voila de pe Oltul superior au încheiat lucrările de beto- nare ale blocului de montaj din centrală, ceea ce va permite trecerea intr-un timp scurt la montajul utilajelor tehnologice. De asemenea, s-a început betonarea barajului devărsor al centralei, cu 20 de zile mai devreme decît prevederile din grafic. Se fac intense pregătiri pentru trecerea la betonarea digului drept al centralei. Demn de relevat este faptul că această lucrare se va. realiza cu ajutorul unei instalații concepută și realizată in țară. (Nicolae Mocanu).

SI AL TĂRII* —munca oamenilor este spre folostd lor și al tării, cum cultura românească are rădăcini perene si puternice. Aceasta este posibil numai într-un climat bun. democratic, de prețuire a valorii supreme — Omul. Temeinicia este un cuvint în firea lucrurilor in preajma odihnei lui Iancu, a gorunului lui Horea, a prezenței Iul Crlsan. Aici, la Brad, oamenii pot spune : „E bine, avem in față viitorul. Un viitor pregătit temeinic".

mureș și Timiș. Timp de 10 zile, munca și viața colectivelor din unitățile economice de pe raza acestei comune bănățene, inclusiv activitatea petroliștilor de la Șan- dra, au constituit prețioase izvoare de inspirație. Lucrările realizate cu acest prilej sint reunite inlr-o expoziție. (Cezar Ioana).TELEORMAN. împlinirea a 600 de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Mircea cel Mare prilejuiește organizarea în mai .multe localități urbane și rurale a unor

La Bucureștj, au avut loc, în zilele de 28—30 iulie, lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte economice româno-chiliene. Cele două delegații, conduse de președinții părților în comisie, Nicolae Andrei, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Ramon Valdes Rosas, subsecretar la Ministerul Relațiilor Externe din Chile, au analizat posibilitățile de dezvoltare a cooperării economice româno-chiliene, de lărgire și- diversificare a schimburilor bilaterale de mărfuri.La încheierea lucrărilor a fost Semnat protocolul sesiunii.în timpul șederii în țara noastră, conducătorul delegației chiliene la lucrările Comisiei mixte a fost primit de Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ilie Văduva, ministrul afacerilor externe. Adrian Stoica, ministrul industriei petrochimice. precum și la conducerea Ministerului Industriei Chimice.
vremea

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 31 iulie, ora 21 — 3 august, 
ora 21. In țară : Vremea va fi în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil. Aver
se Izolate de ploaie, Însoțite de descăr
cări electrice se vor semnala Îndeosebi 
In zonele de deal și de munte în prima 
parte a intervalului. Vintul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
maxime, diurne, vor fi cuprinse intre 
24 și 34 de grade, iar cele minime vor 
oscila intre 10 și 20 de grade, izolat mai 
coborîte in primele nopți. Dimineața, 
pe alocuri, în centrul țării și la munte, 
se va produce ceață. In București : 
Vremea va fi în general frumoasă, cu 
cerul variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată după-amiaza. Vîntul va sufla 
-în general slab. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 29 și 31 de grade, 
mal ridicate în ultima zi, iar cele mi
nime, nocturne, vor fi cuprinse între 
16 și 13 grade.

INFORMAȚII SPORTIVECANOTAJ. în localitatea cehoslovacă Roudnice au început miercuri întrecerile campionatelor mondiale de canotaj academic pentru juniori, competiție la care participă 629 sportivi din 32 de țări.în prima zi, în cadrul seriilor concursului feminin, la schif simplu, Doina Ignat (România) a cîștigat prima cursă, obținînd calificarea direct în finală, fiind cronometrată cu timpul de 6’09’Tl/lOO. Pe locurile următoare s-au situat Sarlos (Ungaria) — 6T2”08/100 și Svaier (Grecia) — 6’16”98/100. Și celelalte echipaje românești care au luat startul vor continua competiția, urmînd să evolueze în calificări. Astfel, echipajul de 4 plus 1 rame s-a situat pe locul secund în seria I, iar cel de doi vîsle a ocupat locul 3 în cursa în care a concurat.BASCHET. La Perugia (Italia), în cadful campionatului european de baschet pentru echipe de juhioare, selecționata României a învins cu scorul de 54—50 formația Ungariei, într-un alt joc din grupa preliminară B, reprezentativa U.R.S.S. a întrecut cu 79—35 echipa Spaniei. în clasament conduce echipa U.R.S.S. — (8 puncte), urmată de formațiile României — (6 puncte), Spaniei. Ungariei, Italiei — (cu cite 5 puncte) și R.F. Germania — (4 puncte).’ Rezultate înregistrate în grupa A: Franța — Suedia - 58—57 ; Polonia — Olanda 54—50. • Sala Sporturilor din Tg. Jiu găzduiește competiția internațională de baschet pentru cădeți (juniori II) dotată cu „Trofeul Prietenia". In prima zi, reprezentativa României a învins cu scorul de 90—71 (56—43) selecționata Ungariei. Alte rezultate : Cehoslovacia — U.R.S.S. 53—48 (27—33) ; Polonia — R.P.D. Coreeană 86—80 (42—14) ; in afară de concurs : România II — Bulgaria 72—54 (40—25).FOTBAL. Aflată in turneu în R.F. Germania, echipa de fotbal Dinamo București a întîlnit la Singen formația V.F.B. Stuttgart. Meciul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1 (1—0). Fotbaliștii vest-germani au deschis scorul în minutul 25 prin Allgiv.’er, golul egalizator fiind înscris de Damaschin în min. 55.SCRIMA. Proba masculină de floretă pe echipe din cadrul campionatelor mondiale de scrimă de la Sofia s-a încheiat cu victoria selecționatei Italiei (Numa, Borella, Cipressa, Scuri), care a dispus în finală cu 9—4 de formația R.F. Germania.
Unități turistice în județul Argeș

LISTA OFICIALĂ

Județul Argeș, renumit pentru pitorescul locurilor și bogăția folclorului, dispune de atrăgătoare unități turistice. Printre acestea se riumără hanul „Piatra Craiului" amplasat pe șoseaua națională Pitești — Brașov, la 10 kilometri de localitatea Podul Dîmboviței, într-un frunte» decor montan. U-

nitatea dispune de camere cu două și trei paturi, precum și de un restaurant. în centrul localității Rucăr se află hanul Rucăr, construcție cu arhitectură specifică zonei, îmbinînd armonios modernul cu specificul tradițional, este un loc agreabil pentru petrecerea concediului și, totodată, un punct de plecare în excursii că

manifestări cultural-educative. în acest cadru se înscrie și dezbaterea organizată de Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă Turnu Măgurele la casa de cultură din localitate, la care au participat muzeografi, istorici, cadre didactice, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții. (Stau Ștefan).BISTRIȚA-NAsAUD. în cinstea fruntașilor in muncă au avut loc spectacole cultural-artistice in care au evoluat formații de dansuri populare, brigăzi artistice, grupuri vocale, tarafuri, soliști vocali și instrumentiști. Manifestările s-au desfășurat la întreprinderile de pe platforma industrială a municipiului Bistrița. (Gheorghe Crișan).

Cu ocazia celei de-a 59-a aniversări a înființării Armatei Populare Chineze de Eliberare, atașatul militar, aero și naval al R. P. Chineze la București, Shi Shangwen, a oferit, miercuri, un cocteil.Au participat general-locotenent Ilie Ceaușescu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei. Ion Popescu-Puțuri, președintele Asociației de prietenie româno-chi- neză, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, activiști de partid.Au luat parte, de asemenea, atașati militari, aero șl navali acreditați in țara noastră. (Agerpres)

®amcni,fafîte, ^emn^icatil

<DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI^ 

RITMUL ÎNNOIRILOR
Cale de 62 km de Bratislava se află, pitoresc așezată, Dunajskă Streda, reședință a raionului cu a- celași nume. De o parte și de alta a șoselei ce șerpuiește lin printre șesurile întinse cit cuprinzi cu privirea se lucra de zor la strînge- rea roadelor pămintului. „Pă- mintu-i darnic cu cel harnic" — sublinia Micha! Kmet, secretarul consiliului popular orășenesc, vorbind despre ros’turile agriculturii pe aceste meleaguri. „Raionul nostru este agrar-industrial, continuă interlocutorul. în agricultură lucrează 32 la sută din populație, iar în industrie 18 la sută. Am avut un an bun : producția medie a fost de peste 6 000 kg cereale la hectar; rezultate foarte bune s-au obținut în zootehnie. -Sporurile obținute față de anul trecut sînt indicii ale hărniciei oamenilor acestor locuri, care și-au tăcut un titlu de mîpdrie din a fi fruntași în producția agro-zootehnică".La prima vedere s-ar putea crede că ne aflăm într-un perimetru exclusiv agricol. Nicidecum. Realitatea înconjurătoare atestă că orașul Dunajskă Streda are toate a- tributele unei așezări moderne, multilateral dezvoltate, în care construcțiile industriale, edificiile sociai-culturale și dotările edilitar- 

Fotografio de mai sus, difuzata de agenția C.T.K. înfățișează o parte a cartierului Sidlisko Dubravka, răsărit în ultimii ani pe locul unui fost sat de la periferia orașului Bratislava

tre Cheile și Peștera Difnbovicioarei sau in munții din apropiere.Prin agenția de turism. din București (str. 13 Decembrie nr. 26, telefon 14 52 09) se pot face rezervări de locuri pentru serii complete sau pentru citeva zile.în fotografie : hanul „Piatra Craiului" din județul Argeș.

I

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :Cu toate că LOZUL ÎN PLIC s-a afirmat de multă vreme drept cei mai popular sistem, cu avantaje multiple și la indemina oricui, periodic se procedează la scoaterea in vinzare a unor emisiuni speciale limitate, venind in intimpinarea dorinței de diversificare exprimată de participanți. O astfel de emisiune este LOZUL AUTOTURISMELOR. care atribuie numeroase și variate cîștfguri din fond special al A. S. Loto-Pronosport. Oricine poate obține un autoturism „Dacia 1 300“ sau alte ciștlguri tn bani.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaProfund mișcat, vă adresez mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitare pe care mi l-ați trimis cu ocazia aniversării independenței țării mele.Cu înaltă și frățească considerație,
ARISTIDES PEREIRA

Președintele Republicii Capului Verde

TELEGRAMATovarășul Constantin Dăscălescu. prim-ministfu al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea tovarășului Dumaaghiin Sodnom, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, prin care îi mulțumește pentru felicitările și urările 

gospodărești constituie, fiecare în parte și toate laolaltă, elemente definitorii ale ascensiunii sale urbanistice. De la Frantisch Horvath, vicepreședintele consiliului popular orășenesc, aflăm că in raionul Dunajskă Streda ființează douăsprezece unități economice de diverse profiluri, printre care o fa-'
însemnări de călătGrie 

din R S. Cehoslovacă

brică de zahăr cu o capacitate de prelucrare de 4 000 tone sfeclă pe zi, un combinat avicol, o întreprindere de prefabricate, una de echipamente hidraulice, precum si trei unități aparținind cunoscutei întreprinderi TESLA, cu sediul Ia Bratislava. în rețeaua celor 68 de școli generale, 4 licee și 3 școli profesionale se pregătesc toate cadrele necesare diverselor ramuri productive de pe raza raionului, începînd cu mecanicii pentru mașinile agricole și terminînd cu lucrătorii pentru unitățile prestatoare de servicii către populație.„Deși orașul este atestat docu-

a libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți pentru trimestrul II
Nr. Nr. libretului Câștigurile obținute Valoareacri. de economii (în ordinea valorii) eiștigului1 407-1-267 U.R.S.S. 7 5252 410-138-107 7 5253 413-102-139 7 5254 441-398-8 7 5255 443-1-240 7 5256 453-205-19 7 5257 - 461-205-1765 7 5258 466-201-32 7 5259 459-1-5256 7 52510 460-209-533 7 525H 452-226-25 •• 7 52512 403-809-240 R. S. Cehoslovacă 7 250‘ 13 410-1-534 7 25014 448-1-536 7 25015 427-1-1242 7 25016 436-212-484 7 250' 17 452-1-1469 7 25018 460-201-664 7 251)19 462-207-782 7 25020 459-1-1213 7 25021 460-1-2686 - 7 25022 450-201-84 7 25023 401-135-104 R. D. Germană 7 000- 21 409-1-1645 .. 7 00025 415-1-1809 7 00026 451-1-23 7 00027 450-1-350 7 00028 443-209-314 7 00029 439-1-257 .. 7 00930 461-208-2054 7 00031 434-103-2340 7 00032 459-1-5974 7 00033 . 407-1-121 7 00034 432-1-531 UJR.S.S. și R.D.G. «72535 433-201-302 6 72536 417-1-665 6 72537 427-1-1521 6 725’38 436-202-349 6 72539 452-202-135 6 72540 460-207-232' 6 72541 462-207-990 S 72542 459-1-3132 ’ 6 7254.3 460-1-3062 6 725’ 44 411-216-80 .> 6 725TOTAL 44 excursii In valoare de lei 313 500Cîștigătoriî au obligația să se prezinte in cel mult 30 de zile de la data tragerii la sorți la sucursalele și filialele C.E.C. pentru a li se elibera adeverința necesară îndepli

adresate cu prilejul numirii sale In această funcție.în telegramă se exprimă încrederea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta și In viitor, in interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii.

mențar de peste opt secole, nicicând în îndelungata sa existență el n-a cunoscut asemenea ritmuri înalte de dezvoltare ca în ultimele decenii — precizează vicepreședintele consiliului popular raional, în acest răstimp s-a construit mult și durabil. Cum e și firesc, locuințele au ocupat un loc prioritar. Practic, in fiecare cincinal s-au construit cite 3 500 de apartamente. Pe locul unor zone periferice, cu case sărăcăcioase au apărut mari cvartale de locuințe, cum sînt cartierele Nord I și II, Cartierul de vest, Cartierul de est ș.a.".Nimic nu demonstrează mai e- locvent ritmul și amploarea construcțiilor. ale înnoirilor socialiste în noua geografie a acestor locuri, cum o face Complexul hidroenergetic Gabdikovo-Nagymaroș, ce se înalță in prezent pe Dunăre, in colaborare cu R. P. Ungară. Acesta este cel mai mare obiectiv hidroenergetic din Cehoslovacia. Ceea ce impresionează vizitind șantierul și văzînd macheta viitorului obiectiv energetic (720 MW — putere instalată, 16,9 km — lungimea canalului de aducțiune) este nu numai ritmul alert al lucrărilor, ci. și spiritul gospodăresc în care se construiește. Alexander Dunai, secretarul comitetului de partid al complexului hidroenergetic ne declara în acest sens : „Menirea a- cestei hidrocentrale nu este numai de a furniza energie electrică, ci și de a asigura o bună protecție a cîmpiei Dunării împotriva inundațiilor. Totodată, complexul hi" droi nergetlc va conduct-' la' îmbunătățirea navigației'pe -Dftnăre. în al treilea rind. el va permite intensificarea producției agricole pe o suprafață vastă datorită lucrărilor de irigați! ce vor urma".I-am văzut. în plină și spornică activitate, pe o parte din cei aproape 4 000 de constructori, in majoritatea lor tineri — de altfel, o bună parte din lucrările de ■ execuție au fost preluate de către Comitetul Uniunii Socialiste de Tineret — și am înțeles hotărirea lor de a devansa. așa cum și-au asumat in fața întregii țări angajamentul, termenul de punere în funcțiune a acestui important obiectiv de investiții. în 1990 primul agregat va fi. racordat la sistemul energetic național, urmind ca în 1994 întregul complex hidroenergetic să fie pus în funcțiune. „Pină acum am excavat peste 2 milioane mc de pămint. am pus în operă peste 3 000 rac betoane și lucrăm în de- vans la armăturile primelor două blocuri energetice" — ne spunea Jan Bradovka, unu] dintre miile de constructori de aici, pentru carie angajamentul de a devansa punerea in funcțiune a hidrocentralei Gabdikovo este deviza muncii și priceperii lor.
Nicolae BABĂIĂU

nirii formalităților în legătură cu efectuarea excursiei.tn cazul neprezentării în termen eau al neefectuării excursiei, câștigurile se plătesc în numerar.



Dezbaterile Consiliului de Securitate al O.N.U.
I (Ș ROMÂNIA ÎN ANUL } 

! W INTERNAȚIONAL AL PĂCII !

AMPLĂ ACTIVITATE CONSTRUCTIVĂ CONSACRATĂ
FĂURIRII UNEI LUMI FĂRĂ ARME ȘI RĂZBOAIE

Așa cum este știut, apărarea păcii a 
constituit și constituie un obiectiv primordial 
al întregii activități internaționale a Româ
niei socialiste, țara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu militind neobosit pentru 
făurirea unei lumi fără arme și războaie, a 
ințelegerii, securității și colaborării.

Coautoare a rezoluției O.N.U. prin care 
1986 a fost proclamat Anul Internațional al 
Păcii, România înțelege să marcheze aceas
tă importantă manifestare politică prin spo
rirea continuă a contribuției sale in vederea 
salvgardării dreptului suprem la pace, la

viață, la existență liberă și demnă al tuturor 
națiunilor. Stă mărturie multitudinea acțiu
nilor - adunări populare, mitinguri, simpozi
oane, seminarii, mese rotunde ș.a. - pe plan 
intern, ca și a inițiativelor și demersurilor pe 
arena internațională.

In ansamblul țelurilor generoase ale Anu
lui Internațional al Păcii, o importanță esen
țială au, in concepția României, măsurile 
concrete, reale pentru infăptuirea dezarmă
rii, fiind binecunoscute numeroasele propu
neri constructive ale țării noastre, menite să

asigure eliminarea pentru totdeauna a spec
trului distrugerii nucleare.

Activitatea consecventă a României socia
liste, a președintelui ei, in sprijinul aspira
țiilor și intereselor vitale ale întregii umani
tăți întrunește cea mai largă apreciere în 
lume, numele țării noastre, al președintelui 
ei fiind indisolubil asociate in conștiința 
contemporaneității cu insăși ideea păcii.

SEMNIFICATIVE SÎNT DIN ACEST PUNCT 
DE VEDERE Șl ARTICOLELE APĂRUTE RE
CENT IN PRESA MEXICANA, PE CARE LE 
REDĂM MAI JOS.

„Reducerea cheltuielilor militare pentru a soluționa 
problemele economiei mondiale"Cotidianul mexican „OVACIO- NES", in articolul „ROMANIA PROPUNE — REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE PENTRU A SOLUȚIONA PROBLEMELE ECONOMIEI MONDIALE", scrie : „Problema fundamentală a lumii moderne este dezarmarea nucleară, motiv pentru care președintele Nicolae Ceaușescu relevă că între problemele care preocupă în gradul cel mai înalt omenirea, cursa înarmărilor, criza economică mondială, subdezvoltarea și actuala ordine economică internațională, există o interdependență din ce in ce mai strînsă. De aceea — subliniază conducătorul României — dezarmarea, reducerea cheltuielilor militare și instaurarea unei noi ordini economice internaționale pot duce la îmbunătățirea substanțială a relațiilor internaționale și deschid drumul reluării cursului spre destindere, spre o politică de colaborare între toate națiunile.Arătînd că această concluzie este fundamentată de numeroase studii și analize efectuate în lume, care evidențiază faptul că — prin imensa risipă de mijloace financiare, materiale și umane, de potențial științific și tehnologic — cursa înarmărilor constituie o uriașă povară pentru toate popoarele, ridi- cînd obstacole considerabile în calea eforturilor depuse pentru ieșirea din criza economică mondială. pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure progresul întregii omeniri, „Ovaciones", referindu-se la principiile și acțiunile care definesc conceptul românesc despre legătura dezarmare-dezvoltare, relevată în nenumărate cuvîntări ale șefului statului nostru, inserează date și fapte care atestă că, dacă la
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sfîrșitul celui de-al doilea război mondial, bugetele militare însumau anual circa 50 miliarde dolari, în prezent această cifră este de 20 de ori mai mare, O.N.U. estimînd că fondurile alocate pentru înarmare în anul 1985 au fost de 1 000 miliarde dolari. Stăruindu-se asupra semnificației acestei enorme sume, se relevă că ea este egală cu cea a datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, datorie care a frînat sau chiar blocat procesul de creștere economică al marii lor majorități, într-un perimetru în care trăiesc mat mult de două treimi din populația globului.Ziarul mexican evocă fapte — atît de des regăsite în documentele prezentate și de România la O.N.U., în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu — care evidențiază concluzia că armamentele

constituie un obstacol nu numai în folosirea rațională a bogățiilor naturale, ci și în utilizarea potențialului uman. Numărul persoanelor angajate direct sau indirect în activități militare — arată cotidianul — se estimează a fi de 100 milioane, ceea ce echivalează cu întreaga forță de muncă ocupată în Europa, exceptînd U.R.S.S.. în industria prelucrătoare. De asemenea, 40 la sută din fondurile de cercetare-dezvoltare și 50 la sută din totalul personalului calificat al lumii este ocupat în activități qu caracter militar, în timp ce proiectele științifice de mare importanță pentru omenire și pentru progresul civilizației umane au fost blocate sau amînate din lipsă de mijloace financiare și specialiști.Prin folosirea unor uriașe resurse financiare, materiale și umane

în scopuri, distructive, cursa înarmărilor afectează grav relațiile e- conomice, economico-sociale și — ceea ce este și mai dăunător — agravează criza economică mondială, criza energetică și de materii prime, avînd, în final, repercusiuni nefaste asupra întregii umanități.Fără îndoială — se relevă, în încheierea comentariului, o concluzie omniprezentă în propunerile României — lichidarea subdezvoltării presupune, în primul rînd, un efort susținut din partea țărilor în cauză. Dar aceste eforturi — limitate datorită mijloacelor reduse de care dispun aceste țări — sînt anihilate de cursa înarmărilor, de politica imperialistă, care atrage din ce în ce țnai mult țările in curs de dezvoltare în cursa înarmărilor.
„România — o țară iubitoare de pace"„ROMĂNIA omexicanin articolul ____TARA IUBITOARE DE PACE' publicat de cotidianul „EL SOL DE MEXICO", se subliniază: „Pentru aspirațiile de pace și bună înțelegere între națiuni, pe care 16 nutrește Mexicul, constituie un stimulent deosebit să întîlnească puncte de vedere asemănătoare in țări ca România, atît de îndepărtată ca poziție geografică, dar atît de apropiată în ce privește concepția cu privire la relațiile inter- umane în societate și necesitatea coexistenței". Este subliniat faptul ,țara condusă de președintele făcut cunos- a poporului internațion.a-că „1. Nicolae Ceaușescu a cută vocația pașnică său în diferite foruri Ie și a exprimat cu tărie poziția sa hotărîtă în favoarea dezarmării".„Vocația umanistă a popoarelor — se arată în continuare în articol — trebuie să le conducă spre puncte de convergență, chiar dacă merg pe căi diferite. De aceea coincidenta fericită a idealurilor de pace a două țări cu sisteme politice și sociale diferite, ca Mexicul și România, constituie o dovadă elocventă și de netăgăduit a caracterului universal al sentimentelor de pace și fraternitate între oameni."„Afirmăm aceasta — subliniază ziarul — Intrucît președintele Nicolae Ceaușescu apără o teză cu valoare filozofică absolută pentru popoarele care militează de mulți ani pentru o pace mondială stabilă, bazată pe relații internaționale echitabile și vizînd dezvoltarea nu a unul stat sau grup de state, ci a tuturor popoarelor lumii".Referindu-se la cuvîntări ale președintelui țării noastre, „El Sol de Mexico" evidențiază : „Președintele României a reafirmat că la baza relațiilor internaționale ale țării sale se află principiile deplinei egalități, independenței și su

veranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, dreptul fiecărui popor de a decide în mod suveran asupra destinului său și căii de dezvoltare, fără amestec din afară". Punînd în relief valoarea deosebită a acestor principii, ziarul scrie în continuare : „Mexicul, ca și oricare altă țară care luptă pentru independență, neamestec și echitate în relațiile internaționale, poate subscrie, fără nici o reținere, la această luare de poziție, pentru că ea reflectă în esență și ideile susținute, de țara noastră".Dar — arată cotidianul — „a- ceastă concepție comună referitoare la ceea ce trebuie să fie ansamblul relațiilor internaționale nu este singura care merită a fi reliefată. Președintele Ceaușescu se pronunță, de asemenea, în favoarea unor, acțiuni energice și concertate, care să conducă la eliminarea pericolului cursei înarmărilor.Situația internațională — afirmă președintele Ceaușescu — continuă să fie deosebit de gravă și încordată, datorită mai ales înarmărilor nucleare, politicii imperialiste de forță și amestec în treburile interne ale altor state. Această situație sporește pericolul unui nou război mondial, care ar avea drept consecință dispariția vieții pe planeta noastră.De aceea, consideră președintele României, problema fundamentală a lumii de azi este apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor și* trecerea la măsuri concrete de dezarmare, de lichidare a armelor nucleare. Trebuie să facem totul — subliniază președintele Ceaușescu — pentru a apăra dreptul sacru al popoarelor, al oamenilor la existență, la viață liberă și demnă, la pace, afirmînd totodată că este necesar să se acționeze de urgență, cu toată hotărirea, pentru reducerea substanțială a trupelor, armelor clasice și a cheltuielilor mili-
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asupra implicațiilor acțiunilor S.U.A. împotriva Republicii
NicaraguaNAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite continuă dezbaterile Consiliului de Securitate consacrate examinării implicațiilor acțiunilor S.U.A. împotriva Republicii Nicaragua. Majoritatea reprezentanților statelor membre care au luat cuvîn- tul pe această temă s-au pronunțat pentru încetarea de către Statele Unite a actelor ostile și presiunilor împotriva Republicii Nicaragua și a sprijinului acordat elementelor contrarevoluționare antisandiniste. In dezbateri ■ s-a evidențiat, totodată, necesitatea rezolvării prin mijloace politice, pașnice a problemelor existente în regiunea Americii Centrale.Reprezentantul S.U.A.,- ambasadorul Vernon Walters, a încercat să

justifice acțiunile americane și a respins propunerea făcută de președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega, privind începerea unui dialog imediat între cele două țări.
★ -La New York a avut loc o întîl- nire între președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega, și adjunctul secretarului general al O.N.U. pentru problemele politice speciale, Diego Cordovez. în cadrul convorbirii au fost trecute in revistă evoluțiile situației din America Centrală, relevîndu-se necesitatea soluționării problemelor existente in această regiune prin mijloace politice, prin dialog și negocieri între părțile interesate.

REZOLUȚII ADOPTATE
LA CONFERINȚA LA NIVEL

Înalt a o.u.a.ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). — La Addis Abeba s-au încheiat lucrările celei de-a XXII-a sesiuni a Conferinței la nivel înalt a Organizației Unității Africane, consacrată analizării principalelor probleme politice și economice ale continentului. Participanții au adoptat o serie de rezoluții privind situația din sudul Africii și din Namibia, problemele litigioase care confruntă țările continentului, dezvoltarea economică și socială a țărilor africane și situația creată în urma acumulării uriașei datorii externe a țărilor Africii.
Precizări privind retragerea unei părți 

a contingentului militar sovietic staționat in AfganistanKABUL 30 (Agerpres). — într-o cuvîntare rostită la televiziunea afgană, secretarul general al C.C. al Partidului Democratic al Poporului dini Afganistan, Najibullah, a calificat inițiativa U.R.S.S. privind retragerea unei părți a contingentului militar sovietic staționat în Afganistan drept „un pas important" întreprins de comun acord cu guvernul afgan. Acest pas — a spus el — constituie încă o dovadă elocventă a dorinței sincere a R. D. Afganistan și U.R.S.S. de a reglementa cît mai urgent situația creată în jurul Afganistanului, de a reduce încordarea în regiune. „Sperăm — a continuat Najibullah — că inițiativa Afganistanului și Uniunii Sovietice va avea un ecou favorabil în întreaga lume".

Intr-un interviu acordat ziarului sovietic „Krasnaia Zvezda", ministrul afacerilor externe al Afganistanului. Shah Mohammad Dost, a relevat că pe agenda celei de-a Vil-a runde a convorbirilor indirecte afgano-pakis- taneze se vor afla patru documente care pot constitui punctul de plecare pentru reglementarea problemei în discuție. Primul dintre ele este proiectul unui acord bilateral privind neamestecul în treburile interne ; celelalte se referă la garanțiile internaționale, revenirea de bună voie in patrie a refugiaților afgani, iar ultimul Ia retragerea contingentului limitat de trupe sovietice din Afganistan.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
A P.C. DIN S.U.A.NEW YORK 30 (Agerpres). — La New York s-au desfășurat lucrările Conferinței naționale a P.C. dinS. U.A., consacrată examinării problemelor strategiei și tacticii partidului în etapa actuală. Participanții au dezbătut problemele actuale referitoare la intensificarea luptei comuniștilor americani pentru pace și echitate socială, informează agențiaT. A.S.S. în cuvîntul său, secretarul general al P.C. din S.U.A., Gus Hali, a subliniat că, în actuala situație internațională încordată, o importanță deosebită o capătă lupta pentru pre- întimpinarea unei catastrofe nucleare și frînarea cursei înarmărilor nucleare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban • O nouă rundă de negocieri 
israeliano-egiptene cu privire la zona Taba • Regele Iorda
niei se pronunță in iavoarea convocării unei conierințe inter

naționale consacrate soluționării crizei din zonăBEIRUT 30 (Agerpres)'. — Bilanțul total al victimelor celor două explozii, produse luni și marți în capitala Libanului, se ridică la 54 de morți, dintre care 12 sînt femei și copii. Numărul răniților depășește 300 de Oameni, mttlți dintre ei fiind spitalizați în stare gravă. Cele două atentate sînt puternic condamnate de liderii politici libanezi, care subliniază necesitatea de a se pune capăt cu de- săvîrșire violenței.în sudul Libanului se constată o Intensificare a acțiunilor întreprinse de forțele rezistenței libaneze împotriva armatei israeliene de ocupație. După cum informează agenția KUNA, luptătorii acestor forțe au întreprins, în ultimele 24 de ore, 13 atacuri cu arme de diferite tipuri împotriva unor poziții israeliene, una dintre ele fjind situată în apropierea orașului Tyr.La Beirut a avut loc o ședință a Biroului Politic al C.C. al P. C. Libanez consacrată analizării ultimelor evoluții ale situației politice din țară și din Orientul Mijlociu, în general. Biroul Politic s-a pronunțat pentru soluționarea echitabilă a crizei din Orientul Mijlociu, în primul rînd a problemei palestiniene, a condamnat acțiunile militare israeliene din sudul Libanului și a subliniat necesi

tatea realizării unei concilieri naționale în Liban pe baze democratice, informează agenția T.A.S.S.TEL AVIV. — în localitatea Herzliya a început o nouă rundă de negocieri israeliano-egiptene eu privire la zona Taba, teritoriu egiptean care nu a fost eliberat de Israel in urma retragerii trupelor sale din Slnai, în 1982.Se așteaptă ca la actuala rundă de negocieri să se stabilească aspectele tehnice ale unei reglementări a disputei, prin recurgerea la arbitraj internațional.AMMAN. — în cursul unei conferințe de presă care a avut loc lâ Amman, regele Hussein al Iordaniei și-a exprimat din nou sprijinul în favoarea convocării unei conferințe internaționale consacrate soluționării crizei din Orientul Mijlociu. Negocierile vizind soluționarea crizei actuale din Orientul Mijlociu, a spus suveranul iordanian, trebuie să se desfășoare în cadrul unei conferințe internaționale, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei și celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate, transmite agenția Reuter.

Reuniunea 
ministerială a O.P.E.C.GENEVA 30 (Agerpres). — Miercuri au continuat, la Geneva, lucrările conferinței ministeriale a O.P.E.C.într-o declarație făcută presei de președintele Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol, Rilwanu Lukman, s-a precizat că, în cadrul consultărilor sale, ministrul indonezian de resort, Subroto, a obținut pînă în prezent acordul unora dintre statele membre cu privire la o reducere voluntară cumulată a producției cu 1,6 milioane barili de petrol pe zi, în vederea realizării unui control al prețurilor pe piața mondială. Se reamintește că producția totală zilnică actuală a țărilor O.P.E.C. este de circa 20 milioane barili de petrol. Negocierile între cele 13 țări membre ale O.P.E.C. continuă.LONDRA. — Producția medie zilnică de petrol din Marea Nordului înregistrată de Marea Britanic a fost în luna iunie a acestui an de 2,2 milioane barili, reprezentînd cel mai. scăzut nivel din ultimii trei ani. Valoarea extracției' britanice din zăcămintele petrolifere maritime a scăzut la 17 milioane lire sterline, echi- valînd cu mai puțin de o treime din cea înregistrată în noiembrie 1985,
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tare, pentru renunțarea Ia forță și pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase între state numai pe calea tratativelor. Totdeauna trebuie avut în vedere — afirmă categoric președintele României — că programele de dezvoltare economică și socială a tuturor statelor se pot înfăptui numai în condiții de pace și reducere radicală a cheltuielilor militare".„România — subliniază „El Sol de Mexico" în încheiere — lansea

ză o chemare la pace, la bună înțelegere între popoare și la luptă împotriva cursei înarmărilor, ple- cind de la aceleași principii care însuflețesc și inspiră și politica internațională a Mexicului, pentru care am luptat atît de mult. Ne produce satisfacție să vedem că și alte popoare gîndesc și au aspirații asemănătoare, pentru care luptă și vor continua să militeze".(Agerpres)

CONVORBIRI SOVIETO-CHI- NEZE. Ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., Boris Aristov, a avut o întrevedere cu Jia Shi, președintele Consiliului pentru promovarea comerțului internațional al R.P. Chineze, care se află la Moscova cu prilejul deschiderii expoziției economice și comerciale

chineze în capitala Uniunii Sovietice. Convorbirea s-a referit la dezvoltarea în continuare a relațiilor comerciale și economice dintre cele două țâri. La Moscova a fost semnat un acord privind organizarea reciprocă, în următorii cinci ani, a unor expoziții comerciale și economice. Agenția China Nouă apre

ciază că acest document constituie o expresie a dorinței părților de a dezvolta relațiile economice bilaterale. \PROTOCOL. Lucrările Comitetului chino-sovietic asupra traficului ferovfar de frontieră desfășurate la Harbin s-au încheiat cu semnarea unui protocol între cele două părți.LA GENEVA s-au încheiat, miercuri, lucrările sesiunii extraordinare a Comisiei consultative permanente comune sovieto-ame- ricane, menită să contribuie la transpunerea în viață a obiective

lor șl prevederilor Tratatului privind limitarea sistemelor de apărare antirachetă, ale înțelegerilor în domeniul limitării armamentelor strategice ofensive, precum și ale Acordului referitor la măsurile vizînd diminuarea primejdiei izbucnirii unui război nuclear Intre U.R.S.S. și S.U.A.SEMINAR. La Delhi a avut loc un seminar consacrat problemelor păcii și mișcării de nealiniere. Personalitățile politice, sociale și oamenii de știință care au participat la reuniune au subliniat că sarcina primordială a mișcării de nealiniere este, în etapa actuală,

PRETORIA 30 (Agerpres). — Referindu-se la consecințele stării de urgență, instituite la 12 iunie a.c. de guvernul de la Pretoria pe întregul teritoriu al R.S.A., agenția U.P.I. pune în lumină, printr-o serie de date, din surse diferite, 'politica represivă a regimului rasist sud-afri- can. Astfel, în momentul de față, din școlile rezervate copiilor de culoare aproximativ 350 000 sînt excluși, 3 000 de persoane au domiciliu forțat, 2 000 de membri ai diferitelor grupări ale populației de culoare sînt deținuți fără judecată. 10 persoane cu cetățenie străină, dintre care patru ziariști, au fost expulzate, 14 lucrători din presa sud-africană sînt în stare de detenție, șapte ziare au fost interzise, peste 80 organizații sau grupări politice ale tineretului negru au fost scoase în afara legii.

WASHINGTON — Sub deviza „Nu apartheidului !“, la Washington, în fața Capitoliului, a avut loc o demonstrație de masă organizată de „Biroul din Washington pentru problemele Africii". Participanții au cerut organului legislativ suprem american să adopte imediat sancțiuni economice împotriva Pretoriei pentru a determina regimul rasist să anuleze măsurile segregaționiste din această țară.în pofida presiunilor crescînde, Înregistrate atît în interiorul cît și în afara Statelor Unite, în favoarea impunerii de sancțiuni economice împotriva autorităților de la Pretoria, guvernul american a aprobat extinderea schimburilor comerciale cu > R.S.A. Este vorba de semnarea, la 27 iulie a.c., a unui acord pe cinci ani care prevede creșterea cu 4 la sută a importurilor âe produse textile sud- africane.

Reducerea șomajului 
și a deficitului bugetar—in 

atenția guvernului olandezHAGA 30 (Agerpres). — Primul ministru al Olandei, Ruud Lubbers, a prezentat în fața Camerei deputățiilor declarația cu privire la politica guvernului său. Sarcinile prioritare ale cabinetului olandez — relevă agenția France Presse — vor fi lupta împotriva șomajului și reducerea deficitului bugetar al țării. Primul ministru a evidențiat că iși propune reducerea, pînă în dnul- 1990, cu circa 30 la sută a șomajului, numărul celor lipsiți de un loc de muncă fiind, în prezent, de 700 000, ceea ce reprezintă 14 la sută din populația activă a țării. Programul guvernamental prevede ca pină în 1990 numărul șomerilor să se diminueze, ajungînd la 500 000.Pe de altă parte, Ruud Lubbers a declarat că deficitul bugetar al Olandei va fi redus de Ia 7,3 la sută, din venitul național net în 1986, la 5,25 Ia sută la sfîrșitul deceniului, urmînd totuși să crească — în 1987 — la 8 la sută.

Acțiuni în direcția 
dintre țărileBUENOS AIRES 30 (Agerpres). — Președinții Argentinei, Râul Alfon- sin, și Braziliei, Jose Sarney, au semnat, Ia Buenos Aires, un program de cooperare economică între cele două țări. S-a subliniat că acest program constituie un nou impuls pentru adîncirea cooperării în America Latină, în favoarea consolidării păcii, democrației, securității și dezvoltării în regiune.Cei doi șefi de stat l-au invitat pe președintele Uruguayului, Julio Maria Sanguinetti — sosit special în capitala argentiniană pentru a participa la această întrevedere — să se asocieze la acordurile subscrise. Ex- primînd sprijinul deplin față de documentele menționate, președintele Uruguayan Ie-a apreciat ca fiind esențiale pentru procesul de coope-

lupta intensă pentru pace și dezarmare.ABSENTĂ SEMNIFICATIVĂ. Consecventă politicii sale Independente, Argentina a anunțat că nu va participa la manevrele militare „Unidad", pe care S.U.A. 10 desfășoară anual împreună cu țările latino-americane.STUDII ÎNTREPRINSE DE F.M.I. (Fondul Monetar Internațional) relevă că exporturile totale ale țărilor în curs de dezvoltare au scăzut anul trecut cu 4.5 la sută, respectiv cu 24 miliarde dolari, iar reculul înregistrat de prețurile

extinderii colaborării 
latino-americanerare latino-americană și pentru crearea unei piețe comune subregionale.în cursul întîlnirii s-a convenit formarea unei comisii tripartite, compusă din miniștrii relațiilor externe și cei ai economiei, care în următoarele 90 de zile să pună la punct instrumentele necesare materializării acestei decizii.CIUDAD DE MEXICO — Suma necesară pentru plata serviciului datoriei externe a Mexicului în 1986 și 1987 va fi echivalentă cu veniturile provenite din exporturi in această perioadă — relevă ziarul mexican „El Financiero". Potrivit informațiilor oficiale, în acești doi ani dobîn- zile și cotele de amortizare se vor ridica la 31,4 miliarde dolari. Datoria externă a Mexicului este estimată Ia aproape 100 miliarde dolari.

Accident căre putea 
să aibă urmări 

mai grave...
Un petrolier lovit din eroare 

de o rachetâWASHINGTON 30 (Agerpres). — în cursul unor manevre militare, o rachetă cu focos inert, trasă de pe un avion de vînătoare „F-14", a lovit din eroare un petrolier aflat în largul coastelor statului Virginia, au anunțat autoritățile navale americane. Este vorba de o rachetă aer-aer, de tipul „Sidewinder", care a găurit superstructure unui petrolier al firmei „Sun Oii Co.“. Comunicatul marinei precizează că incendiul declanșat nu s-a soldat cu victime, informează agenția France Presse.Observatorii de la Washingtor atrag totuși atenția că nu este căzu să se aștepte accidente mai grav pentru a se trage concluziile ce t cuvin asupra periculozității armelo în primul rînd a celor nucleare, simplei lor existențe, dar mai ales manevrării lor.
la materiile prime nu lasă să se întrevadă o ameliorare tn 1986. Comparativ, exporturile țărilor industrializate au crescut cu 3,9 la 6ută.REPREZENTANȚII ȚĂRILOR MEMBRE ALE C.E.E., întruniți la Bruxelles, au convenit asupra unui compromis în legătură cu contenciosul comercial dintre „cei 12" și S.U.A. Astfel, Comisia C.E.E. a propus ca S.U.A. și C.E.E. să suspende pentru b perioadă de patru luni măsurile lor vamale aplicate reciproc schimburilor cu unele produse agricole. Propunerea a fost transmisă autorităților americane de resort, urmînd a fi examinată

de către președintele S.U.A., Ronald Reagan.MĂSURI DE AUSTERITATE. Guvernatorul băncii centrale a Greciei, Dimitris Halkis, apreciază că măsurile de austeritate economică introduse In toamna trecută de guvernul socialist al premierului Andreas Papandreu încep să-și arate roadele. Mai în- tîi, a spus el, in acest an se va putea atinge obiectivul de reducere la 16 la sută a ratei inflației șl există șanse ca, ea să scadă sub 10 la sută pînă în 1987. Apoi, se înregistrează o îmbunătățire a balanței de plăți a țării.
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