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Producție record— Pentru întreprinderea noastră — ne declara ieri inginerul Emanoil Bilnicu, secretar adjunct al comitetului de partid din întreprinderea „Hidromecanica" din Brașov — luna iulie a fost luna cea mai fructuoasă. In această lună am realizat cel mai mare număr de turbosuflante din istoria întreprinderii.Un record pe care autorii lui 11 dedică marii sărbători de la 23 August. Un record care pornește de la asigurarea în condiții mai bune a bazei tehnico-materiale, introducerea unui sistem eficieht de planificare, urmărire și livrare a fabricației, pe baza unor grafice zilnice, întărirea ordinii și disciplinei. Concret, în luna iulie. s-au realizat 2152 turbosuflante, cu . 421 mai mult decit cel mai înalt vîrfatins in acest an și cu aproape 700 bucăți peste media primelor șase luni. Este de subliniat faptul că peste 90 la sută din numărul turbo- suflantelor realizate în luna iulie sint produse moderne din familia celor care supraalimentează motoarele diesel rapide. Și încă un fapt : de la începutul anului, întreprinderea din Brașov a livrat beneficiarilor un număr de 10 000 turbosuflante care asigură o putere suplimentară motoarelor diesel de peste 500 000 ~(Nicolae Mocanu).
Premieră tehnică 

de prestigiu

CP.
Premieră tehnică la întreprinderea de mașini-uneîte Bacău : Ieri, joi, a ieșit de pe banda de montaj cea dinții mașină de rectificat valturi,. denumită pe scurt MRV 1 000 x 4 000.Creație a specialiștilor de la T.C.S.I.T. București și a muncitorilor întreprinderii MRV 1 000 x 4 000 face parte dintr-o familie de mașini-unel- te destinate prelucrării pieselor gre-

Muncă exemplar organizată pentru realizarea integrală a planului

Rezultate

a-

le din industria siderurgică, navală, a hirtiei și celulozei. Este vorba de valțuri, cilindri, arbori și axe în greutate de pină la 35 de tone și cu o lungime de pină la 8 metri. Pentru realizarea acestui utilaj complex, care constituie o premieră de prestigiu, s-au folosit soluții tehnice originale, unele brevetate ca invenții, ceea ce a dus la îmbunătățirea parametrilor tehnico-funcționali, la reducerea consumurilor de metal și energie electrică, la creșterea fiabilității în exploatare.Printre realizatorii noii mașini — succes pe care aceștia îl dedică marii sărbători de la 23 August — se numără lăcătușii Gheorghe Mocanu și Nicolae Beta, electronistul Nicolae Călin, maistrul Alexandru Ianoș, inginerii Lucian Gavriliu și Gheorghe Bălan. Directorul întreprinderii, inginerul Vasile Gogu, a subliniat că noua realizare tehnică se înscrie în amplul program de diversificare și modernizare a producției. Mai mult de 75 la sută din producția acestui an o reprezintă produsele noi și modernizate. (Gheorghe Baltă).
Ritm intens de lucruDouă evenimente, petrecute înceste zile premergătoare marii sărbători de la 23 August pe șantierele hidrocentralelor de la Lerești și Voi- nești de pe riul Tirgului, județul Argeș : străpungerea tronsonului Valea Ursului, lung de 3 250 metri, și a tronsonului Voinești, lung de 2 682 metri. La primul tronson s-au îmbrățișat, venind pe sub munte din sensuri opuse, formațiile de mineri conduse de Gheorghe Iordache, Erou al Muncii Socialiste, și maistrul Si- mion Gheață, iar la cel de-al doilea, formațiile maiștrilor 1 Vasile Ungu- reanu și Petre Bica. La realizarea celor două aducțiuni, în luptă cu roca și fisurile puternice de apă, au învins bărbăția, curajul și iscusința bravilor mineri. Șeful formației de Ia primul tronson, Gheorghe Iordache, s-a angajat, în numele tuturor minerilor și constructorilor de aici, să depună toate eforturile pentru finisarea cit mai grabnică a lucrărilor de betonare din galerii. O mare concentrare de forțe se află în aceste zile și la barajul comun al celor două hidrocentrale, a cărui înălțime va atinge în final 117 metri. La rîn- dul lor, formațiile de lucru conduse de inginerul Ion Voiculescu muncesc

în întreaga țară se desfășoară adunările generale 
și conferințele cooperației de producție, achiziții 

și desfacere a mărfurilor și ale cooperației meșteșugărești

în aceste zile se desfășoară în întreaga țară adunările generale de dări de seamă și alegeri ale cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor și ale cooperativelor meșteșugărești, ca și conferințele uniunilor județene ale cooperației. în cadrul general, stimulativ, al democrației noastre socialiste, aceste adunări, care premerg congresele celor două organizații cooperatiste, se inscriu ca foruri ale participării directe la conducerea vieții sociale a maselor de membri cooperatori — în calitatea lor de proprietari și producători, de făuritori și gospodari ai avuției obștești, de beneficiari ai roadelor muncii — pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din documentele Congresului al XlII-lea al partidului, din orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Adunările generale și conferințele sînt un bun prilej pentru evidențierea progreselor înregistrate in ultimii ani de organizațiile cooperatiste în creșterea capacității lor de a satisface cerințele în mărfuri și servicii ale populației.Viața a arătat insă, în același timp — iar adunările și conferințele cooperației trebuie să stăruie asupra acestui aspect — că, pe lingă reușitele înregistrate, persistă un șir de minusuri, deficiențe și neîmpliniri ; fapt este că nu peste tot activitatea unităților cooperatiste se ridică la nivelul posibilităților, al condițiilor de care dispun. în acest sens, se poate menționa că oferta unităților de profil — îndeosebi cele producătoare de bunuri de consum și prestatoare de servicii — nu ține seama și pasul eu evoluția standardului general de viață, cu diversitatea și diversificarea continuă a solicitărilor cetățenilor. în același timp, nu în toate locurile, amplasarea unităților de mică industrie și de servire publică ale cooperației este proporțională șl armonioasă pe localități și cartiere. Se remarcă, de asemenea, că nu toate unitățile cooperatiste sînt antrenate în măsura posibilă și necesară în valorificarea resurselor locale de materiale și forță de muncă, în utilizarea lor superioară, pentru realizarea de mărfuri cu un grad de prelucrare, destinate deopotrivă pieței interne și celei terne. De cea mai mare însemnătate sint eliminarea carențelor, creșterea rolului și intensificarea activității cooperației în dezvoltarea echilibrată a schimbului de mărfuri dintre sat și oraș. Dezbaterea în cadrul adunărilor generale și a conferințelor a acestor stări de lucruri nu poate fi desprinsă de analiza cauzelor care

inaltex-

le generează — respectiv anumite fenomene de inerție și conservatorism, manifestări de birocrație, optici înguste — strict „departamentale" ori cantonate la aspectele exclusiv cantitative ale dezvoltării — ce se mai întîlnesc în activitatea unor cooperative sau uniuni județene de cooperative. Discutarea în spirit critic și autocritic a respectivelor neajunsuri și stabilirea măsurilor de remediere a lor este cu atit mai nedesară avîndu-se in vedere faptul că pentru actualul cincinal Congresul al XlII-lea al partidului și Planul sarcini mult cooperația de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, cit și pentru cooperația meșteșugărească.Astfel, în legătură cu DEZVOLTAREA MICII INDUSTRII, se știe că, în concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, continuarea fermă a procesului de industrializare socialistă reprezintă factorul primordial al dezvoltării forțelor de producție, al progresului economic și social al țării ; în acest cadru, alături de marea industrie, care va continua să dețină ponderea principală în economie, un rol deosebit revine micii industrii, chemată să aducă o contribuție tot mai însemnată la satisfacerea cerințelor oamenilor muncii cu produse dintre cele mai diverse. De altfel, pentru 1990 este prevăzut să se realizeze în toate județele un nivel al producției micii industrii de cel puțin 8 000 lei pe locuitor .— obiectiv mobilizator, la înfăptuirea căruia o contribuție hotărîtoare urmează să o aducă sectorul micii industrii cooperatiste.Pornind de la acest obiectiv, dezbaterile din adunările generale și conferințele cooperației sînt chemate să pună in evidență măsurile ce se cer luate pentru dezvoltarea prioritară a capacităților de producție ale micii industrii in județele rămase in urmă din acest punct de vedere (precum Botoșani, Buzău, Dolj, Galați, Iași, Mehedinți, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vaslui), o dată cu diversificarea substanțială a ofertei de produse — cu accent pe articole de uz casnic și gospodăresc, confecții, tricotaje, încălțăminte, mobilier, obiecte de artă popu- și artizanat, unelte agricole

național unic stabilesc sporite atit pentru

micIarăș.a.înprivind carea micii industrii, participanții la adunările generale și conferințele cooperației au datoria să analizeze
paralel cu stabilirea măsurilor dezvoltarea și diversifi-

(Continuare in pag. a II-a)
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de prestigiu in întrecerenoapte pentru încheierea depu- în galeria de drenaj a bara- a întregului volunj de anroca-zi și nerii jului _ Fmente, în vederea începerii umplerii, în curind, a lacului de acumulare cu un volum de 68 milioane metri cubi de apă. (Gheorghe Cirstea).
23 August. Concomitent, în județ au fost date în folosință numeroase alte obiective social-culturale și ediiitar- gospodărești. (Cezar Ioana).

Preocupare constantă pentru promovarea fermă

inginerul la reali- lot de 50 destinate

Livrări în avans la exportSistemul riguros de urmărire a fabricației, de evidență a producției realizate pe fiecare schimb de muncă, pe secții și compartimente de activitate oferă posibilitatea cunoașterii în orice moment a stadiului realizării producției pentru export la întreprinderea de scule și elemente hidraulice din Focșani.— în cinstea marii noastre sărbători naționale — ne spune Laurențiu Veber — zorim zarea în avans a primului tipuri de scule specialeexportului, care constituie, în același timp, și o noutate în nomenclatorul nostru de fabricație pentru partenerii externi. Tot pentru export am livrat în ultimele zile și alte produse cu înalte performanțe teh- nico-funcționale. De altfel, preocupările colectivului nostru pentru realizarea planului la export integral și la termenele stabilite s-au concretizat în depășirea prevederilor din perioada care a trecut de la începutul anului, în condițiile creșterii cu 15 la sută a producției pentru export față de nivelul atins în perioada similară din 1985. (Dan Drăgu- lescu).
Apartamente mai multe 
pentru oamenii munciiConstructorii de locuințe din cadrul Trustului antrepriză generală de construcții-montaj Timiș — unitate distinsă recent pentru a treia oară consecutiv cu „Ordinul Muncii" clasa I — au predat în această lună „la cheie" alte 400 de apartamente. în acest fel, harnicul colectiv de constructori timișeni a pus la dispoziția oamenilor muncii, de la începutul anului și pină acum, aproape 1 900 apartamente, cu 350 mai mult decit prevederile planului. Acest succes consemnează îndeplinirea angajamentului .asumat in întrecerea socialistă desrașurată în cinstea marii noastre sărbători naționale de la

Instalații electrice pentru 
nave de mare tonajIeri, cu puțin înainte de a se termina schimbul I, muncitorii, inginerii și tehnicienii din cadrul secției de tablouri și aparataj electric de la întreprinderea mecanică navală Galați au trăit bucuria unui nou și prestigios succes. Despre el ne vorbește inginerul Mircea Mihăilescu, șeful secției :— Ne aflăm în momentul pregătirii pentru livrare a unei instalații electrice complexe care va intra în dotarea petrolierului de 85 000 tdw ce se construiește la Constanta. Sîn- tem bucuroși că am reușit să parcurgem cu bine toate etapele de asimilare a acestei noi instalații, a cărei execuție este, iată, un fapt împlinit. Colectivul de aici s-a angajat ca, în cinstea marii sărbători de la 23 August, să încheie livrarea . întregului set de tablouri electrice pentru petrolierul de 150 000 tdw, care se află în construcție tot la Constanta. (Ștefan Dimitriu).

Constructorii la înălțimeMai grăbiți ca oricînd — în sensul cel mai bun al cuvintului — lucrătorii de la întreprinderea de antreprize construeții-montaje Ialomița au . pregătit pentru a fi recepționate și date in folosință, în cinstea zilei de 23 August, cu o lună înainte de termenul prevăzut, peste 150 de noi apartamente.— Rezultatele tot mai bune obținute de colectivul nostru — ne spune Ioniță Duță, secretarul comitetului de partid al întreprinderii -- se da- toresc unei mai bune organizări a muncii, întăririi disciplinei și a spiritului gospodăresc, folosirii cu eficiență sporită a utilajelor și materialelor. Cea mai mare bucurie a poas- tră este aprecierea noilor locatari pentru lucrul bine făcut,Intr-adevăr, trebuie remarca/ faptul că noile blocuri înălțate de constructorii ialomițeni se disting pri.n- tr-o arhitectură modernă și dispun de apartamente confortabile. (Mihai Vișoiu).

a autoconducerii muncitorești,
a autogestiunii economico-financiare

/

„Este necesar să se perfecționeze conducerea și planificarea, 
pe baza autoconducerii muncitorești, a creșterii răspunderii con
siliilor de conducere și adunărilor generale ale proprietarilor, 
producătorilor și beneficiarilor. Să îmbinăm în mod armonios 
spiritul de inițiativă, autonomia, autogestiunea cu planul național 
unic și conducerea unitară a întregii economii”.

NICOLAE CEAUȘESCUîn definirea liniei strategice și tactice de dezvoltare a societății socialiste românești, Partidul Comunist Român, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au călăuzit după concepția potrivit căreia vasta operă de construire a socialismului, așezarea pe temelii noi a întregului edificiu social necesită noi forme de organizare și conducere a tuturor sectoarelor de activitate, a societății în ansamblul său.Acum, în preajma aniversării actului revoluționar din August 1944, apare cit se poate de limpede adevărul că instaurarea proprietății socialiste, crearea sistemului de organizare și conducere a economiei socialiste în țara noastră a avut loc treptat, în decursul unui proces de cunoaștere și aprofundare a legităților și trăsăturilor proprii, precum și a specificului economiei socialiste, a cerințelor și condițiilor caracteristice economiei românești.în crearea și dezvoltarea unul sistem modern de conducere și organizare a • economiei românești, un aport remarcabil l-au avut hotărîrile și măsurile adoptate dp Congresul al IX-lea al P.C.R., în cadrul cărora o atenție prioritară s-a acordat făuririi unui sistem științific de organizare și conducere planificată a economiei naționale, potrivit condițiilor concrete specifice în care se edifică societatea socialistă în țara noastră, capabil să dea noi impulsuri in dezvoltarea forțelor de producție. Subliniind acest principiu, în Raportul prezentat I4 Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Complexitatea problemelor ridicate în economie, știință, cultură, de întreaga activitate de edificare a noii societăți impune, ca o necesitate obiectivă, îmbunătățirea continuă a formelor organizatorice și a metodelor de conducere... Studierea temeinică a vieții, a fenomenelor noi constituie principala cerință absolut rie, a unei juste conduceri ficări a economiei".Toate măsurile adoptate __ _____partidul și statul nostru în anii de după Congresul al IX-lea al partidului au urmărit asigurarea unei concordanțe dinamice între schimbările ce au loc în dimensiunile și structura forțelor de producție și caracterul relațiilor de producție, a- doptarea unor forme adecvate de organizare și conducere corespunzătoare condițiilor concrete din țara noastră, etapelor de construire a noii societăți.In toți acești ani, de cînd se află în fruntea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a manifestat o preocupare statornică pentru perfec-

obligato- și plani-

La întreprinderea de țevi din Zalău - supraveghere atentă a semifabricatelor pentru obținerea unor produse de calitate Foto : Agerpres

de către

Dialogul sondorului cu stratul de țițeiZi frumoasă de vară.Aici, la Bulbuceai, pe Valea Amaradiei.Trec pe șosea autocamioane. tractoare, autoturism^ Un autoturism o- prește la margine de sat si din trei.șchioapă și mai mari de-o șchioapă. Și apoi părinții. Prichindeii aleargă pe tăpșanul de-alături. Zarvă, chiote. Și. după • o clipă, strigătul de surpriză al unuia dintre copii :— Tatăăă ! — a descoperit el. dintr-o dată, dincolo de frunzișul unui cring. Uite o sondă !— E plină Valea Amaradiei de sonde — i se răspunde băiețelului. Nu te mai mira atita !Zidul de dealuri, contu- rînd „ulucul" Amaradiei, desfășoară pilcuri de pădure : se țin lanț poieni înflorite. ca-n basme : e și un fir de apă... Copiii se îndepărtează. în fugă, spre poieni, urmați de părinți. E liniște odihnitoare si atmosferă limpede-limpede si calmă. Satul parcă dormitează în baia de lumină solară, dominat de metalică a sondei.Si aici. în perimetrul sondei de cercetare 5 565- Bulbuceni. e calm, chiar foarte mult calm. Și mă ^mir cum de domnește cal-

el coboară unu. doi patru copii de-o

mul atunci cind. minut cu minut, simți cum se țese, nevăzută, tensiunea sufletească a fiecărui om din echipa de sondori.— Dar nu e vorba de tensiune, vă înșelați — mă corectează inginerul Ion Rusu. șeful producției în șchela Stoina, de care a- partine sonda — e aștep-

pre clocotul și presiunea de la capătul celor 5 kilometri... Dar în juru-mi — mă conving — oamenii sint cu adevărat stăpîni pe calmul lor.De la mașina de carotaj se desfășoară, cu încetinitorul parcă, de pe tambur, cablul de oțel care susține șablonul aflat în adinei-

de-abia. îmi dau că semnul de pe nu mai înaintează.

turla

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

tare, e speranță clădită pe muncă făcută cu dăruire, e emoție firească dacă te gîndești că de reușita probei de lansare a șablonului Pakerului (un dispozitiv pare izolează coloana de tuburi. în adine, de țevile de extracție) depinde începerea altei etape de activitate la sondă. Sînt. acolo jos. presiuni de 700—800 atmosfere. Dacă „ducem" șablonul pină la peste 5 000 de metri, la noapte lansăm Pakerul.Calmul meu. frate bun cu calmul celor care trec, neștiutori, pe șoseaua de dincolo de cring. sau cu bucuria copiilor porniți în goană spre poieni însorite, amenință serios să se clatine la aflarea veștii des

mea patului. Metru metru, cablul dispare subpămînt. urmărit cu ochi vigilenti de sondori si de maistrul Gheorghe Hojdun. Semnu] pus pe cablu se apropie, centimetru cu centimetru. de buza puțului sondei. Acolo va trebui să încremenească. Acolo va trebui oprit. Acolo, de fapt, se va opri el singur, dind astfel știre că șablonul se află la punctul Scontat. la peste 5 kilometri sub noi ! Si cablu] alunedă. alunecă, se desfășoară. îmi si pregătesc prima întrebare pentru sondorul-sef Gheorghe Nazarie. îl și caut ochi pe acesta. Cind îl sesc. descopăr însă cu mire în privirile lui un fulger de necaz. Si a-

cu in

din gă- ui- ca

i tunci.• seama■ cablut că. deci, undeva. în intu- ! necimile straturilor geolo- gice. șablonul întîmpină i rezistentă. I se opune ră-• suflarea brusc trezită a , straturilor ancestrale ? Sau i poate vîscozitatea sporită a■ noroiului frînează mersul înainte al dispozitivului ?Nu. nu este reluat chiar totul de la început. Tamburul se învîrtește acum invers. înfășurind. leneș, la loc doar cîtiva zeci de metri de cablu. Operație făcută cu griiă. cu delicatețe aș spune, fără grabă. Dar, orice ar spune inginerul cu . producția, tensiunea sufletească există — o sesizez ; — in pofida faptului că el o numește așteptare, sau i speranță, sau emoție, sau... Oamenii sînt tăcuți. fiecare acționează și se consultă cu ceilalți și se înțelege cu ei din priviri. Ca intr-o ‘ echipă perfect sudată.! — S-au mai întîmplati lucruri din acestea ? — îl ' întreb, cu glas scăzut, pe■ maistrul Holdun. om care, ' din 1983. se află in peri- ! metrul Stoinei. adică dinclipa cind această zonă a1 intrat în raza cercetării
Dionisle ȘINCAN

(Continuare în pag, a V-a)^

ționarea organizării și conducerii activității economico-sociale, pentru promovarea la toate nivelurile organismului nostru social a principiilor democrației muncitorești, revoluționare, a conducerii colective, pentru crearea cadrului legislativ și a condițiilor celor mai adecvate în vederea participării active, nemijlocite a maselor la adoptarea și înfăptuirea tuturor deciziilor care privesc prezentul și viitorul țării.în baza spiritului inaugurat de Congresul al IX-lea al P.C.R., mecanismul vieții economico-sociale a fost supus în repetate rinduri unor minuțioase reexaminări critice, menite să-l adapteze mai bine realităților vieții și cerințelor noului. Așa se explică de ce sistemul de organizare, conducere și planificare econo- mico-financiară creat pe baza hotă- ririlor Conferinței Naționale a P.C.R. din 1967, precum și cele ale Congreselor al X-lea și al XI-lea și ale Conferinței Naționale din 1972 a necesitat în continuare perfecționări pentru a răspunde cerințelor și exigențelor etapei transformării cantității în calitate — obiectiv central stabilit de Conferința Națională din decembrie 1977 și reluat pe un plan superior de Congresele al XII-lea și al XlII-lea ale partidului.Preocuparea pentru accentuarea laturilor calitative ale activității economice, pentru stimularea factorilor intensivi ai creșterii economice s-a materializat în elaborarea principiilor noului mecanism economico-finan- ciar, adoptat de Plenara partidului din martie 1978, rod al gîndirii profund originale și creatoare a secretarului general al partidului. Măsurile luate in urmă cu peste opt ani urmăresc îmbinarea armonioasă a autonomiei fiecărei unități economice și administrativ-teritoriale cu conducerea unitară pe baza planului național unic a, întregii vieți economico-sociale, conducere ce se asigură atit pe baza principiului centralismului democratic, cit și al autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare.Apărută în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, autoconducerea muncitorească constituie o cerință fundamentală determinată de sarcinile tot mai ample și mai complexe pe care le ridică înfăptuirea acestui proces, de modifi- c^jUe survenite în sfera relațiilor de ^Baucție și, în primul rind a proprietății socialiste, de afirmarea puternică a triplei calități a oamenilor muncii — de proprietari, producători și beneficiari ai bunurilor materiale.Instituționalizarea autoconducerii

muncitorești în formele și nivelurile organizatorice actuale — adunări generale ale oamenilor muncii, consilii ale oamenilor muncii, consilii de conducere, consilii naționale, congrese, etc. — a creat cadrul general al participării tuturor oamenilor muncii la procesul conducerii, subliniind creșterea rolului clasei muncitoare, astfel ca aceasta să ocupe locul ce i se cuvine în conducerea societății, in toate domeniile de activitate. Totodată, măsurile de instituire a participării cu părți sociale a oamenilor muncii la constituirea fondului de dezvoltare economică a unităților contribuie la creșterea răspunderii fiecărui om al muncii la apărarea și dezvoltarea unităților economice, pentru creșterea rentabilității și eficienței acestora, la întărirea și dezvoltarea autoconducerii muncitorești și autogestiunii. Pe a- ceastă linie se înscriu și măsurile luate ca urmare a hotărlrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1983 de introducere a contractulul-angaja- ment și a angajamentului individual, instrumente menite să contribuie la perfecționarea cadrului general al calității de proprietari a oamenilor muncii, să asigure creșterea răspunderii colective a organelor de conducere, dar și a răspunderii individuale pentru păstrarea și creșterea proprietății comune, pentru buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare.în concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, autoconducerea muncitorească funcționează în condițiile în care unitățile economice, conducerile lor colective au la îndemînă un complex , de pîrghil și instrumente economico- financiare, de atribuții și competente în constituirea și utilizarea resurselor materiale, în formarea și folosirea, ■ potrivit legii, a fondurilor bănești realizate din propria activitate, prin munca întregului colectiv, acesta fiind, în sensul cel mai general, conținutul autogestiunii economico-financiare, componentă a autoconducerii muncitorești, suportul ei material.Autogestiunea economică — treaptă calitativ nouă în evoluția gestiunii economice, în concordanță cu noile condiții tehnico-economice în care se realizează producția materială — a fost concepută să se manifeste prin îmbogățirea conținutului gestiunii economice.Trecerea de la gestiunea economică
Dr. luqenla B1CH1

(Continuare în pag. a IlI-a)

PODIȘUL FĂRĂ APĂ"
„Și în cerul Vedii I 

nemuresc pecetii / plu
guri plugărind / coase
le cosind / oameni 
omenind / viața vie
țuind / neamul veșni- 
cind". D

Vedea, riul evocat în 
aceste versuri, mai ' 
mult a neudat vatra 
din partea de nord a 
județului Olt, apa ne- 
ajungindu-i nici pen
tru sine. Și nu numai 
el, ci și gemenele 
care-l flanchează — 
Ciorica și Cungrișoara. 
Cu toatele au fost ge
neroase cel puțin pen
tru că au botezat, chiar și fără apă, unele așe
zări prin care seacă, 
dlndu-le numele pen
tru veșnicie.

Localnicii au zis ci 
Vedea, Cungrișoara și 
Ciorica ar fi răspun
zătoare și de lipsa apei 
pentru potolirea setei 
oamenilor și a anima
lelor. Vinovate sint 
insă erele geologice 
.care în drumul lor au 
ascuns in adincuri 
apele freatice. Denu
mirea de podișul Cot
meana, din care face 
parte zona, asociată 
mai mereu cu seceta, 
a devenit, in aceste 
locuri, sinonimă cu a- 
ceea de : podișul fără apă.

Oamenii 
ceput însă 
una cum
nească ceea ce nu în
făptuiește natura. Și 
au săpat cei de pe văi 
in căutare de izvoare. 
Dar cind plouă săp-

s-au pri- 
dintotdea- 
să supli-

tămîni In jir izvoarele 
abia mai clipocesc. Cei 
de pe dealuri și-au 
croit heleștee in care 
au strins cu grijă apa 
zăpezilor și ploilor 
prin canale de filtrare 
pină la puțuri.

Atita au reușit moșii 
și strămoșii .

Dar urmașii lor din 
zilele noastre ?

Ei au hotărit să fie 
adusă apa și pentru

ÎNSEMNĂRI

acea parte fără apă a 
platformei Cotmeana.

Și s-au apucat de 
treabă lucrătorii de la 
brigada a treia a An
treprizei de construc- 
ții-montaj Olt, cu in
ginerul Andrei Stefan, 
maiștrii Stăncilă Vasi- 
le și Văduva Ion, 
muncitorii Iliuță Ma
rinei, Vasile Ion, Bratu 
Constantin și alții și, 
împreună cu ei, gos
podarii din comunele 
Leleasca, 
primarii 
ductă de 
35 de km 
pământul
rele comunei 
trești, aflată mai la 
sud, pină la nord, in 
comuna Topana.

Ca in orice lucru 
nemaifăcut vreodată 
s-au găsit unii de prin 
partea locului care, din 
scepticism, dar și cu o 
oarecare maliție, spu-

Topana si 
lor. O con- 

aducțiune de 
străbate sub- 
de la izvoa- 

Dumi-

neau : „O să mor și 
n-o s-apuc s-o văz și 
p-asta!“. N-au murit 
și au apucat nu doar 
să vadă, dar să și bea 
apa adusă pe conduc
tă. Fiindcă prin re
țeaua de vase comuni
cante din comunele 
Topana, Făgețelu, Le
leasca, curge astăzi o 
apă limpede și bună 
precum sufletul celui 
care și-a pus semnătu
ra pe decretul privind 
aducerea apei in acea 
parte de țară, celui ce 
se află in fruntea 
partidului șl a țării, 
trăind și muncind me
reu animat de voința 
de a-și sluji poporul 
căruia ii aparține 
întreaga sa ființă.

Oamenii din nor 
județului Olt, oarr 
de la deal, cum > 
ei spre a localiza, 
prinos de recunoș • 
partidului și fiului 
triei, născut in S < 
nicești, fiindcă au în
făptuit pentru ei.

Și nu numai pentru 
atita. Pentru că tot 
prin aceste locuri — 
ca de altfel pretutin
deni în țară — s-au 
construit școli, și ma
gazine, și brutării, și 
dispensare, iar asfal
tul... Unde mai sînt 
drumul de altădată, și 
norii de praf, și nămo
lul de după ploaie 1 
Nu, nu mai sint. Și, 
desigur, nimeni nu are 
nostalgia lor.

cu

Vastle
SMARANDESCU

»■
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O prioritate a

EXTINDEREA EXPERIENȚEI
Vizita la obiectivele care figurau pe agenda schimbului de experiență interjudețean orAnizat la Slobozia pe tema „Sporirea contribuției activității politico-ideologicc la creșterea răspunderii pentru realizarea sarcinilor de producție din agricultură" se încheiase. Urmau, acum, dezbaterile. în cadrul cărora cei pre- zenti. veniți din județele invecina- te, urmau să aprecieze ceea ce văzuseră si să împărtășească din propria experiență. Cum se întîmplă in asemenea situații, cei ce urmau să ia cuvîntul aveau deja întocmit un material. Fapt semnificativ : de data aceasta, vorbitorii au renunțat să mai dea citire respectivelor materiale. Explicația ? Ceea ce văzuseră in cadrul schimbului de experiență în- treepse cu mult așteptările. Toți cei de fată știau că în județul Ialomița se obținuseră o serie de rezultate bune în domeniul zootehniei. Dar, probabil, nimeni nu bănuia contururile exacte, proporțiile acestor realizări. Că în Ialomița, unde ani de-a rîndul s-a1 spus că zootehnia nu prinde, că nu are tradiție, acum a- ceastă preocupare deține o pondere de circa 40 la sută in totalul activităților agricole. Că, alături de unități binecunoscute, precum Grindu, Smirna, care realizează anual peste 4 000 kg de lapte pe vacă furajată, indici de natalitate ce depășesc 85 la sută, sporuri de greutate care se ridică la 700 g pe zi. au apărut altele cum ar fi I.A.S. „Scînteia", C.A.P. Amara etc., care bat la ușa consacrării, obținînfl deja rezultate asemănătoare, uneori chiar mai bune decît primele.Cum se explică adevăratul salt intervenit in dezvoltarea zootehniei ? La începutul dezbaterilor, tovarășa Constanta Czervinschi, secretar al Comitetului județean de partid Ialomița. a reluat această întrebare în alt fel : „Pe parcursul vizitării unităților am fost întrebată direct sau am auzit remarca : ce contribuție are activitatea de propagandă în toate a- ceste realizări? Aș dori să vă răspund proiectînd un film. Unul din cele 12 filme realizate de secția de propagandă a comitetului județean in ultimul an"....Pelicula înfățișează scene din viata A.E.I, Condeești : scene dezolante de neorinduială și lipsă de răspundere. Pierderi de milioane. Prin platforma grajdurilor se vede cerul liber pe mari porțiuni. Vitele înotau in noroi. Oamenii care sint solicitați să-și spună opinia se rușinează. După o perioadă, se revi-

Fapte, inițiative, preocupări

Foto : V. Barbu
TIRGU JIU

în două decenii-un nou oraș

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

CU

Intr-o discuție avută cu Gheorghe 
Ciurez, primarul municipiului Tirgu 
Jiu, aflăm motivul care l-a făcut 
sâ rămină statornic aici, în frumoa
sa așezare de la poalele munților : 
oamenii locului, harnici și destoi
nici, care și-au făurit, in anii care 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, un oraș nou, modern, 
înfloritor. Au rămas doar in amin
tire imaginile vechiului tirg prăfuit, 
cu căruțele care treceau pe strada 
principală spre tirgul de vite, 
maghernițele de tot felul.

Astăzi, Tirgu Jiul lui Tudor Vla- 
dimirescu, al Ecaterinei Teodoroiu, 
al lui Brâncuși, al lui Arghezi o 
vreme, este de nerecunoscut. Doar 
Jiul și parcul central, doar citeva 
monumente și citeva clădiri vechi 
au mai rămas martori ai nașterii 
din fier, beton și sticlă a unui nou 
iraș. Pentru că nimic din străzile 
ntortocheate și casele intr-o rină n-u ’ mai rămas. Chiar de-al locului I fiind Și revenind aici după zece ani, ' să zici numai dacă ai norocul să . dai im ediat cu ochii de casa de Isn

't aă M11 zeul orașului unde-și are se- 
! dlul S‘ mala populară de artă sau să l nimerești pe strada Tipografilor, ' mai r ecunoști ceva din tirgul de I odinioară.

] Creșterea potențialului economic 
în ultimii 20 de ani, prin construi
rea unor întreprinderi republicane 
de utilaj minier, de sticlărie și me
naj, de mașini-unelte pentru pre
sare șl forjare etc., a impus dez
voltarea corespunzătoare a număru
lui de locuințe pentru oamenii mun
cii. Au apărut noi cartiere și an
sambluri moderne — ' Republicii, 
Unirea. 1 Mai Est, 1 Mai Vest, Gă
rii, 9 Mai, 8 Mai, Bradului, Traian, 
Debarcader, Spitalul Nou, Simbo- 
teanu.

In ampla dezvoltare urbanistică a 
Tirgu Jiului, după cum ne spunea 
primarul municipiului, se detașează 
centrul civic al acestuia. El va cu
prinde blocuri moderne, numeroase 
magazine comerciale și unități 
prestatoare de servicii, o casă a 
cărții, un cinematograf cu peste 

ne cu aparatul de filmat. între timp, pierderile crescuseră. De data aceasta sint chestionate Si cadrele de la direcția agricolă județeană. Urmarea ? Situația a fost dezbătută într-o plenară a județului unde au fost adoptate, într-o viziune unitară, măsuri organizatorice, politice etc. în mai puțin de citeva luni, situația s-a schimbat radical.„Ceea ce s-a realizat mai întîi in județul nostru — continuă vorbitoarea — a fost o schimbare de optică. de mentalitate cu privire la zootehnie. Iar o asemenea schimbare nu se poate face numai prin mijloacele muncii politico-educative. Ea este — și nu poate fi — decît rodul unei acțiuni conjugate în care 
însemnări pe marginea unui schimb 

de experiență interjudețean

măsurile de organizare, de valorificare a condițiilor fiecărei unități, a capacității specialiștilor se îmbină sțrîns cu cele politico-educative, de ridicare a conștiinței socialiste, a răspunderii în muncă. Este tocmai ceea ce a avut în vedere comitetul județean de partid, este tocmai ceea ce explică saltul real făcut de zootehnia ialomițeană‘‘.într-adevăr, progresul evident al zootehniei județului a fost determinat de adoptarea acestor măsuri unitare : specialiștii au fost repartizați pe unități de care răspund direct (în dezbateri s-a arătat că nu de puține ori pentru o sacrificare nejustificată. cadrele care răspundeau de unitatea respectivă au fost discutate în plenara județeană) ; suprafața destinată cultivării furajelor bine delimitată. comasată și amplasată de obicei lingă grajduri ; structura culturilor furajere s-a îmbunătățit, astfel încit să se asigure conținutul proteic necesar ; grajdurile au fost a- menajate. curățite, rasele bine selectate : un climat de ordine si disciplină riguroase s-a instaurat în fiecare sector zootehnic. Nu un factor, ci îngemănarea tuturor acestor măsuri si a altora nenumite aici au contribuit la saltul de care am amintit.Aceste concluzii sint eu atît mai actuale cu cit ele se întîlnesc în diferite forme și în celelalte județe.

600 de locuri și alte edificii social- 
culturale. Prevăzut a se realiza pină 
la sfirșitul acestui cincinal, noul 
centru civic va fi cuprins intre stră
zile Unirii, Griviței, Traian și Bu
levardul Brâncuși.

Urmărim machetele, concomitent 
cu harta desfășurată a centrului 
civic. Cu o linie indicatoare, prima
rul marche&ă străzile Unirii, Vic
toriei, Popa Șapcă și Eroilor, unde 
se va desfășura prima etapă de 
construcții și finisare a unor 
blocuri. De pe harta-proiect se de
tașează o vastă arteră cu patru 
benzi de circulație care va lega bu
levardul 1 Mai cu strada Victoriei, 
realizindu-se astfel, ni se preci
zează, o trecere de-a lungul orașu
lui dinspre Petroșani înspre Cra
iova pe o stradă in lungime de 7 
kilometri. Zona centrală va cuprin
de o mare piață publică, prevăzută 
cu spații verzi, cu echipare urba
nistică adecvată. Calea Eroilor va 
fi flancată de noi blocuri de locu
ințe, cu spații destinate activităților 
culturale, toate acestea integrin- 
du-se armonios complexului sculp
tural brâncușian. In acest cadru de 
sistematizare a zonei centrale, după 
cum ne subliniază primarul Gheor- 
ghe Ciurez, în cincinalul trecut a 
fost construită și dată în folosință o 
modernă piață agroalimentară la 
intersecția străzii Unirii cu bu
levardul Brâncuși și s-au reali
zat alte două în cartierele 9 Mai și 
Debarcader, acesta din urmă fiind 
înzestrat în cursul acestui an și cu 
un complex sportiv și de agrement. 
Urmare firească a înălțării noului 
oraș, s-au extins rețelele de avă, 
de telecomunicații. De altfel, pină 
la sfirșitul acestui an. localnicii vor 
beneficia de o nouă poștă modernă, 
iar din decembrie anul trecut a 
început construcția unei noi gări.

Tirgu Jiul, un vast șantier domi
nat de macarale, își trage parcă 
seva din Coloana Infinitului : des
chidere spre țară, spre lume.

Marta CUIBUS 
Dumitru PRUNA.

„Principala problemă cu care ne confruntăm — spunea tovarășa Elena Iusteo, 'secretar adjunct cu propaganda al comitetului de partid din comuna Valul lui Traian-Constanța — constă în menținerea încă a unor mari diferențe între producția unităților și fermelor din cadrul consiliului agroindustrial. De pildă, C.A.P. Ovidiu obține 4 200 1 de lapte pe cap de vacă, pe cînd C.A.P. Valul lui Traian numai 2 600—2 800 1. Aceste diferențe reflectă și diferențele existente în munca politico-organizatori- că desfășurată de organele și organizațiile de partid. Iată deci o prioritate a muncii noastre în perioada următoare".în cadrul schimbului de experien- 

tă s-a discutat mult, cum era șt firesc, despre importanța calificării forței de muncă, a stabilității acesteia. „Stabilizarea forței de muncă la sate reprezintă pentru multe unități din județul Buzău o preocupare centrală — relata tovarășul Victor Andreica. șeful secției propagandă a comitetului județean de partid. S-a crezut la un moment dat că adoptarea unor programe de redresare — chiar bune — ar soluționa problema. ar asigura progresul activității din zootehnie.' Dar și acestea sint condiționate tot de oameni. Iată de ce comitetul județean de partid a inițiat un complex de măsuri organizatorice. politico-educative pentru soluționarea acestei probleme. Periodic se analizează activitatea unităților cu rezultate slabe, stabilin- du-se măsuri de perfecționare a muncii ; lunar se organizează „Ziua zootehnistului", inițiativă menită să prilejuiască cunoașterea rezultatelor bune, să cultive atașamentul față de profesia de agricultor".Desigur, progresul zootehniei depinde de mai multi factori. între aceștia, „casa" și „masa" au un rol deosebit. „Biroul comitetului județean de partid a inițiat analize periodice. la fata locului privind modul cum se realizează aceste două cerințe — spunea tovarășul Constantin Beșleagă, șeful secției de

Intr-adevăr, în numai două decenii, Tirgu Jiu a devenit un oraș nou, așa cum se vede și în imaginea de față

Dispensarele urbane de circum-' ecripție, sau de cartier, cum sint cunoscute, dețin un loc specific și un rol însemnat între unitățile de acordare a asistenței sanitare, chiar dacă mulți pacienți beneficiază și de asistenta dispensarelor de întreprinderi. De aceea, ne-am și propus să cercetăm cum răspund ele cerințelor actuale de îmbunătățire a stării de sănătate, cum contribuie la educarea sanitară a populației într-un mare municipiu — respectiv la Galați — unde rețeaua de asemenea dispensare este numeroasă. Și acest municipiu are, pe ansamblu, o bună zestre materială destinată ocrotirii sănătății — spitale, policlinici, dispensare, farmacii — Îmbogățită cu realizări de ultimă oră : noul spital pentru copii cu 300 de locuri, policlinica combinatului siderurgic, cu zeci de cabinete, un dispensar modern rezervat oamenilor muncii din comerț și cooperație.De la început trebuie subliniat că aceste eforturi ale statului, de îmbunătățire a bazei materiale, au fost însoțite de eforturile cadrelor sanitare gălățene, de răspunderea lor sporită pentru ameliorarea stării de sănătate a populației. Prin prisma lor se cer privite și aspectele întîlnite la unele dispensare de cartier.
Dispensare care așteaptă 

un... tratament mai bun. De la început, în raidul nostru, ce a cuprins mai toate cele 28 dispensare de circumscripție pentru adulți din municipiu, am rămas cu părerea că în multe dintre ele se muncește cu aceeași abnegație ca și in celelalte unități sanitare din municipiu, că se depun eforturi notabile pentru o continuă îmbunătățire a stării de sănătate a populației. Din păcate însă, după anumite aspecte, unele dintre ele fac notă discordantă în peisajul rețelei de asistență sanitară, situîndu-se cam la periferia preocupărilor celor ce răspund de gospodărirea și administrarea lor. De pildă, unele dintre localurile de acest fel așteaptă mină de meșter masate din Țiglina și altele), ori au necesită, la rîndul său, reparații.
cam de mult o (dispensarele co- I, din „Micro" 17 un mobilier ce

Tulcea. Grație acestei mă- „casa" sîntem pe gătate : construite sau amenajate padocuri ș.a.m.d. „Masa"tot s-au comasat suprafe-

ni- că in înSi

/ propagandă^ al Comitetului județean de partid suri, cu au fost grajduri.constituie încă o problemă. întrucit nu peste ' ' ' _ ‘tele destinate furajelor, iar producția obținută nu asigură cantitățile de proteine necesare. Ceea ce am văzut aici, la Ialomița, constituie un exemplu pe care il vom prelua".Cum spuneam, rezultatele dobîn- dite de județul Ialomița în domeniul zootehniei sint bune. Este plăcut să constați că ele sint considerate insă drept un punct de plecare către alte realizări și mai frumoase. că mai peste tot se previne si se elimină automulțumirea. Este adevărat — s-a spus in cadrul schimbului de experiență — că noi obținem 3 200 kg de lapte pe cap de vacă furajată, dar nu putem uita că alte țări ating 6 000—7 000 kg la velul întregii țări ; este adevărat sporul de greutate se situează medie la 600—700 g pe zi, dar alte state el se ridică la un kg chiar 1.5 kg pe zi.Impresionează în mod deosebit grija pentru asigurarea calității biologice a tineretului bovin, a vitalității raselor. La I.A.S. Amara, de pildă, încrucișările între Bălțată și Holstein erau la a cincea generație, iar metișii erau viguroși. promițînd de pe acum producții mari în viitor.Se detașează, de asemenea, cu pregnantă preocuparea pentru calificarea personalului. Liceul de specialitate din Slobozia pregătește cadre în strînsă legătură cu nevoile unităților agricole. în mai toate unitățile ordinea și disciplina te întîm- pină de la intrarea pe poartă. Da,- într-adevăr la C.A.P. Amara în 1981 se obțineau 1 182 1 lapte pe cap de vacă furajată, iar în ’85 s-au obținut 4 665, pentru ca anul acesta media să se situeze în jur de 5 000. Să recunoaștem, nu este ușor lucru ca în fiecare an să se dubleze practic producția de lapte. Tovarășul Dumitru Vasile. președintele C.A.P.. arăta că vacile au fost selectate, loti- zate. furajate în funcție de producție. că 57 de lucrători care nu s-au împăcat cu disciplina au plecat din sectorul zootehnic ; că acum cooperativa dispune de pește 100 de vaci care dau peste 6 000 I lapte, că „copiii" acestora sint atent urmăriți pentru a se obține exemplare valoroase.— Și totuși. întrebăm, dacă ar fi să vă referiți la un singur factor, care ar fi acela ?— Pasiunea. Nu faci nimic dacă nu ai pasiune.— Dar de ce pasiunea s-a trezit tocmai acum 7— Aici e aici 1 Pentru că pasiunea trebuie -întreținută, susținută de munca de organizare. Numai Îngemănarea lor produce saltul.
Paul DOBRESCU 
Mihai V1ȘO1U

Răspunderi sporite, calitativ superioare cooperației
(Urmare din pag. I)căile de atragere in mai mare măsură în circuitul economic a resurselor locale de materiale și forță de muncă. Este vorba în principal de de acțiunile care conduc la derea producției de materii locale.în mod deosebit, în cadrul cooperației se cere a fi larg extinsă pe plan local mica industrie alimentară, pentru prelucrarea superioară și în condiții de calitate ridicată a produselor agricole și, îndeosebi, a legumelor șl fructelor achiziționate de la gospodăriile populației. După cum este necesară dezvoltarea producției de sucuri și băuturi răcoritoare.In cadrul măsurilor pe care urmează să le stabilească adunările generale și conferințele cooperației pentru dezvoltarea micii industrii, un loc important II ocupă extinderea muncii la domiciliu — formă eficientă de valorificare a disponibilului de forță de muncă din fiecare localitate. Experiența acumulată de numeroase cooperative demonstrează

extin- prime

împreună cu echipa de control al oamenilor muncii condusă de tovarășa Elena Ciupercă, pătrundem în dispensarul nr. 17. Chiar de la început izbește lipsa de curățenie, cu totul nefirească într-o asemenea instituție. „Motivul" — de-a dreptul penibil : ar lipsi, chipurile, materialele minim necesare (găleți, mături etc.). Aspectul, deloc minor, mai ridică o întrebare : cu ce exigență se desfășoară controlul antiepidemic in unitățile arondate, 
PROBLEME ALE OCROTIRII SĂNĂTĂȚII

Dispensare de cartier nu înseamnă
„periferia44 rețelei sanitare

Anchetă în municipiul Galațidacă se admit asemenea aspecte chiar la dispensar 1 In plus, echipa ia act de conduita profesională cu totul necorespunzătoare a doctoriței Maria Banu, ce generează de multă vreme nemulțumirea pacienților ; mai puțin a direcției sanitare care, deși la curent, nu întreprinsese încă măsurile adecvate.Reținem și o constatare plăcută (de fapt, mai multe, dar nici pe celelalte nu le-am inventariat în totalitate). La circa nr. 18, personalul este la post, ordinea și curățenia sint la ele acasă, iar pacienții au motive să mulțumească chiar celor trei femei din echipa de control. Deoarece în urmă cu citva timp ele au consemnat, de mai multe ori, o situație total diferită, motiv pentru care medicul a fost în cele din urmă schimbat.în raidul nostru am urmărit și afluența pacienților, modul în care sint ei primiți, consultați șl tratați în dispensarele de cartier. Am observat astfel că aglomerație, pro- priu-zis, nu se formează decît la

ÎN SPIRITUL DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii

Cu exigență și principialitate, 
pentru restabilirea legalitățiiîn coloanele ziarului nostru s-a publicat, la jumătatea lunii mai a.c., un articol intitulat „O CERERE ÎNDREPTĂȚITĂ, O REZOLVARE POTRIVITĂ... ȘI APOI RĂSTĂLMĂCITĂ", în care se relata un caz, sesizat redacției, petrecut la Sectorul de reglementare a spațiului locativ al sectorului 4, unde o cerere de spațiu locativ (a cetățenei Liliana Mattel, om al muncii la un institut de cercetare științifică și inginerie tehnologică) a fost examinată de Comitetul executiv al Consiliului popular al sectorului 4, care, constatindu-i temeinicia, a aprobat-o. Ulterior însă, o funcționară de la Sectorul de reglementare a spațiului locativ, ig- norînd hotărîrea amintită, a schimbat pur și simplu repartiția și a deturnat respectivul apartament, atri- buindu-1 unui alt cetățean (Neagu Petre de la întreprinderea „Autobuzul"), în mod nedrept. Relevind caracterul ilegal și abuziv al acestui procedeu, in articol se sublinia că redacția „Scînteii" „așteaptă din 

partea comitetului executiv al con
siliului popular respectiv un răspuns, 
in termenul stabilit de normele de 
partid și de lege, privind modul in 
care a fost soluționat acest caz, adică 
sancțiunile aplicate celor vinovați 
de ilegalitățile comise, precum și 
măsurile de repunere în drepturi și 
de reparare a nedreptății comise".S-a putut constata, cu surprindere, că, deși faptele erau cit se poate de clare — așa cum clare sint și termenele prevăzute de Legea presei — de la Comitetul executiv al sectorului 4 nu a sosit nici un răspuns. Pentru că, de fapt, nici nu se luase vreo măsură reparatorie...în aceste condiții, de faptele semnalate a fost sesizat Comitetul municipal București al P.C.R. Factori de conducere ai comitetului municipal au analizat și cercetat îndeaproape, direct cazul respectiv cu principialitate și exigență partinică, în spiritul respectării stricte a legalității, ancheta întreprinsă soldindu-se cu un șir de măsuri concrete, ce au fost comunicate recent redacției.Astfel, în răspuns se subliniază că „deoarece Consiliul popular al sectorului 4, care era obligat să răspundă ziarului în termenul legal, nu a făcut acest lucru, Ia indicația Comitetului municipal București al P.C.R.. o comisie de control a Consiliului popular al Capitalei a fost însărcinată să stabilească măsurile ce se impuneau pentru rezolvarea corespunzătoare a problemelor ridicate in articolul amintit".In continuare, în răspuns, după ce se arată că cercetările întreprinse au validat conținutul articolului publicat, sint înfățișate măsurile concrete ce au fost adoptate pentru înlăturarea nedreptății comise. Astfel, se arată că s-a stabilit ca apartamentul să fie repartizat destinatarului inițial, conform hotăririi adoptate 
marile avantaje ale unei asemenea forme de organizare; experiență ce se cere multiplicată și generalizată în toate ramurile de producție ale micii industrii. In legătură cu aceasta, reține atenția faptul că uneori se trece cu vederea peste „amănuntul" că extinderea micii industrii este una din sursele importante ale autofinanțării — și, tocmai prin înțelegerea acestui adevăr, prin dezvoltarea și diversificarea producției micii industrii, fiecare cooperativă (în prezent, abia 40 la sută din cooperativele de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor se autofi- nănțează), ca și organele locale ale administrației de stat își pot asigura sifrse sporite de venituri.în ce privește STIMULAREA SCHIMBULUI DE MĂRFURI DINTRE SAT ȘI ORAȘ, avîndu-se în vedere sarcinile sporite ce revin cooperativelor rurale — sint prevăzute pentru actualul cincinal creșteri ale cantităților de produse contractate cu gospodăriile populației de 2—4 ori — în adunările generale, și conferințele cooperației urmează să se definitiveze programe de ac- 

criterii decît suprasolicită-cele mai multe de cartiercurînd „liniștea" ce domneștedin dispensa- însă ne-a frapat
ușa anumitor medici, in special din dispensarele comasate, unde se produce o adevărată redistribuire a pacienților, după alte cel teritorial, și apar rile.In relemai _______ _____ ..... „ ________ r„în ele, prezența redusă a pacienți- lor. Una dintre cauze ne este explicată de medicul-șef al municipiului, dr. Grigore Rusu : pe lingă 

faptul că „indicele de adresabilitate" (cum este numit) nu este prea mare, în unele dintre aceste dispensare se face o muncă mai curînd de dispecerat, bolnavii fiind „operativ" diagnosticați și apoi trimiși către policlinici. In afară de aceasta și numărul de tratamente aplicate în dispensare este destul de scăzut. „Adevărul este că în unele din aceste dispensare teritoriale 8-au acumulat destule probleme, în mai mare măsură decît în alte categorii de unități de asistență sanitară din rețeaua municipiului", arăta și tovarășul dr. Ion Dina, directorul policlinicii județene, care ne-a însoțit o parte din raid.— Aspectele „perfectibile", deficiențele existente impun o acțiune hotărită de îndreptare a lor, spunea, la rîndul său, tovarășa Rodica Olteanu, secretara cu probleme sociale a comitetului municipal de partid. Se vede clar că, acaparați de alte probleme ale rețelei sanitare, presațr de alte imperative, noi, 

de biroul executiv al Consiliului popular al sectorului 4 ; locatarului care a primit in mod neîntemeiat repartiția i-a fost atribuit un alt apartament (care a< fost acceptat de cel în cauză) ; inspectoa- rea care a deturnat repartiția inițială a fost schimbată din funcție, apreciindu-se că „fapta comisă o face incompatibilă cu calitatea de lucrător în cadrul sectorului spațiu locativ" ; șeful Sectorului de reglementare a spațiului locativ a fost sancționat cu retragerea a două gradații pe timp de două luni, pentru că a semnat acte fără să verifice dacă există pentru ele aprobarea cuvenită a comitetului executiv al consiliului popular.
Sprijin concret pentru îndeplinirea 

sarcinilor deîntr-o scrisoare adresată se arăta că secția „motor" prinderii de autoturisme Cîmpulung, județul Argeș, fruntă cu unele greutăți în nirea sarcinilor de plan, îndeosebi ca urmare a aprovizionării necorespunzătoare cu piese și diverse scule. Trimisă spre soluționare Comitetului județean Argeș al P.C.R., scrisoarea a fost analizată la fața locului de către activiști de partid și cadre din conducerea întreprinderii.A reieșit că, într-adevăr, la secția respectivă au existat unele greutăți, constatîndu-se lipsa unor repere e- xecutate de secția forjă, care la rîndul ei nu a primit oțeluri de la principalii furnizori (Combinatul de oțeluri speciale Tirgoviște, Laminorul Brăila etc.), precum și lipsa unor

redacției a între-ARO — se con- îndepli-

La semnalele cititorilor• Mai buna organizare a activității și întărirea disciplinei la Oficiul P.T.T.R. din comuna Gogoșu, județul Mehedinți, au fost avute în vedere de Direcția generală a poștelor și telecomunicațiilor din M.T.Tc. ca urmare a soluționării unei sesizări trimise de redacție. Pe lingă alte măsuri adoptate, s-a dispus destituirea din funcție a dirigintelui oficiului, iar celor două telefoniste li s-au desfăcut contractele de muncă pentru abaterile disciplinare ăăvîrșite.• Aprovizionarea corespunzătoare a magazinelor din comuna Mărgău, județul Cluj, cu mărfuri solicitate de săteni (unelte agricole, încălțăminte de cauciuc, articole de îmbrăcăminte specifice zonei de munte, vase emailate etc.), precum și menținerea unităților comerciale într-o perfectă stare de curățenie au făcut obiectul 
țiune pe localități și grupe de produse. în acest sens apare necesar să se aducă îmbunătățiri simțitoare în activitatea de aprovizionare a contractânților cu material biologi^ semințe, puieți de pomi fructiferi, îngrășăminte chimice, insecto-fun- gicide, unelte și utilaje agricole, alte materiale necesare dezvoltării producției agricole. In înfăptuirea programelor de autoconducere și auto- aprovizionare in profil teritorial, alături de mărfurile contractate și achiziționate de la gospodăriile populației, o contribuție importantă sint chemate să aducă gospodăriile anexe și fermele zootehnice proprii ale cooperației, al căror volum de producție va spori simțitor.La ordinea de zi a dezbaterilor din adunările generale și conferințe se impun și problemele EXTINDERII ȘI DIVERSIFICĂRII PRESTĂRILOR DE POPULAȚIE.mare Însemnătate care se impune a fi dezbătută in adunările generale și conferințele cooperației o constituie creșterea contribuției prestărilor de servicii la îmbunătățirea ca- 

SERVICII CĂTRE O idee de cea mai

cei îndrituițl să le controlăm și să le sprijinim, am scăpat din vedere — în ultima perioadă — dispensarele de cartier.
Lăcaș de sănătate și edu

cație sanitară, nucleu de 
medicină a omului sănătos. Acestea sint determinările pe care ar trebui să le aibă un dispensar de cartier, după cum unele chiar le au, 

inclusiv la Galați. Ancheta noastră a scos însă în evidență că mai sint încă multe de făcut pină cînd toate vor deveni așa ceva.— Aportul acestor dispensare de cartier poate să crească mult, spunea și tovarășa directoare adjunctă a direcției sanitare județene, dr. Elena Renea, referindu-se la asemenea aspecte. Pentru aceasta medicii lor au datoria să-și lărgească competența și tehnicitatea, să aplice cele însușite in stagiile de specializare, să utilizeze punctele de laborator create, să mărească numărul de deplasări la bolnavii din circumscripție care sint netransportabili, Dar, pe lingă această activitate medicală propriu-zisă, medicului de cartier îi revin sarcini noi, sporite și, am putea zice, i se deschid mari posibilități de a face muncă de profilaxie, de educație sanitară.încercarea noastră însă de a găsi acțiuni profilactice deosebite a eșuat tocmai în dispensarele cu o afluență mai redusă. în mod „parado-

răspuns se mai arată că s-a ho- ca respectivul caz să fie prelu- cu toți lucrătorii din cadrul a-în tărît crat paratului propriu al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 4, precum și cu ceilalți lucrători de la compartimentele de spațiu locativ ale sectoarelor teritoriale ale Capitalei. Totodată, se exprimă mulțumiri pentru sprijinul a- cordat prin publicarea articolului.Deci, o soluționare judicioasă și cuprinzătoare, in spiritul eticii comuniste, al corectitudinii și legalității. Felul în care, prin intervenția Comitetului municipal București al P.C.R., a fost rezolvat acest caz dovedește încă o dată că un abuz sau o ilegalitate nu pot avea viață lungă; că — chiar înfruntînd temporar manifestări de inerție, rea-voință sau subiectivism — principiile de ordine, dreptate și legalitate se afirmă și înving.
> producțiepiese ce trebuiau procurate prin cooperare de la întreprinderile de autocamioane și „Tractorul" — ambele din Brașov. Pentru eliminarea acestor neajunsuri s-au întreprins demersurile necesare la furnizori, în- tocmindu-se grafice lunare de cooperare, care sint urmărite zilnic de compartimentul „aprovizionare" șl de biroul executiv al consiliului oamenilor muncii. în ce privește asigurarea cu sculele necesare, se arată în răspuns, s-a întocmit, de asemenea, un program special de aprovizionare, a cărui îndeplinire este' urmărită de către inginerul-șef cu fabricația.Răspunsul menționează, totodată, că utilajele și capacitățile de producție sint întreținute și folosite corespunzător, respectîndu-se graficele de revizii și reparații.
analizei efectuate de un colectiv de activiști și specialiști de la inspectoratul comercial județean, consiliul popular județean și UJECOOP, pe baza sesizării îndrumate de redacție, pentru rezolvare, la Comitetul județean Cluj al P.C.R.

9 Aplicarea corectă a prevederilor legale privind organizarea muncii în acord global la întreprinderea de ulei Podari-Craiova a format subiectul cercetărilor cu prilejul soluționării unei scrisori din partea unui citi tor trimise de redacție Comitetului județean Dolj al P.C.R. în răspunsul comunicat ziarului se arată că s-a dispus conducerii unității să organizeze munca pe baza acordului global in toate secțiile, să asigure materia primă necesară realizării planului de producție, să analizeze în secții gradul de încărcare în acord global.

de extindere și diversifi- volumul creascăorgani- și di- servicii

lității vieții oamenilor. După cum se știe, actualul cincinal urmează să marcheze o etapă calitativ nouă în procesul care a serviciilor publice, acestora fiind prevăzut să cu aproape 80 la sută.Eforturile materiale și zatorice pentru dezvoltarea versificarea prestărilor de se cer însoțite și de o schimbare radicală in însuși modul de a gindi al organizatorilor de servicii, al lucrătorilor din întregul ansamblu al unităților cooperatiste. Aceste eforturi pot fi cu adevărat eficiente numai dacă se asociază, totodată, și cu promovarea unei atitudini noi, a unei înțelegeri mai adinei a importanței acestui sector, cu măsuri de întărire a ordinii și disciplinei, a spiritului de răspundere in relațiile cu publicul.Prin vasta problematică abordată, prin interesul major al măsurilor pe care le adoptă, actualele adunări generale și conferințe ale cooperației se portant a țării. înscriu ca un moment im- . în viața economico-socială
xal", pentru găsesc mai medici care ___________ _____enți — ca, de pildă, la dispensarele 2, 11, 14, 15, 20 și altele — unde există și o activitate bună, atît curativă, cit și de profilaxie, se primesc și urgențe, se fac și vizite la domiciliu, unde am întîlnit și preocupare pentru educația sanitară a elevilor, a viitoarelor mame, a celor ajunși la virsta a treia, adică a principalelor lor grupe de pacienți. Să ne oprim la un singur exemplu ce demonstrează .ce se poate face acolo unde există dăruire, dragoste pentru profesie, pentru oameni. Dispensarul comasat din strada Nicolae Bălcescu, în care profesează doctorița Maria Ciuchi. în fața ușii, pacienții așteaptă răsfoind zecile de broșuri al căror autor este chiar medicul la care urmează să intre. Toate scrise competent și accesibil, pe cele mai diverse teme : „îngrijirea bolnavului la domiciliu", „Pentru prevenirea aterosclerozei", „igiena locuinței", „Igiena gravidei" și multe altele, unele tipărite, altele xeroxate sau doar bătute la mașină. Pereții (deși clădirea se află în renovare) amplifică și el același „dialog" cu bolnavii prin multe afișe, grafice, articole, etc.Din dialogul cu doctorul Maria Ciuchi aflăm și alte amănunte despre activitatea sa profilactică ce nu se reduce la cea de educație (făcută și prin conferințe, întîlniri cu elevi, cu părinții acestora și mai ales prlntr-un dialog cald, apropiat cu fiecare pacient), ci cuprinde studii și investigații pe mari grupe de pacienți sau pe categorii de afecțiuni.Nu ne propunem să prezentăm pe larg cele intilnite, ci, pur și simplu, să sugerăm și altora ce bogăție, ce multitudine de posibilități are totuși un medic „generalist" atunci cind înțelege ce importanță are munca sa de profilaxie, coroborată cu cea curativă. De fapt, cînd își înțelege pe deplin menirea sa — nobila datorie de a fi medic de primă linie în asistența sanitară, după cum le place unora dintre medicii de medicină generală să afirme, pe bună dreptate.

asemenea activități își mult timp tot acei au și numeroși paci-

Ion MARIN
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SARCINI DE MARE ÎNSEMNĂTATE CARE TREBUIE
SĂ MOBILIZEZE TOATE FORȚELE DIN AGRICULTURĂ
Stringerea si depozitarea tuturor 
resurselor de furaje

SATU MARE: Posibilități mari, rezultatele 
pe măsurămitetului județean de partid, in unități 4 s-a declanșat o vastă acțiune pentru construirea de fînare Și împrejmuirea depozitelor de furaje, acțiune care se realizează și cu sprijinul unităților industriale care patronează unitățile agricole. ■ în această privință se evidențiază cooperativele agricole Moftinu Mare și Păulești, care au con7 struit fînare și au împrejmuit, bazele furajere. In schimb, este ■ criticabilă atitudinea de nepăsare și neglijență din partea S.M.A. Negrești-Oaș, care din cele 4 fînare pe care avea să le construiască la C.A.P. Turț (plătite cu mult timp în urmă) au făcut doar două.Necorespunzător se desfășoară și depozitarea furajelor grosiere, la care realizările sint, de asemenea, sub prevederile programului pînă la 31 iulie — 31 la sută în cooperativele agricole și 75 la sută in întreprinderile agricole. Există însă mari posibilități pentru a se asigura și chiar depăși cantitățile stabilite, urgentîndu-se stringerea paielor de pe cimp. In acest sens se dovedește foarte bună măsura de a se atribui cooperatorilor în acord global anumite- suprafețe — unde mașinile de balotat nu dau randamentul scontat — pentru recoltarea manuală a paielor. Unitățile din consiliul Păulești au strins în acest fel pînă acum 250 hectare, evidențiindu-se C.A.P. Hrip, Vetiș, Boghiș, Păulești. Acțiunea trebuie însă intensificată în cooperativele agricole Sătmărel, Sătmăreana și Doba, mult rămase în urmă în această privință.

insa nu-sPînă la data de 28 iulie cooperativele agricole din județul Satu Mare au recoltat și depozitat finul in proporție de 60 la sută față de cît prevede programul județean pină la 31 iulie. Deci o serioasă răminere in urmă la acest capitol important al asigurării bazei furajere. O investigație întreprinsă in cîteva unități agricole ne-a dus la concluzia că situația putea fi mult mai bună dacă ar fi existat o preocupare mai susținută in această direcție din partea tuturor unităților agricole. Că așa stau lucrurile o arată situațiile din unele consilii agroindustriale, unde rezultatele diferă de la o cooperativă la alta. Bunăoară, în consiliul Valea Vinului, în fruntea acțiunii de strîngere a finului se situează C.A.P. Culciu. în schimb, la C.A.P. Pomi, Valea Vinului, Cărășeu, Birsău, Homorod s-a manifestat o slabă preocupare pentru organizarea transportului finului din cimp la locurile de depozitare, fapt care se reflectă și in cantitățile mai mici strinse pină în prezent.Și în consiliul Păulești, unitățile care au dovedit mai multă stăruință la cositul și depozitarea finului de trifoi din coasa a doua — cooperativele Hrip, au toate cantităi treia. !agricole Păulești și Doba trebuie luate măsuri ferme pentru a se urgenta recoltarea întregii suprafețe cu plante furajere.O problemă de majoră însemnătate o constituie păstrarea finului în cele mai bune condiții. în această privință, la indicația co

de portimb în cultură dublă a fost semănată după orz pe terenuri irigate. Prașila a doua a fost executată pe toate suprafețele, iar porumbul se dezvoltă foarte bine. „Pro- cedind în felul acesta — ne spunea Constantin Mihălțeanu, președintele cooperativei— obținem porumb boabe de pe întreaga suprafață în- sămințată cu cea de-a doua cultură. în ultimele zile însă, nu mai avem posibilitatea să irigăm culturile. Stațiile de pompare nu pot funcționa din cauza alimentării necorespunzătoare cu energie electrică". După cum am aflat la direcția agricolă județeană, acesta nu-i un caz izolat. Din cele peste 15 000 hectare de culturi duble planificate

să fie irigate în ultima săptămînă au primit apă doar 1 529 hectare. Motivul ? Datorită frecvenței foarte scăzute in rețeaua electrică și a căderilor de tensiune, agregatele electrice dc pompare nu funcționează decît cîteva ore pe zi. Ca urmare, nu se poate asigura întreg necesarul de apă pentru irigarea plantelor. Măsurile ce se impun trebuie să pornească de la realitatea că, în unitățile agricole din județul Tulcea, datorită faptului că nu a mai plouat de aproape o lună, deficitul de apă în sol la această dată este considerabil.
Neculai AMIHULESEIcorespondentul „Scinteii"

o Amtiiorarea pajiștilor naturale
BRAȘOV: Pășunile renăscuteLa ieșirea din Codlea spre Făgăraș există un de] ușor de unde se oferă privirilor o la'rgă deschidere spre partea de vest a Cîmpiei Bîr- sei. Cei care au trecut cu numai cîțiva ani in urmă prin această zonă au rămas cu o mare nedumerire. Pe o întinsă suprafață de teren, care cuprinde atît partea deluroasă, cit și o bună parte din Cimpia Birsei, au putut vedea o vegetație ierboasă bogată, care insă și transformată păscută de anise abateau pe consume. Căci aparent bogată,

agricole Boghiș, Sătmăreana și Sătmărel — șansele să adune mari iți de fin și din coasa a In schimb, in cooperativele
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scinteii’'

• întreținerea in
a culturior succesive

TULCEA: Unde plantele au nevoie de apă, 
irigațiile să funcționeze din plin!în unitățile agricole din județul Tulcea s-a încheiat însămințarea culturilor duble pe toate suprafețele planificate.' Acolo unde săiniii- ' ța a fost pusă sub brazdă imediat după recoltarea orzului sau a griului, plantele au răsărit și s-au dezvoltat rapid.în consiliul agroindustrial Isac- cea, din cele 1160 hectare semănate cu porumb, fasole, sfeclă de zahăr și legume, au fost prășite mecanic și manual 1 000 hectare. „Astăzi vom încheia prima prașilă mecanică și manuală pe toată suprafața semănată cu culturi duble — ne spunea tovarășul Petre Iorga, președintele consiliului agroindustrial. Avem garanția că vom realiza planul la porumb. De asemenea, cultura dublă de porumb atît

pentru boabe, cit și pentru siloz se dezvoltă bine. Am asigurat o bună densitate și avem certitudinea că vom depăși producția planificata.'1 La cooperativa agricolă Luncavița din acest consiliu, in cimp, la prășit, se aflau 500 de oameni. „Cele 250 hectare semănate cu porumb în cultură dublă au fost repartizate cooperatorilor în acord global — ne «spunea Ștefan Burghelea, președintele cooperativei. Ca urmare, fiecare om știe ce are de făcut și acționează cu răspundere pentru întreținerea corespunzătoare. a lanurilor. Pe suprafețele care au fost semănate după orz, acum efectuăm cea de-a doua prașilă manuală".O experiență lăudabilă oferă cooperativa agricolă din Lunca. Aici, întreaga suprafață de 200 hectare

nici nu era cosită în fîn, nici nu era male. Vitele care aici refuzau s-o această vegetație, era formată din acea plantă blestemată de localnici și păstori care se cheamă caespitoza). plantă fără valoare furajeră de care animalele nu se atipgeau. Așa se face că. de-a lungul anilor, a- ceastă plantă s-a întins ca o pecingine pe fața solului, scoțînd din circuitul productiv mari suprafețe de teren.Vizitatorul care trece astăzi prin această zonă va observa, nu fără uimire, o altă față a acestor locuri. O bună parte din suprafața respectivă — cea din stingă șoselei — este acoperită de un covor verde închis și sănătos de ierburi valoroase pentru hrana animalelor.— Pînă acum 2—3 ani, ne spunea inginerul Toma Mamina, directorul întreprinderii județene de pajiști — această suprafață, deși figura ca pășune, numai pășune nu se putea numi, deoarece era puternic infestată de Deschampsia caespitoza, care a eliminat plantele furajere valoroase. Priviți cum arată acum această pășune 1 In urma lucrărilor de amenajare în complpx executate pe această suprafață — și mă refer la desțelenirea și curățirea ei', adică la distrugerea plantei respective, la reinsămința- rea întregii suprafețe cu graminee și leguminoase de mare valoare, la fertilizarea cu îngrășăminte organice și chimice etc. — ea a devenit o pășune cu o structură floristică de mare valoare, care va asigura o producție de masă verde de peste 30 000—35 000 kg la hectar.— Ce se întîmplă pe șesul din dreapta șoselei ?— Și acolo executăm aceleași lucrări. în plus, prin canale și drenaje se combate și excesul de umiditate. Suprafața supusă acestor

tirșa (Deschampsia o
O acțiune de mari proporții 
pentru sporirea producției 

de iarbă și fîn

lucrări depășește 600 hectare. Aceasta, într-o primă etapă, deoarece alte suprafețe vor fi supuse procesului de readucere în circuitul productiv.Dar asemenea lucrări de amenajare în complex a pășunilor și fî- nețelor nu se execută numai in acest perimetru din vecinătatea orașului Codlea, ci în întregul județ Brașov. La o depărtare de numai 3 km de aici, pe șoseaua care duce spre Făgăraș, in locul denumit „Dealul frumos", se află o altă pășune amenajată. în urma lucrărilor de amenajare in complex efectuate aici cu cîțiva ani în urmă, această pășune, pe care și-o impart I.A.S. Codlea și C.A.P. Cristian, producția de masă verde a sporit kg de cît de Incit din re- parte
ta peste 30 000 la hectar, față 6 000—7 000 kg era înainte amenajare, cooperatorii Cristian au zervat o |din suprafață pentru fin.Lucrări de ridicare a gradului de fertilitate a solului se execută și pe pășunile din zona montană. Anul trecut, sectorul de amenajare pajiști din cadrul Inspectoratului silvic Brașov a finalizat lucrările pe două asemenea pășuni : cea din perimetrul localității necooperativi- zate Fundata și cea de pe valea Zizinului în suprafață totală de circa 1 000 hectare. Pe ambele pășuni s-au efectuat desțeleniri, re- însămînțări cu ierburi valoroase, fertilizare și organizarea pășuna- tului. Pe pășunea Fundata s-au executat în plus lucrări de alimentare cu apă și mai multe puncte de adăpare. Ca atare, așa cum ne-a spus inginerul Viorel Chițu, șeful sectorului pajiști din cadrul in- : spectoratului silvic, pe cele două pășuni, producția de masă verde a , sporit, pe suprafețele finalizate, de 3—4 ori. Datorită acestei creșteri, beneficiarii pășunii de pe valea Zizinului — cooperativele agricole de producție din Budila și Tărlun- geni — au destinat pășunatului o suprafață mai mică, restul l'iind rezervată producerii finului.Exemplele prezentate sint doar cîteva din cele 50 lucrări asemănătoare care s-au executat și se execută în acest an în județul Brașov, in scopul ridicării gradului de fertilitate a pajiștilor, in general, și a! pășunilor, în special.

Nicolae MOCANUcorespondentul „Scinteii"

Calcule și argumente care demonstrează caracterul 
stimulativ al acestei forme de organizare și retribuire 

14. AZI, 1N ECONOMIA FORESTIERĂ
in economia forestieră unitatea organizatorică de bază cu care se încheie contractul de acord global este, de regulă, sectorul forestier sau parchetul de exploatare a masei lemnoase sau secția și atelierul de preindustrializare a lemnului și expediere a produselor lemnoase. Obiectul contractului de acord global îl ' reprezintă producția fizică exprimată in : metri cubi de masă lemnoasă extrasă la ha. lemn rotund pe specii și diferite faze de lucru (lemn rotund fasonat, adunat, apropiat), bușteni, lemp pentru plăci din așchii de lemn și plăci fibrolemnoase, tone de lemn de foc și mangal de bocșă sau retortă.Criteriul in raport cu care se majorează sau se diminuează retribuțiile este reprezentat de indicele planificat de scoatere sau de valorificare a materiilor prime.Pentru personalul din unitățile de producție condițiile pentru acordarea integrală a sumei cuvenite^ in raport cu producția fizică realizată și gradul de îndeplinire a criteriilor se referă la : realizarea integrală a producției fizice la toate sortimentele prevăzute în plan ; încadrarea în consumurile specifice normate de materii prime, materiale, combustibili și energie, în cazurile în care nu constituie criteriu de majorare sau diminuare a retribuțiilor ; realizarea indicilor planificați de utilizare a mașinilor și instalațiilor.

*în exemplul ipotetic pe care îl vom prezenta — elaborat cu sprijinul specialiștilor din Ministerul Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții și Ministerul Muncii — s-a luat in considerare un parchet de exploatare dintr-un sector forestier aflat intr-o zonă muntoasă în care predomină rășinoasele. Potrivit actului de punere în valoare, parchetul, cu o’ suprafață de 27 hectare, are un volum brut de 3 050 mc masă lemnoasă, din care in contractul de acord global se prevede să se scoată, pe intreaga durată de exploatare — de 50 de zile — un volum net de 2 837 mc lemn utilizabil, in următoarea structură :® 1491 mc lemn rotund de răși- noase, cu tariful de manoperă directă de 33,30 lei/mc ;• 532 mc lemn rotund de fag, cu tariful de manoperă directă de 52,20 lei/mc ;

• 380 mc lemn pentru celuloză, cu tariful de manoperă directă de 46,80 lei/mc ;® 186 mc lemn pentru plăci din așchiij din crăci și virfuri, cu tariful de manoperă directă de 42,15 lei/mc ;• 284 mc lemn pentru foc din crăci și virfuri, cu tariful de manoperă directă de 28,50 lei/mc.Masa lemnoasă exploatată urmează să fie prelucrată in diferite sortimente pentru beneficiari din țară sau pentru export în secții sau ateliere de sortare, preindustrializare și expediere a produselor lemnoase.Suma cuvenită pentru producția realizată se calculează adunind ma- . nopera aferentă fiecărui sortiment, astfel :2 491 mc X 33.30 lei/mc + 532 mc X X 52,20 lei/mc + 380 mc X 46,80 lei/ mc + 186 mc X 42,15 lei/mc + 248 mc X 28,50 lei/mc - 110 112 lei.î’ormația de lucru, dimensionată pe baza normelor și normativelor de muncă și ținîndu-se seama de sarcina de creștere a productivității muncii, este constituită direct productivi.Retribuția medie tă pe un muncitor (110 112 lei : 20 muncitori : 2 luni durata de exploatare a parchetului).
din 20 muncitorilunară planifica- este de 2 752 lei

Varianta APlanul la producția fizică a fost Îndeplinit în proporție de 101,8 la sută, depășindu-se cu 50 mc volumul net de lemn utilizabil. întreaga producție suplimentară se localizează la sortimentul de lemn pentru plăci din așchii din care s-au realizat 236 mc, cu 26.9 la sută peste plan.Suma cuvenită formației este de : 1 491 mc X 33,30 lei/mc + 532 mc X 52,20 lei/mc 4- 380 mc X 46,80 lei/mc -r 236 mc X 42,15 lei/mc 4- 248 mc X 28.50 lei/mc - 112 219 lei.Totodată, s-a asigurat un indice de scoatere de 94.7 la sută, gradul de îndeplinire a criteriului fiind de 101.8 la sută. Pentru aceasta se calculează o-majorare astfel :112 219 lei X 1,8% - 2 020 Iei112 219 lei + 2 020 lei - 114 239 lei întrucît indicele de utilizare a mașinilor s-a realizat, obținîndu-se o productivitate medie zilnică de 28.6 mc la ferăstraie mecanice și de 20 mc la tractoare, iar consumurile normate de benzină și motorină nu au fost depășite, condițiile pentru acor-

K. rAn de an, a crescut zestrea tehnică o întreprinderii „Semănătoarea" din Capitală. In imagine noua secție de scule Foto : S. Cristian

• •a autoconducerii muncitorești,
a autogestiunii economico-financiare

(Urmare din pag. I)la autogestiunea economică-financia- ră a însemnat, pe de o parte, introducerea autofinanțării unităților ca o trăsătură specifică a autogestiunii, iar pe de altă parte, o întărire și consolidare a autonomiei și răspunderii unităților economice, a cointeresării colectivelor de oameni ai muncii, precum și intensificarea controlului asupra activităților desfășurate.Cerințele autogestiunii s-au concretizat în principal in instituționa- lizarea restituirii pentru societate a fondurilor avansate pentru înzestrarea cu fonduri fixe și mijloace circulante cu prilejul înființării sau dezvoltării lor, lărgirea sferei de participare a unităților economice la constituirea fondurilor centralizate destinate reproducției lărgite și satisfacerea nevoilor generale ale societății prin introducerea prelevării pentru societate. în același timp, s-au creat condițiile acoperirii nevoilor de autofinanțare a producției și dezvoltării acesteia prin funcționarea eficientă a fondurilor proprii. De asemenea, au fost cuprinse în cadrul autogestiunii economice și unele acțiuni și nevoi sociale, constituindu-se in acest sens fondul pentru construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social și fondul pentru acțiuni social-culturale. S-a obținut o creștere a veniturilor oamenilor muncii prin instituirea fondului de participare la realizarea producției, a beneficiului și la impărțirea beneficiului, mijloc suplimentar de venit și instrument de stimulare în mai buna gospodărire și administrare a patrimoniului încredințat.Pe linia mai bunei funcționări și generalizări a autogestiunii se înscrie și extinderea aplicabilității cerințelor autogestiunii și la unitățile din domeniul social-cultural, instrument eficient în folosirea integrală a bazei tehnico-materiale existente, reducerea cheltuielilor la strictul necesar, realizarea de venituri cît mai mari din activități proprii. Pe această linie se înscrie și. generalizarea autogestiunii și autofinanțării la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale. operațiune care trebuie încheiată în acest an.. Și în acest domeniu, cerințele de ordin general adresate înfăptuirii autogestiunii la unitățile economice. respectiv acoperirea cheltuielilor din veniturile proprii și obținerea

de rezultate pentru satisfacerea și a unor interese generale ale societății, rămin valabile. Legea bugetului pe jjest an prevede realizarea la bugetele locale a unui excedent de 4,2 miliarde lei, din care 3,3 miliarde lei să fie vărsate la bugetul de stat pentru constituirea fondului general de dezvoltare a Întregii societăți.Realizarea obiectivelor autoconducerii și autogestiunii economico-financiare dovedește viabilitatea măsurilor preconizate, aplicabilitatea la condițiile concrete ale economiei noastre. Ea confirmă încă o dată justețea politicii partidului nostru, a concepției profund științifice și novatoare a gîndirii originale a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind perfecționarea continuă a mecanismului economi co-social.Aprecierile făcute de către secretarul general al partidului la recenta plenară a partidului cu privire Ia neimplinirile în aplicarea mecanismului economico-financiar pornesc de la faptul că unele cadre de conducere, unele colective de oameni ai muncii înțeleg îngust principiile autoconducerii, autogestiunii, în sensul de a cheltui fără a da socoteală nimănui. Acționînd în acest fel, s-au Înregistrat în anumite perioade nereallzări ale indicatorilor economici și financiari planificați, realizarea unor produse fără desfacere asigurată, s-au efectuat aprovizionări necorelate cu nevoile reale ale producției, înregistrarea in unele cazuri de imobilizări de fonduri în activitatea de producție și de investiții, precum și credite nereștituite 1a. scadență. Do asemenea, nu in toate cazurile bugetul de venituri și cheltuieli a fost un instrument operativ de lucru pentru prevenirea depășirii consumurilor de materii prime și materiale și valorificarea tuturor resurselor existente.înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului

privind creșterea rolului factorilor intensivi in dezvoltarea economico- socială a țării au implicat noi mă- ' suri de perfecționare și întărire a autoconducerii muncitorești, a auto- gestiunii economico-financiare. Astfel, in baza hotărîrilor plenarelor C.C. al P.C.R. din aprilie și iunie 1986 și ale ședințelor Comitetului Politic Executiv din iunie și- iulie a.c. s-au stabilit noi măsuri de perfecționare a mecanismului economico-financiar. a instrumentelor acestuia, cum sint cele privind :’ normarea producției-marfă la 1 000 lei fonduri fixe ; sistemul de finanțare și creditare a activităților economice și a normativelor economico-financiare ; stabilirea normelor și normativelor de stoc și de lichidare a stocurilor supranormative în anul 1986 ; elaborarea planului de finanțare a activității economico-sociale pe baza autoconducerii și autogestiunii pe luna iulie 1986 și a planului financiar centralizat ai economiei naționale, a planului de aprovizionare a populației și de prestări de servicii.Toate aceste măsuri urmăresc gospodărirea cu înaltă eficientă și răspundere a tuturor resurselor materiale și bănești, o dimensionare corespunzătoare a stocurilor de materii prime și materiale, producție neterminată și produse finite, reducerea cu 50 la sută a volumului total al stocurilor din industrie, eliberarea materiilor prime și materialelor necesare producției, precum și a fondurilor financiare numai pentru produsele la care este asigurată desfacerea, pe bază de contracte la intern și la export. Totodată, se urmărește utilizarea rațională și în conformitate cu pianul de finanțare, eu normativele și normele aprobate, a tuturor resurselor materiale, de' muncă si bănești, accelerarea vitezei de* rotație a fondurilor, instaurarea unui regim sever de economii și a unei discipline financiare desăvârșite, asigurarea păstrării integrității proprietății socialiste.
Argumentele prestigiului profesional
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darea sumei calculate anterior sint îndeplinite integral.Formația a lucrat cu 18 muncitori, în loc de 20 cit a fost normat (90 la sută din numărul de personal stabilit), revepind, in medie, pe lună unui muncitor o retribuție de 3177 lei (114 239 lei : 18 muncitori : 2 luni), adică cu 425 lei, respectiv 15,4 la sută mai mult decît s-a planificat.
Varianta Bîn această varianță se consideră că s-a realizat întreaga cantitate. de masă lemnoasă planificată, cu unele modificări față de structura sortimentală prevăzută. Astfel, s-a obținut o cantitate cu 50 mc mai mare de lemn pentru plăci, nerealizindu-se insă o cantitate echivalentă de lemn pentru foc. Deoarece s-a asigurat o valorificare mai bt\nă a masei lemnoase, se consideră că planul fizic a fost îndeplinit integral, formației revenindu-i o sumă superioară celei planificate, calculată astfel :1 491 mc X 33,30 lei/mc + 532 X 52,20 lei /mc + 380 mc X 46,80 mc + 236 mc X 42,15 lei/mc + mc X 28,50 lei/mc — 110 794 lei.Criteriul — indicele de scoatere — a fost îndeplinit integral. In privința condițiilor : dacă indicele de utilizare a ferăstraielor mecanice și a tractoarelor a fost realizat în pro- . porția arătată la varianta A, consumurile normate de benzină și moto-

rină au fost depășite cu 5 la sută (se aplică o cotă de diminuare a retribuțiilor de 0,5 pentru fiecare procent de depășire).5% X 0.5 - 2,5%110 794 X 2,5% - 2 770 lei110 794 lei — 2 770 lei - 108 024 leiS-a lucrat cu efectivul planificat, revenind,. în medie,’ pe un muncitor o retribuție de 2 700 lei (108 024 lei : 20 muncitori : 2 luni), adică cu 52 lei (1,9 la sută) mai puțin decît s-a prevăzut.

mc lei/ 198

Varianta CNerespectind tehnologia de lucru și regulile silvice de exploatare, precum și preocupindu-se insuficient de valorificarea corespunzătoare a masei lemnoase, colectivul formației a realizat, pe total și în structura sortimentală, numai 90 la sută din producția fizică planificată și contractată.In acest caz suma cuvenită formației este de : 1 342 mc X 33,30 lei/mc + 479 mc X 52,20 lei/mc + 342 mc X 46,80 lei/mc + 180 mc X 42,15 lei/ mc + 211 lei. mc X 28,50 lei/mc -= 99 300

în aceeași proporție — 90 la sută — nu s-a realizat nici indicele de scoatere a masei lemno'ase (83,7 Ia sută, față de 93 la sută planificat). Pentru fiecare procent de nerealizare suma determinată mai sus se reduce in mod corespunzător :99 300 lei X 10% - 9 930 lei99 300 lei — 9 930 lei - 89 370 lei.Condițiile prevăzute în contractul de acord global nu au fost respectate : indicele de utilizare a mașinilor a fost cu 3 la sută mai mic decit cel planificat (cotă de diminuare — 0,5), iar consumurile, normate de benzină și motorină au fost depășite cu 5 la sută (cotă de diminuare — 0,5).3% X 0,5 + 5% X 0,5 - 4%89 370 lei X 4% - 3 575 Iei89 370 lei — 3 575 lei - 85 795 lei.Revenind, in medie, o retribuție lunară de 2 145 lei (85 795 lei : 20 muncitori : 2 luni), adică cu 667 lei (cu 22,1 la sută) mai puțin decît s-a prevăzut in contract.In situația în care exploatarea parchetului nu se termină în durata normată de două luni, în fiecare lună retribuțiile vor fi mai reduse, proporționale cu stadiul realizării producției contractate.desprinde deci ideea esențială că și în exploatările forestiere, ni- retribuției pentru munca în acord global este nemijlocit legată deSe velul eforturile depuse pentru realizarea producției și sporirea eficienței economice, pe calea obținerii unui indice de scoatere cît mai bun, a economisirii resurselor energetice, a utilizării mai bune a mașinilor și utilajelor și a creșterii productivității muncii.
Corneliu CARLAN

Văzusem o parte din produsele întreprinderii de tricotaje „Romanița" din Caracal cu cităva vreme în urmă, cu ocazia contractărilor ce au avut loc în Capitală. Multe dintre ele meritau să stea în vitrinele celor mai pretențioase magazine de profil. Bun-gust, îmbinare reușită a culorilor, linie modernă a croielii sint numai citeva caracteristici ale modelelor aduse pentru prezentare. Mai știam că intr-o pondere importantă produsele întreprinderii sint livrate partenerilor străini. Motive suficiente să stirnească curiozitatea, întrebarea este simplă : cum reușește colectivul de aici să adapteze rapid producția la cerințele modei ?Chiar în hol, o vitrină în care sint etalate citeva tricotaje de nota 10. O notă reală, pe care au dat-o beneficiarii.Discuțiile se nasc ușor cînd ai ce spune. Și interlocutorii au. Telefoanele ne întrerup des. „La 1 octombrie 1973 au fost spune directorul unității, Valentin Oprea. Era proiectat să producem 12 milioane de tricotaje. Doar lenjerie de corp. Treabă nu prea’ complexă, dar pe care am vrut s-o facem bine. Și cred că am reușit destul de repede. Dovadă și faptul că nu după multă vreme am beneficiat de noi fonduri de investiții■ pentru creșterea capacității, ca și a complexității produselor. Acum exportăm 65 la sută din producția de tricotaje".— Vrem să știm de ce a fost amplasată întreprinderea intr-o zonă considerată cindva fără tradiție ? Desigur. și secretul denumirii sale.— Dacă tot ce s-a construit în ultimii 21 de ani pentru dezvoltarea industriei ar fi fost amplasat numai în „zone cu tradiție", intervine directorul comercial, N. Diaconescu, multe localități ar fi rămas tîrgușoa- re, existînd velurile de locuitorilor și noi de movată cuNicolae Ceaușescu, o politică științifică și umanistă de amplasare rațională a forțelor de producție in toate zonele țării. La Caracal nu doar întreprinderea noastră a luat ființă, ci multe alte obiective : o întreprindere pentru vagoane, una de conserve etc. Cît privește numele de „Romanița", este simplu. Ponderea la noi o formează femeile — peste 80 la sută. O femeie este ca o floare. Firesc atunci să găsim un nume de floare și pentru întreprindere.Da, un omagiu adus celor peste două mii de femei (foarte multe tinere) din ale căror mîini — și ele frumoase — ies tricotajele care au făcut cunoscută marca întreprinderii ■ nu numai pe piața internă, ci și în multe țări din Europa, în America. De reținut că primele loturi de produse la export au fost expediate la numai doi ani de la înființarea unității. Asta spune mult. Vorbește de seriozitatea cu care s-au calificat o parte din oameni la întreprinderea

pornite utilajele,

„Crinul" din București, de competența colectivului de specialiști de aici, de atenția care s-a acordat la început calificării la locul de muhcă și de cea de acum pentru continua sporire a cunoștințelor. Există un program de dublare a productivității muncii pină la sfîrșitul cincinalului și, în afara măsurilor tehnice care se impun pentru realizarea sa, este nevoie de permanenta ținere a pasului cu noutățile.Despre cîteva din măsurile care se aplică sau se au in vedere se poate vorbi mult. Deocamdată, ne puțin asupra meni harnici, procentul de muncă ?“ ni așa ceva. Motivul ? „Oamenii sint din Caracal sau din împrejurimi — a întărit ideea inginerul-șef, Iuliana Tihon. Fetele au asigurată cazarea in cămine de nefamiliști. Anul acesta s-a deschis în întreprindere o microcan tină, iar anul viitor se va construi o cantină, în care vor putea ’ ______toți oamenii muncii.ca forței de muncă să fie realitate, în plus, acum, cind se lucrează se pot obține frumoase. Pri- acestui an a toți indica

oprim acestui colectiv de oa- La întrebarea „care este fluctuație al forței de s-a spus că nu există

La întreprinderea 
de tricotaje din Caracal

servi masaSint motive stabilitatea

diferențe mari între ni- dezvoltare ale lor și ale lor. Am beneficiat politica partidului, pro- consecvență de tovarășul

în acord global, constant venituri mul semestru al fost încheiat cu torii realizați. Unii, chiar depășiți. De pildă, beneficiile au fost realizate în proporție de 114,6 la sută, valoarea producției nete 101,3 la sută, cheltuielile totale 98,6 la sută".Rezultate bune, pe măsura preocupărilor existente aici, de a răspunde prompt tuturor solicitărilor partenerilor de contracte, între ei din ce in ce mai’ mulți străini. Fără îndoială că la aceasta contribuie și colectivul de creație. în atelierul de proiectare a produselor noi și de realizare a prototipurilor lucrează 43 de cadre. De fantezia lor, de priceperea lor, de cunoașterea tendințelor modei depinde dacă un produs sau altul se vinde. La contractările de care vorbeam la începutul acestor rînduri 70 de produste au primit girul comerțului. „Un produs, spunea, tehniciană Marinela Nicolae, trebuie să fie nu numai frumos, dar și eficient, trebuie să poată fi executat cu mijloacele pe care le avem în dotare, între anumite limite de costuri. Altfel, degeaba avem fantezie". Foarte adevărat. Nu poți face un produs pe care să cheltuiești, să spunem, 300 de lei, și cel care vrea să-1 cumpere să nu-ți ofere decît 200 de lei. Ar fi o activitate păgubitoare.în încheiere, două fapte cu o semnificație mai largă : acum, în tînăra fabrică de tricotaje din Caracal efectuează stagiatura o serie de absolvenți cu studii superioare ce vor lucra în viitoarea întreprindere de la Turnu Măgurele. Concomitent, în întreprindere crește tot mai mult numărul oamenilor care urmează cursurile de policalificare. Sint fapte care aduc cu ele semnătura maturității profesionale a acestui harnic și inimos colectiv muncitoresc.
Elena ȘTEFANESCU
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Patosul creației umanisteStrăbătind mai multe etape de creație și impli- cindu-se tot' mai mult in viața oamenilor, mișcarea teatrală românească a cunoscut, in cei patruzeci și doi de ani care au trecut de la actul istoric de la 23 August 1944, momente de puternică afirmare, a adus pe scenă chipul noilor constructori ai României socialiste, imaginea complexă a prezentului, confruntarea mentalităților, lupta pentru victoria noului. Prin specificiul său, dramaturgia este o artă a conflictului, a ciocnirii de idei, de mentalități, moduri de gîndire, a' dezbaterii in cursul căreia spectatorul este chemat să aleagă, să opteze în sensul experienței și al aspirațiilor sale. Dar spectatorul nu poate fi convins să opteze decit in fața unor persoanaje vii și puternic conturate, expresive, adevărate. Eroii monocorzi, unilaterali și schematici, oricîte bune intenții i-ar fi născut, nuconving, nu atrag, nuajung să tulbure, să impresioneze conștiința spectatorului. Iată de ce, depășind stîngăciile și schematismul unor lucrări de la inceputul noii noastre dramaturgii șl dînd eroilor scenei vigoarea și complexitatea vieții, adevărul autenticelor trăiri omenești, mișcarea teatrală românească dispune azi de o galerie de eroi reprezentativi, de la muncitori și țărani, intelectuali și artiști pînă la exponenți ai tinerei generații. surprinși în diversitatea formelor lor de afirmare în viață, in muncă, în activitatea științifică. Tn epoca cea mai fertilă din istoria patriei milenare, pe care cu mîndrie națiunea noastră o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu", se impune pe planul creației literar-dramatice preocuparea pentru îmbogățire tematică și adîncire ideologică, pentru nuanțarea și perfecționarea modalităților de expresie. Rezultatele se traduc în consistența problematicii pieselor scrise în acești ani, cu care epoca a înzestrat viața noastră, aspecte si valori transpuse în creații dramatice pregnante, cu situații și eroi vii. Abor- dînd realități și relevînd probleme proprii nouă, dezbătîndu-le în lumina filozofiei materialist-dia- lectice, a politicii partidului, literatura dramatică națională șl arta spectacolului valorifică sursele contemporaneității socialiste și transmit, prin intermediul eroilor exemplari, ‘ energii modelatoare, contribuind la îmbogățirea spirituală a spectatorilor de azi, la conștientizarea participării, la stimularea angajamentului pasionat în procesul revoluționar, la perfecționarea lor mo

rală. Scena o face in primul rind prin eroi reprezentativi, mulți cu valoare de model și capacitate de impuls, eroi care prin adevărul lor aduc in -ființa spectatorilor un spor de tărie morală, de angajare civică și patriotică.Din galeria eroilor poporului nostru, scena a adus în prim-plan pe cei’ care și-au consacrat viața luptei pentru independență și libertate, pe comuniștii care, înfruntînd eroic prigoana vechiului regim, s-au jertfit pentru fericirea poporului, pentru viitorul luminos al țării. Teatrul nostru și-a făcut, fie asemenea. un titlu de cinste din aducerea sub ochii spectatorilor a făuritorilor înaintați ai societății socialiste românești, a oamenilor animați de înalt spirit revoluționar, comuniști care nu cunosc țel mai înalt decit munca pusă Ia temelia noilor edificii socialiste. Au răsunat și răsună viu, fertilizînd creația, chemările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, adresate oamenilor de artă si litere, de a face să trăiască convingător, in pagini literare, pe scenă, în film, pe făuritorii acestor vremuri, pe eroii lor : „Avem nevoie de o artă, o cinematografie, un teatru care să prezinte esența, modelul omului pe care trebuie să-l făurim.Oamenii muncii sînt cei care au realizat tot ceea ce am obținut în dezvoltarea socialistă a patriei noastre. Ei sînt eroii care trebuie să aibă locul în film, în teatru, tn poezie, în artă, în literatură, în pictură, in toate domeniile creației literar-artistlce. Pe ei trebuie să-i prezentăm".Tn această epocă s-au creat opere remarcabile, tocmai prin valorificarea surselor de dramatism si poezie ale vieții noastre noi. opere ce pun în lumină stadiul superior al conștiinței active prin originale șl antrenante dezbateri. Au făcut-o scriitori ca Horia Lovinescu sau Aurel Baranga, o face Paul Everac, dramaturg în a cărui operă inspirată din contemporaneitate este caracteristic elogiul conștiinței înalte, socialiste, a unor eroi ca lovită din mesa „Cartea lui lovită", Timo- tei din „Ape și oglinzi". Tn acești ani s-a constir tuit, interesantă și impresionantă, opera'de dramaturg a lui D. R. Popescu, care, prin eroi și dezbateri pregnante, impune ca dominantă a dramaturgiei sale responsabilitatea drept condiție a umanității, a vieții noi, socialiste. De- aici substanța pieselor sale șț eroii predilecți, convingători prin adevărul lor.

cuceritori prin comportament, eroi aduși din istorie spre a vorbi contemporaneității, cum este Dromi- chaites din „Muntele", sau din via realitate socialistă, cum este George din ..Hoțul de vulturi", metaforă a unui Prometeu contemporan trăind firesc, eroic totodată, în dăruire generoasă pentru ceilalți, pentru societate. Piese de Th. Mănescu (ciclul „Politica") dau viață literar- dramatică unui erou original pus în valoare, un comunist, om mai tare decit încercările și piedicile, cu etică superioară, cu convingeri însușite organic și nedezmințit manifestate într-o sumă de împrejurări ale vieții. Eroi ai timpului nostru, al cărui produs sînt și în raport cu care se afirmă, evoluează și în operele altor contemporani, de la Titus Popovici și Ion Brad la Platon Par- dău. Eugenia Busuioceanu și Dinu Săraru, ale cărui romane au prilejuit valoroase dramatizări. In dramaturgia noastră nouă, mai cu seamă în creațiile din perioada 1965—1986, trăiește cu vibrații contemporane istoria.opere de Al. Voitin. Paul Everac, Valeriu Gheorghiu.M. R. Iacoban, alți scriitori. " nenți sînt și__conștiința contemporană și cei care ne-au adus vremurile pe care le trăim, personalități care și-au afirmat condiția prin fante pilduitoare, fiind gata de sacrificiu pînă Ia suprema jertfă. Ei constituie nemuritoare modele, îndemnuri vii către o modalitate superioară de existentă’. Acesteia comuniștilor angajați in luptă pentru vremurilor noi. pentru vic- revoluției de elibe- și națională, și antiimpe- anarțin eroi din „Piticul i de vară" Alin !" de

prinPaul Anghel si Anania, Mihnea Dan Tărchilă, sau de «roi proemi- imîn pentru

categorii.instaurareațoria rare socială antifascistă rialistă, ca dip de din I. Naghiu. de personajele lui I. D. Sîrbu, I.eonîda Teodorescu, Al. T. Popescu, Paul Ioachim, Emil Poenaru și al altor scriitori contemporani. Se cuvine amintit, și nu in treacăt, că valori remarcabile înscrie în acești ani și comedia, gen ce implică exigentă poziție față de aspecte criticabile, contribuind la înlăturarea lor.Privind evoluția artei teatrale în anii 1965—1986, este evidentă și caracteristică creșterea ei valorică și, ca o consecință, creșterea interesului pentru teatru al unui public tot mai numeros. Prin autentice succese, atît ale artiștilor profesioniști cît șl

IIMaria grădinaD. R. Popescu. „Valiza cu fluturi’ asemenea

ale amatorilor, arta teatrală își exercită virtuțile formative în medii tot mai largi, își mărește eficienta printr-o activitate amplă, integrată în Festivalul național „Cîntarea României", care o stimulează șl li creează condiții optime de manifestare. La scara întregii țări, mișcarea teatrală, grandioasă prin dimensiuni și impresionantă valoric,. se manifestă prin zeci și zeci de instituții teatrale profesioniste, de asemenea prin teatre populare și muncitorești eu stagiuni permanente, prin formații ale caselor de cultură și ale tineretului etc. Tabloul este impresionant : în acești ani au fost construite lăcașuri monumentale pentru Teatrul Național din București, pentru Naționalul din Craiova, pentru cel din Tg. Mureș, au fost construite, renovate. utilate tehnic multe alte teatre : de asemenea au fost construite numeroase case de cultură și cămine culturale înzestrate cu instalațiile necesare' realizării unor spectacole la nivelul exigentelor contemporane. Astfel, arta teatrală națională — creată de dramaturgi valoroși, de regizori, actori, scenografi talentat! si bine pregătiți, de asemenea do entuziaști artiști amatori — este azi apreciată și îndrăgită în țară de către un public mai numeros decît oricînd șl se bucură de prestigiu peste hotare. Sînt realități, valori de natură să ducă spre noi creații, spre o continuă perfecționare. sînt sarcini de onoare pentru oamenii de artă și cultură, relevate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în cuvîntarea rostită la Adunarea solemnă organizată cu prilejul aniversării a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român : „Pornind de Ia marile realizări obținute pînă acum, întreaga activitate culturală. artistică- literară, muzica, teatrul, artele plastice și alte forme de creație — trebuia să participe și mai activ la ridicarea generală a nivelului cultural, la educarea poporului. întreaga creație, în toate domeniile, trebuie să fie pătrunsă de spiritul revoluționar, de umanism, să contribuie Ia educarea și formarea conștiinței socialiste, revoluționare a maselor populare".Iată orientări clare, generoase, asumate de totl creatorii noștri, cu convingere fermă în progresul necontenit al artei românești contemporane, o artă umanistă, profund patriotică.
Virqll BRADATEANU

La Muzeul Satului din Capitală s-a deschis expoziția „Clopotiva", cu exponate de port popular din localitatea cu același nume din Țara Hațegului Foto : S. Cristian
Finalitatea actului 

de cultura cinematografică

Noua casă de cultură din Constanța

Un aparat de dimensiuni deloc modeste, asemănător unui pupitru de comandă, atrage de îndată atenția celui intrat in atelierul de electronică de la Casa pionierilor și șoimilor patriei din sectorul 1 al Capitalei. Am crezut la început că e un aparat care face parte din dotarea obligatorie a unui astfel de a- telier. „Sigur, ne-o ia înainte maistrul-instructor Adrian Minea, un asemenea aparat este foarte necesar cercului de radioelec- tronică pe care îl conduc și din care fac parte 185 de copii de virste diferite, de la clasa a IV-a pînă la a VIII-a. Dar trebuie să va spun că el nu e altceva decit lucrarea terminată de curind de trei pionieri : Vlad Vlădulescu, clasa a Vil-a, Școala nr. 11, Radu Matei și Mihnea Bogdan, aceeași clasă, Licetil „I.L. Caragiale". Este un banc de măsurători multiple (BMM 100), compus dintr-o sursă de curent continuu, ohmetru, ampermetru, tran- zistormetru, capacimetru, voltmetru, in felul lui inedit prin forma pe care o are". Inedit, adăugăm noi, urmărindu-1 „la lucru", in primul rind datorită faptului că e construit de copil care, conform programelor școlare, abia au început să afle legile elementare ale mecanicii și căldurii. Angajamentul înscris pe unul dintre panourile din încăpere, „Vom deveni electro- niști", nu e, aici, o simplă vorbă. 40 din foștii membri ai cercului sînt studenți la electronică, electrotehnică, energetică. Zăbovim încă în micul atelier : gazda

noastră ne prezintă și celelalte „isprăvi" ale pionierilor care activează atit in cercul său, cit și în celelalte două, de electronică și electrotehnică : de la. „banalele" jucării și sonerii electronice, de la lămpile de neon care se aprind la baterie la aparate de radio ori la numărătorul optic (realizat de copiii conduși de instructorul Cristian Sîrbu), aparat care și-ar găsi utilizarea in producție, la numărarea produselor de pe bandă. .Ingeniozitatea, dăruirea și hărnicia școlarilor aflați la vîrsta pionieriei, atent educate și puse in valoare, dezvoltind spiritul practic și capacitatea creatoare, duc adesea, in cadrul activităților din cercurile teh- nicO-aplicative de la casele pionierilor, la rezultate remarcabile. Intîmplarea făcea să intîlnim, alături de instructorul Adrian Minea, pe proaspătul absolvent de liceu Viorel Ene. „Pasiunea mea pentru electronică, ne mărturisea el, se datorează in exclusivitate acestui cerc. După ce am deprins cunoștințele teoretice absolut necesare, am făcut progrese, reușind acum, cînd sînt absolvent al Liceului «Electronica-, să termin un calculator personal care lucrează în limbai basic. Pentru că mă atrage îndeosebi partea practică a electronicii, m-am hotârît să lucrez în industrie, ur- mînd, poate, în viitor, să-mi completez studiile".întreaga activitate pionierească, înțeleasă ca vastă și diversificată acțiune educativă, reprezintă o veritabilă școală a pre

gătirii pentru muncă și viață, o înaltă școală a iubirii de patrie.Nu mică e, astfel, surpriza cînd. vizitind Muzeul județean din Baia Mare, afli că valoroasa colecție de monede — un adevărat tezaur cuprinzînd, pînă în prezent, 191 de monede ro- mane din' epoca imperială, emise intre 56—161 e.n. — este, practic, descoperirea

Nu mai trebuie, de mult, demonstrat faptul că filmul este un act de cultură deosebit de eficient, cu mare putere de convingere în rindul maselor de spectatori de pretutindeni. Cinematografia românească a produs din 1949 pînă în prezent peste 500 de filme artistice de lung metraj, mai multe mii de filme documentare și de animație. Dintre acestea se poate afirma că marea majoritate sînt filme bune, unele laureate în diferite concursuri naționale și internaționale, care au fost vizionate de .sute de milioane de spectatori și vîndute în zeci de țări de pe toate continentele. Inspirate din opera de construire a socialismului în tara noastră, din viața contemporanilor. din vasta problematică socială a actualității, din istoria milenară a României, conținutul acestor filme vorbește prin intermediul limbajului specific despre idealurile și lupta poporului nostru pentru libertate și o viață mai bună, despre valorile sale morale și spirituale, despre universul unei societăți în eroic eforț spre perfecționare și autodepășire.Date fiind cele de mai sus se pune întrebarea dacă aceste filme sînt bine valorificate, dacă actul de cultură pe care-1 reprezintă toate la un loc și fiecare în parte se finalizează corespunzător scopului propus. La această întrebare se poate răspunde cu certitudine afirmativ. într-ade- văr, după ce fiecare film își face circuitul normal circa un an de la premieră, el este reluat cu prilejul di

feritelor forme de difuzare practicate cu succes de ani de zile în țara noastră, cum ar fi Festivalul filmului la sate, „Săptă- mini ale filmului" cu tematică diversă, programe speciale pentru vacanța elevilor, concursuri etc.După opinia mea, însă, aceste forme, fără a fi depășite, sînt insuficiente și ar trebui, cred, să se găsească și altele care să răspundă mal ales nevoilor generațiilor tinere. Se știe că majoritatea spectatorilor de cinema — la noi și în .alte țări — sînt tinerii între 8 și 22 de ani. Este evident că filmele mai vechi de 10 ani scapă din unghiul de atenție al milioanelor de spectatori posibili care, la vremea apariției multor pelicule, erau prea mici pentru a frecventa cinematografele. Cred că ar fi nevoie să se ser lecteze dintre . filmele valoroase de toate genurile, începînd de la „Răsună valea", „Desfășurarea", „Moara cu noroc", trecînd prin seria de filme istorice, ce alcătuiesc epopeea cinematografică națională, pînă la cele mai recente producții și să se constituie un repertoriu permanent, completat periodia cu un număr corespunzător de copii, care să fie mereu prezentate pe ecrane. Se mai pot alcătui sistematic retrospective pe anamite teme sau cicluri, pe regizori sau mari creații actoricești, cuplaje de filme românești sau cu filme similare din alte țări ș.a.m.d. Nu vreau să spun că aceste propuneri sînt absolut noi. Unele dintre ele s-au mai practicat pe

ici pe colo, dar, în general, un film rulează în asemenea o- cazii un spectacol sau cel mult o zi. și numai în cazuri excepționale mai mult, astfel că, practic, pelicule de referință nu pot ajunge la îndemî- na maselor largi de spectatori, a noilor generații.Prin constituirea a- cestui repertoriu permanent, prin multiplicarea șl diversificarea formelor de prezentare a filmului românesc, prin ieșirea dintr-o oarecare rutină care a început să se facă simțită, prin amplificarea unor festivaluri reușite, cum este cel de la Costi- nești, prin sprijinirea unor inițiative ale întreprinderilor sing- matografice județene, cum ar fi Zilele filmului românesc de la Amara (Ialomița), de la Piatra Neamț, Reșița etc., prin reluarea în a doua premieră a unor filme care își păstrează actualitatea după 10, 20 sau chiar 30 de ani de la producerea lor, prin organizarea unor simpozioane sau dezbateri cu publicul s-ar conferi o mai mare eficiență actului de cultură ce îl constituie difuzarea filmului, s-ar dezvolta și mai mult dragostea spectatorilor de toate virstele pentru cinematografia națională.Un scop superior al oricărei culturi, mai cu seamă al culturii noastre socialiste, este, printre altele, și acela de a intra în concertul universal al artelor, de a duce pe toate meridianele felul nostru de a gîndi, concepția noastră despre lume și viață, particularitățile specifice ale poporului

nostru, năzuințele și sentimentele sale etc. Cinematografia are a- ceastă posibilitate poate mai mult decît celelalte arte, cu condiția ca produsul ei, filmul, să ajungă nealterat la destinație, 'adică la spectatorul internațional. Și în acest domeniu filmul românesc a repurtat de-a lungul anilor succese notabile. Nenumărate festivaluri internaționale au conferit filmelor noastre premii, medalii, diplome, aprecieri favorabile.In folosirea filmului ca mijloc de bună cunoaștere a specificului realităților și realizărilor noastre, o condiție elementară este păstrarea nealterată a fondului de idei și de imagini al fiecărei creații. Eroii aparțin unei istorii a- nume, ei sînt figuri Însemnate ale trecutului țării noastre, oameni reprezentativi ai actualității socialiste, ai vieții noastre noi. Arta cinematografică, întocmai oricărei alteia, duce cu sine un mesaj specific, inconfundabil. iar noi, cineaștii. avem datoria de a propune publicului românesc ori străin imaginea unui om, a unei țări și a unui popor în plin avînt creator, a- nimat de idealul construcției, al afirmării patosului său creator.Difuzarea filmelor, în țară și peste hotare, reprezintă ' finalizarea actului de cultură cinematografică, și, în consecință, trebuie să se facă cu o mare investiție de inteligență, răspundere și în acord cu scopurile pentru care' filmele au fost produse.
Mircea DRAGAN
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zilnică a pionierilor". Vîrsta elanurilor devine ' vîrsta primelor afirmări. Transcriem cu emoție numele acestor copii minunați, absorbiți de pasiunea lor pentru arheologie : Va- sile Bota, care a găsit 23 de monede, Elvin Butco- van, cu cele 21 de monede găsite. Silviu Tămășan, Sorina Costinaș, Călin Pe- trenciu, Marius Petrenciu,

multilaterale a elevilor. Căci, in cercurile din școli, de la casele pionierilor, în taberele de instruire și o- dihnă, beneficiind de excelente condiții, în toate celelalte acțiuni organizate sub semnul cravatei roșii cu tricolor, viitorii comuniști de nădejde ai patriei au prilejul să se inițieze în varii domenii ale cunoașterii, să-și lăr-
Vîrsta elanurilor, 

vîrsta primelor afirmări
pionierilor de la Oarța de Sus. O elevă, Minodora Sa- bău, a găsit cu cîteva luni în urmă cinci monede în spațiul numit Ogrăzi. Micii arheologi de la Oarța de Sus, conduși de profesorul Traian Rus, care a știut să le transmită nu numai dragostea pentru istorie, ci și pasiunea pentru cercetare, au lucrat cu migală alături de specialiști pentru a da la iveală tezaurul, una din mărturiile continuității de locuire multimilenară pe aceste meleaguri. „La Oarța de Sus, ține să precizeze prof. Georgeta Maria Iuga de la muzeul județean, istoria .nu este doar o știință știută din cărți, ci. mai ales, o lucrare vie. Emoția cercetărilor și descoperirilor face parte din viața

Mariana Coț, Corina șl Ion Costinaș, Vasile Costinaș, Claudiu Rus și alții, și alții. Ca acest prunc care spune fermecător : „Tovarășa, mie îmi place să găsesc", ori ca acela pe care profesoara l-a trimis „pe hotar" să aducă apă si a uitat. S-a gindit numai la monede și a uitat de apă.Nici o asemănare poate — va spune cititorul acestor însemnări — între un cerc de arheologie și o grădină botanică. Intre a- ceasta și un atelier de radioelectronică. Lucrurile originale nu seamănă între ele... Similitudinea însă există : ea rezidă în permanenta preocupare pentru integrarea activităților pionierești in consensul larg al educației

gească orizontul, să-și formeze gustul pentru frumos, să iubească natura și să-i înțeleagă tainele......In urmă cu aproape trei ani, pionierii din municipiul Tulcea au deschis un șantier mai puțin obișnuit. Tn apropierea complexului de odihnă al elevilor Bididia, situat in marginea orașului, ei au început să amenajeze o microgrădină botanică. Cu sprijinul cadrelor universitare de la Facultatea de biologie din București, profesorii Gabriela și Aurel Doroșencu, de la Casa pionierilor și șoimilor patriei din orașul de la porțile Deltei, au întocmit proiectul, au parcelat 1,6 hectare pentru cultivarea plantelor ornamentale din flora țării noastre și din alte zone ale lumii,

dar și pentru plantarea vegetației specifice munților Dobrogei. Un colț al grădinii dendrologice a fost rezervat Deltei, iar un altul prezentării în miniatură a pădurii Letea. De' asemenea, a fost organizată o pepinieră dendrologică, unde sint „înmulțite" speciile de plante, cele niai multe foarte rare, existente în microgrădină botanică a pionierilor tulceni. Munca lor se măsoară în frumusețea acestei adevărate curiozități naturale. Cercurile tehni- co-aplicative ale Casei pionierilor din Tulcea nu-și mai desfășoară acum activitatea în sălile situate în centrul orașului, ci în parcul dendrologic amenajat cu forțe proprii. Aici și-au mutat sediul și micii apicultori, care folosesc cu bune rezultate' zona meli- feră din grădină. In sprijinul micilor botaniști au venit și colegii lor, cercetătorii din domeniul mecanicii, electrotehnicii șl electronicii. Ei au creat o ipstalație numită „moto- cultor", care asigură realizarea unui complex de lucrări în parc : arat, semănat, transport, "întreținerea spațiilor verzi. Tot aici. în curind. va fi dată în folosință o mică seră cu plante exotice care va folosi pentru încălzire energia vîntului și a soarelui, utilizind instalații originale realizate, de asemenea, de pionieri.Sînt. acestea, dovezi — doar cîteva dintr-un foarte bogat inventar al faptelor exemplare, multe dintre ele le putem cunoaște, în

aceste zile, în cadrul manifestărilor prilejuite de cel de-al XIII-lea ForumNațional al pionierilor ce se desfășoară la Cluj- Napoca —, fapte care traduc în viață angajamentul solemn al pionierilor de a învăța și a munci fără preget, urmînd neabătut vibrantul îndemn adresat tinerei generații de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu: „Faceți totul, dragi prieteni tineri și copii, pentru a folosi minunatele condiții dc viață, muncă și învățătură Pe care vi le asigură societatea socialistă, pentru avă însuși cele mai temeinice și mai noi cunoștințe, din toate domeniile I Pre-gătiți-vă pentru muncă și viață, pentru a fi prezenți întotdeauna acolo unde poporul, patria o vor cere !“Adevărată și eficientă școală de formare, încă de lâ cele mai fragede vîrste, a conștiinței comuniste, activitatea pionierească, cuprinzînd o gamă diversă de manifestări, cunoaște In această perioadă la Cluj-Napoca o deosebită’ efervescență, materializată în acțiuni cu profund conținut educativ, în fructuoase schimburi de experiență, concursuri tehnico- aplicative, programe cultu- ral-distractive și sportive, momente de bilanț și veritabile clipe de sărbătoare.
Costin TUCH1LA 
Neculai AMIHLLESE1 
Gheorqhe SUSA
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® GETO-DACII DIN CÎMPIA 
CILNĂULUI. In cimpia Cîlnăului (sud- est de București) au fost localizate cîteva așezări geto-dacice, majoritatea din secolele II—I î.e.n., etapă de maximă înflorire a civilizației getice din zona Munteniei. Ele erau situate, după cum ne comunică prof. Cristian F. Schuster, mai ales pe firul apelor care străbat sau mărginesc această cîmpie, pe riul Cilnău — la Frumușani și Stiubei-Orăști, pe Argeș — la Vărăști- Dobrești, pe Dîmbovița — la Budești-Ciocîr- lia, pe Ciorogîrla — la Dobreni. Atît din așezările cercetate sistematic, cît și din cele în care s-au efectuat doar sondaje a fost recoltată o cantitate importantă de ceramică tipică pentru faciesul getic, lucrată la roata olarului sau cu mina. Caracterul deschis, nefortificat al așezărilor atestă viețuirea pașnică a populației din zonă. Sfîr- șitul acestor așezări s-a datorat acțiunii armate întreprinse de generalul roman Sextus Aelius Catus la nord de Dunăre in anul 11—12 e.n.

© VESTIGII ALE CONTINUITĂ
ȚII NOASTRE. Cercetările efectuate la Budureasca, județul Prahova, in așezări din secolele IV—VII e.n., au dat la iveală noi dovezi privind practicarea intensă a extracției și prelucrării fierului, domeniu fundamental pentru viața și munca oamenilor locului. S-au aflat cuptoare de redus minereul, de veche tradiție dacică, halde de zgură, locuințe ale meșterilor făurari cu inventar specific. Marilor baroase folosite la zdrobirea minereurilor (descoperite anterior) li se adaugă identificarea unor dălți ale căror amprente s-au găsit pe bulgării de zgură. Atrage atenția în mod deosebit un fragment de tavă din lut pe care s-au mai păstrat două litere dintr-o inscripție. Faptul vine să ateste legăturile locuitorilor de aici cu civilizația romano-bizantină. (Ioan Marinescu, corespondenul „Scînteii").
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® VALORI SI FRUMUSEȚI DIN 
CETATEA FĂGĂRAȘULUI. Aflată în studiu, colecția de cahle medievale a Muzeului Țării Făgărașului se dovedește cu adevărat remarcabilă, atît prin amploarea sa, cît și prin valoarea artistică și documentară a pieselor pe care le conține. Este vorba, după cum ne relatează muzeografa Raluca Comardicea, de aproape 500 de cahle întregi sau întregibile și de alte cîteva mii de fragmente care au decorat sobele din cetatea Făgărașului. Cahlele datează din perioada secolelor XIV—XVIII și multe dintre ele sint opera unor meșteri locali. Extrem de interesant, ne spune interlocutoarea, este faptul că pe una dintre teracote, databilă in veacul al XIV-lea, este reprezentată figura unui domnitor, asemănătoare cu chipul lui Mircea cel Mare din tabloul votiv de la Cozia ; mai multe din-_ ț tre cahlele datate in veacul al XV-lea sint similare celor folosite în castelul Cor- , vineștilor de la Hunedoara, părînd să indice că șl cetatea Făgărașului a fost înzestrată cu asemenea sobe de teracotă in vremea lui Iancu de Hunedoara, în același timp cu castelul hunedorean comandant de oști. al marelui
• DOCUMENTE 

INEDITE PRIVITOARE
MÂNI. Intr-una din ședințele de comunicări ale Laboratorului de studii otoman» al Facultății de istorie-filozofie din București, dr. Constantin Rezachevici, de la Institutul de istorie „N. lorga" din Capitală, a prezentat două documente polone inedite, descoperite în importanta colecție „Acta Tomiciana". Este vorba de o scrisoare a arhiepiscopului de Gniezdno, către regele polon, din 17 ianuarie 1542, precum și de un „proces-verbal" al unei ședințe din martie același an a Seimului general (Dietei), consemnind lunga luare de cuvint a cunoscutului umanist Martin Kromer, pe atunci secretar regal. Ambele documente se referă la măsurile ce trebuiau luate pentru întărirea capacității de apărare a regatului după căderea Ungariei sub stăpînire otomană și, în context, scot în evidență însemnatul rol militar-strategic și politic jucat de principatele românești extra- carpatice. Au fost subliniate bogăția și valoarea de primă mină a surselor de arhivă polone pentru istoria României (așa cum au dovedit-o și volumele recente de documente publicate de Ilic Corfus), citîndu-se, între altele, cu titlu de exemplu, o listă a oștenilor regali căzuți în celebra bătălie din Codrii Cosminului (1497), în care Ștefan cel Mare a obținut o strălucită victorie asupra armatei invadatoare — ne comunică dr. Mihai Maxim, vicepreședinte al laboratorului.

POLONE 
LA RO-

f
*
I

• DRUMURILE VECHII CĂRȚI 
ROMÂNEȘTI. Intr-o comunicare susținută de Lazăr Ureche și Pavel Ciupe la consfătuirea anuală privind rezultatele cercetării valorilor bibliofile ale patrimoniului național cultural, sînt prezentate interesante și sugestive considerații privind circulația cărții românești din secolul al XVII-lea în județul Bistrița-Năsăud. In urma investigațiilor întreprinse în această zonă au fost depistate 39 de exemplare de carte veche românească din secolul amintit. Ele provin din aproape toate centrele tipografice ale țării, atestînd faptul că hotarele nedrepte ce brăzdau cuprinsul românesc n-au putut opri circulația cărții scrise în limba neamului ce-1 locuia. din adîncuri de vreme. Sînt cărți ieșite de sub teascurile bătrine de la Govora, Iași, Alba Iulia, Tîrgoviște, București, Sebeș, Snagov. Faptul că aici, in Bistrița-Năsăud, ca și in întreaga Transilvanie, s-a păstrat ca lumina ochilor cartea românească vine să releve, arată autorii, că oamenii locului au găsit în ea un adevărat reazem al păstrării ființei lor naționale.
• „ROMÂNII SUPT MIHAI 

VOEVOD VITEAZUL". Acum- ,n preajma împlinirii a 385 de ani de cînd s-a frint, pe pămîntul transilvan, viața făuritorului intiii Uniri politice a tuturor românilor — dar nu și idealul ce-1 însuflețise —, la Editura Academiei a văzut din nou lumina slovei lucrarea „Românii supt Mihai voevod Viteazul" de Nicolae Bălcescu. carte de învățătură și educație pentru atîtea și atîtea generații. Cu acest volum, îngrijit de Daniela Poenaru, se încheie ediția critică a „Operelor" marelui revoluționar pașoptist, inițiată și îngrijită cu pasiune și acribie științifică de G. Zâne și Elena G. Zâne.Ediția de față a folosit textul integral al lucrării, după manuscrisele originale aflate la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, îngrijitorul ediției adăugin- du-i variante ale introducerii și ale unor capitole, substanțiale „Note și materiale", cuprinzînd descrierea manuscriselor.Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Vă exprim mulțumiri cordiale pentru felicitările și urările adresate cu prilejul realegerii mele in funcția de prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez.Doresc să vă asigur că organele de conducere ale partidului nostru șl eu personal nu vom precupeți nici un efort pentru ca raporturile de strînsă prietenie și colaborare dintre partidele și statele noastre să se adîncească și să se dezvolte in continuare, spre binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.

Cronica zilei sXrbXtoarea naționala a confederației

WOJCIECH JARUZELSKI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDoresc să vă mulțumesc sincer pentru călduroasele felicitări pe care mi le-ați adresat cu prilejul alegerii mele in funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam.Sînt ferm convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre vor continua să se dezvolte, în interesul celor două popoare ale noastre, al păcii și socialismului.Cu salutări comuniste,

TRUONG CHINH
Secretar general al C.C. 

al Partidului Comunist din Vietnam

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAmabilul dumneavoastră mesaj de felicitare transmis cu ocazia aniversării Zilei Revoluției, pe care l-am primit cu multă apreciere, imi oferă deosebita plăcere de a vă adresa cele mai sincere mulțumiri pentru sentimentele profunde exprimate la adresa mea și a poporului egiptean. Vă asigurăm, la rindul nostru, de aceleași cordiale sentimente față de dumneavoastră.Folosesc acest prilej pentru a exprima aprecierea noastră față de sprijinul dumneavoastră pentru eforturile pe care le depunem în vederea realizării păcii în Orientul Mijlociu. Ne exprimăm deplina încredere în continuarea acestui rol pozitiv, care contribuie la promovarea păcii în regiunea noastră.Nutrim, de asemenea, convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările noastre se vor întări în continuare, spre binele popoarelor ' noastre și în interesul asigurării păcii și securității internaționale.Cu cea mai înaltă considerație și apreciere,

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc sincer pentru amabilele dumneavoastră felicitări transmise cu ocazia alegerii mele ca președinte al Republicii Austria.Nutresc și eu convingerea că relațiile dintre Republica Austria și Republica Socialistă România, se vor dezvolta in continuare, spre binele popoarelor noastre și consolidarea păcii.Folosesc cu plăcere prilejul pentru a vă exprima cele mai bune urări de fericire personală, precum și pentru un viitor fericit poporului român.

KURT WALDHEIM
Președintele federal 

al Republicii Austria

Ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, generalcolonel Vasile Milea, scrisoare de Zhang Aiping, consilier ministrul apărării naționale al Republicii Populare Chineze, cu prilejul celei de-a 59-a aniversări a creării Armatei Populare Chineze de Eliberare.Cu același prilej, într-o unitate a armatei noastre a avut loc o adunare festivă.Au luat parte ambasadorul R.P. Chineze la București, Yu Hongliang, membri ai ambasadei.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit Shi Shangwen, atașat militar, aero și naval al R.P. Chineze in țara npastră.Participanții la adunare au vizionat o fotoexpoziție și filme documentare înfățișînd aspecte din viața și activitatea militarilor Armatei Populare Chineze de Eliberare.
★Cu prilejul Zilei naționale a Elveției, joi a avut loc în Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară și s-a vizionat un film documentar elvețian.Au participat reprezentanți ai I.R.R.C.S. și ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Gaudenz von Salis, ambasadorul Elveției la București.
★La București a avut loc cea de-a V-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnică dintre România și Bangladesh.Au fost examinate stadiul actual al relațiilor economice bilaterale, modul în care se înfăptuiesc prevederile cuprinse în Acordul de cooperare economică și tehnică pe termen lung între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Bangladesh, precum și hotărîrile precedentei sesiuni. De asemenea, au fost identificate noi căi și posibilități pentru dezvoltarea cooperării economice bilaterale, lărgirea, și diversificarea schimburilor reciproce de mărfuri.La încheierea lucrărilor, președinții celor două părți in comisie — Iulian Bituleanu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Khurshed Anwer, adjunct al ministrului finanțelor, șeful Departamentului resurselor externe al R.P. Bangladesh, au semnat protocolul sesiunii.

a adresat o felicitare tovarășului de stat,

DISTINCȚII DECERNATE ÎNTREPRINDERILOR

FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

A

ANGAJARE FERMĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA

Conducătorul delegației R.P. Bangladesh a fost primit de Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și de Ilie Văduva, ministrul afacerilor externe, și a avut Întrevederi la conducerile Ministerului Industriei de Utilaj Greu și Ministerului Industriei Electrotehnice.(Agerpres)

ELVEȚIENE

Domnului ALPHONS EGLI
Președintele Confederației Elvețiene

•J.R.S.S
Cascada energetică din Pamir

PLANULUICombinatului agroindustrial „Timiș" — unitate distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" — i-au fost decernate, joi, în cadrul adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii, „Steagul Roșu" și „Diploma de onoare" ale Consiliului, Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, pentru ocuparea locului I în întrecerea socialistă pe 1985 dintre unitățile de profil din țară.într-o atmosferă de puternică angajare muncitorească, participanții la adunare au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă, in care se spune :Tnmi narea acestor distincții, ca răsplată a muncii și rezultatelor obținute, are loc in anul gloriosului jubileu al partidului, in luna în care Întregul nostru popor a sărbătorit cu legitimă satisfacție și aleasă mindrie

patriotică împlinirea a 21 de ani de la alegerea dumneavoastră, de către Congresul al IX-lea. in funcția supremă de conducere in partid — dată memorabilă care a deschis epoca împlinirilor fără precedent in multimilenara rioadă știința NicolaeVă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, puternic mobilizați de orientările, indicațiile și îndemnurile dumneavoastră, vom face totul pentru folosirea chibzuită a pămîntului, a tuturor resurselor materiale și energetice, pentru promovarea pe scară largă a celor mai moderne tehnologii.Ne angajăm solemn, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să fim mereu la înălțimea încrederii și prețuirii din partea agriculturii

în județele Alba 

și Hunedoara s-a încheiat 
recoltarea griuluiRomâniei, pe- con- drept „Epocaistorie ade glorie intrată in neamuluiCeaușescu".

de care se bucură astăzi dumneavoastră lucrătorii românești.

Prin telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, preș/dintele Republicii Socialiste România, de comitetele județene de partid Alba și Hunedoara se raportează că unitățile agricole din aceste județe au încheiat recoltatul griului. In prezent, locuitorii satelor din cele două județe participă la ample acțiuni pentru eliberatul terenului, executarea arăturilor, întreținerea culturilor duble, recoltarea legumelor și fructelor, strînsul și depozitarea furajelor. Totodată, se asigură livrarea la fondul de stat a unor cantități tot mai mari de produse și realizarea programului de aprovizionare în profil teritorial.

Sărbătoarea națională a Confederației Elvețiene îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, felicitări cordiale, precum și sincere urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul elvețian prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

★„Steagul Roșu" și „Diploma de onoare" ale Consiliului Central al Uniunii. Generale a Sindicatelor din România au fost decernate, joi, in cadrul adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii, întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante București, unitate distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" pentru ocuparea locului I pe țară în întrecerea socialistă pe anul 1985.Participanții la adunare au adresat, într-o atmosferă de entuziasm și angajare patriotică, o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, in care se arată :Conferirea Înaltului titlu de „Erou al Muncii Socialiste" și înmînarea „Steagului Roșu" și „Diplomei de onoare" ale Uniunii Generale a Sindicatelor din România ne oferă un minunat prilej dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde și sincere mulțumiri, împreună cu hotărîrea fermă de a
de a vă exprima mult stimate și

★ne intensifica și mai mult eforturile. de a munci cu toată priceperea și dăruirea pentru realizarea exemplară a planului pe anul 1986 și pe întregul cincinal. Vă raportăm, totodată, că am depășit planul economic pe semestrul I al acestui an și ne angajăm să realizăm suplimentar, pină la sfîrșitul anului, un volum de activitate de minimum 110 milioane lei.însuflețiți de minunatul dumneavoastră exemplu de slujire cu devotament și abnegație a intereselor și năzuințelor supreme ale națiunii noastre socialiste, vă asiguram, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru a înfăptui, în condiții cît mai bune, importantele sarcini ce ne revin, obținind o eficiență sporită a activității turistice din Capitală, o dinamică ascendentă a productivității muncii noastre, concomitent cu aplicarea fermă a mecanismului economico- financiar, cu întărirea răspunderii și disciplinei în toate unitățile din rețeaua întreprinderii. (Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVESCRIMA. Joi, în cadrul Campionatelor mondiale de scrimă de la Sofia, s-au încheiat întrecerile probei de spadă, printre medaliații concursului numărîndu-se și sportivul român Nicolae Bodoczi, care a cucerit medalia de argint. După o evoluție remarcabilă în fazele preliminare, Nicolae Bodoczi a ajuns în semifinalele probei, în care a întîlnit pe redutabilul spadasin francez Olivier Lenglet, de care a dispus, în urma unei dispute pasionante, cu 11—9. In finală, Nicolae Bodoczi a fost întrecut cu 10—5 de un alt sportiv francez, Phillipe Riboud.BASCHET. La Tg. Jiu au continuat joi întrecerile competiției internaționale de baschet pentru cădeți „Trofeul Prietenia". în ziua a doua formația României obținind o victorie detașată, cu scorul de 90—63 (41—31), în fața selecționatei U.R.S.S. Alte rezultate : R.P.D. Coreeană — Bulgaria 77—66 (49—32) ; Ungaria — Cehoslovacia 73—69 (după prelungiri) ; în afară de concurs : România II — Polonia 93—79 (54—26).
Confecții de sezon moderne și frumoaseSintem în plin sezon estival. Litoralul și stațiunile balneoclimaterice cunosc o mare afluență de turiști. Pentru ei și pentru cei. care se pregătesc să plece în concediu, marile magazine „Cocor", „Unirea", „Bucur-Obor", „Tineretului", „Confecția" din Capitală, ca și magazinele universale din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Tirgu Mureș, Craiova și altele sînt bine aprovizionate cu cele mai noi modele de confecții și tricotaje. Pentru femei — o varietate de rochii, bluze, fuste și pantaloni, realizate din materiale ușor de întreținut, practice, într-o gamă diversă de modele și culori. Rochii și fuste cu croieli ample, <!u accesorii funcționale (buzunare, fermoare, capse etc.), bluze decoltate sau sport In variate combinații, tricouri tip bumbac, bleizere vaporoase in cu-

lori pastel, pantaloni din in sau din materiale tip bumbac, rochii și foi- taior pentru ocazii din voaluri fine, mătăsuri naturale, pinză topită etc. Pentru bărbați s-au pus în vinzare costume uni din in, foaie de cort sau tip bumbac, croite după moda internațională, cămăși din zefiruri fine cu gulere drepte sau clasice,. pantaloni din plușcorduri sau in, sacouri subțiri cu diferite accesorii.Pentru copii și adolescenți, atit pentru fete, cît și pentru băieți, se pot procura’ de la magazinele de profil noi modele de salopete moderne, pantaloni după croiala „la zi", bluze ușoare, cu tot felul de accesorii și în culori pastelate.Așadar, o varietate vestimentară, tipică sezonului estival, se află la dispoziția cumpărătorilor în toate raioanele specializate și in magazinele comerțului de stat. (M. Cuibuș)

FOTBAL • Noua ediție a Campionatului diviziei A va începe la 17 august. Programul primei etape : F.C. Argeș — Steaua, Corvinul — Petrolul, Oțelul Galați — Victoria, Flacăra Automecanica Moreni — Chimia, Sportul studențesc — Universitatea Cluj-Napoca, Jiul — Sport club Bacău, Rapid — F.C. Olt, F.C.M. Brașov — Dinamo, Gloria — Universitatea Craiova. • La 20 august va avea loc meciul amical Norvegia — România • Turneul internațional de fotbal pentru juniori de la Strasberg (R.D. Germană) a fost cîștigat de echipa Steaua București, care a terminat neînvinsă competiția. Tinerii fotbaliști de la Steaua au obținut patru victorii .ȘAH. A doua partidă a meciului pentru titlul mondial masculin de V șah, ce se dispută la Londra între marii maeștri sovietici Garri Kasparov, deținătorul titlului, și Anatoli Karpov, s-a încheiat remiză, la mutarea a 71-a. Partida fusese amînată cu o zi în urmă. în prezent, scorul este egal : 1—1.
CLUJ. Participanții la Forumul național al pionierilor, care se desfășoară in aceste zile la Cluj- Napoca, au participat la un impresionant spectacol cultural in Piața Mihai Viteazul, la monumentul marelui domnitor unificator al țărilor române. Spectacolul a cuprins un bogat program de cînte- ce, recitări, montaje și dansuri care au evocat momente din istoria patriei, din lupta și munca poporului nostru pentru făurirea vieții

noi pe pămintul României, dînd expresie vie bucuriei copiilor de a trăi, invăța și munci în minunatele condiții create de ..Epoca Nicolae Ceaușescu". (Marin Oprea).VASLUI. Secția propagandă a comitetului județean de partid a organizat, în municipiul Vaslui, cu cadrele de conducere din unitățile industriale, o dezbatere pe probleme ale organizării și modernizării economice, ale creșterii calității și competitivității produselor destina-

Poporul elvețiansărbătorește astăzi ziua' sa națională. Cu aproape șapte secole în urmă, la 1 august 1291, a fost creată Confederația Elvețiană, prin unirea a trei cantoane — Uri, Schwyz și Nidwald, cărora li s-au alăturat, ulterior, altele. în 1648, independenta Confederației Elvețiene este recunoscută lâ scară europeană prin tratatul de pace de la Westfalia. La Congresul de la Viena (1815), Elveția este declarată stat cu neutralitate perpetuă, formată din 22 de cantoane confederate.Apărîndu-și cu strășnicie statutul de neutralitate, care i-a permis să-și consacre forțele muncii pașnice, constructive, poporul elvețian, concomitent cu preocuparea pentru punerea în valoare a frumuseților peisajului natural, prin dezvoltarea unei întinse industrii a turismului, și-a făurit, prin eforturi susținute, pline de tenacitate, o economie modernă. în ciuda preponderenței
t V

muntos și durareliefului(Munții Alpi ocupă aproape 70 la sută din teritoriul țării), a fost construită, o rețea densă de căi ferate și șosele. Industria a fost orientată spre ramurile competitive, care necesită un consum redus de materii prime și o înaltă calificare : mecanica fină și aparatele de precizie, chimia de mic tonaj și farmaceutica, iar în anii din urmă electronica și electrotehnica, continuindu-se vechea îndeletnicire a orologeriei, în care elvețienii rămîn pînă astăzi neîntrecuți. întinsele pășuni alpine favorizează creșterea vitelor. Un alt sector dezvoltat este cel bancar, de unde statul își asigură venituri substanțiale.în acest cadru general de preocupări apar întru totul firești vocația de pace a poporului elvețian, dorința sa de a contribui la promovarea colaborării rodnice ' între toate națiunile, la destindere. Elveția găzduiește frecvent

importante reuniuni internaționale ; în o- rașul Geneva își are sediul unul din cele două centre europene ale O.N.U., aici des- fășurîndu-și activitatea peste 200 de organizații și organisme internaționale.Tradiționalele legături existente între România și Elveția , au cunoscut, în ultimii ani, o evoluție continuă în toate domeniile de activitate — politic, economic, științific și cultural — deschizînd perspectiva unei colaborări tot mai rodnice, în interesul ambelor țări și popoare. România și Elveția conlucrează, totodată, pe plan internațional, perseverent continuarea lui securității europene, a politicii de destindere și pace, de trecere la înfăptuirea unor măsuri reale de dezarmare pe continentul nostru și în întreaga lume. în deplină concordanță cu aspirațiile vitale ale celor două popoare, ca și ale întregii omeniri.

Pe rîul Vahș, ce-și poartă apele furtunoase printre stîncile abrupte ale Pamirului, a intrat recent în funcțiune o nouă hidrocentrală, cea de la Baipaz. Este a cincea verigă din cascada energetică cu opt trepte realizată pe acest rîu, în zona tadjică a Pamirului. Puterea totală a cascadei va ajunge la opt milioane kW, iar producția ei zilnică — la peste 40 miliarde kilowați-oră energie electrică.în plină construcție se află hidrocentrala de la Rogun, avînd capacitatea proiectată de 3,6 milioane kW. Barajul ei se ridică la 360 metri, fiind cu mult mai înalt decit turnul Eiffel. Potrivit hotăririlor Congresului al XXVII-lea al

P.C.U.S., primele turbine ale noului obiectiv — al șaselea din cascadă — vor începe să producă chiar în actualul cincinal.Terminînd lucrările la Baipaz, primele echipe de constructori s-au deplasat cu 24 km pe cursul riului pentru a pregăti construirea celei de-a șaptea trepte, hidrocentrala de Ia Sangtud, într-un defileu de unde printre pereții înalți de stincă se zărește doar un petic de .cer. După cum se arată într-un articol publicat de ziarul „Izvestia", folosirea avantajelor pe care le oferă condițiile naturale pentru construirea centralei va permite punerea acesteia în funcțiune la începutul viitorului cincinal.
R. P. CHINEZA
Lucrări de extindere

militind pentru procesu-

Creșterea continuă a producției in toate sectoarele economiei si larga dezvoltare a schimburilor comerciale cu diferite țări ale lumii au făcut necesară extinderea considerabilă a porturilor maritime si fluviale din R.P. Chineză. Unul . dintre porturile care au cunoscut o mare extindere este Qinhuangdao, poartă maritimă situată in nord- estul țării, intr-un golf liniștit și ferit db înghețurile iernii. Portul este specializat în încărcarea cărbunelui extras din minele din nord si destinat beneficiarilor- externi.

a activității portuareCantitatea de produse încărcate si descărcate anul trecut aici a atins peste 44 milioane tone, capacitate care-1 situează pe locul al doilea în rindul marilor unităti portuare din China. înaintea sa aflîndu-se doar portul Shanghai, cu 100 milioane tone anual.în prezent, la Qinhuangdao sînt în stare operațională 15 dane, iar unitățile aferente — depozite, spatii speciale de stocare — se intind pe o suprafață de aproape 700 000 metri pătrati.portul în anii următori, va continua să se extindă.
R. D. GERMANA

Irigații cu conducte din sticlă

20,00 Telejurnal o în tntîmpinarea zilei de 23 August20,20 Actualitatea in economie. Cincinalul 8 — cincinalul dezvoltării intensive a economiei românești • Autoconducere, autogestlune, autofinanțare20,33 ctntecul și poezia acestor ani eroici

20.50 Cadran' mondial (color). România— Ceaușescu — Pace. Imperativul lichidării stărilor conflictuale numai pe calea tratativelor21,10 Serial științific (color). Din tainele mărilor. Episodul 1021,35 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare. ~• Drumul(reportaj)21.50 Telejurnal22,00 închiderea

în districtul Suhl din R.D. Germană se folosește cu succes un sistem de irigații cu conducte din sticlă. Peste 40 de hectare de terenuri agricole sînt irigate cu ajutorul acestui nou sistem, care pînă acum a trecut cu succes încercările a două ierni geroase. Principalul avantaj al țevilor din sticlă față de cele din oțel este calitatea lor anticorosivă și, respectiv, durata mare de rezistență, de aproximativ

ani. De obicei, conductele10—15din sticlă sînt montate la suprafață pe stllpi de beton, iar instala- . ții speciale din plastic reglementează presiunea apei.în R.D. Germană sînt Irigate în prezent aproximativ un milion de hectare terenuri, ceea ce înseamnă a cincea parte din suprafața agricolă a țării, iar folosirea conductelor din sticlă va permite extinderea mai rapidă a irigațiilor.
R. S. CEHOSLOVACA

Epoca Ceaușescu către steaua de aur
programului

Prognoza meteorologică pentru
luna augustDupă cum comunică Institutul de meteorologie și hidrologie, în luna august se vor înregistra temperaturi apropiate de valorile normale ale acestei perioade. Raportate la valorile medii multianuale, cantitățile de precipitații vor fi ceva mai mici în estul țării și, în general, mal mari în celelalte regiuni. Cantități mai însemnate se vor Înregistra în Oltenia, Muntenia șl în nord-vestul țării.Intre 1 și 10 august va predomina o vreme instabilă, îndeosebi în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, cu innorări mai accentuate în primele zile, cînd vor cădea ploi îndeosebi sub formă de aversă în majoritatea zonelor țării. Izolat, condiții de grindină. Ploile se vor semnala, apoi, anal ales în cursul după-amlezelor, cu o frecvență mal mare în nordul țării și în zonele de deal și de munte. Temperaturile 12—22 sluni, între sudulIn perioada 11—20 august, vremea va fi în general frumoasă, exceptînd mijlocul decadei, cind vor cădea ploi, îndeosebi sub formă de aversă în cea mai mare parte a țării. In celelalte zile, ploile vor fi izolate și se vor semnala

mal ales în zonele de deal și de munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 șl 20 grade, mai coborite în a doua parte a Intervalului în nordul și centrul țării. Temperaturile maxime din cursul zilei vor înregistra valori între 20—30 grade, mai ridicate în primele zile.In Intervalul 21—31 august, în zonele de deal și de munte, precum și în sudul țării, vremea va fi în general Instabilă, cu ploi mai ales sub formă de aversă. In celelalte regiuni va predomina o vreme în general frumoasă, cu ploi de scurtă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, izolat mal coborite în depresiuni, iar cele maxime între 18—28 grade, mai ridicate în zonele de cîmple la începutul intervalului, cind frecvent vor depăși 30 de grade.

Model ecologic experimental
în Slovacia, la Doina Malanta, se 

întinde pe o suprafață de 550 ha 
o fermă experimentală, in cadrul 
căreia se efectuează cercetări in 
scopul optimizării chimizării si me
canizării. Ferma a fost organizată 
ca urmare a constatării că nu 
mai industria, ci șt agricultura 
dernă contribuie la poluarea 
diului ambiant, fiind necesară
gurarea unei înalte producții vege
tale si animale pe terenuri cores
punzătoare cerințelpr ecologice.

Cercetările întreprinse urmăresc 
elaborarea si aplicarea unui sistem 
de exploatare agricolă caracteristic

nti- 
mo- 
me- 
asi-

pentru o producție înaltă, dar 
nevătămător din punct de vedere 
sanitar, redueîndu-se, pină la elimi
narea totală, efectele negative ale 
utilizării îngrășămintelor și a altor 
produse chimice. Pentru a găsi so
luții acestei probleme au fost an
trenați ' 
cialiști 
științe, 
perior 
Scopul
în obținerea unui nou tip de mediu 
agricol, în vederea dezvoltării și 
mai puternice a producției, în con
dițiile unor sisteme ecologice op
time.

in cercetare numeroși spe- 
din cadrul Academiei de 

institute de învățămint su- 
și unități departamentale, 
final al cercetărilor constă

/

R. P. S. ALBANIA
Știința în slujba fertilizării pămîntuluiInstitutul albanez pentru studiul solului — care si-a marcat nu de mult cea de-a 15-a aniversare — desfășoară intense cercetări privind protecția terenurilor agricole, ridicarea fertilității pămîntului. In strînsă colaborare cu cooperativele agricole, colectivul institutului si-a concentrat atentia asupra studiilor pedologice si agrochimice. luptei Împotriva eroziunii, lucrărilor de

irigație, asupra ridicării eficientei economice, a folosirii îngrășămintelor, pentru a contribui astfel la dezvoltarea pe mai departe a agriculturii atit in zonele dt ses. cit și in cele muntoase. Hărțile pedologi- ce și agrochimice. drenarea a 55 000 hectare, desalinizarea solului pe mari suprafețe se înscriu printre rezultatele muncii acestui institut științific albanez.minime vor fi cuprinse Intre grade, mal coborite în depre- valorile maxime sltuîndu-se ziua 22 și 32 grade, mai ridicate în țării în a doua parte a decadei. v r e

(Agerpres)
e aInstltutul de meteorologie și hidrologie comunică timpul probabil pentru intervalul 1 august, ora 21 — 4 august, ora 21.' In țară : Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai

mult senin In sud. Ploi cu caracter de aversă, însoțite de descărcări electrice, vor cădea, Izolat, Iri zonele de deal și de munte după-amiaza. Vîntul va sufla slab pînă la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 22 grade, mai coborite in depresiuni, iar cele maxime între 24 șl 34 de grade. Izolat mai ridicate. Dimineața, în centrul țării și zona de munte, local, se va semnala ceață.

LISTA OFICIALAa obligațiunilor C.E.C. Ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți lunară din 31 iulie 1986

Dialogul sondorului cu stratul de țiței
(Urmare clin pag. I)directe de zăcăminte petrolifere.— Dragă tovarășe — îmi răspunde el. sfătos, urmărind atent sondor — obișnuită cercetare, rn-aîn perindat prin toate zonele petrolifere ale Olteniei. Și numai la sonde de cercetare. Pe Valea Ama- radiei. aici, la Stoina. chiar la toate. Noi sîntem primii care luăm pulsul pămintu- lui. Pămintul nu-și dezvăluie de bună voie secretele. Trebuie să i le smulgi, să-i învingi rezistențele. Certitudinile se făuresc cu sudoarea minții și a brațelor. Ușa spre marea aurului negru nu se deschide fără opinteli.— Și dacă „marea" nu există ? Aici e un procent ■ mare de improbabilitate.— Nu se poate să nu existe. Noi știm, noi am făcut o primă cercetare, o primă estimare. Am „înțepat" ici si colo, prin tot Gorjul. Am surprins-o la Ticleni, cu ani și ani în urmă, la Bîlteni, la Go- lumbu, la Virteju... Parcă-i așezată pe etaje. Acum, la peste 5 000 de metri. Nu ne scapă ea. nu trebuie să ne scape. Țara are nevoie de tot mai mult țiței, de

tot mai multă energie. Sîn- tem. asa partidul.secretarul timpul îngestul fiecărui aceasta-i viata la sondele deDe 34 de ani

cum ne cere cum ne cere său general, tot prima linie a acestei bătălii. în urma noastră, a cercetării, a înaintat pădurea de sonde de extracție. transformînd Gorjul. din regiune altă dată vestită prin sărăcia sa și a oamenilor ei. intr-un colt de tară puternic industrializat. organic legat de tot complexul economic socialist atit de armonios gindit și făurit de partid. Gorjul dă cărbune — zeci de milioane de tone anual — Gorjul dă petrol. Totul, mai ales, de două decenii încoace.— Sinteți gorjean ?— De ce mă întrebați ? Poate pentru că știți că Gorjul nu a avut tradiție petrolieră ? Acum o are. E o tradiție bogată. între- bați-1 și pe sondorul-sef Nazarie — e pe platformă. Oameni ca el au fost trimiși în Orientul Mijlociu să descopere petrol. Și acolo nu se poate spune că nu este tradiție petrolieră.— Nu mi-at.i răspuns la întrebare. Știți, am întilnit .cam multi- dimbovițeni si prahoveni, și aici și prin Banat, pină și in Bihor, la sonde și mă gîndeam că...— Păi. la noi. au devenit toți gorjeni. Ce să vă

tuturor. ce mă aici am meu de , unde
spun ? Țara e a Meseria însă, în privește pe mine. ; învățat-o. la locul : baștină, la Ticleni. m-am întors, prin anii ’50. cind Gorjul pășea și el in epoca marilor speranțe constructive, după ce îmi începusem viata ca măturător de stradă, la Constanta. Pentru că. știți, gorjenii erau ne voi ti să migreze. înainte vreme. în căutare de muncă.— Care va să zică, măturător de stradă....— Păi. ce credeați 1 Am fost 11 copii în familie. Nu puteam trăi toți dintr-un petic de pămînt. Revoluția socialistă pentru oameni ca noi s-a făcut, și prin noi, cu comuniștii in frunte. Revoluția a însemnat și înseamnă muncă și iar muncă. A fost greu, și nici acum nu e ușor, ba, zic eu. e chiar mai greu, pentru că omul trebuie să crească mereu, ca profesionist și conștiință revoluționară. Gorjul. si el. își creează mereu oamenii capabili să impună progresul tehnic si științific. Nu prea am obișnuința vorbei, dar astăzi nu știu ce s-a. in-, tîmplat. Poate pentru că merge treaba bine. Iată, reîncepem operația de sa- blonare.In cabina de metal mobilată cu cîteva scaune și

o masă — locul unde echipei i se servesc prinzul și cina calde aduse regulat de la cantina schelei — îi am în față pe maistrul Holdun și sondorul-șef Nazarie. Discutăm despre momentul încheiat al șa- blonării — despre sonda de cercetare, care nu e ca oricare sondă...— ...pentru că — zice sondorul-șef — ea e un pion într-un plan strategic mai complex în bătălia de punere în valoare a noi resurse de hidrocarburi, își are rolul 'ei. se contează si pe ea în programul energetic al tării. fiind semnalul apariției unui posibil nou cimp petrolifer. Asta e convingerea noastră. Sînt semne. Le „citim" cu toții ; în subpă- mînt e viață, e clocot, e presiune.E liniște deplină în jur, în acest început de inserare. în așteptarea lansării Pakerului de către echipa de schimb se iau ultimele măsuri. Schimbul următor mai are o oră sau două de odihnă în cochetele dormitoare pe roți instalate în marginea crîngului de aluni. Cînd vor începe ei lansarea, de mult va fi aprinsă pe vîrful înalt al turlei metalice lumina de poziție a sondei de cercetare 5 565.
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CARNET CULTURAL

te exportului. Și-au adus contribuția cadre de la Institutul de cercetări industriale și Institutul de economie mondială din Capitală, propagandiști. (Petru Necula).TELEORMAN. în cadrul acțiunii cultural-educative „Dialoguri
cinematografice", la Casa de cultură din municipiul Alexandria a avut loc o manifestare la care au luat parte numeroși oameni ai muncii din localitate. După prezentarea filmului românesc „Noi, cei din linia întîi", a avut loc un

dialog între parte din Ștefan).DOLJ. înpe platformele industriale din Craiova, Calafat, Filiași și Băilești au fost organizate, sub egida Consiliului județean al sindicatelor Dolj, spectacole cultural-artistice dedicate fruntașilor în întrecerea socialistă. Spectacolele au fost precedate de expunerea cu tema „Doljul

publicul spectator și o realizatorii săi. (Stanunitățile economice de
ca țara". (Nicolaea înflorit Băbălău).GORJ. La prints ediție zică ușoară Desfășurat sub egida Comitetului județean de cultură și educație socialistă, la concurs au luat parte interpreți individuali și formații reprezentative din instituții de cultură, întreprinderi și licee. (Dumitru Prună).

Tirgu Jiu a avut loc a concursului de mu- „Columna de aur".
Ciștigurile întregi revin obligațiunilor de 200 de lei. în valoarea cîș- tigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.Plata cîștigurilor se efectuează prin sucursalele, filialele și agențiile. C.E.C.La obligațiunile* C.E.C. din seriile 000 001—099 999 care au numerele curente cuprinse între 81—200 la confruntarea cu lista oficială, primul zero de la serie nu se ia în considerare.
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ROMÂNIA ÎN ANUL I Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate

Pentru intensificarea eforturilor in vederea soluționării
l

••

INTERNAȚIONAL AL PĂCII !

Activitate bogată, perseverentă pentru 
înfăptuirea țelurilor securității 

și cooperării pe continentul european
„România, ca țară europeană, acționează consecvent 

t pentru înfăptuirea securității în Europa, considerîncl că 
aceasta are o importanță fundamentală pentru pace și 
destindere în întreaga lume“.

NICOLAE CEAUȘESCU

privind acțiunile S.U.A. 
împotriva Republicii 

NicaraguaNAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite continuă dezbaterile Consiliului de Securitate privind implicațiile acțiunilor ostile ale State- ■ lor Unite împotriva Republicii Nicaragua.în discursul său, reprezentantul Cehoslovaciei a amintit că, printr-o hotărire specială. Curtea Internațională de Justiție de la Haga a calificat acțiunile S.U.A. împotriva Republicii Nicaragua drept acte agresive, contrare normelor dreptului internațional. Vorbitorul a subliniat că este necesar ca Statele Unite să renunțe la politica de amestec în treburile interne ale. acestei țări și să respecte drepturile legitime ale poporului nicaraguan.De asemenea, reprezentantul Republicii Cuba a cerut ca guvernul S.U.A. să înceteze presiunile și celelalte acțiuni ostile și să respecte independența și suveranitatea Republicii Nicaragua.

Helsinki, 1 august 1975. în acea zî, devenită memorabilă, șefii de stat și de guvern ai țărilor europene, Statelor Unite și Canadei își puneau semnătura, în mod solemn, pe Actul final al primei Conferințe pentru securitate și cooperare în Europa — apreciat, pe bună dreptate, drept unul din celle mai importante documente pentru destinele continentului nostru, pentru cauza păcii și înțelegerii internaționale. Desfășurată in condițiile trecerii de la politica de război rece și confruntare la politica de destindere și dialog, conferința de la Helsinki a fost rodul unei îndelungate pregătiri, dovedindu-se, și cu acest prilej, că, atunci cînd se manifestă voința politică necesară și cind se acționează pe bază de deplină egalitate și respect reciproc, este posibil să se ajungă la acorduri și înțelegeri corespunzătoare intereselor fiecărei țări.Cea de-a 11-a aniversare a acestui Important eveniment politic este menită, în condițiile cind in lume se desfășoară ample acțiuni și manifestări în cadrul „ANULUI INTERNAȚIONAL AL PĂCII", să stimuleze demersurile avind drept obiectiv oprirea cursului primejdios al vieții internaționale, adoptarea de măsuri autentice, reale de dezarmare, promovarea destinderii și securității, de natură- a permite tuturor statelor să-și consacre eforturile numai și numai progresului economic și social, într-o lume eliberată de flagelul războaielor. Tocmai de aceea, evocarea împrejurărilor legate de pregătirea și desfășurarea Conferinței pentru cooperare și securitate în Europa constituie un bun prilej de a se trage învățămintele necesare pentru prezent, de a se pune în evidență necesitatea întreprinderii unor pași efectivi în sensul speranțelor fierbinți ale popoarelor, astfel ca „ANUL INTERNAȚIONAL AL PĂCII" să-și merite cu adevărat numele, să deschidă o perspectivă nouă, de dezvoltare pașnică in Europa și în toate celelalte zone ale lumii.La inițierea, buna desfășurare șl Încheierea eu succes a conferinței de la Helsinki și-au adus contribuția, după cum este cunoscut, toate statele participante, remareîndu-se rolul activ al țărilor mici și mijlocii, al statelor neutre și nealiniate. înscriind edificarea securității europene și transformarea continentului nostru într-o zonă a păcii, înțelegerii și colaborării, România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu au avut un rol de pionierat în promovarea acestui deziderat vital al popoarelor europene.O prezență din cele mai marcante a avut România încă de la debutul, în 1972, al reuniunii pregătitoare a conferinței general-europene. în documentul de lucru prezentat reuniunii multilaterale de la Helsinki încă din primele zile — document ce a stat Ia baza normelor de procedură adoptate ulterior pentru conferință, ca și pentru toate reuniunile general-europene — România a formulat dezideratul ca statele să participe la lucrări „ca state independente și su
verane, in condiții de deplină egali
tate" și ca „negocierile să se desfă
șoare in afara alianțelor militare și 
politice". Aceste norme au fost întărite de regula consensului in adoptarea hotărîrilor și de cea a rotației la conducerea lucrărilor, toate împreună asigurînd condiții propice promovării intereselor legitime ale tuturor statelor. \Se cuvin, de asemenea, amintite numeroasele idei formulate de țara noastră în diferitele etape ale conferinței și care se regăsesc în Declarația privind principiile noi de relații între state în Europa, în ansamblul de măsuri menite să facă efectivă nerecurgerea la forță, în măsurile de creștere a încrederii și întărire a securității, de dezvoltare a colaborării pe multiple planuri, în propunerile referitoare la „urmările conferinței", respectiv, Ia asigurarea continuității eforturilor pentru edificarea securității europene.Pe aceeași ■ linie, in toți cei 11 ani care au trecut de Ia semnarea Actului final, țara noastră a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și aduce contribuția la materializarea princi

piilor și normelor convenite, și-a multiplicat contactele la nivelul cel mai înalt, la alte niveluri, a continuat să-și dezvolte larg relațiile cu celelalte țări europene, pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, a participat activ și în spirit constructiv la reuniunile organizate în baza Actului final și a documentelor reuniunilor general-europene de la Belgrad și Madrid în vederea materializării perspectivelor deschise de conferință. Ca dovadă a însemnătății hotărîtoare pe care România o atribuie acestui mare obiectiv, forurile supreme ale puterii de stat din țara noastră au propus, încă în 1980, ca ziua de 1 august să fie aniversată in fiecare an ca Zi a solidarității și luptei popoarelor europene pentru edificarea securității și păcii pe continentul nostru.Chiar în discursul rostit de la tribuna conferinței de la Helsinki, președintele României atrăgea atenția că aceasta nu reprezintă decît o primă etapă, începutul unui lung drum In lupta pentru securitate și pace
11 ani de la semnarea 

Actului final de la Helsinki
pe continent. „Nu trebuie să se creeze iluzia, sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, că putem sta liniștiți și in siguranță; dimpotrivă, trebuie să fim conștienți că urmează o etapă nouă, hotărîtoare pentru viața popoarelor europene, aceea a realizării in fapt a păcii, bunăstării și libertății". Din păcate, după încheierea conferinței, cursul spre destindere n-a avut o evoluție rectilinie, iar speranțele pe care popoarele europene și le-au pus în hotărîrile înscrise în Actul final nu și-au găsit deplină confirmare.Astfel, din păcate, nu numai că nu s-a trecut la dezarmare, ci, dimpotrivă, cursa înarmărilor, și in primul rînd a înarmărilor nucleare, s-a accentuat. Pe continentul european s-a trecut la acumularea de noi arme nucleare, la amplasarea rachetelor americane cu rază medie de acțiune și, ca urmare, la contramă- suri nucleare din partea U.R.S.S., la proliferarea armelor nucleare pe teritoriul unor state care nu aveau astfel de arme, creîndu-se o amenințare fără precedent la adresa nu numai a popoarelor europene, ci a tuturor popoarelor lumii. în general, în perioada care a trecut de la conferință, pe plan internațional s-a făcut din nou simțită politica de forță, de amestec în treburile interne ale altor state, de substituire a politicii de dialog și destindere cu confruntarea. A cunoscut deteriorări și colaborarea economică și tehnico- științifică, recurgîndu-se la practici comerciale discriminatorii și restrictive, la acte de felul sancțiunilor, boicotului, embargourilor, pe lingă recurgerea la instrumente negative precum contingentările, barierele netarifare sau politica dobînzilor înalte, ridicarea de noi obstacole In calea transferului de tehnologie.Pornind de .la pericolul crescînd pe care îl reprezintă acumularea continuă și intensă de armamente, țara noastră consideră că în prezent nu există problemă mai importantă decît oprirea cursei înarmărilor, în primul rind a celor nucleare, încetarea amplasării și retragerea rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa, reducerea armamentelor clasice, interzicerea armelor chimice, oprirea militarizării Cosmosului. In acest cadru, România susține că trebuie făcut totul pentru a se trece la o abordare complexă a problemelor dezarmării, la înfăptuirea unui program general de dezarmare, care, avind în centrul său dezarmarea nucleară, să cuprindă și măsuri de reducere a armamentelor convenționale și alte măsuri care să ducă Ia dezvoltarea procesului de dezarmare, la înlăturarea pericolului de război. Realizarea acestui ansamblu de măsuri impune, așa cum a arătat din

nou In aceste zile șeful statului român, activizarea și folosirea cit mai eficientă a forurilor de negociere existente și, în primul rînd, impulsionarea desfășurării și încheierea cu succes a Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate' și pentru dezarmare în Europa,. ca acțiune politică decurgînd nemijlocit din reuniunea la nivel înalt de acum 11 ani de la Helsinki.Lucru firesc dacă ne gîndim că pînă la 19 septembrie, data prevăzută pentru încheierea conferinței, a mai rămas foarte puțin timp, că aceasta va fi urmată de noua reuniune general-europeană ce își va începe lucrările în noiembrie la Viena.Așa cum se știe, pe baza mandatului stabilit la Madrid, conferința este chemată să adopte un ansamblu de măsuri de creștere a încrederii și securității destinate să reducă riscul confruntării militare in Europa și să deschidă, astfel, calea trecerii la măsuri concrete, efective de dezarmare, cu deosebire nucleară. Propunerile existente pe masa conferinței, pașii pozitivi înregistrați pe linia apropierii pozițiilor lasă să se întrevadă posibilitatea realizării, în timpul care a mai rămas, a unui prim acord de măsuri de încredere și securitate în Europa — desigur în condițiile in care toate statele vor da dovadă de voința politică necesară, vor depune eforturi susținute pentru depășirea dificultăților ce mai există în calea finalizării cu succes a reuniunii. Numai astfel reuniunea general-europeană de la Viena va putea să extindă mandatul conferinței la negocierea și adoptarea unor măsuri efective de dezarmare pe continent, singura modalitate de asigurare a unei securități efective a tuturor statelor europene.Experiența celor 11 ani a demonstrat, o dată mai mult, că Actul final a fost conceput și trebuie să-și găsească realizarea ca un tot unitar, că fiecare capitol al acestui important document, fiecare aspect al securității și cooperării în Europa are însemnătatea sa — și de aceea este necesar să se acționeze pentru înfăptuirea în întregime a tuturor înțelegerilor adoptate prin consens la Helsinki. Tocmai in acest cadru, România apreciază că la apropiata reuniune general-europeană va trebui să se acționeze pentru adoptarea de măsuri în direcția intensificării șl lărgirii colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice dintre statele participante, pentru renunțarea la practicile obstrucționiste, profund dăunătoare, din calea schimburilor reciproc avantajoase. Țara noastră s-a pronunțat și se pronunță, totodată, pentru acțiuni de natură să stimuleze schimbul de valori spirituale intre națiuni, care să ducă la o mai bună cunoaștere și prețuire reciprocă, la lărgirea accesului locuitorilor continentului la tezaurul civilizației umane.Cadrul creat de Conferința de la Helsinki și structura de negocieri convenite asigură un cimp larg de acțiune pentru reluarea, dezvoltarea și îmbogățirea cursului spre destindere, pentru stimularea tendințelor pozitive din viața internațională. De aceăa, trebuie să se facă totul pentru asigurarea continuității procesului general-european, în care toate statele participante să discute și să rezolve împreună problemele comune ale păcii, securității și colaborării pe continent. Aceasta ar fi, fără îndoială, o contribuție de cea mai mare însemnătate la înfăptuirea obiective- ku „ANULUI INTERNAȚIONAL ALDînd dovadă de același spirit de Înaltă responsabilitate față de interesele tuturor popoarelor europene, ale celorlalte popoare ale lumii, România este hotărîtă, așa cum a subliniat in repetate rînduri președintele Nicolae Ceaușescu. să facă totul și de aici înainte pentru realizarea marelui obiectiv al securității europene, pentru făurirea unei Europe unite, fără arme și războaie, o Europă a păcii, Înțelegerii și. bunei conviețuiri.
Radu BOGDAN

Poziția P.C. Italian 
față de criza politică 

din țară 
prezentată de 

Alessandro Natta

. *
Rezoluțiile ConferințeiADDIS ABEBA 31 (Agerpres). — La încheierea lucrărilor sale, desfășurate în capitala Etiopiei. Conferința la nivel înalt Unității Africane a multe documente care cheamă continentului să-și intensifice turile în vederea soluționării blemelor majore cu care se fruntă.O rezoluție referitoare la situația din sudul Africii apreciază că politica de apartheid constituie principala cauză a instabilității din această regiune și condamnă regimul rasist de la Pretoria pentru politica de teroare, pentru instituirea stării de urgență, arestările în masă, uciderea activiștilor politici și sindicali.Rezoluția cere punerea în libertate a lui Nelson Mandela, lider al populației de culoare, a altor deținuți politici.Intr-un alt document, șefii de stat și de guvern africani au reafirmat dreptul inalienabil al poporului namibian la autodeterminare și independență națională și au condamnat Republica Sud-Africană pentru continuarea ocupării Ilegale a Namibiei. Este salutată, totodată, hotă- rirea de convocare a unei sesiuni speciale a O.N.U., In septembrie a.c., consacrată problemei Namibiei.Rezoluția specială privind proble-

la nivel înalt a O.U.A.

r
AGENȚIILE DE PRESA

- pe scurt
- .. .... .ÎN THAILANDA, după alegerile legislative desfășurate duminică. Partidul Democratic, Partidul Național. Partidul Acțiunea Socială și Partidul Poporului au căzut de acord să formeze un nou guvern de coaliție și au solicitat primului ministru, Prem Tinsulanonda, să rămină în funcție pentru un nou mandat — informează agențiile Reuter, A.P. și A.F.P. Numirea urmează să fie aprobată de regele Bhumibol Adulyadej.

LA PALATUL NAȚIUNII,OR DIN GENEVA a început', joi, cea de-a 7-a rundă de convorbiri afgano-pâkistaneze, prin intermediul lui Diego Cordovez, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. Delegațiile celor două țări sint conduse de miniștrii de externe.-BUGET MILITAR. Guvernul Franței intenționează să majoreze, anul viitor, bugetul militar al țării cu 7,1 la sută — relatează ziarul

„Le Monde", citind surse guvernamentale. In viitorul an financiar, cheltuielile militare ale Franței vor atinge 169,5 miliarde de franci. Publicația franceză atrage atenția asupra dimensiunilor imense ale cheltuielilor militare, arătînd că Franța va ajunge să aloce pentru înarmări 4 la sută din produsul național total.SENTINȚA. Tribunalul din Roma a condamnat la închisoare pe viață cinci capi ai organizației teroriste de extremă dreaptă „Nar", pentru comiterea mai multor asasinate în capitala italiană, la începutul anilor ’80. Alți 21 de acuzați — membri ai aceleiași organizații — au fost condamnați la de- tențip pe diferite termene. între șase'luni și 25 de ani, informează agenția A.N.S.A.

a Organizației adoptat mai țările efor- pro- con-

mele economice se pronunță pentru continuarea eforturilor țărilor africane în vederea redresării lor economice și în special pentru depășirea poverii datoriei externe care a atins suma dolari.Documentul carea unei parea țărilor debitoare din membre ale O.U.A. șă caute modalități și mecanisme adecvate de aplicare a programului O.N.U. pentru dezvoltarea economică a Africii, adoptat la sesiunea specială din luna mai a Adunării Generale.Alte rezoluții reafirmă sprijinul țărilor africane față de soluționarea politică a situației din Orientul Mijlociu, față de lupta poporului palestinian pentru realizarea aspirațiilor sale legitime, se pronunță pentru soluționarea pe cale negociată a tuturor stărilor conflictuale de pe continent.S-a hotărît crearea unui comitet al O.U.A., condus de președintele R.P. Congo și însărcinat să urmărească evoluția situației din Africa australă. Din acest comitet fac parte șefi de stat ai țărilor din prima linie, precum și din Nigeria, Senegal, Algeria, Etiopia, Insulele Capului Verde, și liderii mișcărilor de eliberare din Africa australă.

de 175 miliarde deinsistă pentru convo- conferințe cu partici- creditoare și a celorAfrica și cere țărilor

Consfătuire a adjuncților 
miniștrilor de externe 

din unele țări socialisteBUDAPESTA 31 (Agerpres). — In perioada 29—31 iulie a avut Ioc la Budapesta ‘o consfătuire a adjuncților miniștrilor afacerilor externe din unele țări socialiste, în cadrul căreia s-a făcut un schimb de păreri în legătură cu cea de-a 41-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.Din partea țării noastre a participat Traian Pop, adjunct al ministrului afacerilor externe.

ROMA 31 (Agerpres). — Alessandro Natta, secretar general, al P.C.I., a declarat că evoluția crizei politice din Italia demonstrează contradicțiile din cadrul coaliției penta- partite. El a apreciat că realizarea unui guvern pe termen fix, condus de un socialist, și trecerea apoi, pe bază de înțelegere, la un cabinet pen- tapartit condus de un democrat- creștin pînă la alegerile legislative sînt fapte inedite ce contravin nu numai ordinii constituționale, dar și stabilității interne — informează a- genția ANSA.P.C.I. — a spus vorbitorul — a propus examinarea în comun a unui program de dezvoltare a țării, posibilitatea creării unui nou guvern și a unei noi majorități, apreciind că, pentru rezolvarea pozitivă a problemelor Italiei, trebuie aleasă calea ce deschide accesul tuturor forțelor politice principale la conducerea tării.

În R.S.A. situația se menține încordată
• Noi victime ale represiunilor rasiste • Contact al A.N.C. 
cu un reprezentant al guvernului S.U.A. • După eșecul misiu

nii ministrului de externe britanic la PretoriaPRETORIA 31 (Agerpres). — Numai într-o singură zi — miercuri — în Republica Sud-Africană și-au pierdut viața 10 persoane, episod ce pune in lumină climatul social șl politic deosebit de încordat, ca urmare a perpetuării politicii de apartheid. După cum precizează agenția Reuter, cele mai mari demonstrații împotriva politicii rasiste au avut loc în orașul Soweto, în provincia Cap și în bantustanul Transkei.LUSAKA 31 (Agerpres). — Congresul Național African (A.N.C.) — principala organizație politică a populației de culoare din Republica Sud-Africană, interzisă de regimul

rasist de la Pretoria — a avut, în capitala Zambiei, primul contact oficial cu un reprezentant al guvernului S.U.A., a declarat un purtător de cuvînt al A.N.C. El a precizat că ambasadorul S.U.A. la Lusaka s-a întîlnit la sediul A.N.C. cu trei membri ai conducerii Congresului Național African.Părțile — relatează France Presse — au procedat la prezentarea pozițiilor lor respective cu privire la situația din Republica Sud-Africană și Africa australă.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban • 

al O.N.U. cu privire 1BEIRUT 31 (Agerpres). — Starea de tensiune din Beirut s-a accentuat ca rezultat al exploziilor șuc- cesive înregistrate în această săptă- mînă în estul ca și în vestul orașului.In sudul Libanului, forțele libaneze de rezistență au continuat acțiunile împotriva ocupației israeliene. în ultimele 24 de ore, patrioții libanezi au atacat pozițiile israeliene din localitățile Tallyat-Yater și Dfar Juna, provocînd victime.Pe de altă parte, armata israel ia- nă de ocupație a întreprins o operațiune represivă în sectorul oriental al așa-zisei zone de securitate, instituită unilateral de Israel. O formație compusă din 15 blindate a pătruns în regiune, efectuînd percheziții în satele Rachaya al Fakhar, Fakhar, Kfarchouba, Hebbarie și Chebaa.' Două elicoptere israeliene au zburat la joasă altitudine în zona Henia, deschizînd focul cu arme automate asupra locuitorilor.

> Raportul secretarului general 
la situația din zonăoficial palestinian citat de agențiile internaționale de presă. /

TUNIS 31 (Agerpres). — In cursul unor convorbiri la Tunis, la care au participat reprezentanți ai Al Fatah, Frontului Democratic pentru Eliberarea Palestinei, Partidului Comunist Palestinian, Frontului pentru Eliberarea Palestinei și Frontului Arab de Eliberare, s-a convenit convocarea Consiliului Național Palestinian (parlamentul) in următoarele 45 de zile. Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., a fost Însărcinat cu angajarea contactelorexacte și locului viitoarei a

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite a fost dat publicității raportul secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, cu privire la situația din Orientul Mijlociu. Documentul sintetizează poziția majorității statelor lumii în legătură cu modalitățile de reglementare a problemei Orientului Mijlociu. Raportul reliefează că o rezolvare durabilă a acestei probleme poate fi Înfăptuită prin eforturile colective ale tuturor părților interesate, pe baza retragerii israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967 și a recunoașterii drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv dreptul de a-și crea un stat propriu, independent. O asemenea soluționare poate fi obținută prin organizarea unei conferințe internaționale privind Orientul Mijlociu, cu participarea părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. se arată in document.

LONDRA 31 (Agerpres). — Guvernul Marii Britanii s-a întrunit joi într-o ședință specială, prezidată de primul ministru Margaret Thatcher, pentru a audia raportul prezentat de ministrul de externe, Geoffrey Howe, cu privire la misiunea sa recentă în Africa de Sud.Anterior acestei ședințe, șeful Foreign Office-ului îșf exprimase convingerea că, în fața intransigenței președintelui sud-african, Marea Britanie trebuie să acționeze Intr-un asemenea mod îneît să demonstreze partenerilor ei din Commonwealth că „Londra nu este de partea apartheidului".Potrivit agențiilor internaționale de presă, guvernul britanic a hotă- rit să-și mențină poziția de respingere a impunerii unor sancțiuni economice împotriva Pretoriei, cabinetul, declarîndu-se doar „profund consternat" de „lipsa de curtoazie" din partea președintelui sud-african față de ministrul britanic. Observatorii de la Londra sînt de părere că această decizie este de natură să creeze dificultăți pentru viitoarea reuniune restrînsă a unor șefi de stat și de guvern din țări ale Commonweal thului, care va analiza, înce- pînd de luni, în capitala britanică, problema sud-africană.

privind stabilirea datei reuniuni, anunțat un purtător de cuvînt '

DAMASC 31 (Agerpres). — La Damasc s-au încheiat lucrările reuniunii Biroului permanent al Federației Femeilor Arabe, care a analizat problema rolului femeii în lupta pentru pace și stabilitate în Orientul Mijlociu. Intr-o declarație publicată la încheierea reuniunii se subliniază necesitatea consolidării unității arabe și a reglementării pe cale negociată a conflictului din această zonă — informează agenția T.A.S.S.
în contrast flagrant cu cerințele opiniei publice

armelor chimice binareWASHINGTON 31 (Agerpres). — Președintele Ronald Reagan a notificat Congresului hotărîrea guvernului său de a relua producerea de arme chimice binare și de .a debloca fondurile necesare in acest scop ince- pind cu exercițiul financiar 1986 — a anunțat purtătorul de cuvînt al Casei Albe. După cum s-a precizat, Statele Unite ar urma să treacă la producția de arme chimice binare la sfirșitul anului 1988 — începutul lui 1989.Această hotărîre a Administrației Reagan este criticată cu severitate

de opinia publică din Statele Unite și din numerdase alte țări ale lumii. Ea vine în contradicție flagrantă cu declarațiile oficiale anterioare ale S.U.A- potrivit cărora negocierea unui acord internațional de prohibire a armelor chimice ar reprezenta „o prioritate principală" a administrației americane și. In fapt, creează obstacole grave In calea încheierii unei asemenea convenții . care este reclamată de interesele majore ale înfăptuirii dezarmării, ale întăririi păcii și securității terna ționale. in-
CONVORBIRI LA AMMAN au început între oficialitățile iorda- niene și vicepreședintele S.U.A., George Bush, aflat în vizită in Iordania. Au fost abordate probleme privind situația din Orientul Mijlociu, inclusiv conflictul dintre Iran și Irak,

niunea de la Geneva a O.P.E.C. s-a deschis luni pentru a pune Ia punct o strategie comună cu privire la producția de petrol.
REUNIUNE O.P.E.C. Miniștrii petrolului ai celor 13 țări membre ’ale O.P.E.C. și-au reluat joi lucrările in reuniune plenară, după o suspendare de aproape 24 de ore. In acest timp, ministrul indonezian al petrolului, Subroto, a avut consultări separate cu delegațiile țărilor membre ale O.P.E.C. cu privire la „reducerea voluntară a producției" in vederea controlului prețului pe piața internațională. Reu-

ȘOMAJ. Compania constructoare de avioane din Marea Britanie „British Aerospace" a anunțat că va proceda la închiderea unei noi .uzine, ceea ce presupune desființarea altor 2 500 locuri de muncă. Este vorba de uzina din Weybridge. Din 1981 și pînă în prezent, 11 500 locuri de muncă au fost lichidate la compania „British Aerospace". De menționat că această decizie intervine într-un moment în care situația șomajului este deja foarte gravă in Marea Britanie, unde peste trei milioane de oameni nu-și pot găsi un loc de muncă. J

/

subliniate de președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I.BELGRAD 31 (Agerpres). — In cuvîntul rostit la încheierea lucrărilor plenarei C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care a examinat măsuri vizînd îndeplinirea planului de dezvoltare social-econo- mică în acest an, Milanko Renovița, președintele Prezidiului C. C. al U.C.I., a subliniat că sporirea producției și a exportului, unor investiții inflației ‘ politicii cum au congres adoptat acest sens, transmite agenția Taniug.

realizarea realiste și oprirea sînt elementele de bază ale economice a țării, astfel fost definite de recentul al U.C.I. C.C. al U.C.I. a hotărîri corespunzătoare în
In sprijinul încetării 

experiențelor 
cu arme nucleareCIUDAD DE MEXICO. — Intr-un interviu acordat agenției Noti- mex, primul ministru al Greciei, Andreas Papandreu, a subliniat că încetarea experiențelor cu arma nucleară constituie un pas important pe calea stăvilirii cursei înarmărilor atomice. Premierul elen a afirmat că viitoarea întîlnire a conducătorilor din Argentina, Grecia, India, Mexic, Tanzania și Suedia — ce se va desfășura la Ciudad de Mexico — își propune ca sarcină să convingă S.U.A. să urmeze exemplul U.R.S.S. și să înceteze experiențele cu arma nucleară, măsură care ar contribui fa înlăturarea pericolului unei catastrofe nucleare.

Conflictul dintre Iran și IrakTEHERAN 31 (Agerpres).— Avioane de luptă iraniene au bombardat, miercuri, obiective economice situate la opt km vest de orașul irakian Suleimaniyeh — a anunțat un comunicat militar citat de agenția IRNA. Se menționează, totodată, că artileria iraniană a bombardat baza maritimă de la Basra și obiective militare din sud-estul Irakului, cauzînd pagube materiale inamicului.BAGDAD 31 (Agerpres). — Un comunicat militar irakian, citat de agenția INA, anunță că în ultimele 24 de ore au avut loc lupte pe frontul de nord, în cursul cărora au fost uciși soldați inamici și a fost distrusă o mare cantitate de muniții.Totodată, agenția menționează că artileria iraniană a bombardat cartiere de locuințe din orașul Basra, iar avioane inamice au efectuat raiduri asupra orașului Suleimaniyeh.
Puternică reafirmare a voinței de independență

a poporuluiHARARE 31 (Agerpres). — Un comunicat al Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), dat publicității în capitala Republicii Zimbabwe, relevă că Ia Pretoria a procedat completă a Namibiei de întreruperea legăturilor telex și telegrafice în timpul desfășurării marii demonstrații a populației, de la 27 iulie a.c., și după această manifestație a militanților pentru eliberarea patriei.

regimul de la izolarea lume, prin de telefon,

namibianIn același demonstrația desfășurat la 25 000 de persoane. Cu acest prilej, a fost denunțată teroarea la care recurg trupele de ocupație ale R.S.A. și s-a reafirmat cererea de a fi adusă la îndeplinire rezoluția 435 adoptată de Consiliul de Securitate, în 1978, prin care se reclamă retragerea trupelor sud-africane din teritoriul namibian, ținerea de alegeri generale și accesul Namibiei la independență.

document se arată că de la 27 iulie, care s-a Windhoek, a mobilizat

♦

Neîncredere... cu răspuns pldtit
Specialiști ai Pentagonului nu 

cred in teoria „Iernii nucleare" — 
transmite agenția France Presse. 
Ca urmare, ei vor neapărat să se 
convingă dacă ideea susținută, cu 
argumente riguros științifice, de cu- 
noscuți savanți din numeroase 
țări ale lumii, inclusiv din S.U.A., 
privind apariția „iernii" după un 
eventual cataclism nuclear, este 
adevărată sau nu.

„Neîncrezătorii" de la Ministerul 
Apărării al S.U.A. nu se gindesc, 
pentru verificarea acestei teorii, să 
declanșeze un război atomic. Nu ! 
Deocamdată, ei vor să dea foc unei 
maree de petrol in statul New 
Mexico, ca și unei suprafețe de 
4 km de păduri in California, după 
care avioane echipate cu aparate 
sofisticate vor măsura poluarea 
astfel creată, și vor urmări depla
sarea fumului și cenușii rezultate 
in atmosferă. „Vrem să încercăm, 
pe o scară foarte mică, Să determi
năm dacă modelele teoretice sint 
corecte" — a declarat David Auton, 
de la „Defence Nuclear Agency", 
de pe lingă Pentagon.

Este cunoscut faptul că, din 1982, 
cind Academia de Științe a Sue
diei a dezvăluit perspectiva „iernii 
nucleare", aceasta a fost confirma
tă de cercetările și datele unor re
putate instituții științifice, prin
tre care și Academia de Științe a 
S.U.A. Aceste date susțin că Pă- 
mintul, după un conflict nuclear, 
chiar parțial, va fi învăluit de 
imenșii nori de fum, praf și cenușă 
provocați de bombardamente și in
cendii, după care, prin blocarea ra
zelor soarelui, va urma o scă
dere bruscă a temperaturii, respec
tiv instaurarea unei „ierni nuclea
re", care va duce la dispariția în
tregii vieți (de fapt a ceea ce ar

mai fi rămas după războiul nuclear) 
de pe Pămint.

„Dubito, ergo sum" — „mă în
doiesc, deci exist" — spunea Des
cartes și este normal pentru orice 
om de știință să caute să verifice 
validitatea unei teorii sau alteia. 
Bine ar fi ca în cazul de față 
această verificare să fie inspirată 
numai de o asemenea preocupare, 
de grija pentru descoperirea ade
vărului. In cazul respectivilor „spe
cialiști" de la Pentagon nu pare să 
fie vorba doar de o simplă „îndo
ială". Mai ales că pentru studierea 
validității teoriei privind „iarna 
nucleară" nu ș-au adresat unor oa
meni de știință imparțiali, ci agen
ției „Defence Nuclear Agency", 
care depinde intru totul de... Pen
tagon. Și, după cum se știe, 
obicei cine plătește orchestra 
mandă și melodia ce trebuie 
tată.

Așa incit, in condițiile in 
complexul militaro-industrial

de 
co- 

cin-

care 
ame

rican este angajat intr-o cursă a 
înarmărilor fără precedent — care 
presupune numai anul acesta chel
tuirea a peste 300 miliarde dolari 
— nu este exclus ca „melodia" ce 
o pa compune „Defence Nuclear 
Agency" să fie foarte, foarte cu
noscută. Respectiv că ipoteza „ier
nii nucleare" este doar un mit și ca 
atare cursa frenetica poate con
tinua nestinjenit. Pentru că — nu-i 
așa ? — chiar dacă va avea loc un 
conflict nuclear, care va insemna 
sfirșitul omenirii, el nu va fi ur-' 
mat de... iarna nucleară I Fiindcă 
nu va mai fi nimeni care să con
state. Acest „amănunt" pare a fi 
fost omis de „specialiștii" neîncre
zători.

N. PLOPEANU
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