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ACTIVITATE INTENSĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR DE PLAN!SEMNIFICAȚIA UNUI RECORD
econo- 
urmă- 

zi“

de

La parametrii proiectațiA fost dată în exploatare o nouă sondă la Schela de producție petrolieră Drăgășani. Pentru ca acest fapt să poată fi consemnat cu 10 zile mai devreme decit termenul prevăzut initial, a trebuit ca sondorii, conduși de subinginerii Gheorghe Dobrișan și Gabriel Cojocaru, să lucreze fără întrerupere, timp de două zile și două nopți. în ziua de 29 iulie, la ora unu noaptea, a Început introducerea sabotului în stratul de zăcămint. O zi mai tîrziu, pe coloana sondei a apărut țițeiul, mai întii un firicel firav, apoi tot mai viguros.— Cînd va atinge sonda capacitatea proiectată ? — inginerul "11 directorul schelei, puns :— Noua trii planificați chiar în cursul zilei de simbătă, 2 august. în cinstea narii sărbători naționale ne-am angajat să ridicăm nivelul producțiilor peste prevederile planului, din perioada care a trecut de la începutul anului, la 2 000 tone țiței și 21 milioane mc gaze naturale. (Ion Stan- cîu).

Prima oră de lucru 
din prima zi a lunii 
august, la uzina nr. 4 
de la Combinatul de oțeluri speciale din Tîrgoviște. Cînd ul
timul rulou de bandă 
electrotehnică înre
gistrat in contul lunii 
iulie ieșise din sec
torul ajustaj-expedi- 
ție, calculele 
mistiilui care
rea realizările „la 
ale uzinei puneau in 
lumină un fapt de 
natură să umple ini
mile de satisfacție 
tuturor celor care 
muncesc aici, un suc
ces de prestigiu pe 
care ei îl dedică ma
rii noastre sărbători 
de la 23 August : pro
ducția obținută in a- 
cel moment era cea 
mai mare din cei zece 
ani care au trecut de 
la punerea in func
țiune a acestei mo
derne capacități in
dustriale. Un record 
de producție, un re
cord in materie, care 
a făcut ca nivelul 
mediu al realizărilor 
din lunile anterioare 
să fie acum mai mare

cu nu mai puțin 
2 500 de tone !

Dar valoarea 
semnificația acestui 
record sint cu atit mai 
revelante, dacă avem 
in vedere modul in 
care acesta a fost ob
ținut.

Pînă in luna 
unele reparații s-au 
făcut după tipi
cul : „tncepe repara
ția, încetează pro
ducția". „Nu s-ar pu
tea și altfel 1 Adică 
să facem si repara
ția, dar să dăm și 
producție ?“ — s-au 
întrebat specialiștii de 
aici. Ei s-au între
bat, ei au găsit șl 
răspunsul, . înlocuind 
vechiul tipic cu o so
luție 
„Începe 
continuă 
ția".

Cum ? 
inginerului 
dru Birteș, șef de sec
ție, acest lucru 
posibil numai 
tr-un singur fel : 
lături de formațiile 
întreprinderii de re
parații să lucreze și 
oameni din uzină,

și
iulie,

țipi-

îndrăzneață : 
reparația, și produc-

După opinia 
Alexan-

era 
în- 
a-

care cunosc perfect u- 
tilajele.

Zis și făcut ! Un 
număr de 40 de meca
nici, electricieni și 
zidari-șamotori, în 
frunte cu inginerii 
Cătălin Nițu și Ion 
Georgescu, maiștrii 
Vasile Graur și Con
stantin Radu, au : în
ceput să lucreze sub 
semnul operativității 
și calității reparației, 
dar și sub semnul 
ritmicității șl calității 
producției. Pentru în
locuirea diverselor 
componente și realiza
rea întregului volum 
de operații a fost ne
voie numai de scurte 
opriri ale fluxului 
tehnologic. O reușită 
deplină, pe care au 
pus-o in valoare, la 
rindul lor. muncitorii 
și' specialiștii din ce
lelalte compartimente 
ale uzinei : lamina- 
torii Aurel Vlăducă, 
Gheorghe Voinea și 
Augustin Pintecan, 
care au menținut vi
teza de lucru la 
nivel ridicat, ca 
maistrul principal Ion 
Pintecan, prezent me

reu acolo unde și cind 
erau probleme mai 
dificile de . rezolvat, 
ca și formațiile de în
treținere electrică și 
mecanică, oricînd gata 
să intervină cu 
promptitudine și com
petență. Printre cei 
care și-au pus „sem
nătura" la realizarea 
acestui record de pro
ducție și la aplicarea 
noii soluții reparație- 
producție, se află șl 
colectivul de la tra
tamente termice, din 
rindul căruia recenta 
adunare generală a 
desemnat pe cel mai 
bun muncitor al uzi
nei : Haralambie Ghe- 
lase.

Dar la panoul de o- 
noare al întrecerii 
merită trecut între
gul colectiv al uzinei 
nr. 4 din 
binatului 
speciale 
viște.

cadrul Com- 
de oțeluri 

din Tirgo-

Nicolae
sondă a

nii 

?»

Gheorqhe 
MANEA corespondentul„Scînteiil-am întrebat pe Sorin Samoilă, care ne-a răs-și atins parame-

ieșirea din schim- la Combinatul meProducție suplimentarăDimineața, la bul de lucru talurgic din Tulcea, oțelaril maistrului Antonie Moga, de la cuptoarele de producere a siliciului tehnic, au raportat obținerea celei mai mari producții din întreaga istorie a acestor instalații.— Toate cele trei cuptoare — ne spunea maistrul Antonie Moga — au produs cite două și trei șarje fiecare peste sarcinile de plan. în acest fel, producția de siliciu tehnic realizată suplimentar de la începutul anului și pînă acum se ridică la 600 tone, îndeplinindu-ne și angajamentul pe care ni l-am luat în cinstea marii sărbători naționale de la 23 August, de a ne onora în. avans comenzile de siliciu tehnic pentru Industria metalurgică, electrotehnică și electronică.Recordul de producție realizat de oțelarii maistrului Moga se explică atît prin hărnicia și priceperea lor, cît și prin măsurile luate pentru mărirea capacității de producție a cuptoarelor cu 10—15 la sută prin ample lucrări de modernizare a acestora. în acest scop, a fost realizată o instalație de spălare a cuar- titei. îmbunătățindu-se calitatea materiei prime introduse In procesul de producție, și a fost automatizat fluxul tehnologic de pregătire a siliciului tehnic pentru livrare. în vederea sporirii cantităților de siliciu de înaltă puritate solicitat de Industria electrotehnică ți electronică s-a realizat o instalație automată de producere a acestui sortiment, ceea ce a dus și la o creștere a productivității muncii de două ori. (Neculai Amihulesei).
înaltă

Cărbune peste prevederiNe-am aflat ieri în mijlocul colectivului de la mina Zegujani, care se situează pe primul loc în întrecerea cu ceilalți ortaci din bazinul minier al Mehedințiului. Inginerul Alexandru arată o situație statistică, la sfirșitul < este subliniată apăsat : 70 000. Ce ceasta cifră ? — l-am întrebat.— Reprezintă cantitatea de 70 000 extras peste prevederile planului pe primele șapte luni ale anului. Dar cum titlul de fruntași ne obligă să-l păstrăm și să-1 consolidăm, ne-am angajat ca în toată luna august, în cinstea marii noastre sărbători naționale, să extragem zilnic cu 250— 300 tone cărbune mai mult față de sarcina stabilită. (Virgiliu Tătaru).

Mitucă ne căreia o cifră reprezintă a-tone cărbune

Realizare tehnică de mare eficiențăVirgil Deceanu, directorul mecanice din Alba Iulia,Pe biroul inginerului tehnic al întreprinderii am studiat ieri Ia prinz o fotografie proaspătă, abia sosită din laborator.— Din laboratorul de analize — ne precizează directorul tehnic. Imaginea aceasta „spune" foarte mult specialiștilor interesați de calitatea fontei pe care o realizăm. Așa arată în fotografie de laborator structura fontei cu grafit vermicular, pe care am realizat-o zilele acestea într-o primă șarjă destinată unor utilaje siderurgice. Dintr-o astfel de fontă am turnat primele două lîngotiere pentru Combinatul siderurgic din Hunedoara. Realizarea acestor produse este rezultatul unor cercetări mai îndelungate și a unei minuțioase pregătiri de fabricație. Această performantă, pentru colectivul nostru, care ne-a supus la un veritabil examen, are o deosebită importanță, intrucit durata de funcționare a lingotierelor din acest tip de fontă este de două ori mai mare decit a celor utilizate în prezent. (Ștefan Dinică).

Zi de august rodnic pe meleagurile
prahovene i

STIINTA■> ->

puternic factor al progresului
economico-social al patriei

Simbătă senină și caldă. O zi obișnuită de vară in viața și activitatea zecilor de mii de prahoveni ce-și îndreaptă pașii, cu firească grabă, spre marile platforme industriale, spre șantierele de construcții, schelele petroliere, minele de cărbune, spre mănoasele ogoare mustind a rod gat, spre amfiteatre și boratoare....Mă prind în fluviul ce curge spre renumita treprindere de la poarta de sud a Ploieștiului, „1 Mai", și între chipurile tinere și voioase ale acestor minunați constructori de utilaj petrolier disting pe omul ce-I știam, de mulți ani, „pensionarul Iosif Li- sovschi", autorul multor Invenții, inovații și raționalizări, cel care prin munca și pasiunea pentru nou a făcut să răsune în uzină, la adevărata sa valoare, cuvîntul autoutilare. îl ln-

bo- la-viu in

treb cu ce treburi așa matinale la uzină. „E programul meu la pensie.părți de multe de în lumea fabricii noastre se pronun-
de cînd amNu mă pot uzină. Mai făcut, chiar petrolului marca

ieșit des- sînt dacă
formați la înalta școală de la „1 Mai“, fiind o măre bucurie să te simți lingă ei. Sint oameni care lucrează la nivelul tehnicii mondiale în acest domeniu".Un adevăr cu temeinică acoperire. Reține astfel

|j DIN j
• reportaje • însemnări •cu respect. Sau, tocmai aceea, trebuie să mun-tă de cim mai mult și mai bine, căci numai așa putem do- bindi înalte performanțe tehnice. Și ar mai fi un lucru : în această uzină, a- șezată alături de prima rafinărie construită pe la 1856, care a contribuit la iluminatul cu petrol, pentru prima dată în lume, a orașului București, sint cei mai buni specialiști, cei mai mulți oameni tineri,

a-

tenția faptul că, în anul întii al actualului cincinal, exportul modernelor instalații și utilaje realizate aici a crescut de peste 7 ori, fată de cel realizat în 1965, beneficiari din peste 30 de țări de pe toate continentele globului expri- mînd cuvinte de laudă pentru calitatea instalațiilor de foraj ce poartă marca „UPETROM"....în drum spre marea cetate a petrochimiei ro-

mânești, Combinatul petrochimic Brazi, răsfoiesc un documentar. „Prahova ’86", din care extragem cîteva date : „Industria praho- veană realizează în prezent mai mult de 7 la sută din întreaga producție industrială a țării, volumul producției industriale realizate în județ este în prezent de 5 ori mai mare decit cel din 1965. iar producția globală agricolă de 3,2 ori. în celor mai socialiste, Congresul lui, au fost voltate și modernizate peste 100 mari capacități de producție, industria praho- veană livrînd beneficiarilor din peste 70 de țări ale lu-

Arhitectură modernă, luminoasă, amplă deschidere spațială. Imagine revelatoare a noului peisaj urbanistic : centrul civic al orașului PloieștiFoto : Agerpres

Pentru înfăptuirea multiplelor și complexelor obiective ale celui de-al optulea cincinal, unul dintre factorii căruia partidul îi conferă un rol de cea mai mare însemnătate în întreaga dezvoltare economico-socială a patriei este știința.în cuvîntarea la recenta plenară a C.C. al P.C.R., secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, spunea : „Dezvoltarea intensivă, înfăptuirea hotă- rîrilor Congresului al XIII-lea impun să se situeze în centrul întregii activități noua revoluție tehni- co-știintifică. Avem un program special de cercetare științifică și tehnologică. Socialismul și comunismul se pot infăptui cu succes numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general".Promovarea susținută a științei amplificarea efectului nemijlocit acesteia — progresul tehnic — strinsă legătură cu programele planurile de dezvoltare economico- socială a țării, cu învățămîntul și cerințele producției au devenit trăsături definitorii ale celor patru cincinale parcurse de la Congresul al IX-lea, obiectul unei politici consecvente, elaborată și pusă în practică sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. După cum este cunoscut, în ultimele două decenii s-au produs profunde îmbunătățiri de ordin calitativ și cantitativ în întreaga activitate de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică. A sporit fără încetare și s-a modernizat baza tehnico-materială a științei. a crescut substanțial numărul celor care lucrează în acest domeniu. Deschizînd țării calea spre o etaoă calitativ nouă a dezvoltării sale, Congresul partidului a adoptat Programul-directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic pînă in anul 2000. Pe baza acestui important document întreaga forță de creație științifică și tehnică a tării a fost concentrată și directiona- tă spre domenii de cea mai mare însemnătate pentru afirmarea factorilor calitativi ai dezvoltării intensive : ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor de materii prime, materiale. combustibil și energie, valorificarea lor superioară, sporirea generală a eficientei economice. Creșterea aportului științei, extinderea progresului tehnic în toate sectoarele de activitate, potrivit programelor elaborate sub conducerea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim

și al in și

viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al .Științei și învățămîntului, au statla baza creșterii economice din toată această perioadă, materializindu-se în numeroase și esențiale realizări ce au condus la crearea bazei materiale necesare înfăptuirii velor din anii cincinalului rind început.Se poate spune, pe drept că dezvoltarea intensivă, calitatea superioară a întregii activități — semnele distinctive ale actualului cincinal — au fost anticipate, pregătite, asigurate de tot ce s-a reușit pe parcursul anilor anteriori, a- portul științei și tehnologiei la ascensiunea economico-socială a României fiind evaluat șl jalonat cu înaltă răspundere patriotică și clarviziune politică, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, încă de la cel de-al IX-lea Congres al partidului. Datorită capacității organizatorice a secretarului general al partidului, încrederii sale nemărginite în forța științei și în potențialul productiv și creativ al clasei muncitoare, al tuturor oamenilor muncii, România se situează astăzi la un nivel de la care pot fi abordate cu curaj saltul calitativ, dezvoltarea intensivă, promovarea rapidă și pe scară largă a progresului științific și tehnologic în toate sferele vieții economice și sociale.Sarcini deosebite revin cercetării științifice și ingineriei tehnologice în acest al optulea cincinal al devenirii noastre socialiste. Practic nu e- xistă capitol al Planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe perioada 1986— 1990, nu există program de măsuri stabilit la nivel de ramură, minister, centrală sau întreprindere menite să asigure realizarea in cele mai bune condiții â obiectivelor actualului cincinal care să nu se afle sub incidența directă a rezultatelor cercetării științifice. Arătând că dezvoltarea intensivă impune, ca o cerință obiectivă, creșterea necontenită a calității și ridicarea nivelului tehnic al produselor, secretarul general al partidului cerea, la ta plenară a C.C. al P.C.R., acționeze cu toată hotărirea materializarea programului elaborat in acest domeniu, în încît tot ceea ce producem să fie la cel mai înalt nivel tehnic și calitativ. într-adevăr, economia națională dispune astăzi de un important potențial tehnic și de creație ,care ne permite să ținem pasul cu cele mai noi realizări pe plan mondial.

obiecti- de cu-cuvint,

recen- să ce pentru special așa fel

această epocă a mari împliniri inaugurată de IX al partidu- construite, dez-
loan MARINESCUcorespondentul „Scînteli

(Continuare în pag. a V-a)

și consecventă grijă față
de vigoarea poporului și dăinuirea națiuniiCel de-al 21-lea an al perioadei de epocale împliniri inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului oferă prilejul de a se observa — alături de alte și alte numeroase izbînzi obținute in toate domeniile vieții economice și sociale — și progresele remarcabile realizate în abordarea și soluționarea problemelor de politică demografică.tie politică demografică.

(Continuare în pag. a IV-a)

ROMÂNIA ÎN ANUL

; INTERNAȚIONAL AL PĂCII

pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor

Restabilirea unei armonii 
esențiale pentru viitorul 

societățiiAm solicitat unui reputat specialist, dr. Ioan M. Copil, membru al Comisiei Naționale de Demografie, opinia în legătură cu importanta momentului de adevărată cotitură în politica demografică, survenit acum 20 de ani, și despre continua lui actualitate :— Prin toate măsurile întreprinse !n anii 1965 — 1986, mai întii prin analiza datelor statistice, prin studiul aprofundat al tendințelor natalității și al celorlalte fenomene asociate, apoi prin măsurile economice, sociale, sanitare, legislative initiate, se poate spune că dinamica populației a fost privită in complexitatea ei și la nivelul răspunderii pe care o implică. Acum este unanim cunoscut și recunoscut că modul de sporire a populației reprezintă o unitate dialectică Intre procesele biologice și cele eco- nomico-sociale, dar cu două decenii In urmă această realitate preocupa cel mult cercuri restrînse de specialiști.

Merită, deci, relevată deosebirea radicală între mentalitatea privind evoluția indicatorilor demografici
că dezvoltarea economico-socială se află în strinsă corelație cu efectivele populației, iar asigurarea unor indicatori optimi de natalitate reprezintă o mare răspundere față de viitor, față de înseși existența și dăinuirea națiunii.înscrise în sfera mai largă a politicii partidului în domeniul îngrijirii

; CASA CU MULȚI COPII;
semnul răspunderii de bun 

cetățean pentru viitorul națiunii

existentă la începutul anilor ’60 și mentalitatea din prezent. Este o schimbare — cum se spune — cu o sută optzeci de grade, un adevărat salt de la populației să întîmplare pînă la conștientizarea Întregii societăți asupra importanței acestei probleme. Astăzi, de la nivelul fiecărei familii pînă la nivelul celor mai înalte foruri de decizie, este consolidată și Însușită concepția
lăsarea ca efectivele evolueze absolut la

*

*

sănătâții, al atenției statornice față de creșterea și formarea rei generații, preocupările i umaniste în legătură cu natalității se asociază, exemplar, cu măsurile multiple planuri, pentru ocrotirea mamei și copilului. Pot fi jalonate, în ordine cronologică, anumite momente de referință pentru însemnătatea acordată în țara noastră politicii demografice: mă-

ti neprofund creșterea în mod luate, pe a asigura

șurile legislative adoptate In anul 1966 care au marcat momentul re- orientării fundamentale a politicii privind natalitatea ; crearea în anul 1971 a Comisiei Naționale de Demografie ; organizarea și desfășurarea la București, în anul 1974, a Conferinței Mondiale a Populației, importantă manifestare în colaborare cu O.N.U., considerată „prima reuniune mondială cu caracter politic" în acest domeniu ; exigenta analiză întreprinsă asupra evoluțiilor demografice și importanta hotă- rire adoptată de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în ședința sa din 24 februarie 1984 ; orientările stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului privind evoluția numerică a populației pînă în anul 1990 ; noile și multiplele măsuri de sprijin financiar din partea statului acordat familiilor cu copii cu deosebire de la 1 ianuarie anul curent.Efectul conjugat al progresului economic și social, al ridicării calității vieții fluențare natalității cipalilorși, in primul rind, sporul de peste
Serqiu ANDON 
Silvestri AILENEI 
Ion MARIN

și al măsurilor de inconștientă a creșterii este îmbunătățirea prin- indicatori demografici
(Continuare in pag. a Il-a)

înțelegînd în toată profunzimea sa adevărul că oprirea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rind, a celei nucleare reprezintă problema fundamentală a lumii contemporane, înțelegînd tot așa de adine necesitatea imperioasă a opririi și înlăturării primejdiei războiului nuclear, care în prezent amenință mai mult decit oricind omenirea, și a dezvoltării climatului de încredere, bună înțelegere, colaborare și pace, Organizația Națiunilor Unite a proclamat anul 1986 Anul Internațional al Păcii. Preocupat in cel mai înalt grad de propășirea continuă a propriului popor, dar și de destinele omenirii, dorind din toată ființa sa ca anul 1986 să deschidă calea unor progrese reale în promovarea idealurilor de libertate și pace ale popoarelor, să marcheze trecerea de la politica anacronică a confruntărilor colaborare secretarul Comunist României NICOLAE sat conducătorilor de partide și state, oamenilor politici, popoarelor lumii supunînd atenției lor idei și propuneri care continuă și dezvoltă inițiativele și acțiunile consecvente de pace ale României, îmbogățesc substanțial în conținut una din componentele de bază ale politicii externe a statului nostru.Privite în unitatea lor, în raționalitatea, valoarea constructivă și realismul lor, aceste idei, inițiative și propuneri concrete se constituie într-un semnificativ program de împace al României socialiste.

la o politică de în viața internațională, general al Partidului Român, președintele socialiste, tovarășul CEAUȘESCU, s-a adre-

Acest program de pace, elaborat și fundamentat multilateral de tovarășul Nicolae Ceaușescu — personalitate proeminentă a istoriei universale contemporane — a dat conținut Declarației-Apel a Frontului Democrației și Unității Socialiste și Declarației Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România cu privire la Anul Internațional al Păcii. Programul de pace al României socialiste se Impune atenției tuturor ' acelora cărora le sint scumpe viața și pacea prin semnificații multiple, cu adevărat istorice.Programul de pace elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu sintetizează și exprimă aspirațiile și voința întregului nostru popor, ale unui popor pașnic de la nașterea sa, ale unui popor în ființa și conștiința căruia au luminat fără întrerupere, asemeni unor torțe, idealurile de unitate națională, libertate, egalitate, dreptate, neatirnare, colaborare internațională și pace. Nu întîmplător, la loc de cinste în expresiile multiple ale creației poporului nostru sint situate pacea, omenia, ospitalitatea, dorința de a trăi în relații de armonie și colaborare, singurele care asigură climatul autentic al muncii creatoare de valori. încă în anul 1573 loan Sommerus scria, condamnind ororile războiului, că „cel ce iscodi pri
mul meșteșugurile criminale ale 
războiului, abia pot crede că s-a 
născut din singe de om" și că războiul „își revarsă sălbăticia pe ca
sele nevinovate". Miron Costin exprima un adevăr general valabil pentru tot neamul românesc cînd

seria că „noi moldovenii ne bucu
răm unde auzim că este să se facă 
pace veșnică, fiindu pămintul nos
tru supărat de potghiazuri și de 
pustiire". Idealul de pace, dorința românilor de conviețuire liberă, egală, independentă și în bună înțelegere cu celelalte popoare con- ' stituia deja un principiu programatic al gîndirii înaintate încă de la jumătatea secolului trecut și în perioadele care vor urma. „România — scria Cezar Bolliac — nu are suverani legitimi a răsturna, nu are nobleță ereditară a măcelări, nu are cler îndurat a dezrădățina : ea a fost și este liberă și tolerantă. Nimic nu lipsește României decit să redobîndească unitatea politică ce a avut in multe rînduri și ale cărei idee nu i-a lipsit niciodată : unitatea economică, precum are pe cea fizică și pacea din partea tiranilor străini geloși pe frumusețile ei. Acestea vor deveni și România va fi o țară model ; ferițită înăuntru și respectată din afară". Cu 25 de ani mai tirziu, profesorul Ștefan C. Michăilescu avea să scrie : „nu 
presimțiți oare din toate acestea că 
politicii vor fi nevoiți să dezlege 
problema dezarmării care fatalmen
te șe va impune in ziua cind lumea 
va înțelege că o parte din munca 
ei industrială este direct îndrep
tată spre distrugerea celeilalte 
părți- cu adevărat productivă și 
utilă ? Nu înțelegeți dumnea-

Aurel NEGUCIOIUrectorul Universității„Babeș-Bolyai" - Cluj-Napoca
(Continuare în pag. a V-a)
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Experiențe bune, dar și neajunsuri Ziua marinei Republicii Socialiste România

în funcționarea centrelor de colectare CU PRICEPERE ȘI CUTEZANȚĂCum se recuperează materialele refolosibiie intr-un mare oraș ca Bucureștiul De la intreprinderea de resort ni s-a relatat că, in condițiile in care planul de colectare a acestor materiale a crescut simțitor, pe teritoriul municipiului București au fost amenajate peste 100 de centre și puncte fixe pentru ca cetățenii să aibă in permanență unde preda, contra cost, materialele — fier, hirtie, sticlă, textile, plumb, cupru etc. — care nu le mai fac trebuință in gospodărie.în urma unui raid întreprins recent prin aceste unități am constatat un fapt notabil : majoritatea acestora funcționează in condiții in general mulțumitoare. Sint dotate cintare. cu măgazil închise unde păstrează hirtia. acumulatorii trici și alte materiale ușor degra- dabile. uhitățlle ișl realizează și iși depășesc planul lună de lună, in incinta lor e curățenie și ordine. Exemple in această privință : centrele de primire de pe străzile Vo- roneț nr. 1, Petricani nr. 118. Mihai Eminescu 106. calea Rahovei 233, Giulești 633, bd. 1 Mai 168 și multe altele.Unele centre se remarcă printrr.o foarte îngrijită stivuire a materialelor, prin atenția gospodărească de a nu lăsa in voia Intemperiilor hir- tia, flerul Vechi, textilele și alte obiecte aduse in unități de populație. Altele — prin grija pe care o poartă incintei unității, considerată și de gestionari și de cetățeni nu ca un loc de depozitat vechituri, qj ca o adevărată unitate comercială (ceea de altfel și este).Sint aspecte care, din păcate, alte unități de același lei, lipsesc desăvirșire. Dacă intri, de pildă, centrul de pe str. Ion Maiorescu nr. 10 din sectorul 2 (colector Marin Gașcă) dai de Un depozit plin eu hirtie care... plutește pe apă. Desigur. hirtia de care fabricile prelucrătoare duc mare lipsă și a cărei colectare e rămasă mult în urmă — din 25 000 tone care trebuiau pină la 1 iulie să fie in magaziile I.R.V.M.R. s-au colectat de la populație abia 6 500 tone — nu trebuie să plutească pe apă. ci să fie expediată la întreprindere, dar... la centrul de pe Maiorescu s-a spart o conductă și nu se mai repară. Oricum, hirtia ar trebui scoasă afară, s-o usuce soarele — însă cine s-o scoată, dacă responsabilul, om tinăr, stă toată ziua in birou — situație ce nu este deloc singulară...în legătură cu aceasta trebuie adăugate cîteva cuvinte. în aproape toate centrele de colectare a materialelor refolosibiie au fost încadrați

cu se elec-

ceIncuIn

Fapte, initiative, preocupări

muncitori remizieri care balotează materialele primite de la cetățeni, încarcă mașinile, se îngrijesc de curățenie. Ce mai face atunci responsabilul colector ? Citește in birou, stă degeaba sau. cum o să vedem, se plimbă prin oraș......Ca in cazul centrului de pe Splaiul Unirii nr.. 217 din sectorul 3. Aruncăm o privire prin depozitul de

practici card frizează incorectitudinea. Despre ce este vorba ? întreprinderea de recuperare și valorificare a materialelor refolosibiie — (I.R.V.M.R.) București avansează sume importante de bani gestionarilor care lucrează in acest tip de unități, incit ei să poată plăti ime- 1 diat cetățenilor materialele predate.„Argumentul" lipsei de bani pentru a plăti .materialele aduse n-are nici un temei și nici o scuză. E pur și simplu o' neglijență a gestionarului. Cum s-a intîmplat. zilele trecute, la centrul din Piața Chibrit. Un cetățean adusese trei acumulatori uzați. Primirea lor erH absolut obligatorie, cu atit mai mult cu cit platiul la

•w

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
$1 REFOLOSIT ÎN ECONOMIE j

hirtie. Ploile din ultima vreme transformaseră o bună parte din maculatură intr-o cocă semifluidă. în incintă — dezordine, in nici unul din compartimentele unității nu se vede prezența unor lnilni de gospodar, hiei in. locul in care se depozitează hirtia, nici la metale, nici la cauciuc. Totul e parcă menit să nu predlspună pe cetățean la o revenire ulterioară...Poate că la situația necorespunzătoare in care se găsește la această dată realizarea sarcinilor de plan concură și — să-i spunem — „anonimatul" din centrele de primire. Unele sînt într-atît de ascunse privirilor cetățenilor, incit aceștia nici nu bănuiesc existența lor. Destule unități n-au nici măcar firmă (spre exemplu cele de pe strada Luică, sectorul 4. din piața Obor). Ne referim insă la mai mult, la necesitatea materialelor de informare, de reclamă și propagandă comercială : tabele cu sortimentul de materiale pe care unitatea le primește, cu prețul pe care il plătește pentru fiecare kg in parte, un orar de funcționare bine stabilit, avize căre să încunoștințeze cetățenii de adresele unităților similare învecinate s.a.m.d.Dar. fără îndoială, că una din cauzele care nu stimulează interesul cetățenilor este persistenta unor

acest sortiment nu este nici pe departe îndeplinit. Totuși, gestionarul „spunea că... nu are bani". De ce ? „Uitase să .ia de la întreprindere !“ Nu comentăm acest lucru, e datoria întreprinderii să califice abaterea și să ia zătoare.Stranie este condițiile în nu-și îndeplinește planul de achiziții — unele centre și puncte de primire stau zile in șir închise ori nefuncționale prin faptul că lipsesc tocmai cei îndreptățiți să primească materialele aduse de cetățeni... în ziua raidului nostru gestionarul de la unitatea de pe Splaiul Unirii era plecat. între timp vhniserft mulți cetățeni cu materiale refolosibiie. pe care însă muncitorii necalificați lucrează ih aceste centre nu au să le preia 1 Oamenii veneau și cau. exprimindu-și regretul că ales tocmai centrul acela. „Nu închipui, spunea, de pildă. Ciumpe. directorul Școlii profesionale nr. 26. care adusese Un acumulator electric, cum e posibil ca responsabilul unei unități să plece in oraș fără măcar să anunțe cind revine sau dacă mai revine. Această comportare pur și simplu il face pe cetățean să nu mai calce peste pragul unității respective".

măsurile corespun-și situația că — în care Întreprinderea

eare voie ple- au îmi Nlstor

...Zona cartierului Apărătorii Patriei. Pe strada Girniței, lingă Școala elementară nr. 133, e un centru de primire. In Zilele raidului — închis. Strada Racoviță nr. 25 — centrul de asemenea închis. Drumul Găzarului nr. 173 — la fel, centrul închis. Din aproximativ 20 de centre, cite a inclus raidul nostru, peste o treime, erau închise. In puterea zilei ! Vor mai bate drumul spre ele, cu sacoșele pline, cetățenii a doua oară ?întrebarea am adresat-o directorului adjunct al I.R.V.M.R., care ne însoțea. Anton Peagu.— Fiți fără grijă — ne-a răspuns el — ii vom sancționa pe responsabili, le vom reduce 10 la sută din retribuție. Mai sînt cazuri cind oamenii noștri iși rezolvă, in timpul serviciului, treburi personale. De altfel. vă asigurăm Că vom lua măsurile cuvenite și pentru celelalte deficiențe intilnite. Pentru a depăși restanțele acumulate, întreprinderea are un plan de măsuri, care prevede o selecție mai exigentă a cadrelor cu care lucrăm, un control mai riguros pe teren, modernizarea centrelor de colectare, o publicitate mai intensă a locurilor de primire a tuturor materialelor refolosibiie.Sint intenții și măsuri pozitive, dar se ridică, totuși, întrebarea — de ce sint luate atit de tirziu ? Doar este cunoscută marea importanță economică a colectării materialelor recuperabile ! Se Creează impresia că unitățile de primire a materialelor vechi — cum se știe materie-primă pentru industrie — au fost lăsate să funcționeze cam „de la sine" sau „pe încredere", fără exercitarea unui control sistematic. Să mai consemnăm faptul că, invitînd la raidul nostru pe unul din directorii întreprinderii, am parcurs împreună traseul „pe bijbîite", inaintind ca pe un teritoriu necunoscut ?...Cu tot profilul lor aparte, Centrele și punctele de colectare de la populație a materialelor refolosibiie sint unități de tip comercial și trebuie să se încadreze in cerințele unităților de tip comercial, de la ordine și curățenie pină la respectarea programului și d,e la solicitudinea față de cetățeni pină la publicitate și reclamă. Spre a satisface exigențele relațiilor cu publicul și spre a-și îndeplini mai bine — mult mai bine 1 — importanta lor menire economică.
Gh. GRAURE

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

un orașRovinari—un oraș 
în plina dezvoltare9 decembrie 1981 : 

s-a consemnat un nou 
oraș pe harta țârii. — 
Rovinari. Cărbunele 
din perimetrul Roșia- 
Jiu și punerea in 
funcțiune a Termo
centralei de la. Rogo- 
jelu aveau să grăbeas
că nașterea orașului. 
S-au inipinzit împre
jurimile cu excavatoa
re gigant, i 
transportoare un oraș al — o cerut i 
general al ,

cu benzi 
i : „Faceți minerilor 
secretarul 
partidului

LA TIMONA NAVELOR

proiectanților, con
structorilor, factorilor 
locali de decizie — in cară ei să se simtă ca acasă sau mai bine ca la ei acasă.nari modern generațiile

începutul

Un Rovi- și pentru viitoare". 
a fost 

greu : noroaie pină la 
genunchi, pietre șl bu
ruieni care trebuiau 
smulse... tn primul an 
de la înființarea 
șului s-au 
losință 901) 
mente. Cu

li s-au adăugat altele. 
Am văzut Rovinarii, 

prima dată, in 1982. 
Clteva blocuri, un soi 
de plată, ctțiva put de 
pom șl de om. Dar 
foarte multe visuri, 
foarte multe speranțe. 
La cițiva kilometri de 
oraș, mina de supra
față. un fel de crater 
lunar, adinei de vreo 
50—60 de metri, in 
căre excavatoare muș
cau sterilul.

Am revăzut Rovina
rii in acest miez

vară '86, cu mulțimea 
de benzi transportoare 
pe care călătorește 
cărbunele. Am revăzut 
Fărcășeștii, Urdarii și 
Peșteana — noi „sate
liți" ai planetei cărbu
nelui gorjean. Am vă
zut minerii teșiți din 
schimburi, oameni 
de-ai locului, de prin 
împrejurimi sau ve- 
niți de te miri unde și 
deveniți gorjeni. peste 
noapte. Ei. minerii, 
și-au construit orașul 
după sufletul lor, im- 
bogățindu-l cu fiecare 
zi, adăugindu-i noi di
mensiuni. inflorindu-l.

Am revăzut, în acest 
miez de vară. Centrul 
industrial-agrar Ro
vinari — cum i se spu
ne — adică orașul mi- 

cu o 
de numai 
care și-a 

personalita- 
ritmul

nerilor, orașul 
existență 
cinci ani, 
rotunjit 
tea. Unic prin

- de creștere, prin am
ploarea construcțiilor 
de locuințe,

spafii comerciale, de 
prestări de servicii. 
Oraș unic prin faptul 
că numai Combinatul 
minier de aici, de la 
Rovinari,
nual peste 40 la sută 
din producția de lig
nit a tării. Pentru mi
nerii de aici, celor 
3 200 de apartamente 
existente acum li se 
adaugă, pină la sfirși- 
tul anului acesta, itică 
700. Se află in curs de 
finalizare inefl un spi
tal cu 250 paturi și po
liclinică, o piață agro- 
alimentară și un mare 
magazin tip BIG. Se 
lucrează intens la ridi
carea unei noi case de 
cultură și la finisarea 
unei grădini de vară. 
Si incă ceva : Centrul 
industrial-agricoi Ro
vinari dispune și de o 
Întreprindere de ad
ministrare cantine-ca- 
zare cu o capacitate

asigură a-

de cazare de 7 000 de 
locuri (3 000 in cămi
ne de nefamiliștl), cu II cantine și 22 de mi- 
crocantine. După afir
mația lui Constantin 
Olariu, directorul a- 
cesteia (de notat că 
unități similare mai 
există doar la Motru 
și in Valea Jiului), in
treprinderea iși des
fășoară activitatea pe 
o rază de 120 de kilo
metri, dispunind de 
puternice gospodării- 
anexă pentru auto- 
aprovizionare.

In prezent, noul și 
înfloritorul oraș Rovi
nari este impinzit de 
macarale, de schele. 
El se construiește zil
nic, trainic, pentru 
minerii și energeticie- 
nll de acum și pentru 
cei de miine

A

în fiecare an, prima duminică a lunii august este dedicată sărbătoririi celor ce poartă cu demnitate și cutezanță Tricolorul românesc pe mările și oceanele lumii, celor ce muncesc cu abnegație porturile noastre străjuiesc neclintit fruntariile de ape ale patriei socialiste. în această zi marinarii — proiectanți și constructori de nave, lucrători portuari, navigatori ai flotei comerciale și de pescuit oceanic, ostași ai țării aflați la datorie pe navele de luptă maritime și fluviale . — înfățișează poporului, partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele țării, comandantul suprem al forțelor noastre armate, un bogat buchet de realizări și fapte de muncă, astfel, grijii statornice a statului, a Nicolae Ceaușescu personal. pentru dezvoltarea și modernizarea flotei maritime și fluviale, pentru dotarea ei la nivelul celor mai înalte exigențe, pentru înzestrarea marinei militare cu puternice nave de luptă de concepție și construcție românească. Toate remarcabilele împliniri ale marinei ciază înfăptuiri NICOLAE amplului proces de creștere și modernizare a intre- gii economii românești. Fiindcă marina română de astăzi este, in mod determinant, ca și grandioasele edificii ctitorite în arcul de timp istoric deschis de Congresul al iX-lea al partidului, rodul gindirii clocotitoare, pline de cutezanță, al acțiunii neobosite ale conducătorului partidului și încercatul revoluționar și patriotul înflăcărat, României moderne,

ȘiȘi navale,dăruite în șantierele • , celor ce

Ei răspund, deosebite și partidului și tovarășului

noastre se aSo- firesc mărețelor ale EPOCII CEAUȘESCU,

statului nostru.făuritorul României tocia- liste moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Intensa activitate de proiectare și construcții de nave în țara noastră se circumscrie amplului proces de cercetare științifică și creație tehnică orientat spre rezolvarea marilor probleme ale economiei românești, proces condus

direct și eu înaltă competență științifică de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învă- țămintului.în acest moment sărbătoresc, marinarii, constructorii navali rememorează cu mindrie legitimă și bucurie nemăsurată desele lor îptilniri cu secretarul general al partidului, intre care recenta vizită la în-

prem al forțelor armate privind înzestrarea marinei militare cu nave, armament și alte mijloace de luptă de cel mal ridicat nivel, cu calități tehnico- tactice superioare.De altfel, șantierele navale românești, lărgite și modernizata in ultimii 21 de ani. o dată cu întreaga industrie socialistă, reprezintă astăzi un potențial constructiv fără precedent, fiind in măsură să înzes-

Foto î AI. Călimintetreprinderea de construcții navale Constanța și Fabrica de construcții și reparații nave Mangalia, vizita de lucru efectuată anul trecut de tovarășul Nicolae Ceaușescil, impreu- nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, in unități ale marinei militare, prilej cu care a avut loc inaugurarea crucișătorului „Muntenia". Acest puternic și impunător bastion plutitor — nava „amiral" a forțelor noastre maritime și fluviale — reprezintă, ca și celelalte nave de luptă lansate la apă din șantierele românești, o elocventă ilustrare a forței și capacității industriei moderne create în epoca pe care o trăim, a competenței și măiestriei muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor constructori de nave de a răspunde sarcinilor încredințate de popor și par- comandantul su-tid, de

treze flota maritimă, fluvială și de pescuit cu nave de cele mai diverse tipuri, de capacități 150 000 tdw și tați superioare ție și transport.Dispunem astăzi de peste 250 de nave, în mare majoritate de concepție .*■5 construcție românească, a căror capacitate totală depășește 5 Ele eficient mice ale de state ridianele lui. acostind anual in peste 1 200 de porturi. Conform prevederilor înscrise in Directivele Congresului al XIII-lea al partidului, participarea tot mai amplă a României socialiste Ia schimbul mondial de valori, la circuitul economic internațional se reflectă pregnant in ridicarea neîntreruptă a capacității da

atingind disponibili- de naviga-
milioane tdw. realizează rapid și legăturile econo- țării cu peste 150 de pe toate me- și paralele globu-

transport maritim și fluvial a flotei noastre, care, in 1990, va atinge 7,5—fl milioane tdw.Pentru marinarii militari, sărbătoarea aceasta este.un fericit prilej de raport _ ostășesc, demn și bogat în fapte merituoase, " închinat patriei, poporului, partidului, comandantului nostru suprem. El au îndeplinit cu rezultate din- . tre cele mai bune complexele și dificilele misiuni de pregătire de luptă in largul mării, perfecțio- nindu-și necontenit deprinderile marinărești. in. confruntarea cu marea a- gltată, cu vînturile și gerurile, cu arșița și furtunile ; au totdeauna primii sorți de izbîndă și pot răspunde „prezent !“ in orice clipă, la chemarea țării. Sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, echipajele navelor de luptă acționează omogen, cu dăruire și responsabilitate comunistă, pentru a duce la îndeplinire toate sarcinile și misiunile ce le revin, pentru a transpune in viață la ridicate cote calitative prevederile Directivei comandantului suprem, cerințele doctrinei noastre militare.Tot mai multe unități de nave ale marinei militare Îndeplinesc cu calificative superioare misiunile în largul mării, sarcinile încredințate, iși sporesc continuu numărul specialiștilor de clasă, tot mai multe colective ostășești iși înscriu numele navei sau subunității lor în cartea de onoare a implinirilor marinărești.Sub marele pavoaz ridicat alături de Tricolor, marinarii, aliniați la bord intr-un moment solemn, aduc prinosul dragoste și partidului, lui iubit, Nicolae și-a pus pecetea puternicei sale personalități creatoare pe toate mărețele ctitorii înălțate in acest timp eroic, liber și luminos, pe pămintul scump al României socialiste.

lor de recunoștință conducătoru- tovarășul Ceaușescu, care

Căpitan-locotenent
Vasile IORDACHE

DE LA C. E. C.Pentru păstrarea economiilor bănești personale în deplină siguranță și in mod avantajos, Casa de Economii și Consemna- țiuni oferă depunătorilor, alături de libretele de economii sau de conturile curente personale, și OBLIGAȚIUNI C.E.C. cu CÎȘTIGURI.Spre deosebire de libretele de economii, obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri i ,'âe emit numai ,,lă ' purtător", in valori de bază de 200 lei.Avantajul specific îl constituie ciștigurile in bani acordate prin trageri la sorți lunare, care au loc in ultima zi lucrătoare a lunii. La fiecare tragere la sorți se acordă numeroase ciștiguri. cu valori cuprinse intre 50 000 lei și 800 lei.Procurarea de obligațiuni C.E.C. cu ciștiguri se face cu ușurință : simpla cerere verbală a unui cetățean adresată oricărei unități proprii C.E.C. sau mandatară autorizată este suficientă pentru a i se pune la dispoziție, in schimbul sumelor depuse, numărul dorit de obligațiuni. _Este important de reținut că in primele zece zile ale fiecărei luni obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri se pot procura la valoarea lor nominală, fără diferență de preț.

Un „medicament"
profilactic universal

ora- 
dat in fa
de aparta- 
fiecare. an Marta CU1BUS

■ '• .

. . . ... ...

(Urmare din pag. I)18 la sută înregistrat de populația țării, în 20 de ani, populație care înregistra la sfirșitul anului 1985 22.8 milioane locuitori, urmind să atingă în 1990 efectivul de 24 milioane locuitori..
O statornică preocupare, 

pătrunsă de inalt umanismDespre legătura dintre ocrotirea sănătății mamei și .copilului și condițiile și preocupările față de sănătatea întregii populații ne-a vorbit și dr. Florin Birnețiu, medicul dispensarului din comuna Chisindia, județul Arad :— Aidoma celorlalte Comune din țara noastră. Chisindia dispune de 6 excelentă bază materială : un dispensar modern utilat, prevăzut cu un staționar, o ambulanță cu doi șoferi care lucrează in schimburi, mai multe stații de emisie-recepție pentru menținerea legăturii cu cele două sate (Păiușeni și Văsoaia) și cu cele două cătune, răsfirate pe văile munților Zarandului. La o populație de 2 300 de locuitori, asistența medicală este asigurată de un medic, trei asistente medicale, o moașă și doi sanitari. La aceasta să mal adăugăm sprijinul continuu primit din partea spitalului orășenesc din Sebiș. unde, de altfel, au loc toate nașterile femeilor din comună, sub autorizată îngrijire medicală.Urmare a acestor condiții foarte bune de asistență sanitară, a măsurilor profilactice, ca și a intervenției operative, am reușit să reducem mortalitatea infantilă la zero. Practic, in zece ani, in comuna Chisindia nu s-a înregistrat nici un caz de mortalitate infantilă. Am reușit să aducem foarte aproape de zero și numărul avorturilor spontane. Eforturi mai susținute ne propunem să depunem in continuare — pe linia asistentei medicale — pentru creșterea numărului de nașteri. Pentru anul in curs, apreciem, pe baza consultațiilor medicale, că vor fi in- icriși in registrul stării civile de

două ori mai mulți nou-născuți decît anul trecut.Concomitent, ne străduim să formăm la tinerele familii acel comportament altruist propice măririi și cimentării lor prin nașterea și creșterea copiilor. Intre alte măsuri subsumate acestui scop, am achiziționat Ia dispensarul nostru și un aparat de proiecție, cu care am prezentat diverse filme de educație civică și sanitară („Puternici ca fierul", „Sărutul fericirii materne" ș.a.). in continuarea unor conferințe susținute de medici de la spitalele din Sebiș sau

trăinicia neamului s-au aflat întotdeauna in nemijlocită legătură. Condițiile noi oferite de societatea socialistă amplifică și conferă dimensiuni superioare tradiției familiei cu copii, răspundere conștient asumată față de societate, față de patrie șt, totodată, element important al desăvârșirii personalității umane.Lumina aparte din ochii, viața și gindurile celor care sint părinți exprimă la scara microcosmosului uman adevărurile majore, concepția general umanistă ce animă politica promovată de partid și de stat în

— Din 11. Dar să vl-1 spun pe nume : Maricica, Vasilică, Gheor- ghiță, Ogica, Florița, Mitică, Ionel, Făniță, Mihăiță, Lenuța și, mezinul, Niculiță.— Observ că ați folosit numai diminutive. îi dezmierdați, sau așa ii cheamă ?— L-am dezmierdat pe fiecare, încă de cind l-am adus pe lume și i-am înscris tot așa și în actul de naștere. Am ținut ca, așa cum le zicem noi (mă refer la mine și la soțul meu, care ii iubește tot atit

In prezent nu mai există nici o indotală că alcoolul consumat tn exces 
sub diferitele lui forme — vin, țuică, coniac etc. — reprezintă sursa prin
cipală de îmbolnăvire a ‘sistemului nervos șl ficatului in primul rind, 
influențind insă și alte organe și funcții ale organismului. Nu intim- 
plător. Congresul mondial al Asociației Europene pentru studiul ficatului, 
la ultima sa reuniune de la Helsinki, a avut 
mai moderne studii referitoare la 
alcool.

afectarea
ca tematică principală cele 
ficatului prin consumul de

Arad. Considerăm aceste acțiuni elemente componente ale unui amplu program local de revitalizare a satelor noastre din zona de munte, de folosire a resurselor agro-montane. în finalizarea acestor măsuri cu caracter demografico-educațional, ne bucurăm de îndrumările comitetului comunal de partid, de sprijinul consecvent al consiliului popular, al organizațiilor de masă și obștești, al cetățenilor.Sint convins că toate cadrele medicale din țara noastră gîndesc in același mod. cu hotărirea fermă, in spiritul deontologiei profesiei noastre, al nobilului jurămint profesional, să depună toate eforturile pentru sprijinirea politicii demografice a României, in vederea menținerii vigorii și sănătății poporului. Pentru că, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „de aceasta depind viitorul poporului, însăși făurirea cu succes a socialismului comunismului în patria noastră".
O tradițională sursă 

a perenității poporuluiîn mentalitatea și practica poporului nostru, trăinicia familiilor și
Și

domeniul demografiei, ca de altfel întreaga politică a partidului și statului nostru. Vom reconstitui această proiecție și prin instantaneul ce urmează :Se numește Maria Popescu, locuiește și este cooperatoare — „foc de harnică", apreciază sătenii — in comuna Vorona, județul Botoșani.— Poate faceți un răgaz ca să discutăm mai pe îndelete, i-am propus, întilnind-o în cîtnp, alături de numeroși cooperatori ce zoreau la pră- șitul porumbului.— N-ați vrea să amînați pe miine dimineață ? — ne-a răspuns. Tot e zi de odihnă, mi-am propus să merg la Botoșani pentru a cumpăra un costum de haine.— De șani și— Aș nem deaprovizionate cu tot ce trebuie, ca la oraș. De data ăsta vreau să iau un costum de dintre copii a sională și...— ...Ultimul

ce să cumpărați din Boto- nu de aici, din comună ?putea și de aici, că dispu- magazine multe și mari. Sint

de mult), să le spună oricine. Adică: Maricica, Vasilică...— A fost greu să creșteți 11 copii?— Aș minți să spun că e foarte ușor. Dar nici măcar nu se compară cu cît de greu le-a fost părinților noștri, și eu, și soțul făcind parte din familii numeroase. Cu peste 30 de ani în urmă, cind am născut-o pe Maricica, am fost printre primele femei din Vorona ce au intrat în noua maternitate amenajată pe atunci in sat. Cu timpul, s-a construit un dispensar modern, la care a venit un medic, apoi și al doilea, iar mai pe urmă și al treilea, ajutați acum de vreo 11—12 surori. De ajutorul și îndrumarea lor m-am bucurat mereu, la fel ca toți consătenii, începind cu anul 1965, s-a construit cite o școală, apoi cite o grădiniță in fiecare sat, ultimii dintre copiii mei făcindu-și In comună și treapta

I a liceului. Și tot din acel an 1965 familiile cu copii au început să fie sprijinite și sub alte forme de către stat, prin ajutor bănesc care, din anul trecut, a ajuns la 500 lei pe lună. La acestea se adaugă și ceea ce se vede în întreaga Voronă : zeci de case cu etaj, blocuri de locuințe, magazine, peste 30 de ateliere, in- cepînd cu cel pentru mecanizarea agriculturii, și unde se lucrează ca în industrie. Toate făcute cu sprijinul statului, sau din veniturile noastre, ale cooperatorilor, mereu mai mari, pentru ca noi să trăim mal bine și să muncim mai cu folos. Și toate acestea trebuie să însemne un puternic îndemn pentru familiile tinere ca să aibă cit mai mulți copii.— Unde muncesc copiii dumneavoastră ?— Bărbatu-meu zice că l-am născut în zodia... constructorului. Fiindcă nouă din cei unsprezece s-au calificat în această meserie, lucrînd acolo unde este nevoie de el și unde și-au întemeiat familii ; adică la Fălticeni, Constanța, Botoșani și prin alte părți. Da, am avut norocul să trăim într-o perioadă de mare înflorire a țării. Eforturile făcute de partid și de stat, prin grija ce ne-o poartă tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-au ajutat, pe noi și pe copiii noștri, să ajungem oameni vrednici, bucurîndu-ne cu realizările noastre și cu ale copiilor și bucurind întreaga țară. N-ați vrea totuși să discutăm miine dimineață, intîlnindu-ne la magazinul „Romarta" din Botoșani ?Politețea — față de o mamă a 11 copii, destoinici ca ea și, de aceea, angajați in marile prefaceri ale țării — ne-a obligat să o așteptăm la locul fixat, admirindu-i grija pentru a cumpăra cel mai frumos costum din magazin.
la „Romarta". Ultimul terminat școala profe-din cîți ?

Trei opinii din zeci și sute de îmbrățișînd un orizont foarte larg, de strictă specialitate la părerea incărcată de suculența vieții a femeii de la țară, către același unic și incontestabil adevăr : o grijă statornică animă întreaga societate, toate mecanismele ei, pentru a asigura urmașii împlinirilor de astăzi, pe cel ce vor purta mai departe flacăra vieții și strădania de a o face tot mai fericită. Tar această grijă se resimte in mod benefic in viața cotidiană a omului obișnuit.
mii care ar fi putut fi consemnate, de la punctul de vedere al omului

„într-adevăr — ne spune prof. dr. docent Lucian BUL1GESCU, șeful clinicii medicale a Spitalului FUndenl — anchetele epidemiologice din toate țările au arătat că. paralel cu sporirea consumului de alcool, în ultimele două decenii au crescut considerabil și îmbolnăvirile ficatului. De la inceput este bine să menționăm eft îmbolnăvirea ficatului este reversibilă dacă abuzul de băuturi nu durează mai multă -vreme, deci dacă nu a apărut încă obișnuința de a bea zilnic. Cei care insă hu renunță la timp pot ajunge la hepatita alcoolică (ficatul alcoolic indică o gamă largă de leziuni hepatice), lat după un număr de 5—12 ani, în funcție de junge sau a Ză de tate in populației bane de medie (între ți 64 ani), prezent, aproximativ 40 sută din zurile de ciroză apar din cauza consumului excesiv de alcool. Dar in cortegiul bolilor cauzate de abuzul de alcool se mai află gastrita cronică, pancreatita, tulburări in absorbția a- limentelor. scăderea rezistenței organismului (TBC-ul pulmonar este mai frecvent la alcoolici decît la nebăutori) ș.a.“.Cum se produce îmbolnăvirea ficatului sub influența alcoolului ? îmbolnăvirea apare ca urmare a faptului că alcoolul este oxidat aproapă în exclusivitate în celula hepatică printr-un sistem enzimatic, iar hidrogenul care rezultă din această oxi- dare este fixat de către un suport proteic din celula hepatică. în urma acestor procese și mecanisme complexe apar carențe proteice și este stimulată sinteza in exces a grăsimilor, in special a trlgliceridelor, grăsimi care vor invada și sufoca celulele hepatice pină la necroză, adică distrugerea lor. Sint procese care antrenează sau stimulează sinteza în exces a fibrelor de colagen sau țesut scleros, sclerozare care va completa procesul de distrugere hepatică. Așa se constituie steatoza și steatofibroza, adică primul pas spre ciroza hepatică, de șase ori mai frecventă la alcoolici decît la consumatorii moderați.Steatoza și steatofibroza hepatică sînt deci stadii de inceput caracte* rizate prin supraîncărcarea celulelor hepatice cu grăsimi și formarea septurilor conjuctive în centrul și la periferia lobulului hepatic. Sînt stadii in care lipsesc simptomele funcționale, pe bolnav nu il supără, starea lui fiind neinfluențată. Recunoașterea leziunilor se face prin examen clinic care descoperă, întotdeauna, mărirea semne clinice că, urmate de capacității de _______ , __________  ___somn agitat, tulburări de digestie, grețuri dimineața, tulburări de mers etc.Stadiul avansat al îmbolnăvirii

rezistența organismului, se a- la ciroză, aceasta fiind a 4-a 5-a cau- mortali- rîndulur- vîrstă35 înla ca-

corespunde cirozei hepaticeficatului cu diferitele ei forme, in care leziunile sau afectarea hepatică sint mai greu de tratat.Cantitatea sau consumul de alcool care duce la îmbolnăvirea ficatului a fost evaluată de specialiști diferențiat, în funcție de vîrstă, la femei și la bărbați. Astfel, pentru bărbații sănătoși de virstă mijlocie s-a acceptat, in urma concluziilor desprinse din cercetări, că limita consumului nenociv este jumătate litru vin pe zi. Mulți cred că alcoolul nu « este nociv dacă se consumă la mese j copioase — opinie nefundamentată științific, riscul fiind același pentru că alimentele nu conferă protecție ’ față de acțiunea coolului. hepatotoxlcă a al-
OMUL Șl

VIATA RAȚIONALĂ

volumului ficatului, de intoxicație alcooli- tremurături, reducerea muncă, insomnie ori

Studiile șl ob- 1 servațiile clinice ; au arătat că ficatul tinerilor și al femeilor este deosebit de sensibil la consumul de alcool, fiind ; dotat cu un echipament enzimatic : metabolizarea al-insuficient pentru coolului. Acest fapt explică de ce la bărbații de vîrstă mijlocie, deci în ! jur de 40 de ani, suferința hepatică apare după 8—10 ani de consum alcoolic excesiv, pe cind la tineri și femei boala apare cu mult mai devreme și sub forme foarte severe. Astfel, încărcarea ficatului în grăsimile datorate consumului de alcool este cu mult mai mare, iar hepato- megalia (creșterea volumului ficatului) se dezvoltă pînă la confundarea, uneori, cu tumorile hepatice.Există părerea foarte răspîndită că vinul sau țuica făcute din fructe, în . ?ospodării, ar fi mai puțin toxice.n realitate — arată prof. L. Buli- ' gescu — nu există băuturi alcoolice bune și reie, cum nu există țigări I bune și rele. Orice băutură alcooli- ; că ce a depășit cantitatea admisă este la fel de agresivă sau de dău- ' nătoare pentru organism și mai ales 1 pentru ficat.O altă părere greșită, dar din păcate destul de răspîndită, este că alcoolul ar stimula performanțele fizice și mai ales cele intelectuale. Unii avansează chiar opinia că ajută inspirația. în realitate, consumul de alcool favorizează dezordini nutriționale importante, și anume la cei cu supragreutate agravează obezitatea. iar la ceilalți favorizează denu- trițla sau carențele nutriționale, cu implicații nefavorabile în ce privește activitatea fizică și cea intelectuală.Cu timpul, cei care așteaptă de la alcool inspirația și starea de bine. constată că randamentul lor se diminuează, că memoria și atenția le sînt din ce în ce mai slabe — ca să ■ nu mai amintim de influența negativă asupra performanțelor sportive — și, din păcate, nu vor întlrzia să apară semnele că ficatul este suferind. Pentru a preveni toate aceste necazuri este suficient să ne amintim, la timp, că și aici cumpătarea, obiceiurile sănătoase au rolul principal, sint un „medicament" profilactic universal.
Elena MANTU
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RELAJIA DINTRE PROFILUL DE PRODUCȚIE 
Șl SITUAȚIA ECONOMICĂ A FIECĂREI UNITĂȚI

în ziarul de ieri am prezentat cîteva din modalitățile prin care comitetul județean de partid, organele agricole au acționat pentru punerea pe baze economice a întregii activități din agricultură, insistind mai ales asupra efectelor pe care le-a avut aplicarea măsurilor cuprinse în programul de sporire a fertilității pămîntului, precum și asupra preocupărilor care există aici pentru realizarea unei zonări raționale a producției agricole. O altă ramură importantă a agriculturii județului Iași este zootehnia, ramură ce

s-a dezvoltat și modernizat continuu in ultimii ani, fapt ce a permis ca aceasta să-și aducă o contribuție decisivă la sporirea producției globale agricole și a eficienței acesteia. Este de subliniat în acest sens și modul în care organele de partid, factorii de răspundere din agricultura județului au fundamentat și pus în aplicare programele de consolidare elaborate pentru fiecare unitate agricolă, cu o situație financiară deficitară.
ZOOTEHNIA - MAI MULT 
DE JUMĂTATE IN STRUCTURA 

PRODUCȚIEI AGRICOLECriteriul de optimizare a zonării producției agricole a județului lași a fost subordonat cerinței de a valorifica la maximum potențialul productiv al pămintului din fiecare zonă. Dar pentru a produce mult, terenurile de aici au nevoie de îngrășăminte, mai ales organice, întrucît ele dispun de o fertilitate naturală scăzută. Pornind de la această cerință, dar și de la condițiile favorabile pe care le are aici dezvoltarea zootehniei a fost stabilit un program care avea ca obiectiv nu numai sporirea șeptelului, ci mai ales îmbunătățirea structurii raselor de animale, socotită la data respectivă necorespunzătoare. Probleme deosebite ridica ameliorarea taurinelor, în a căror structură de rasă „Sura de stepă" și metișii acesteia dețineau aproape 41 Ia sută din efectivul total. întrucît se berea o îmbunătățire rapidă a raselor s-a ajuns la concluzia că singura cale este de a se trece la concentrarea acestei specii în cadrul unor unități puternice sau asociații economice, cum este cazul celor de la Țigănași, Ruginoasa, Ser- bești, Tg. Frumos, Probota, Popri- cani ș.a. Inițial, procesul de ameliorare a fost' gîndit să se realizeze printr-o infuzie puternică a rasei „Holștein" și prin sporirea și mai mult a efectivelor din rasa „Bruna". Incepînd însă din anul 1983, procesul de ameliorare a fost regindit în sensul diminuării ponderii metișilor din rasa „Holștein" și creșterii ponderii rasei „Bruna", astfel că, la sfîrșitul anului 1985, „Bruna" și metișii săi dețineau 50,1 la sută din totalul efectivelor de taurine, urmînd ca ponderea acesteia să crească și mai mult, în timp ce rasa „Holștein" și metișii ei reprezentau 45,3 la sută.Un prim rezultat al acestui amplu proces de ameliorare este creșterea producției medii de lapte cu aproape 900 de litri față de 1981. Față de aceeași perioadă, producția totală de carne a crescut cu aproape 30 000 tone, iar sporul la producția de lină este de aproape 60 la sută. Fapt este că zootehnia a ajuns să reprezinte 52 la sută în structura producției agricole, urmînd ca la sfirșitul actualului cincinal ponderea acestui sector să depășească 60 la sută.Realizarea acestui ultim obiectiv este condiționată de sporirea substanțială a actualelor resurse de furaje. Pornind de la faptul că sporirea randamentelor Ia plantele furajere cultivate în ogor propriu sînt limitate, comitetul județean de partid a pus in fața lucrătorilor din agricultură ca principală sarcină ridicarea actualului potențial productiv al pajiștilor naturale. Programul județean întocmit în acest sens are drept obiectiv dublarea in următorii ani a producției medii de iarbă obținută în prezent, salt care se va realiza prin aplicarea unor judicioase măsuri agrotehnice specifice pajiștilor din județul Iași. Astfel, numai în prima parte a acestui an au fost supuse unor lucrări complexe de regenerare peste 8 000 hectare care acum, în urma ploilor recent căzute, și-au refăcut în întregime covorul vegetal. Este adevărat și fap

Dacă aveți drum la Alexandria, In aceste zile de vară, merită să vă 
abateți cițiva kilometri din șoseaua națională și să vizitați, fie si numai 
din mașină, lanurile de porumb, de floarea-soarelui sau de sfeclă de 
zahăr ori grădina de legume a cooperatorilor din Purani. Și dacă din în- 
timplare il întilniti pe președintele cooperativei agricole, nu fiți, zgirciti 
cu timpul și căutați să-l cunoașteți.

Este MARIN NEDEA, Erou al
— Cum a ajuns Marin Nedea. pre

ședinte al C.A.P. Purani?— Printr-o întimplare. O întim- plare fericită, chiar dacă istorisirea ei ar putea sugera unora o altă părere. Eu îi spun, oricum — după a- proape optsprezece ani de cind sint aici și cu timpul, și cu gindul, și cu fapta — că întîmplarea a fost fericită.
— Putem s-o aflăm ? Sau ocolul 

pe care il faceți trădează o amin
tire pe care vreți s-o lăsați as
cunsă ?— Pe scurt, pot spune că acea întimplare a făcut ca și ‘lui Marin Nedea să i se pună pe cap o căciulă potrivită. Eram intr-un post înalt la județ, la conducerea Uniunii județene a cooperativelor agricole. Ședințe, instructaje, notițe, planuri de acțiune ș.a. Tot tacîmul. Poate că erau necesare toate astea. Ceea ce sînt sigur însă este că din toate la un loc n-am produs nici un kilogram de griu sau de porumb. S-a întimplat ca intr-un an, de „Ziua recoltei", să se facă o serbare mai mare, cu participare și la festivitate și la o masă... cu cintec. Totul a fost „cum trebuie", lumea s-a simțit bine, numai că la întocmirea notei de plată nu s-a putut acoperi o sumă de citeva zeci de mii de lei. Toți cei care purtau răspunderea și trebuiau să rezolve „cazul" s-au împrăștiat ca potîrnichile. Atunci am înțeles că trebuie să-mi asum întreaga răspundere pentru a nu ne face de rîs. Onoarea este mai importantă decit banul ! S-au făcut analize, am fost judecat aspru și... Așa am ajuns în agricultură. Asta era considerată o... sancțiune !

— Dumneavoastră cum ați pri
vit-o ?— Nici nu mai vreau să mai discut. Atunci am simțit cum e privită de unii oameni munca în agricultură. Ca o „muncă de jos", ca „un loc de surghiun". Un fel de închisoare in aer liber. Cită eroare ! Lumea mea nu era aceea în care totul mi se părea străin, artificial. Lumea mea este lumea asta, a satului, lume în care simt pămintul sub talpa piciorului și în care pot să respir în voie. Eu sînt un înotător de performanță în bazin, nu în Marea Neagră. Marea mă inhibă, mă face să mă simt mic.

tul că producția lor putea fi incomparabil mai mare acum dacă ar fi fost asigurate cantitățile de îngrășăminte stabilite prin plan. Alte 12 000 hectare vor întregi pînâ la sfîrșitul anului programul de regenerare stabilit de comitetul județean de partid, ritm de refacere a pajiștilor ce creează premise ca o dată la 5 ani întreaga suprafață cu pășuni și finețe din județ să poată fi însămințată sau supraînsămîn- tată cu specii valoroase în măsură să îmbunătățească actuala compoziție floristică. Pentru a se putea obține o asemenea îmbunătățire au

tatele economico-financiare ale anului 1985, cind, în condiții climatice mai dificile, agricultura județului Iași a realizat pe ansamblu un beneficiu de ordinul cîtorva sute de milioane de lei. Și ceea ce trebuie subliniat în mod deosebit este faptul că intr-un județ cu terenuri agricole incomparabil mai slabe decit cele din Bărăgan, trei ani la rînd, marea majoritate a cooperativelor a- gricole și-au încheiat activitatea cu rezultate economice pozitive, finan- țîndu-și activitatea de producție din propriile fonduri bănești.Și in județul Iași pentru revitali-
£ In județul Iași

O EXPERIENȚĂ CARE POATE 
V" ȘI TREBUIE EXTINSĂ

IN ÎNTREAGA AGRICULTURA (II)

fost puse bazele unui sistem organizat de producere a semințelor, sistem care a permis realizarea în prima jumătate a acestui an a unei cantități de 256 tone semințe, iar incepînd cu aceste zile intră în actualitate recoltarea celor aproape 900 hectare loturi semincere de trifoi și lucerna.
PROGRAMELE 

DE CONSOLIDARE - 
FUNDAMENTATE ȘTIINȚIFIC, 

APLICATE CU FERMITATEMarele efort de investiții făcut în cincinalul trecut în agricultura județului Iași, acțiunile pentru mai buna repartizare a producției agricole în teritoriu, măsurile agrotehnice de natură să imprime procesului de producție un pronunțat caracter intensiv au fost subordonate cerinței fundamentale de a asigura o înaltă eficiență economică întregii producții agricole. Este vorba de o eficiență gîndită în timp, fundamentată pe un ansamblu de măsuri tehnice, economice și organizatorice capabile să-i asigure stabilitate, precum și resurse de a spori mereu. Edificatoare in acest sens sînt rezul

zarea economică a cooperativelor a- gricole au fost elaborate programe de redresare ■ economico-financiare, programe ce au marea calitate de a fi fost concepute în mod realist și de a se fi acționat apoi cu răspundere și perseverență pentru înfăptuirea lor. Din numărul mare de cooperative a- gricole care înregistrau pierderi la sfîrșitul anului 1980 au fost selectate in primul an doar 10 unități, urmînd ca pentru restul, în funcție-de condițiile specifice ale fiecărei unități, programele de redresare să fie eșalonate pe 3—4 și chiar mai mulți ani. In primii doi ani, prioritate a fost acordată celor 10 cooperative care dispuneau efectiv de condiții pentru a-și încheia activitatea cu beneficii prin unele îmbunătățiri aduse profilului de producție și prin punerea in valoare a unor resurse cu efecte pozitive imediate. In categoria unităților selectate pentru prima etapă se află și C.A.P. Si- nești, unitate situată într-o zonă colinară. Pornind de la faptul că a- ceastă unitate dispunea de suprafețe mari de pășuni și finețe s-a stabilit un program special pentru îmbunătățirea acestora, urmînd ca unitatea să fie profilată pe creșterea

Rod îmbelșugat în grădinile de legume ale cooperatorilor din lonești, județul VîlceaFoto : Eugen Dichiseanu

Muncii Socialiste.
— Dați fiovadă de un caracter pu

ternic vorbind atit de deschis, de 
sever despre dumneavoastră, recu- 
noscindu-vă limitele omenești.— Sper să nu vă fi făcut impresia unui om neputincios. Este mare lucru să ai curajul să te privești în oglinda sufletului. Nu spune un proverb românesc : „La orice nenorocire, împotrivire mare și curaj și mai mare, iar nu întristare" ?
Pîinea agonisita tu sudoare are gustul tel mai bun

— Și care a fost curajul lui Marin 
Nedea ?— Poate tăria de a lua iar totul de la capăt sau poate fermitatea de a face de acum un contract sufletesc pe viață cu țăranii,, acești statornici depozitari ai cinstei și ai muncii fără odihnă.

— De ce fără odihnă ?— Așa e făcut țăranul român, să nu aibă odihnă pînă cind nu știe că fiecare bob este la adăpost, că pîinea nouă doarme sub zăpadă, iar vitele nu suspină după mincare. Vorbesc, desigur, de țăranul adevărat, care și-a păstrat spiritul, „să- mința" din strămoși, adică acel om al satului care suferă cu toată ființa lui cind vede că porumbul n-are apă sau că un nor păcătos și-a deșertat traista cu grindină peste holdele lui. Aici, la Purani, în unitatea noastră, avem din aceștia cam 400, ciți sint cei care lucrează, sint în plină putere, și cam tot atîția pensionari, care, în majoritate, continuă să lucreze. Aceeași stare de lucruri bună există în toate unitățile agricole din consiliul de care mă ocup. Cred că nimeni nu s-a gîndit că prin cooperativizarea agriculturii va dispărea țăranul tradițional. Fie că este azi mecanizator, fie că este legumicultor. fie că e zootehnist, fie că lucrează la irigații, el, omul din agricultură, trebuie să știe că ră- mine țăran, că este slujitor al pămîntului. în clipa cind unul pășește în cîmp cu pantofi lăcuiți s-a terminat cu pasiunea și respectul lui 

pentru agricultură. Din acel moment ar fi mai bine să meargă să vîndă semințe sau floricele pe stradă Ia Alexandria sau să facă orice, numai agricultură nu !
— Unii chiar și fac acest lucru. 

Credeți că asta-i soluția cea mai 
bună ?— Dragostea cu sila nu duce la nimic bun. La noi, la Purani, oamenii nu pleacă la oraș, ei vin de la oraș. Și fac acest lucru pentru că s-au convins că și aici, sau că, poate, aici mai mult decit în altă parte, au asigurată o muncă plăcută, chiar senzațională, prin viața care se revarsă sub palmele lor, sub privirile lor, au un cîștig bun și se bucură de un respect anume. La noi casa e casă. Și ce case frumoase avem 1 80 la 

sută din ele sînt noi sau complet renovate. Eu văd în aceasta nu numai un indiciu al bunăstării — cred că nu mai trebuie să vorbim de televizoare, aparate de radio, mașini de spălat rufe, frigidere, mobilă modernă, care se găsesc azi în aproape fiecare locuință — ci și un semn al statorniciei. Omul care și-a făcut o casă la Purani sînt sigur că își va lăsa moștenitori de nădejde in ea. Este mare lucru ca oamenii să aibă satisfacția muncii împlinite. Hm, mi se pare că termenul sună puțin fals din gura mea, dar cred că mă înțelegeți ce vreau să spun. Adică să simtă că participă, că face ceva, că o parte din acel ceva — mare sau mică, n-are importanță — este a iui, că e respectat de către cei din jur și cei ce poposesc prin sat.Țăranului trebuie să-i vorbești frumos, să fii sincer cu el, să-i spui lucruri de suflet, să-1 faci să înțeleagă că și el este important, dar mai ales să nu-1 duci cu vorba. Și el este, intr-adevăr, foarte important,-pentru că fără el nici cel mai mare dumnezeu nu ne va pune nici o felie de pline pe masă. O doză de respect, țăranul ți-o dă înapoi întreită. Și nu uitați că țăranul de azi e nu numai om sau suflet, ci și om cu carte, om care iubește și creează frumosul. Nu vorbesc prea mult ?
— Ce amintire frumoasă vă leagă 

de sat ? Ce realizare ieșită din co
mun ?— Nu mă voi referi direct la oa

ovinelor, ținînd seama că aici există o tradiție în creșterea oilor din rasa „Țurcana". în ce privește producția vegetală, s-a acționat pentru introducerea și aplicarea tehnologiilor- specifice terenurilor în pantă, unității punîndu-i-se la dispoziție sisteme de mașini care să-i permită să lucreze numai pe curbele de nivel, cultivate in fîșii separate de benzi înierbate.Rezultatul: față de 1981, veniturile totale ale cooperativei au crescut cu 5 milioane lei. in timp ce cheltuielile de producție au scăzut cu aproape 2 milioane lei.Deși părea mult mai dificilă, și a fost de fapt, consolidarea economi- co-financiară a Asociației economice intercooperatiste pentru creșterea vacilor Tg. Frumos a avut drept rezultat ridicarea acestei unități în rindul unităților fruntașe ale agriculturii noastre. Cu aceleași cheltuieli totale de producție ca în 1980, asociația realizează astăzi o producție globală de peste 2 ori mai mare; cantitatea totală de lapte livrată la fondul de stat fiind și ea dublată în comparație cu cea de acum 6 ani. Mutațiile ce au avut loc aici țin de ameliorarea efectivului și îmbunătățirea sistemului de producere a furajelor. Este suficient să arătăm în acest sens că in ultimii 6 ani a fost înlocuit, din prăsilă proprie, peste 75 la sută din efectivul de vaci, iar hectarul de furaje cultivat asigură astăzi cel puțin 10 000 unități nutritive (UN), față de numai 3 000 UN în 1979. Producția medie de lapte a crescut în ultimii cinci ani cu 2 000 litri și sînt asigurate acum condițiile ca la sfirșitul acestui cincinal asociația din Tg. Frumos să depășească granița celor 5 000 litri de lapte pe vacă furajată.Ceea ce dă valoare de experiență demnă de generalizat activității desfășurate de organele de partid și de stat din județul Iași este faptul că întreg complexul de măsuri luate în ultimii ani pentru sporirea producției vegetale și animale, pornind de la orientările conducerii partidului, au în centrul atenției așezarea fiecărei unități agricole pe baze economice. Tot ce s-a făcut în acest sens a fost gîndit și tehnic, și economic. Adică așa cum de fapt trebuie gîndită activitatea in fiecare unitate agricolă, pentru că în gospodărirea unei unități agricole nu poate fi despărțit aspectul tehnic de aspectul economic. Nu este deci deloc întimplător faptul că in județul Iași, unități care cu 5 ani de zile in urmă aveau o situație economică și financiară de neinvidiat sînt astăzi unități puternice, care obțin producții din ce în ce mai mari și își încheie activitatea nu numai cu beneficii, ci se și autofinanțează.
Iosif POP
Manole CORCACI

menii mei din Purani. Ar trebui să aveți timp și dumneavoastră și eu ca să-mi depăn atîtea și atîtea amintiri frumoase, unele demne de senzaționale pagini de roman. Iată că in urmă cu două ierni — știți ce iarnă cumplită era ! — au poposit, minați de vreme rea și de nevoie trei ciobani cu trei turme de oi. Erau peste 1 200 de oi. Au primit aprobare să stea citeva zile pe o porumbiște, unde mai erau resturi vegetale, pe care oaia harnică — ce minunat animal ! — le aduna cu răbdare, fă- cindu-și „plinul" în fiecare zi. Dar iată că în scurt timp s-a așternut o iarnă cumplită, cum n-a fost de mulți ani pe aici. Zăpadă mare și ger cumplit. Eram aici la sediu, cind, la vreo patru-cinci zile de cind 

s-a pornit gerul, într-o dimineață, aud un ciocănit în ușă. Ii răspund „intră" și deodată ușa, cît o vedeți de mare, s-a umplut de chipul unui om coborît parcă din strămoșii noștri. Era unul dintre cei trei ciobani — nu vă duce gindul la adorabila noastră Mioriță ? — și avea barba nerasă de săptămini in șir, fața roșie ca focul, da ca focul, și crăpată de ger. Pe umeri purta o minunată „bundă" de cioban, cu care mătura pămintul. Mi-a spus cu glas blind, așezat, vibrînd însă puternic din interior : „Domnule președinte, rogu-te tare frumos, să ai milă de oițăle noastre, că ne-o prins vijelia asta pe-aici și ni să prăpădesc de foame. Au început să înnebunească, își mă- nîncă una alteia lina de foame. Trei ne-au murit az’noapte de foame și de ger cumplit. Rogu-te tare frumos, domnule președinte, dă-ne niște paie sau coceni". Le-am venit omenește in ajutor și le-am dat tot ce le-a trebuit pentru a trece cu bine peste încercarea grea. Mai mult, le-am asigurat și lor o masă caldă pe zi la cantina noastră. Care-i tîlcul acestei povești ? Ei bine, în ciuda gerului cumplit, în ciuda pericolului care îi pîn- dea în fiecare moment, cei trei ciobani au rămas nedespărțiți de mioarele lor. Lingă ele au stat zi și noapte, le-au ajutat cum au putut și cu ce au putut, le-au supravegheat ; lingă ele au suferit. Știți, de pildă, că deși afară erau minus douăzeci și cinci de grade acei ciobani dormeau în cîmp, pe zăpadă, sub cerul liber, în mijlo

CALITATEA PRODUSELOR
ȘI PROMPTITUDINEA 1N LIVRĂRI 

— condiții esențiale pentru 
realizarea planului la export
întreprinderea metalurgică din Bacău, unitate cu un bun renume pe piața externă, și-a realizat planul de export pe primul semestru al anului, înregistrînd chiar importante depășiri. Numai în luna trecută, bunăoară, au fost livrate suplimentar partenerilor externi produse in valoare mai mare de 2 milioane lei. Demn de remarcat este faptul că toate contractele au fost onorate la termenele stabilite, unele cu un avans substanțial. La această dată, de pildă, multe dintre contractele care aveau termene scadente în partea finală a anului sînt deja onorate.— Faptul că armăturile industriale din fontă și oțel, ca și celelalte utilaje fabricate în unitatea noastră sînt . tot mai apreciate și solicitate pe piața externă ne determină să fim cit mai prompți față de partenerii noștri și să le livrăm numai produse de bună calitate — ne spune Dumitru Mangu, director adjunct al intreprinderii. In acest scop, am luat o seamă de măsuri tehnice și organizatorice care au făcut ca, în fiecare lună, întreaga producție destinată exportului să fie realizată în primele două decade, iar în cea de-a treia să pregătim producția lunii următoare. Așa a fost posibil ca, în primul semestru, aproape jumătate din numărul contractelor încheiate cu partenerii externi să fie onorate înainte de termen.Măsurile la care se referea directorul adjunct vizează în primul rind mai buna organizare a producției și a muncii, creșterea răspunderii tuturor oamenilor din întreprindere, întărirea ordinii și disciplinei îndeosebi în sectoarele și atelierele care asigură realizarea produselor pentru export.Inginerul-șef al unității, tovarășul Cornel Popa, ne-a vorbit despre o altă preocupare majoră a colectivului de aici pentru realizarea sarcinilor de export : diversificarea producției :— Dacă pînă în acest an ofeream unor anumiți parteneri doar un singur tip de utilaj pentru industria metalurgică, acum Ie livrăm 8 tipuri de asemenea utilaje. Am introdus în acest an in fabricație și livrăm la export, pe lingă armăturile industriale clasice, utilaje pentru industria siderurgică, pentru industria chimică, pentru industria petrolieră și navală, energetică, pentru agricultură. De la începutul anului și pină acum am asimilat și introdus in fabricație 72 de noi tipuri de produse cu performanțe tehnice superioare, din care o bună parte pentru export.Muncitorii și specialiștii, toți cei cu care am stat de vorbă au fost de părere că succesele înregistrate în îndeplinirea și depășirea planului de export se datoresc înainte de toate calității ridicate a produselor, creșterii fiabilității lor. Inginerul Costin Glavan, șeful compartimentului pentru controlul calității, ne-a relatat despre fișa condițiilor tehnice pentru produsele contractate la export — ca modalitate de evidență strictă a parametrilor produselor, despre sistemul sever de urmărire pe flux a fiecărei piese, a fiecărui utilaj, despre gestiunea calității, despre controlul nedistructiv cu ultrasunete

La întreprinderea 
metalurgică din Bacău

cul turmei, înfășurați în. „bunda" lor ciobănească. Sufletul lor era acolo lingă suferința bietelor animale. Cind l-am văzut pe acel cioban frumos, cu lacrimi în ochi, m-am bucurat și m-am emoționat atît de tare de parcă printr-o minune m-am întors în timp și mi-am intîlnit strămoșii. Dragostea lui față de animale nu era una, așa, de povestit, de declarat în ședințe, de vorbe frumoase, ci una organică, greu de exprimat în cuvinte. Ce om mare am avut șansa să întîlnesc atunci !Și nu greșesc deloc dacă spun că lucrul cel mai de preț pe care l-am j-ealizat este tocmai acela să știu că și la Purani am reușit să păstrez și să formez asemenea țărani. Oameni minunați, care știu să muncească 

exemplar pămintul, știu să iubească animalele — avem și noi aici peste 1 200 vaci, 4 000 oi, 60 000 păsări ouă- toare. Rețineți că aici, la Purani, puteți intîlni țărani harnici, pricepuți, țărani adevărați. Oameni care iși dau bună dimineața în cîmp la ora șase, oameni care muncesc din plăcere, oameni care suferă prin toată fibra lor cind văd că natura le este potrivnică, dar nu se dau bătuți, oameni sinceri, oameni cinstiți. Da, țărani adevărați. Cu ei putem merge sigur înainte.Se spune că cifrele nu guvernează lumea, dar arată cum este ea guvernată. Și chiar dacă mie îmi face o mai mare plăcere să citesc un roman decit un tabel încărcat cu cifre. voi apela la aceste argumente statistice convingătoare. Așa că rețineți : în perioada ultimilor douăzeci de ani. avuția cooperativei a crescut de Ia 5 milioane lei la 60 milioane lei. E o comparație convingătoare ?
— Fără îndoială. Ce spun însă pro

ducțiile la hectar ?— In 1965 realizam, la griu. 1 900 kg la hectar, la porumb — circa 3 000 kg. la floarea-soarelui — 1200 kg, la sfeclă 7—8 tone. Astăzi : 10 tone porumb. 5 tone griu. 3 tone floarea- soarelui. 45 tone sfeclă de zahăr. A- vem. ati văzut, și un sector zootehnic puternic. Cu asemenea producții putem spune că am devenit competitivi la nivelul tării, deși încă sîn- tem departe de a ne fi spus ultimul cuvînt. Ne bucurăm de roade- 

și despre alte metode moderne de control introduse in ultima vreme in întreprinderea băcăuană. în turnătorie, bunăoară, controlul compoziției șarjelor de foțjtă și de metale neferoase se face acum automat, cu ajutorul unor mijloace tehnice ultramoderne. Aici, specialiștii și formațiile de lucru de la cuptoarele electrice și modelare au extins procesul de turnare cu rășini furanice, turnarea prin vidare și au pus la punct o nouă tehnologie de elaborare a fontei cu grafit nodular. Ca urmare, productivitatea muncii la turnarea unor robineți fluture și clapeți de reglare s-a dublat, iar calitatea pieselor s-a îmbunătățit simțitor. Așa cum afirma șeful compartimentului pentru controlul calității, specialiștii' din sectoarele de concepție își petrec acum mai mult de jumătate din timpul lor .de lucru in secțiile de producție, participind nemijlocit la pregătirea fabricației și realizarea produselor. După ce au proiectat întreaga gamă de clapeți de reversie destinați unor parteneri, specialiștii din atelierele de proiectare conduse de inginerul Anatolie Musce- leanu și subin- ginerul Vasile Craiu au mers în secțiile de producție, unde, împreună cu maiștrii Dan Clapon, Ion Mătăsaru, Dumitru Apostol, loan Sandu și Ștefan Nauncef, au pregătit fabricația și au realizat primele produse care au fost livrate la export. Se cuvine făcută o remarcă : deși volumul mărfurilor exportate, ca și numărul partenerilor externi a crescut de la an la an, întreprinderea băcăuană nu a primit nici o recla- mație privind calitatea produselor livrate.Cum se acționează în continuare ? Am reținut că producția destinată exportului pentru cel de-al doilea semestru este asigurată cu comenzi și contracte, existînd toate condițiile ca in continuare planul anual să fie realizat integral și chiar depășit. Argumentele 1 Maistrul Petru Han- ganu, secretarul comitetului de partid, ne-a precizat că specialiștii din întreprindere se consultă ori de cite ori este nevoie cu partenerii externi, țin seama de cerințele acestora, efectuînd din mers îmbunătățirile tehnice solicitate. Un exemplu este concludent. Un partener a solicitat in luna martie, în cadrul Tîr- gului internațional de la Leipzig, u- nele armături industriale cu modificări constructive neprevăzute în contract. Răspunzind cu promptitudine, specialiștii din întreprindere au trecut, fără a pierde timp, la proiectarea produselor respective, au elaborat tehnologiile de fabricație și, împreună cu oamenii din secțiile de producție, au realizat comanda și au livrat-o partenerului numai după o lună de zile. Aceiași oameni se preocupă în prezent de realizarea unor noi variante de armături industriale, solicitate în mod expres de un alt partener, care vor fi livrate, de asemenea, înainte de termenul stabilit.Realizarea întregii producții fizice planificate, la fiecare sortiment și îndeosebi a celei destinate exportului, constituie, așadar, un obiectiv de prim ordin pentru toți oamenii muncii din această întreprindere.
Gheorqhe BALTA corespondentul „Scînteii"

Ie bogate, dar știți cită trudă, cîtă sudoare adună ele la rădăcină. Știm că pîinea agonisită cu sudoare are gust bun, sau că dacă muncești pînă asuzi, măninci după poftă. Dar.une- ori. parcă, asudăm în zadar pentru lucruri care nu ar trebui să se in- timple așa.
— La ce vă referiți ? Sint gata să 

înregistrăm și o notă autocritică...— Vă grăbiți, nu e vorba de nici o autocritică. Asta ne-o facem in ședințe. Și acolo numai dacă e absolută nevoie. Așa. doar de dragul de a spune că am fost și autocritici fată de munca noastră nu obișnuim. Asta se apropie de demagogie. Dar, ca om al satului, mă întreb — și nu găsesc răspuns — cum s-a ajuns, in unele locuri, ca munca țăranului. munca despre care spunem că cere o înaltă calificare în condițiile revoluției agrare, să fie înlocuită sau compensată, ca să mă exprim mai elegant, cu munca ocazională a unor funcționari de la oraș. In sine gestul celor de la oraș este frumos : ei răspund conștiincios unei chemări stringente de a aduna recolta în cel mai scurt timp și fără pierderi. Dar nu înțeleg cum factorii de conducere dintr-o comună se pot împăca cu o asemenea situație ? Ne-am trezit și noi, într-un an. că ne vin ajutoare la recoltat. Le-am repartizat o solă de cîteva zeci de hectare cu porumb, le-am spus ce au de făcut și i-am lăsat să-și vadă de treabă. După trei zile, aflîpd că cei peste 100 de oameni n-au strîns porumbul nici măcar de pe 30 hectare, le-am mulțumit și ne-am organizat treaba cu propriile forțe, convinși că depinde de noi să obținem recolte bune și să nu se risipească nimic. Eu cred că primăria satului, conducerea cooperativei agricole sau a C.U.A.S.C.-ului trebuie sa-și înțeleagă menirea, să-i mobilizeze pe toți locuitorii satelor la muncă. Totul e să știi ce vrei, să folosești din plin tehnica și tehnologia modernă, să repartizezi rațional forțele, să stabilești răspunderi precise. Și încă ceva : să stabilești și drepturile fiecăruia care își face datoria. Altfel nu se poate !
— Ce cugetare ar înscrie Marin 

Nedea pe un monument al muncii ?— Ați văzut deasupra ușii biroului în care discutăm două opinci ? Sub ele scrie : „Nu uita niciodată de unde ai plecat !“. Sau dacă asta nu vi se pare prea sugestiv, atunci mai rețineți : „Nimic altceva mai scump în viată decît cinstea !“.
Florea CEAUSESCU 
Viorel SALAGEAN

Noutati 
ehnico științifice 

românești
Protecție 

anticorozivăSe apreciază că pierderile directe și indirecte cauzate de coroziune echivalează cu o treime din valoarea producției anuale de oțel din lume. Cu alte cuvinte, un furnal din trei lucrează exclusiv pentru coroziune. Firește, pierderile pot fi limitate, iar oamenii de știință au găsit suficiente remedii pentru combaterea acestei neindurătoare „boli" a metalului.Avînd în vedere extinderea și diversificarea continuă a factorilor și agenților corozivi din natură, ca urmare a industrializării intense, în permanență se impune cu necesitate abordarea unor studii și cercetări pentru găsirea celor mai adecvate soluții de protecție anticorozivă, acestea trebuind să fie rezistente din punct de*' vedere chimic, economice, ușor de aplicat și de întreținut pe parcursul exploatării construcției metalice.In cadrul colaborării, care ființează de peste 10 ani, intre Institutul de cercetări in construcții ÎNCERC din București și Facultatea de construcții din Iași se efectuează studii experimentale referitoare la stabilirea unor sisteme eficace de protecție anticorozivă pentru construcțiile din oțel exploatate in medii cu agresivități chimice. Experimentările se efectuează atit în condiții de laborator — la Institutul politehnic Iași — cît și în atmosferă industrială, la Combinatul de fire și fibre sintetice Săvinești.încercările in condiții de laborator se realizează cu ajutorul unei instalații cu ceață corozivă. care a fost concepută, realizată și brevetată de un grup de cadre didactice și cercetători ieșeni. Alegerea și respectarea pe parcursul încercării a acelorași condiții de agresivitate și a aceluiași regim de atac pentru toate sistemele de protecție studiate facilitează analiza comparativă a datelor experimentale obținute și departajarea probelor în funcție de rezistența la acțiunea agentului coroziv.După experimentarea în laborator. probele sînt expuse în condițiile concrete de lucru, de atmosferă industrială, la Combinatul de fibre sintetice din Săvinești. Umiditatea și temperatura aerului, direcția vîntului, alternarea zilelor cu cer senin cu cele cu precipitații, pe fondul existent de poluare a mediului asigură condiții optime pentru încercarea și departajarea riguroasă a probelor expuse.In urma observațiilor făcute pe parcursul a doi ani de experimentare, s-au desprins următoarele concluzii privind comportarea sistemelor de protecție anticorozivă ’studiate : sistemele aplicate pe tablă zincată s-au comportat mult mai bine față de cele aplicate pe tablă obișnuită ; degradarea sistemului de protecție anticorozivă a început de la zonele cu degradări inițiale, intenționat provocate, de la zonele de contur și de la colțurile probei ; dintre sistemele de protecție'anticorozivă încercate, cel mai bine s-au comportat sistemele realizate din clor-cauciuc și cele alcătuite din amestec de gudron și email petrol-vinilic.Rezultatele obținute sint valorificate la protecția anticorozivă a elementelor și structurilor metalice din industria chimică (C. Ch. Rim- nicu Vîlcea, C. Ch. Turnu Măgurele, C. Ch. Giurgiu), asigurindu-se pe această cale creșterea durabilității construcțiilor din oțel și reducerea cheltuielilor de întreținere pe parcursul exploatării.
Tratament 

termochimic 
prin borurareEste un fapt știut că tratamentele superficiale efectuate asupra unor oțeluri calitativ inferioare conferă acestora proprietăți fizice și chimice deosebite, ca și cind întreaga masă a metalului ar fi fost realizată din oțeluri superioare, înalt aliate. Se cunosc mai multe procedee de durificare superficială. Printre cele mai eficiente se numără și tratamentul termochimic prin borurare, metodă elaborată la noi in țară de un colectiv de specialiști de la Institutul de fizică și tehnologia aparatelor cu radiații din cadrul Institutului central de fizică București-Măgurele.Durificarea prin borurare se efectuează prin împachetarea intr-o pulbere borurată — asimilată tot in cadrul institutului. Se obțin astfel durități superficiale excesive, piesa borurată comportindu-se ca și cum ar fi placată, pe o adinci- me de 0,15—0,3 mm, cu carbură de wolfram. Tehnologia a fost testată pe sapele de foraj ; ea poate fi însă utilizată și la durificarea superficială prin borurare a altor repere, in special a celoi- supuse la solicitări mari de abraziune. Din încercările efectuate s-a constatat o creștere considerabilă a vitezei de foraj, cît și o diminuare a numărului de sape de foraj utilizate.

Selecție 
prin tehnici 
ele rezonanță 

magnetică 
nuclearăIn laboratoarele Institutului de fizică și inginerie nucleară București-Măgurele a fost realizat un original aparat pentru determinarea conținutului de ulei din semințe, avînd ca principiu de funcționare tehnica rezonanței magnetice nucleare. El poate fi utilizat în industria alimentară și in agronomie, în laboratoarele uzinale sau de cercetare. Cu ajutorul acestui aparat se pot efectua, în timp util, atît selecția artificială a unor soiuri de plante oleaginoase, semințele puțind fi măsurate individual și păstrindu-și astfel nealterată puterea germinativă după măsurare, cît și evaluarea conținutului mediu de ulei al loturilor de semințe, în laboratoarele bazelor de recepție, ale fabricilor de ulei etc. Grupaj realizat de

Vlaicu RADU
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„INDEPENDENTA ESTE SUMA VIEȚII 
NOASTRE ISTORICE"

Anii care au trecut de la Congresul al IX-Iea al partidului vor rămine in istorie nu numai ca răstimpul unor mărețe înfăptuiri, al ctitoririi unei înfățișări noi. mai mindre, a patriei, ci și ca perioada în care s-a cristalizat o nouă concepție asupra raportului trecut — prezent — viitor, asupra rosturilor și menirii istoriei in epoca pe care o străbatem. Potrivit acestei concepții, inițiată și promovată statornic de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, trecutul poporului român este înțeles ca o trainică temelie a prezentului și a viitorului, ca un vast creuzet in care s-au plămădit înseși felul de a fi, modul de a simți și a gindi al românilor, ca un

nesecat izvor de lecții și Învățăminte pentru ziua de ăzi și de mîine a patriei, izvor din care generațiile de astăzi sorb energie, putere, înțelepciune, pătrunzindu-se de înalta răspundere care o au de a purta mai departe făclia gindului, muncii și luptei eroice a înaintașilor. Nu credem să greșim, astfel, cind afirmăm că în uriașul efort constructiv ce caracterizează acești ani, în marea desfășurare de energii, proprie acestei epoci, poporul român și-a aliat istoria sa tumultuoasă, patrimoniul de experiență și învățăminte încorporat in îndelungata sa existență.Sub inriurlrea benefică a acestei luminoase concepții, frontul istoriografie din țara noastră

a desfășurat o rodnică și multilaterală lucrare. lărgind necontenit baza documentară a cercetării, realizind un mare număr de studii, monografii și sinteze, care au luminat, de la înălțimea comandamentelor acestei epoci, momente și procese esențiale ale istoriei naționale. Recent au văzut lumina tiparului cîteva asemenea remarcabile lucrărf de istorie, apropiate prin tematica lor — lupta necurmată a românilor pentru libertate și neatîrnare : ele ilustrează astfel un adevăr fundamental al devenirii românești, memorabil formula^ cu bine de un secol în „Independența este rice". mai urmă de Mihai Eminescu : suma vieții noastre isto-
O epopee 

a eroismului
românilor sub condu-

romanescSub egida Comisiei române de istorie militară și Centrului de studii și cercetări de istorie și teorie militară, a apărut la Editura Militară volumul al II-lea din marea sinteză Istoria militară a poporului român (Comisia de coordonare : general-colonel Vasile Milea, acad. Ștefan Pascu, general-locotenent dr. Ilie Ceaușescu, coordonator principal, prof. univ. dr. Ștefan Ștefănescu, general-maior Constantin Antip, conf. univ. dr. Mircea Mușat, colonel dr. Gheorghe Tudor, colonel dr. Florian Tucă, maior dr. Mihail E. Ionescu). Volumul abordează. în lumina concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu privind istoria unică și unitară a poporului român, perioada de glorioasă istorie românească cuprinsă între mijlocul veacului al XIV-lea și mijlocul veacului al XVI-lea, etapa unei strălucite afirmări a organizării de stat medievale românești, in cursul căreia structurile stabilității românești au trecut, în confruntarea cu mari puteri ale vremii, un greu examen al Istoriei, dovedindu-și trăinicia și forța — supremă legitimare pe timpul o dădea creației poporului român.în paginile lucrării se o examinare amănunțită nului militar românesc, a telor sistemului de apărare a pămin- tului străbun. Pe temelia unei largi investigații documentare — valorifi- cîndu-se ciștigurile prestigioasei noastre școli istorice, dar propunin- du-se nu o dată aprecieri mai nuanțate ori chiar reconsiderări ale fenomenelor cercetate — sint relevate trăsăturile gindirii poUtico-militare românești a epocii, elementele care ■ conferă doctrinei militare române atributele originalității și care au generat o strategie de. apărare specific românească, întemeiată pe tradiții ce coborau adînc in istorie pină in vremea strămoșilor geto-daci.Din paginile volumului contur eroismul unei epoci de tenit efort militar, economic litico-diplomatic al poporului

neatîrnare a cerea unor mari cirmuitori de țară și comandanți de oști — Mircea cel Mare, Alexandru cel Bun, lancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Radu de la Afumați, Petru Rareș și a multor altora, volumul relevă însemnătatea europeană a efortului românesc de libertate, faptul că decenii după decenii pe pămîntul nostru străbun s-a înălțat, din piepturi și brațe românești, un zid de netrecut în fața valurilor ce amenințau să străbată spre inima Europei. Eroica luptă a românilor pentru neatîrnare a propus istoriei o mare lecție : dragostea de țară și de libertate este un nesecat izvor de tărie, înzecind și însutind puterile unui popor în confruntarea cu orice fel de vîntoase ale vremurilor. Un

frina sau Intirzia pentru un evoluția unui popor, dar mu împiedica realizarea aspira- sale legitime — cucerirea li- pro-
poate timp poate țiilor bertății și unității, asigurarea greșului social — dacă este hotărit să lupte pînă la capăt cu fermitate și eroism. Istoria universală a demonstrat că nimeni și nimic nu poate pune stavilă năzuinței de libertate a popoarelor, că independența reprezintă unul din bunurile supreme ale acestora".O amplă investigație Istorică luminează afirmarea conceptului independenței naționale în mișcarea socialistă, în activitatea teoretică șl practică a Partidului Comunist Român, evidențiindu-se soluțiile proprii propuse în acest cadru de partidul clasei muncitoare, soluții

fundamentat doctrina militară națională, conceptul de război al întregului popor pentru apărarea patriei consecvente promovate pentru apărarea suveranității teritoriale a liste.Prin toateprin multitudinea șitației, lucrarea la care ne referim înscrie in literatura de specialitate o amplă pledoarie pentru cunoașterea și însușirea unor mari lecții . și învățăminte ale istoriei românești și universale, pentru a așeza lucrarea generațiilor de astăzi sub semnul unui nobil țel, al unui inalt ideal — afirmarea nestingherită a voinței popoarelor de a trăi libere, singure stăpine pe soarta lor.

poporoglindă fidelă a politicii de partid independenței, a naționale și integrității patriei noastre socia-aceste lumlnoase idei, forța argumen-

care Istorice aîntreprinde a fenome- componen-

prinde necon- $i po- _____ ________________________ . român pentru apărarea ființei de neam, a neatîrnării țărilor române, grav primejduite de politica de cuceriți și agresiuni a unor mari imperii ale vremii, eroism învederat mai ales de marea discrepanță dintre forțele aflate în conflict ; pe de o parte uriașe armii cotropitoare ce puhoieșc din vreme în vreme, nu o dată an după an, peste cuprinsul românesc, pe de alta parte un popor brav, înfrățit cu rîul și pădurea, cu cîmpiile și munții săi, stă dirz și demn „in calea răotăților", găsind în sine, in iubirea-i de țară, în unitatea sa de gînd șl voință, mari energii și puteri de rezistență. Și dacă izvorul invaziilor părea adesea a nu mai seca, tot de nesecat era, cum se documentează în lucrare, și izvorul atașamentului românilor față de glia țârii, al capacității lor d6 a găsi forme de luptă șt de rezistență apte să salveze și să perpetueze ființa statali- tății lor, să conserve structurile po- litico-organizatorice, in asigure, în pofida oricăror dezvoltarea pe mâi departe porului nostru.Luminînd epopeea luptat
măsură să greutăți, a po-pentru

Pe marginea unor recente lucrări
istoriografice

Înalt mesaj al Istoriei naționale pe care volumul de față 11 relevă și îl luminează cu pregnanță.
Idealul suprem 

al libertății patrieiLucrarea Independența poporului român — obiectiv fundamental al politicii Partidului Comunist Român de general-locotenent dr. Ilie Ceaușescu, apărută sub însemnele Editurii Militare, impune înainte de toate prin actualitatea problematicii sale ca și prin faptul că în dialogul contemporan asupra perenității conceptului de independență ea adaugă argumente de nezdruncinat, izvorite din întreaga istorie națională și universală. Volumul la care ne referim este o amplă și profundă meditație pe marginea lecțiilor și învățămintelor trecutului ale unui istoric cu marcante contribuții la progresul disciplinei de specialitate șl, deopotrivă, ale unui gînditor capabil să descifreze nu o dată in faptele și evenimentele trecutului, ca și in cele ale actualității, sensuri noi, semnificații profunde privind devenirea istorică, forța șl tăria unor idealuri și idei.Volumul realizează o amplă incursiune în trecutul românesc, discursul istoricului începînd o dată cu intrarea strămoșilor poporului român, geto-dacii, sub conul de lumină al istoriei scrise, în urmă cu 2 500 de ani. Din veac în veac, urcind pe scara timpului, autorul relevă că lupta pentru neatîrnare. pentru dreptul oamenilor pămtntului românesc de a fi și a rămine ei inșiși, s-a înscris ca o coordonată fundamentală a devenirii noastre prin vremi, le-a imprimat un fel propriu de a simți și de a gindi, i-a făcut să nu „se înfioare" de faima nimănui.Paralel cu istoria românească este scrutată evoluția omenirii, exemple fără număr atestind și în acest context, puterea, forța, perenitatea idealului neatirnării. Evocind asemenea bătălii ale popoarelor lumii pentru libertatea lor, autorul conchide: „Toate acestea confirmă șiîntăresc concluzia științifică conform căreia jugul asupririi străine

menite să potențeze capacitatea apărare a independenței țării, acest context, este subliniată semnătatea poziției partidului munist din deceniul al IV-lea, trivit căreia salvgardarea independenței și integrității României impunea cu necesitate ralierea tuturor forțelor politice patriotice intr-un larg front de luptă. Poziție care-și va dovedi uriașa sa valoare practică în înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, declanșată în august 1944, unitatea de luptă a poporului, înfăptuită în jurul partidului comunist, fiind factorul care a chezășuit izbinda acesteia.Pe drumul făuririi noii Românii, inaugurat in August 1944, subliniază autorul. Congresul al IX-lea al partidului s-a dovedit o adevărată piatră de hotar. înfățișind multiplele semnificații ale forumului comunist din iulie 1965. lucrarea relevă Că : „Independența națională a fost una din problemele fundamentale ale evoluției societății socialiste românești căreia Congresul al IX-Iea al Partidului Comunist Român din iulie 1965 i-a dat o atotcuprinzătoare și definitivă rezolvare. Obiectivul consolidării independenței și suveranității naționale a constituit, în dezbaterile istoricului forum al comuniștilor români, o adevărată placă turnantă a abordării întregului ansamblu al dezvoltării eco- nomico-sociale a țării, modelînd acesteia aliniamentele principale de înaintare spre viitor". Timpul a confirmat pe deplin aceste istorice opțiuni. în toți acești ani fiind subsumate acestui țel strategia dezvoltării economico-sociale multilaterale, eforturile consacrate întăririi statului, adincirii democrației socialiste, consolidării unității națiunii ; totodată, în centrul politicii externe a partidului și statului nostru a fost așezată apărarea și întărirea independenței naționale, salvgardarea păcii, realizarea dezarmării, statornicirea unor noi raporturi internaționale in consens cu marile aspirații ale popoarelor. In acest cadru, cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, s-a elaborat, totodată, o concepție unitară asupra apărării patriei,

de In in- co- po-

Drumul 
spre o măreață 

izbîndă naționalăLucrarea Independența națională a României, elaborată de N. Adă- niloaie, constituie cea de-a 68-a apariție in prestigioasa colecție „Biblioteca de istorie" a Editurii Academiei. Sinteza istorică a autorului relevă, urmărind însăși devenirea românească, faptul că independența țării a fost un deziderat secular al poporului nostru și o necesitate istorică. Deziderat secular pentru că românii, așezați la confluența unor mari state sau imperii, au fost ne- voiți să-și consacre energiile lor apărării libertății și dreptului de a-și orindui viața potrivit legitimelor lor interese. Necesitatea istorică — pentru că la mijlocul veacului trecut. imperativele dezvoltării firești ale patriei, împlinirea unor străvechi idealuri au impus cu acuitate societății românești să înlăture ultimele vestigii ale dominației străine, cucerind independența deplină de stat.Lucrarea relevă pe latg, cu 0 mare bogăție faptică, uriașul efort militar, economic, politic și diplomatic depus in anii 1877—1878 pentru dobîndirea independenței, creionîndu-se in contururi limpezi tabloul unui eroic răstimp in care întreg poporul român și-a încordat energiile pentru a înscrie libertatea patriei in rîndul faptelor împlinite ale istoriei. Se relevă. deopotrivă, caracterul popular al războiului — vădit prin faptul că toți fiii țării s-au simțit și au acționat atunci ca ostași ai unei cauze mărețe — și caracterul său național, ilustrat de participarea activă. în multiple feluri, a tuturor românilor. peste fruntariile nedrepte ce brăzdau încă cuprinsul româtiesc, la purtarea războiului. Aproape o treime din lucrare este consacrată înfățișării operațiilor militare de pe frontul sud-dunărean, in cadrul cărora ostașii României s-au purtat cu o bravură ce a Stirnit admirația întregii Europe, arătind lumii câ, așa cum inspirat scria poetul războiului neatîrnării „din stejar stejar răsare". în totul, o lucrare valoroasă, in care sint de retnarcat, alături de multitudinea datelor istorice.’ aprecierile nuanțate asupra unor personalități, momente și fapte din care se împletește epopeea neatirnării.
Silviu ACHIM

Repertoriul teatrelor populare și muncitorești,
mai puternic ancorat in realitățile contemporane!

Repertoriul teatrelor populare și muncitorești este cel dinții în măsură „să dea seama" despre profilul lor și nobila funcție pe care și-au asumat-o. Bogăția și varietatea, dar mai ales substanța dramelor ({lin ce in ce mai numeroase) și a comediilor alese atestă mai presus de preocuparea valorificării talentelor fiecărui colectiv gravitatea asumării misiunii educative. Dovadă a apartenenței și implicării, a asumării active a unei realități impresionante a zilelor noastre, aceea că acum și aici omul nu se mai reduce la rolul de forță de producție, ci devine beneficiarul tuturor valorilor culturale (și științifice) produse de-a lungul timpurilor și creator de noi valori de acest fel ; că pentru a contribui la transformarea lumii el iși lărgește continuu orizontul, iși ridică nivelul de conștiință, iși dezvoltă amplu personalitatea.„O noapte furtunoasă" de l.L. Caragiale și „Găițele" de Al. Kirițescu — pe afișul Teatrului popular din Turnu Severin. „Taehe, Ianke și Ca- dir" de V. I. Popa și „Pensiunea doamnei Olimpia" de I.D. Șerban la Teatrul popular din Slobozia, „Urme pe zăpadă" de Paul Everac și „Drumul încrederii" de G. Genoiu Ia Ur- ziceni ; „Dragostea și revoluția" de V. Stoenescu după romanul lui Dinu Săraru, „între etaje" de D. Solomon și o piesă de B. Nușici — la Mediaș ; lucrări de Horia Lovinescu, Ion Băieșu, Mehes Gyorgy și Athol Fugard, pentru iubitorii Thaliei din Odorheiu Secuiesc — lată ce propun citeva din teatrele populare spectatorilor lor.După cum știm, celelalte formații de amatori abordează și azi (în a- cord cu proporțiile mai restrînse ale echipelor și cu resursele expresive mai reduse) numeroase piese scurte. Or, teatrele populare și muncitorești manifestă, din ce în ce mai evident în ultima vreme, tendința de a îmbrățișa aceleași direcții repertoriale ca și teatrele profesioniste. Semn al unui nobil „paralelism", semn al dorinței de a aduce în zone în genere lipsite de alte instituții profesioniste vocea amplă a teatrului.Această realitate, sesizabilă cu ușurință și în repertoriul stagiunii ce se apropie de sfirșit, se regăsește in chip incă mai concludent in propunerile de repertoriu pe sezonul teatral 1986—1987, repertoriu stabilit din vreme, judicios, cu grija evitării suprapunerilor (cu titlurile profesioniștilor din aceeași zonă), cu preocuparea adecvării, dar și a noutății ; un repertoriu supus unei dezbateri vii la Consfătuirea teatrelor populare și muncitorești inițiată de C.C.E.S. și Uniunea Generală a Sindicatelor și găzduită nu demult de Slănic Prahova. Sinteza acestui repertoriu oferă un „tablou" amplu, ce include 473 de titluri — 261 in premieră și restul in reluare — aparținind unui număr de aproape 200 de autori.Ce arată piesele alese și transfigurate scenic în cursul acestui an. ce arată „planurile de viitor" ale teatrelor despre care vorbim ?Amatorii se apropie de marii noștri clasici cu dragoste, cu emoție, făcind perseverente eforturi de a crea spectacole care — prin adevărul uman al personajelor, prin măiestria artistică a compozițiilor actoricești — să reziste comparației cu montări de re-

ferință. Joacă comedii și feeria „Sîn- ziana și Pepelea" de Vasile Alecsan- dri, „Hagi Tudose" de B. Șt. Dela- vrancea. De o mare prețuire s-a bucurat și se bucură, in continuare, opera lui I.L. Caragiale (de la „Conu Leonida față cu reacțiunea" la „O scrisoare pierdută" și, mai nou, la „Năpasta"). Interesează scrisul pentru scenă al autorilor din perioada interbelică : V. I. Popa, Al. Kirițes- cu, G. M. Zamfirescu, M. Sebastian, Victor Eftimiu, Liviu Rebreanu și Mihail Sorbul, Lucian Blaga ș.a.în elaborarea programelor artistice sint avute în vedere toate categoriile de spectatori, dar cu deosebire publicul specific, tinerii.Dramaturgia abordată cu predilecție rămîne cea românească actuală. Să începem prin a aminti că „debuturile" dramaturgice sint, pe scenele amatorilor, mult mai frecvente decît cele din incinta instituțiilor
însemnări despre 

experiența 
și preocupările 

unor formații artistice 
de mare audiență

profesioniste — ceea ce a, plnă la un punct, și firesc, fiind vorba mai ales de piese intr-un act. La teatrele populare din Buzău, Slănic Moldova, la Arad, Lugoj, Pitești, Craiova, Galați și nu în alte părți s-au afirmat mai întîi condeie ca cele ale lui Mihal Ispirescu, Dan Plăeșu, Viorel Savin ș.a., care au găsit apoi drum spre scenele profesioniste, sau condeiâ promițătoare ale lui C. Brăescu, Șerban Co- drin, Iulian Margu sau ale Valeriei Tăicuțu ori Mihaelei Dumitrescu.Deosebit de important rămîne însă faptul că în vasta rețea a instituțiilor de amatori de cart» vorbim (dublă ca proporții — față de cea a teatrelor profesioniste), „capetele de afiș" rămin insă autorii consacrați, cei mai importanți dramaturgi ai țării. Ei figurează în repertoriu și cu piese scurte (citeodată, dar, din fericire, din ce in ce mai rar — „exerciții" intre două lucrări), cel mai adesea : cu piese de rezistență, cu operele lor cele mai bune și mai noi. Titlurile „Citadela sfărimată" de Horia Lovinescu. „Piticul din grădina de vară" de D. R. Popescu, „Ian- cu de la Hălmagiu" și „Urme pe zăpadă" de Paul Everac, „A treia țeapă" de Marin Sorescu. „Cerul înstelat deasupra noastră" de Ecaterina Oproiu, „Marele fluviu își adună apele" de Dan Tărchllă — și exemplele ar putea continua cu lucrări de Tudor Popescu, Aurel Baranga, 1. Băieșu. D. Solomon. Th. Mănescu, I. D. Sîrbu, I. D. Șerban, Virgil Stoenescu. Aurel Storin. Doru Moțoc — sint grăitoare in acest sens.Aria tematică a acestor piese este, pe ansamblu, foarte largă și în sensibil progres față de anii /precedenți. Istoria, care a prilejuit atitea momente de înălțător patriotism atunci cind a fost transfigurată inspirat — a fost abordată cu sensibilitate de amatori — teatrul participind și pe

această cale Ia marile sărbători naționale. Așa s-a intîmplat cU bicentenarul răscoalei lui Horia, Cloșca și Crișan, așa se va întimpla și în toamna viitoare prin manifestările scenice (piese și recitaluri) închinate lui Mircea cel Mare.Alegerea rezultă dintr-o judecată de valoare ce implică deopotrivă opera dramatică, receptarea ei și misiunea acestei arte care trebuie să aibă penetrație in masele cele mai largi. Evitînd lucrări ce moralizează îngust (sohițind conflictul pripit și rezolv.îndu-1 facil), amatorii vădesc interes pentru acele piese Care relevă rolul muncii în progresul societății, în formarea și afirmarea personalității umane, care adîncesc raporturile de muncă, explorind in interiorul, în adevărul ființei umane ; care luminează corelația dintre viața personală, de familie și răspunderea civică. Ei îmbrățișează cu plăcere comedia — desigur, și pentru tonalitatea spirituală, și pentru virtuțile ei relaxante, dar șl pentru capacitatea ei de a exprima o atitudine tranșantă față de mentalități și practici ce înjosesc, degradează omul. Ei apreciază mai mult ca altădată încercările de a dezbate prin dramă probleme legate de integrarea în producție și în viața socială a tinerei generații, de asumarea răspunderii morale, civice — ca expresie a democrației. Și dacă multe din orele de neodihnă dăruite de amatori teatrului s-au consumat în schițarea in apă tare a unor personaje negative și mai multe au fost dăruite conturării unor personaje pozitive („pozitivii", știm, pentru a fi convingă- % tori cer și mai multă măiestrie). * efortului de a transmite peste rampă, o dată cu adevărul vieții, solidar cu el, încrederea în ideal, in forța omului de a contribui la progres, de a se autoperfecționa.Considerăm, pornind de la aceste constatări, că practica teatrului de amatori solicită cu predilecție o dramaturgie inspirată nemijlocit din spectacolul vieții actuale, o dramaturgie care problematizează existența îndeosebi la nivel etic și social- politic, o artă pătrunsă de realism psihologic și patos revoluționar.Și prin aceasta subliniem un aspect hotăritor al opțiunii repertoriale— dincolo de cunoașterea propunerilor tematice, ideatice ale autorului dramatic — și anume faptul că orice alegere se cere a fi mai atent, mai insistent dublată de cîntărirea impactului în actualitate al piesei și, totodată, de estimarea resurselor concrete ale echipei respective de a fructifica virtuțile artistice ale dramei sau comediei — componentă de preț a mesajului.Teatrul pe care vor amatorii , să-î joace, azi. presupune texte mai direct implicate in procesele muncii și creației. Șantierul ca spațiu al făuririi de bunuri materiale, dar și ca spațiu al făuririi de stae ; manca— singura sursă de apreciere a omului ; noua revoluție agrară 'cu aspectele teoretice de înțelegere, conștiință, dar mai ales cu cele practice t competență, disciplină a muncii — iată universul, iată teme care ar merita să se afle și mai insistent in atenția dramaturgilor și teatrelor populare și muncitorești.
Natalia STANCU

Știința

(Urmare din pag. I)

puternic factor al progresului
economico-social al patriei

să ne integrăm caracterului deosebit de dinamic al calității produselor, actualizind și asimilînd in producția țării tot ceea ce apare ca noutate în știința și tehnica lumii.în același timp, pș baza unor programe speciale, de largă cuprindere — elaborate și transpuse în viată sub conducerea și îndrumarea de înaltă competență științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu — activitățile- de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de introducere a progre-

sului tehnic au fost dimensionate, direcționale și implicate direct in întreaga dezvoltare și modernizare a economiei. Astfel. îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și constructive ale produselor a fost pusă în conexiune complexă cu perfecționarea structurilor de fabricație, cu organizarea, modernizarea producției pe baze științifice — acțiune ce urmează a se realiza pină in anul 1988 — cu sporirea substanțială a productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale, cu utilizarea riguroasă, superioară a capacităților de producție, a materiilor prime,

NOUA CALITATE A VIEȚII

Autorizații pentru poluarea
artei populare?. Cine nu a auzit de „Sirnbra oilor" din Maramureș, de „Hora de la Prislop", de atltea și atitea sărbători populare la care, de la o vreme, vin și oaspeți de prin alte părți, tocmai pentru a cunoaște ce e mai specific și mai reprezentativ pentru ținutul- gazdă 1 Printre acestea se află și „Tirgul de fete" de pe muntele Găina. „Tîrgul de fete", care are loc anual in a treia duminică a lunii iulie, a devenit o pitorească serbare, o impreunare a tuturor formelor de artă populară — dansuri, cintece, meșteșuguri specifice moților. Atrage, de asemenea, frumusețea cadrului natural, ca și faptul că multe din cărările ce duc spre muntele Găina pornesc din comuna Avram lancu, locul unde a trăit legendarul luptător pentru libertate și dreptate națională.Rostul rindurilor de față este insă acela de a atrage atenția asupra unor nedorite tendințe de îndepărtare de Ia tradiție, de transformare a tirgului în loc de propagare a prostului gust, umbrindu-se astfel ceea ce este cu adevărat frumos și original in aceste manifestări.

toul muntelui — ambele, uriașe amfiteatre naturale pentru mii de spectatori — tot ce este mai valoros in repertoriul formațiilor de artiști amatori din Județ. în frunte cu tul- nicăresele din comuna Avram lancu, alți soliști îndrăgiți, precum și din alte Județe. Este suficient să arătăm că 37 de formații (24 ale județului Alba) au prezentat programe deosebit de bogate și atrăgătoare, care s-au bucurat de multă a- preciere din partea spectatorilor veniți aici din toată țara. Timp de două zile, oaspeții au avut posibilitatea de a se imbogăți spiritual, de a-și scălda ochii in peisajul de basm al acestor locuri, de a admira atit de diversele costume populare. Dar și de a-și cumpăra diferite obiecte utile sau simple amintiri.

lăudabile eforturi aleGAZDELOR. în acest an. comunaAvram lancu a primit peste 20 000 de oaspeți. Primăria comunei a făcut eforturi organizatorice deosebite. Comerțul a asigurat aprovizionarea cu mărfuri alimentare și industriale. La rindul său, comitetul județean pentru cultură și educație socialistă a depus un mare volum de muncă pentru a aduce pe scenele in aer kliber din comună, cit și de pe pla-_____________________________________________

o incompatibila alătura
re. Conform tradiției, moții au venit la tirg „cu doniți și cu ciubară", cu fluiere sau diverse unelte agricole din lemn, produse ale unui meșteșug moștenit din moși-stră- moși. Au venit și olarii de pe Cri- șuri cu ulcioare în care apa rămine rece chiar la soare, in zilele de coasă, cu oale pentru lapte prins. Dar, intre aceste obiecte, demne de toată admirația, așezate cu modestie, direct pe iarbă și oferite la prețuri ce dovedeau respect pentru banul muncit, am văzut multe, mult prea multe tarabe ale unor „comercianți" (din păcate, posesori de autorizații eliberate de consiliile populare din diverse zone) care, prin stridență și excesivă etalare, scoteau ochii vizitatorilor, prezența lor fiind copleși-

toare la tot pasul. Și ce vindeau ? O sumedenie de obiecte de rară... urîțenie și prost gust, fără nici o utilitate, doar pentru a goli buzunarul naivilor sau al unor oameni cu gustul insuficient educat : „cireșe" din lemn de mărimea unui pumn, aplice și lămpi pe care se intilneau, aruncate la intimplare, absolut toate culorile curcubeului, balerine din ipsos, figurine monstruoase, pictură „de gang".Adevărate „magazine", ca amploare și ofertă, aveau negustorii de bluze imprimate cu tot felul de inscripții, dintre cele mai exotice (cumpărate din comerț, după cum ne spunea Cornelia Lazăr, gestionara unei tonete de tricotaje, cu mai puțin de 30 de lei bucata și revin- dute cu 70—80 lei ; unii nu ezitau să ceară și 300 de lei pe un tricou foarte bogat, adică foarte țipător imprimat). Vopseaua, garantată ca fiind „extra", iese... la primul spălat. Dar atunci „comerciantul" esle departe, la alt tirg, în alt „văd". O mulțime de tarabe te îmbiau cu pălăriuțe croite din material de perdea, puțin scrobit, atit cit să ridice prețul, cu șepci făcute din trei petece și un cozoroc. Acești negustori „itineranți" deni unde rile fiind faceri. Nici tele Găina „activitatea1 simțeau acolo la adăpost de controale șl îți ofereau tot felul de mărfuri de proveniență străină.— Este regretabil, remarca Irina Nicolau, etnograf la institutul de

sint aceiași pretutin- este aglomerație, tirgu- doar un prilej de a- potecile ce duc la mun- nu au fost scutite de i“ bișnițarilor, care se

Moții au venit cu doniți si cu ciubară pastrind incă mirosul cu pictură „de gang", cu balerine deprofil din București, că sectorul comerțului de stat, cel coqperatist nu au venit cu produse specifice Țării Moților, lăsind loc numeroșilor producători de kitsch. Avem specialiști buni, pe plan central și local, capabili să elaboreze modele ce pot deveni produse inspirate din tradiția bogată a acestei zone, și care să se găsească la acest cunoscut ,tîrg.SE APLICA, DAR CUdinmasuri JH,.,___.__EFICIENȚA REDUSA. Știind experiența altor ani că afluența va fi mare. în comuna Avram lancu, pe muntele Găina au fost reprezentate toate acele instituții chemate să asigure buna desfășurare a acestei manifestări populare. Dar a asigura buna desfășurare înseamnă și a împiedica pătrunderea „poluanți" ai mediului.vârâtul sens al cuvintulul. E adevărat. reprezentanții unora din aceste instituții nu au stat cu brațele încrucișate : administrația financiară a confiscat importante cantități de produse considerate necorespunzătoare, s-au ridicat autorizații de comerț ale unor negustori care aveau ...una pe autorizație, și alta in tarabe. Inspectoratul sanitar antiepidemic și organele de miliție au aplicat. de asemenea, sancțiuni contravenționale. Totuși, așa cum a arătat practica, aceste măsuri s-au dovedit insuficiente de vreme ce nu au

acestor in ade-

proaspât al lemnului de brad gips, cu tricouriîmpiedicat prezența a sute de tarabe de nu s-a acționat cu pentru a feri această frumoasă manifestare cu tradiție de „invazia" ambulanților afaceriști, adunați ca muștele la miere. Faptul că „aii autorizație" a prevalat in fața unor evidente fenomene de speculă (ce altceva este cumpărarea din comerț a unor tricouri și revinzarea lor cu un preț dublu și triplu ?), de comercializare a unor produse ce deformează sau viciază gustul tineretului. Ce valoare educativă pot avea acele așa-zise „tablouri" reprezentind imagini chipurile „romantice", de fapt lascive, vulgare sau „copiile autentice" după pinze cunoscute (devenite de nerecunoscut în „interpretarea" specifică de gang)? Cel ce le cumpără le duce acasă și le pune pe pereți, ca podoabă. Iar copiii ce cresc în acele case deschid ochii și-și formează concepția despre frumos, despre valorile autentice avînd în față astfel de „modele" ce le viciază gustul, le deformează concepția despre ceea ce este cu adevărat autentic și frumos.Interlocutorii noștri au făcut însă și unele observații și propuneri ce ar trebui luate in seamă de forurile vizate : autorizațiile de producător și de comerciant să fie eliberate cu mai multă exigență și răspundere și numai de consiliul popular județean

(și incă nedorit.toată rigoareaactivă) Efectiv,
iar negustorii ambulanți strident imprimate(nu <a acum de către orice primărie comunală), care este in măsură să știe mai bine dacă respectivele produse corespund normelor in vigoare de calitate, preț și valoare estetică, dacă sursețe de materii pri- ■me sini legale; instrucțiunile nr. 170013 din 1971. elaborate de Ministerul Muncii și Comitetul pentru problemele consiliilor populare să fie reactualizate și să se elimine, din formularea lor, acea „portiță" deschisă prin acale paragrafe ce se termină cu cuvintele „și altele", de care profită copios cei ce vor să ocolească legea. De asemenea s-a constatat că sancțiunile, amenzile sint mult prea blinde pentru a descuraja practicile amintite.Menționăm că aceste consemnări nu sint specifice doar „tirgului" de la Găina. Tirgurile tradiționale, care au cunoscut, în ultimii ani, ca și cei de la Găina, un remarcabil progres pe planul calității manifestărilor artistice, trebuie să fie ermetic închise acestui gen de „comerț" care alterează ambianța generală, favorizează pătrunderea vulgarului și trivialului, afectează eforturile depuse de organizatori pentru păstrarea unei anumite ținute, a unui climat sănătos, curat, așa cum le-am moștenit de la străbuni.
Rodica ȘERBAN

materialelor, combustibilului, energiei.Este cit se poate de evident câ înfăptuirea noii revoluții tehnico-$ti- ințifice și a noii revoluții agrare, promovarea celor mai noi și valoroase cucețiri ale științei și tehnicii din toate domeniile reprezintă cheia de boltă a întregii construcții a planului și a tuturor programelor adoptate. Numai în acest cincinal, cercetarea științifică și ingineria tehnologică iși propun să a- bordeze aproape 8 300 obiective principale, dintre care peste 6 400 se vor aplica în practică pină în 1990, să introducă in producție peste 2 900 tehnologii noi și perfecționate, să a- simileze peste 2 600 produse noi. De altfel, in această privință revelator este faptul că peste 46 la sută din producția-marfă a ramurilor prelucrătoare ale industriei republicane va fi realizată in anul 1990 pe baza produselor noi și modernizate in cursul actualului cincinal. Tot pe seama introducerii și generalizării progresului tehnic se va realiza mai mult de 52 la sută din sporul de productivitate a muncii prevăzut pentru acest cincinal. Se are în vedere ca ponderea producției realizate in sistem mecanizat și automatizat să fie de 70 la sută in 1987 șt de peste 90 la sută în 1990. Vor fi realizate, în condiții de eficiență economică ridicată, mașini și linii automatizate, inclusiv roboți industriali și microprocesoare, se vor fabrica echipamente de acționare e- lectrică automatizate de mare productivitate, sisteme de reglaj automat pentru centralele nuclearo-elec- trice și sisteme de alimentare automată a mașiniior-uneite și de manipulare pe eonveioare.Oricum, și la orice perioadă am raporta aceste date, nu le vom găsi corespondent — atit de puternică este participarea științei la satisfacerea exigențelor actualei e- tape. Tocmai de aceea, secretarul general al partidului subliniază cu putere necesitatea intimpinării a- cestei Veritabile ofensive în planul științei și tehnologiei cu un front extrem de bine pregătit sub aspectul profesionalismului, competenței și responsabilității cadrelor, la toate nivelurile, printr-o calificare solidă. prin reciclarea cunoștințelor profesionale a cadrelor din toate sectoarele de activitate. „în fond — arăta secretarul general al partidului — omul constituie factorul hotă- ritor al progresului și, deci, pentru a realiza revoluția tehnico-ști- ințifică, în toate sectoarele, trebuie să nc ocupăm de pregătirea oamenilor care vor trebui să înfăptuiască această revoluție".Pînă la sfîrșitul anului 1990 trebuie organizată, în cele mai mici detalii. pe criterii intensive, întreaga activitate economică. Aceasta implică știința nu numai câ producător de soluții tehnice și tehnologice de înaltă eficientă, ci și in elaborarea de soluții organizatorice, de optimizare a fluxurilor de producție, de ameliorare a condițiilor de muncă, de perfecționare și pregătire a actualilor și viitorilor specialiști.
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Președinte de onoare al Partidului Comunist Sanmarinez
DISTINCȚII DECERNATE UNITĂȚILOR Cronica zileiAniversarea zilei dumneavoastră de naștere imi de a vă adresa din partea Comitetului Central al Român și a mea personal calde felicitări, precum și de sănătate și fericire.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie

oferă plăcutul prilej Partidului Comunist cele mai bune urări FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Sanmannez vor continua» să se dezvolte și tn viitor, sprn binele partidelor și popoarelor noastre, al cauzei destinderii. înțelegerii și păcii in Europa și în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

In județul Maramureș s-a încheiat recoltatul griuluiîntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de Comitetul județean Maramureș al P.C.R. se raportează că oamenii muncii de pe ogoarele acestui județ au Încheiat recoltarea griului. In prezent, mecanizatorii. cooperatorii și specialiștii își concentrează eforturile in direcția grăbirii ritmului de eliberare a

terenurilor de paie, efectuării arăturilor de VHrâ. recoltării inului pentru fibră și a ovăzului, a legumelor și fructelor. O atenție deosebită se acordă stringefli și depozitării furajelor, reparațiilor și modernizării adăposturilor, creșterii producțiilor de lapte și carne, livrării la fondul de stat a cantităților prevăzute și asigurării autoaprovizionării în profil teritorial. (Agerpres)
t

11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor (parțial color). în 

Epoca de aur muncim și învățăm, 
cutezători spre comunism înain
tăm !
Din cununa cintecului românesc 
Muzică populară
Album duminical (partial color) 
Cu tricolorul la catarg (color). Re
portaj de Ziua Marinei Republicii 
Socialiste România

19,00 Telejurnal • In întîmpinarea ma- 
' ril sărbători naționale

19,20 Tara mea azi. '„Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Județul Bu-

zău tn anul 85 al partidului. Re
portaj (color)

19,40 Cintarea României. De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran (co
lor).

20,20 Film artistic (color). „Calculato
rul mărturisește". Producție a 
Casei de Filme Unu.

21,50 Telejurnal

12,40

13,00
14,15

LUNI 4 AUGUST
20.00 Telejurnal • Tn lntlmplnarea ma

rii sărbători naționale
20,20 Orizont tehnico-știlnțiflo (parțial 

color)
20,40 Tezaur folcloric (color)
20,55 Film serial (color) : Crlstofor Co- 

lumb. Premieră pe țară.
21,50 Telejurnal

Un program de importanță istorică pentru 
apărarea dreptului suprem al popoarelor
(Urmare din pag. I)
voastră că o parte din omenire 
este întrebuințată ca să nimicească 
operele de pace și de progres pe care 
le creează cealaltă parte, ceea ce 
întirziază cu mult propășirea neamului omenesc ? Progresul, Domnilor, 
nu-și va lua zborul lui puternic decît 
in atmosfera liniștită a păcii uni
versale".Instaurarea păcii și apărarea el au constituit principii de gindire și acțiune ale mișcării muncitorești și socialiste din România, ale primului partid muncitoresc făurit cu aproape un secol în urmă. si apoi ale Partidului Comunist Român care încă la primul său Congres. Congresul de constituire, a adoptat rezoluția «Pentru pace, contra războiului».Anul 1986 este pentru toate popoarele. deci și pentru noi. Anul Internațional al Păcii. In acest an, anul împlinirii a șase decenii și jumătate de la făurirea Partidului Comunist Român, poporul nostru aduce partidului un înalt omagiu pentru consecventa sa afirmare drept continuator și exponent al idealurilor 6ale de libertate, unitate si suveranitate. de pace si progre» eeonomico- social.Este marele merit al secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se număra printre cel dinții oameni politici și de știință care au înțeles și dezvăluit pericolul catastrofal al continuării cursei înarmărilor nucleare, caracterul aberant al continuării ei, ca și al Concepțiilor apologetice și reacționare care încearcă să acrediteze ideea asigurării păcii și echilibrului militar prin continuarea acestei curse. Oamenii de știință, slujitorii școlii înțeleg în toată profunzimea adevărul că, astăzi, escalada neîntreruptă a înarmărilor, militarizării nucleare, chimice și biologice reprezintă unul din cele mai iraționale procese ale lumii contemporane, deoarece această cursă deturnează destinația umanistă, constructivă a resurselor naturale și acumulate șl s-a transformat Intr-un imens canal de risipă a resurselor materiale, financiare și umane. Concomitent, cursa înarmărilor, militarizarea științei denaturează In cel mal înalt «rad funcțiile acesteia. Cunoașterea umană, prin ea însăși „fascicul de lumină" sî plrghie esențială de progres, este folosită în scopul distrugerii valorilor culturii materiale si spirituale si al pustiirii planetei. Și. ce poate fl mal absurd si irațional decît măsurarea „progresului" științei șî a „eficienței" ei prin creșterea puterii sale de ucidere a vieții și a capacității de distrugere ? Deși specialiști de înaltă competentă avertizează că amenințarea cea mai gravă care planează asupra omenirii este autodistrugerea totală care ar rezulta în urma unui război nuclear, că. de mult timp.warsenalele nucleare sînt suficiente pentru a nimici întreaga lume, totuși. procesul de acumulare si perfecționare a armelor nucleare continuă, agravind astfel pericolul și oferind omului tot măi multe primejdii pentru propria sa pieire. Așa cum a demonstrat tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cazul războiului nuclear nu vor exista, nu vor putea exista învinși și Învingători. Este Iluzoriu să se creadă că în zilele noastre o securitate efectivă ar putea fl realizată prin nod înarmări. Omenirea a atins de muit punctul dincolo de care securitatea nu mai poate fi concepută decit prin dezarmare si prin extinderea cooperării internaționale între toate statele șl in toate domeniile. In prezent arsenalele de arme existente constituie o amenințare și nu o „protecție" pentru viitorul omenirii, Prin puterea lor. armele nucleare acumulate amenință cu distrugerea întreaga omenire, practic întreaga viață pe minunata noastră planetă albastră — adevărat leagăn al geniului uman, al culturii și civilizației. Bertold Brecht scria: ,.Măreața Car- 

tagina a purtat trei războaie. După 
cel dinții, a rămas incă puternică. 
După cel de-al doilea, mai putea fi 
locuită. După cel de-al treilea, Carta- 
gina a încetat să mal existe". Nere- zistind tentatiei de a încerca o paralelă. nu putem să nu menționăm că omenirea de pe Terra a purtat două războaie -mondiale. Prețul primului. exprimat numai ‘omenești, s-a ridicat la aproximativ 23 de milioane de vieți, de-al doilea a ajuns la milioane de vieți umane. ------ambele încleștări mondiale planeta a mai putut fi locuită. Prețul celui de-al treilea război mondial—inevitabil nuclear — pirjolitor și devas-

tator la scară planetară — ar fl nu numai dispariția culturii materiale și spirituale create de om. nu numai dispariția omului si a umane, ci dispariția in vieții pe Pămînt.Demonstrind caracterul eronat în plan teoretic . de păgubitor în plan isțpric al logicii proprii forței și dreptului ei. președintele României cheamă în termeni limpezi popoarele să acționeze Denlru inlocuirea rațiunii forței cu forța rațiunii și a dreptului forței cu forța dreptului, ca mod de gindire si acțiune aflat în concordanță deplină cu adevărul, cu legile cate guvernează inaintarea societății de la inferior la superior, cu interesele si aspirațiile fundamentale ale tuturor popoarelor. O semnificație •majoră a programului de pace al României constă în înțelegerea adevărului că înscăunarea păcii, a colaborării și cooperării între popoare nu este si nu se reduce la declarații, ci presupune acțiuni concrete din partea tuturor popoarelor niari miei, indiferent de orinduirea socială. De aceea, programul prinde și supune atenției omenirii măsuri constructive, realiste, care, înfăpiuite împreună cu cele inițiate de alte popoare, pot conduce la asigurarea înfăptuirii dreptului fundamental al omului, a dreolului la pace care, astăzi, mai mult decit orlcind în trecut, se identifică cu dreptul la viață.Iată cîteva semnificații majore ale noilor inițiative și propuneri românești de pace care explică de ce întregul nostru popor, muncitorii, țăranii, intelectualii și celelalte categorii de oameni ai muncii, tineri și virstnlci, bărbați și femei, le-au întîmpinat cu sentimente de înaltă apreciere și legitimă mindne patriotică. le susțin din întreaga lor ființă prin 'fapte de muncă.Corpul profesoral, cercetătorii și studenții Almei Mater Napocensis exorimă secretarului general al partidului cea mai vie recunoștință și profundă admirație pentru strălucirea si clarviziunea cu care apără cauza păcii și a progresului. Concomitent. ei exprimă sentimente de înaltă stimă si recunoștință tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. remarcabil om politic. savant de talie mondială, președintele Consiliului Național al Științei șl învățămintului și președintele Comitetului Național Român Oamenii de știință șl pacea, pentru contribuția adusă la îmbogățirea patrimoniului cunoașterii științifice. la orientarea cercetării științifice românești spre rezolvarea problemelor majore ale edificării noii orînduiri si sporix-ea aportului oamenilor de știință din patria noastră la triumful păcii și înțelegerii între popoare.Cadrele didactice și studenții, tineretul patriei noastre au nevoie de pace pentru a-și putea îndeplini idealurile lor, pentru a deveni specialiști cu înaltă calificare, pentru ca împreună cu întregul popor să dureze în continuare opera începută de înaintași. Nutrind convingerea profundă că știința și pacea vor birui ignoranta și războiul, că popoarele se vor înțelege intre ele nu pentru a distruge ci pentru a clădi, tinăra generație din România și-a făcut crez în muncă și viată din orientarea secretarului general al Partidului Comunist Român care spunea : „nu poate exista ideal mai înălțător pentru slujitorii școlii, pentru tinăra generație de pretutindeni decit acela de a-și consacra energia, cunoștințele, întreaga forță făuririi unei lumi mai bune. mai drepte we planeta noastră, in care fiecare națiune să se poată dezvolta liber consacrîndu-și toate resursele cauzei progresului și civilizației, înfloririi învățămintului, științei și culturii, ridicării bunăstării materiale și spirituale a maselor largi populare".

societătii general aprofund și tot așa

si lor cu-

in jertfePrețul celui peste 65 deDupă

Adunarea de la cooperativa agricola de producție
Bucov-Praliovaagricole de producție Prahova, unitate dis- de „Erou alCooperativei Bucov, județul tinsâ cu înaltul titlu Muncii Socialiste", l-au fost decernate, simbâtâ, in cadrul unei adunări festive, „Steagul Roșu" și „Diploma de onoare" ale Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție pentru ocuparea locului I pe țară in întrecerea socialistă pe anul 1985.într-o atmosferă entuziastă, parti- cipanții la adunare au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, președintele Republicii, o telegramă ih care se spune :în aceste zile de înălțătoare mîn- drie patriotică, generată de împlinirea a 21 de ani de la istoricul Congres ai IX-lea — care a inaugurat cea mai glorioasă perioadă din multimilenara istorie a patriei, intrată definitiv in conștiința poporului român, drept „Epoca Nicolae Ceaușescu" — noi, toți cei ce muncim pe ogoarele, în fermele vitipomicole și zootehnice ale cooperativei agricole de producție din co-

muna Bucov, vă transmitem, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, cele mai alese sentimente de stimă și prețuire, de dragoste și recunoștință față de nobila și neobosita activitate pe care o desfă- șurați în fruntea partidului și statului.Ca urmare a politicii agrare juste, profund științifice șl novatoare, ce poartă pregnant amprenta marii dumneavoastră personalități, cooperativa agricolă de producție din Bucov a obținut an de an producții tot mai mari. Ca un corolar al acestor împliniri se înfățișează viața nouă, mereu mai prosperă pe care cetățenii eomunci. asemenea tuturor fiilor țării, o trăiesc in deplină demnitate și fericire. Sintem pe deplin conștienți că numai pe baza unor asemenea realizări ne vom putea spori contribuția la înfăptuirea mărețelor obiective trasate agriculturii românești de Congresul *R1 XIII-lea al partidului, la dezvoltarea multilaterală a scumpei noastre patrii.

în perioada 27 iulie — 2 august a efectuat o vizită in țara noastră, la invitația Grupului român din Uniunea Interparlamentară, deputatul britanic în Parlamentul vest-euro- pean, Stan Newens.In timpul șederii în țara noastră, oaspetele a avut întrevederi cu conducerile unor instituții centrale și a vizitat obiective economice și social- culturale din București și Cluj-Na- poca. (Agerpres)
v r a

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 august, ora 21 — fi august, 
ora 21. In (arft ! Vremea va fl căldu
roasă. cu cerul variabil. Vor cădea ploi 
sub formă de averse, însoțite de des
cărcări electrice, izolat, in zonele de
luroase și de munte, iar către sfirșitul 
intervalului, cu caracter local, in nord- 
vestul țării. Vîntul va sufla slab plnâ 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 12 și 22 grade, iar cele ma
xime între 25 șl 35 grade, izolat mai ri
dicate. In București : Vremea va fl 
călduroasă, cu cerul variabil, mal mult 
senin. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse intre 18 șl 21 grade, iar cele 
maxime intre 32 și 35 grade.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEir

laPIATRA NEAMȚ : Noi 
cartiere de locuințeDupă numai cîteva luni de începerea lucrărilor de sistematizare a zonei gării din Piatra Neamț, constructorii au si 'început să finalizeze noul cartier de aici. Au fost date în folosință primele 200 de apartamente. Construcția continuă și în noile cartiere 9 Mai, Bicazului și Cozla, municipiul de la Poalele Pietricicăi urmînd să-șl îmbogățească în acest an zestrea edilitară cu peste 1 000 de apartamente. (Constantin Blagovici).

REȘIȚA : Acțiuni 
edilitar-gospodăreștiAmple lucrări edilitar-gospodărești s-au desfășurat în această perioadă și în municipiul Reșița. Au fost amenajate și reparate străzi și trotuare, au fost extinse zonele verzi. Prin organizarea de acțiuni de muncă patriotică, la care au participat un mare număr de cetățeni ai municipiului, s-au extins bazele de agrement și sport din zonele Ateneul tineretului. Parcul zoologic și Secu. (Ion D. Cucu).

TELEORMAN : Economii 
de energie electricăîn perioada care a trecut Scest an, oamenii muncii din dustria județului Teleormaneconomisit peste 20 000 MWh energie electrică. La baza acestui re-

din in- au

zultat se află promovarea pe scară largă a unor inițiative muncitorești. modernizarea tehnologiilor de fabricație, înnoirea producției, gospodărirea riguroasă a resurselor energetice. Printre colectivele cu cele mai bune rezultate se înscriu cele de la întreprinderea de rulmenți și întreprinderea mecanică „Islaz" din Alexandria, Combinatul de îngrășăminte chimice și întreprinderea de mașini electrice din Turnu Măgurele, întreprinderea de țevi sudate Zimnicea. (Stan Ștefan).

cate numeroase măsuri, obținin- du-se o creștere a productivității muncii cu 4,7 la sută, un spor de producție industrială în valoare de aproape 450 milioane lei. Totodată, aceste măsuri au dus la diminuarea costurilor totale de fabricație cu peste 200 milioane lei, la mai buna valorificare a resurselor de materii prime, materiale și energie și reintroducerea in circuitul productiv a unor însemnate de materiale refolosibile.Oprea). cantități(Marin
LIPOVA : Pasaj 

peste calea feratăîn orașul Lipova, județul Arad, a fost dat în folosință un nou și modern pasaj peste calea ferată Arad—București. El are o lungime de peste 800 metri și dispune de 4 benzi de circulație, iar în perspectivă și de două linii de tramvai. Construcția sa a fost asigurată de Antrepriza de drumuri și poduri Timișoara. (Tristan Mihuța).
CLUJ : Productivitate 

înaltă, consumuri reduse în întreprinderile industriale din județul Cluj au fost întreprinse de consiliile oamenilor muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, ample acțiuni pentru perfecționarea organizării muncii și modernizarea proceselor de producție. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, au fost apli

BACĂU : Produse noi 
cu caracteristici superioareDiversificarea, înnoirea și mo- - dernizarea producției constituie preocupări de prim ordin ale colectivului de la întreprinderea metalurgică Bacău. Dacă pînă nu demult se realizau aici doar armături industriale clasice, la ora actuală sînt fabricate și oferite beneficiarilor din țară și partenerilor de peste hotare un mare număr de utilaje pentru industria siderurgică, industria chimică, navală, energetică și petrolieră, cu caracteristici tehnico-funcționale superioare, cu o fiabilitate sporită, competitive pe piața internațională. De la începutul anului au fost asimilate și introduse în fabricație peste 70 noi tipuri de utilaje. Alte 16 produse au fost modernizate. Pină la finele anului vor fi asimilate șl modernizate încă 100 de noi tipuri de utilaje pentru diferite ramuri industriale. (Gheorghe Baltă).Zi de august rodnic pe meleagurile prahovene

(Urmare din pag. I)mii produse cu un înalt nivel de tehnicitate și competitivitate".La combinat, secretarul comitetului de partid. Alexandru Bănică, un bărbat tinăr, mă introduce in actualitatea imediată : „De numai citeva minute am terminat o ședință operativă, la care au participat toți factorii de răspundere și am hotărît ca revizia generală a instalației de cracare catalitică să o terminăm cu trei zile mai devreme față de termenul planificat, ceea ce va contribui la menținerea unui ritm constant în valorificarea superioară a tonei de țiței și la livrarea către beneficiari a benzinelor de calitate superioară. Așa înțelegem noi să cinstim marea sărbătoare națională de la 23 August. Să mal adaug că, pînă atunci, petrochimiștil de la Brazi vor realiza integral sarcinile de plan la export din luna în curs"....Continui drumul pe noua și moderna arteră de circulație ce străbate municipiul Ploiești de la sud spre nord și, peste imaginea nouă a puternicei cetăți industriale, peste însemnele civilizației socialiste prezente peste tot, se suprapun firesc realitățile sintetice cuprinse în același documentar : „In ultimii 21 de ani, ca urmare a dezvoltării industriei județului, au fost create peste 85 000 noi locuri de muncă; retribuția medie netă a personalului muncitor a crescut de trei ori ; cheltuielile social-culturale de la bugetul de stat au sporit în această perioadă intr-un ritm mediu anual de 7,6 la sută ; au fost date în folosință peste 74 000 apartamente ; în prezent unu din patru locuitori ai Prahovei este cuprins într-o formă de învățămînt"....Sala de festivități a

Cooperativei agricole de producție din comuna Bucov este astăzi neincăpă- toare. Peste șase sute de cooperatori participă la a- dunarea festivă prilejuită de decernarea Drapelului de unitate fruntașă, pentru locul întii pe țară ocupat în intrecerea socialistă pe anul 1985. O adunare obișnuită, cum îmi spunea cineva, pentru că în Ailtimii ani cooperativa din Bucov • a fost distinsă de trei ori cu înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste, însemne ale hărniciei și puternicei angajări de a spori necontenit producțiile, pe măsura obiectivelor noii revoluții agrare. De la prezidiu, Eroul Muncii Socialista Costică T. Mișcă, președintele cooperativei, rostește, cu vie emoție, un cald cuvînt de mulțumire adresat partidului, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija ce o poartă dezvoltării agriculturii românești, și adaugă: „Că am obținut din nou Drapelul de unitate fruntașă este de acum un fapt încheiat. Mai greu este de păstrat. De aceea trebuie să facem totul ca în fiecare an să trăim o zi ca aceasta. Aici și în atîtea alte unități se plămădește pîinea țării, iar ea să fie mereu mai și mai bună"....în fața noului al Casei științei și pentru tineret din Cîmpina, dintr-un autocar cobora un grup de elevi. Aflu că sînt elevi ai Școlii nr. 10 din Ploiești care au vizitat Muzeul Doftana. Ce te-a impresionat cel mal mult la Doftana ? l-am întrebat pe unul din ei. „Neinfri- carea, dîrzenia de care au dat dovadă comuniștii, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, încrederea nestrămutată In iz- bînda înaltelor Idealuri ale partidului, credința în viitorul luminos al patriei noastre libere, independen-

trebuie rumenăedificiu tehnicii

te. Am văzut celula în care a fost întemnițat tovarășul Nicolae Ceaușescu și am simțit o strîngere de inimă la gîndul că atunci avea doar cițiva ani mai mult decît am eu, astăzi. Viața și lupta iubitului părinte al generației tinere constituie pentru noi toți un strălucit exemplu de spirit revoluționar, care ne călăuzește permanent. Așa cum ne îndeamnă în repetate rinduri, avem datoria să învățăm cu dăruire comunist alGîndurile tînărul interlocutor exprimă, în chip grăitor, simțămintele unanime de stimă și dragoste față de iubitul conducător al națiunii, față de strălucita sa activitate revoluționară de peste cinci decenii, dedicată cauzei libertății și fericirii poporului român. Sentimente care aureolează acest August jubiliar, anul 65 al glorioasei existențe a Partidului Comunist Român.Apelez din nou Ia documentarul care fixează reperele prezentului socialist : „Pe harta nomică a județului hova au apărut, în ultimele două ■ decenii, puternice obiective industriale, cum sînt întreprinderea de rulmenți grei din Ploiești, combinatele petrochimice Brazi și Teleajen, întreprinderea de piese turnate din Cimpina, întreprinderea de utilaje pentru prelucrarea cauciucului din Băicoi, Fabrica de elemente de precizie Breaza, întreprinderea de utilaj minier din Fillpeștii de Pădure, moderne unități ale industriei ușoare în orașele Mizil, Urlați, Vălenii de Munte. Au fost date în folosință numeroase obiective de interes social, printre care Spitalul județean și Maternitatea din Ploiești. Spitalul orășenesc din Cîmpina, Spitalul și

și să muncim pentru viitorul patriei", mărturisite de

nostru eco- Pra-

Policlinica C.F.R. din Ploiești, Institutul de petrol și gaze, Sala sporturilor din Ploiești, numeroase școli, grădinițe și cămine, importante obiective au sporit baza materială a turismului și sportului"....în fața întreprinderii de mecanică fină din Sinaia îl întîlnesc pe Muncii Socialiste, Boghici, pe care să-mi acum, muncă ___ ______ ,dezvoltarea în continuare a acestei prestigioase unități. Răspunsul vine spontan : „In plin progres. Mecanica fină este pe mîini bune. Am trăit prin proprie experiență felul cum, de la producători de cule și șuruburi, am ajuns mărăm printre firme din Europa duc utilaje de o tehnicitate. Este, rerea mea, o uzină cu valoare de simbol pentru saltul uriaș făcut de industria Prahovei și a întregii Românii socialiste".Din uzină, zeci de muncitori și muncitoare se îndreaptă spre poartă. S-a încheiat o zi, o nouă zi de muncă rodnică. O zi obișnuită, una dintre doar cele 15 cîte îi trebuie astăzi județului Prahova ca să realizeze întreaga producție a anului 1938. Comparație e- locventă pentru a ilustra dezvoltarea județului in anii cei mai rodnici ai noii sale deveniri, anii epocii de mărețe înfăptuiri revoluționare care poartă numele inspiratului ctitor de țară nouă, Nicolae Ceaușescu. Ceea ce odinioară, în sumbrele celule ale Doftanei, gîndea vizionar, pentru binele patriei și poporului, tînărul și neînfricatul revoluționar Nicolae Ceaușescu, constituie astăzi o realitate însuflețitoare, viața liberă și demnă pe care o trăiește națiunea noastră socialistă.

alte care tehnico-
Eroul Aurel îl rog spună cum vede după o viață de dăruită uzinei,

să ne nu- puținele care pro- asemenea după pă-

SUCEAVA. La Suceava s-a desfășurat, timp de opt zile, concursul muzical de interpretare instrumentală „Ciprian Porumbescu". Ediția din acest an a reunit aproape 200 de copii din toată țara. Concurenții și-au demonstrat, cu pasiune, resursele de talent și pregătirea muzicală. în contextul manifestărilor circumscrise concursului național, in întreprinderi și instituții, cămine culturale, tabere pionierești, precum și la Complexul memorial „Ciprian Porumbescu" din satul copilăriei compozitorului, au avut loc concerte și recitaluri susținute

CARNET CULTURAL

de participant! și de laureat! ai edițiilor precedente, la care au luat parte numeroși oameni ai muncii. (Sava Bejinariu).BACĂU. împlinirea a 600 de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Mircea cel Mare prilejuiește organizarea în orașele și satele județului Bacău a numeroase mani-

festări cultural-educative. în acest cadru se înscriu și expunerile, dezbaterile și fotoexpozițiile documentare care au avut loc la case de cultură, cluburi muncitorești și cămine culturale. Și-au oameni de știință și Geografi, profesori (Gheorghe Baltă).
dat concursul cultură, mu- de istorie.

VRANCEA. Comuna Paltin a fost gazda primelor manifestări cultural-artistice din cadrul celei de-a XX-a ediții a Festivalului folclorului vrîncean, acțiune ce se va desfășura pe parcursul unei luni de zile în mai multe localități. Programul de debut a cuprins vernisarea unei ample expoziții cu lucrări de artă populară, alaiul portului popular și spectacolul- concurs susținut de formații artistice din Vrancea și din județele invitate la această manifestare. (Dan Drăgulescu).

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII DEMOCRATICE 

Șl POPULARE BURKINA FASO

Domnului căpitan THOMAS SANKARA
Președintele Consiliului Național al Revoluției, 

Președintele Burkinei Faso
OUAGADOUGOUCu ocazia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului prieten din Burkina Faso.Exprim convingerea că, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor noastre, raporturile de prietenie și colaborare dintre țările noastre vor continua să se dezvolte tot mai larg, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste RomâniaȚ---------------------La 5 august, poporul Republicii Democratice și Populare Burkina Fâso, — fosta Voltă superioară — sărbătorește împlinirea a 26 de ani de la proclamarea independenței țării sale. Aniversarea acestui e- veniment memorabil, care a pus capăt dominației coloniale, găsește tînărul stat al Africii occidentale (suprafața — 274 200 , kmp ; populația — 6 550 000 locuitori) in plin efort de lichidare a înapoierii moștenite din trecut și de făurire a unei vieți noi. în principalele orașe, ca și la sate se acționează cu perseverență pentru traducerea in viață a Programului național de dezvoltare, elaborat de noile autorități, care au preluat puterea în urmă cu trei ani. o atenție deosebită fiind acordată agriculturii. Sectorul agricol concentrează 90 la sută din populația țării. El furnizează principalele produse de export, în ultimul deceniu

însă, regiunea Sahe- lului, unde este situată Burkina Faso, a fost bîntuită de o secetă catastrofală care a afectat grav viața oatnenilor și evoluția culturilor. Pentru' a combate efectele dezastruoase ale acestui flagel, numai în anul 1985 s-au realizat, prin mijloace locale, 1 150 puțuri de apă și s-a trecut la construirea de noi baraje și canale de irigații. Cel mai mare dintre viitoarele construcții hidroenergetice va fi barajul Kompienga, cu o capacitate de 1,4 miliarde mc. Totodată, un loc important In cadrul proiectelor de dezvoltare a economiei naționale îl ocupă valorificarea resurselor subsolului. Calea ferată Ouagadougou — Tambo, în curs de construcție, va lega capitala cu centrul minier din nord, ușurînd astfel transportul și comercializarea manga- nului, principala bogăție a țării.In spiritul politicii sale de solidaritate

activă cu popoarele africane, cu toate popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu simpatie eforturile depuse de tînărul stat african pentru . consolidarea indepen- ’ denței și făurirea unei vieți noi. între Republica Socialistă România și Republica Democratică și Populară Burkina Faso s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care cunosc un curs ascendent Un moment de cea mai mare însemnătate în evoluția relațiilor bilaterale l-au constituit convorbirile de la București, din iulie 1984 dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Thomas Sankara. Declarația comună, celelalte documente semnate cu acel prilej au deschis noi perspective conlucrării dintre cele două țări și popoare, in avantajul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„PROBLEMES ECONOMIQUES"

Energia eoliană: 
cercetări și proiecteEnergia eoliană începe să se extindă. In California, de exemplu, 600 de aerogeneratoare cu un diametru de 17 m furnizează 85 MW (s-au prevăzut instalații eoliene cu o putere instalată totală de 1 000 MW la sfirșitul anului 1985). In Danemarca, unde 1 000 de instalații eoliene cu un diametru mai mic de 10 m au fost realizate in decurs de doi ani, autoritățile afirmă că 30 la sută din energia consumată îh țară în viitorii 50 de ani va fi de origine eoliană. Firma americană „Boeing" pune la punct instalații cu un diametru de 80 m (3 MW) și de 92 m (4,5 MW) ; cinci aerogeneratoare de 40 m (1 MW) au și fost instalate. în Canada se prevede realizarea unei instalații eoliene de 7 MW. în ceea ce-i privește pe vest- germani și olandezi, ei lucrează la realizarea unor instalații cu diametrul de 45—50 m. cu o putere de 1,2 MW.„Se constată apariția unei importante piețe în țările industrializate precum și în America de Sud", afirmă Philippe Chartier, director științific al Agenției franceze pentru controlul energiei (A.F.M.E.) O piață in care agenția a hotărît să se implanteze. „Planul eolian, definitivat în 1985, vizează crearea unei activități naționale rentabile, destinate cu precădere exportului, care se sprijină pe tehnologia aeronautică", afirmă Philippe Chartier.In pofida acestor aprecieri optimiste, A.F.M.E. va proceda cu maximum de precauție și va consacra doi ani activității de cercetare și dezvoltare. Ea va colabora cu O.N.E.R.A. (Oficiul Național de Studii și Cercetări Aerospațiale) și se va bucura de sprijinul industriei aerospațiale. Tehnologia aerogenera- toarelor de putere medie este aproape la fel de complexă ca și aceea a elicopterelor sau avioanelor. Se poate face o analogie între metodologia și instrumentele necesare concepției.Cercetările care trebuie efectuate pentru energia eoliană se înscriu, deci, ca o dezvoltare a cunoștințelor dobîndite în domeniul aeronauticii, iar colectivele existente sînt folosite în acest scop. Viteza la capătul paletei atinge 100 m/sec., deci dublu față de un elicopter. O instalație eoliană este un sistem deosebit de instabil. Vâriațiile Vîntului — în ceea ce privește direcția și forța — provoacă solicitări considerabile. Ele dau naștere unor fenomene de rezo

nanță, care propagindu-se pînă la multiplicator, îl'pot, pur și simplu, distruge. Iată de ce calculele in ce privește profilele aerodinamice și structura au fost încredințate unor firme din domeniul aeronautic, care stăpinesc bine tehnologia aliajelor.Concomitent cu fiabilitatea pe plan tehnic, se urmărește să se cîștige și bătălia prețurilor (rotorul reprezintă aproape 40 la sută din prețul unei instalații eoliene). Or, dacă tehnologia aeronautică și-a demonstrat calitățile, ea nu este întotdeauna bine adaptată, in ceea ce privește costurile, la materialele terestre.De fapt, obiectivul prioritar al A.F.M.E. este punerea la punct a unui aerogenerator cu un diametru de 18 m (100 kW), susceptibil să fie racordat la rețea ; energia eoliană este transformată în electricitate și transmisă prin rețeaua electrică alimentată de diverse centrale pe bază de cărbune, combustibil petrolier, forță hidraulică sau nucleară. Asemenea instalații, care concurează direct cu microrețelele diesel alimentate cu combustibil petrolier, vor fi, înainte de a fi propuse la export, instalate cu titlu experimental.Se urmărește o durată de funcționare de 100 000 de ore pentru instalațiile mici și de 150 000 de ore pentru cele mari.Aerogeneratorul de 18 m diametru nu constituie un scop în sine. La actualul nivel al tehnologiei, acest tip de instalație furnizează însă cel mai ieftin kilowat de electricitate. In următorii cîțiva ani, instalațiile cu 40 m diametru vor fi cele mai competitive, iar către 1995, aerogenera- toarele cu mai mulți megawați (100 m diametru) le vor lua locul.Se apreciază că o dată cu realizarea unor instalații de mai mulți megawați cu un diametru de 100 m, prețul kilowatului/oră va scădea la circa 20 de cenți. Dar, la acest nivel al randamentului, nu instalațiile cu două palete cu axă orizontală vor înregistra cele mai bune rezultate. In consecință, eforturile se vor concentra asupra aerogeneratoarelor cu axe verticale (un ax central servește ca sprijin pentru doi rotori curbați, ansamblul semănînd cu un enorm bătător de ouă), a căror tehnologie nu este încă perfect stăpînită. Pentru diametre de 100 m și mai mari ele ar putea fi mai ușoare decît instalațiile clasice — prețul de cost mai ieftin și deci și rentabilitatea sporită.
INFORMAȚII SPORTIVE• La Nottingham, în Anglia, va avea loc între 18 și 24 august campionatul mondial de canotaj academic, competiție la care și-au anunțat participarea sportivi și sportive din numeroase țări, între care și România. La această ediție a întrecerilor, țara noastră va fi reprezentată, la feminin, de Marioara Popescu (la schif simplu), de echipajele de schlf 2 rame (Rodica . Arba, Olga Homeghi), 2 vîsle (Elisabeta Lipa, Veronica Gogeanu), 4 plus 1 rame, 4 plus 1 vîsle și 8 plus 1, iar la masculin de schifurile de 2 rame fără cîrmaci (Vaier Toma, Petru Io- sub) și 2 plus 1 rame (Vasile Tomo- ioagă, Dimitrie Popescu și N. Lupu- lescu).• Sezonul intern la hochei pe gheață debutează anul acesta, în perioada 10—17 august, cînd, Ia Gheor- gheni, se va desfășura „Cupa 23 August", la care vor participa formațiile Steaua București, Sport Club Miercurea Ciuc, Dunărea Galați și Viitorul Gheorgheni. In continuare, o serie de echipe fruntașe din țara noastră vor fi prezente la turnee, in U.R.S.S. și Cehoslovacia, iar între 1 și 7 septembrie, o selecționată divizionară va lua parte la puternicul turneu internațional organizat de ziarul „Sovetski Sport".• La Perugia (Italia), în turneul

pentru locurile 5—8 din cadrul campionatelor europene de baschet pentru junioare, selecționata României a Învins cu scorul de 43—38 formația Olandei, iar reprezentativa Franței a dispus cu 77—74 de echipa R.F. Germania. Intr-un meci con- tînd pentru grupa semifinală, echipa U.R.S.S. a întrecut cu scorul da 79—47 formația Poloniei.• Cea de-a treia partidă a meciului pentru titlul mondial de șah dintre marii maeștri sovietici Gări Kasparov și Anatoli Karpov s-a încheiat remiză la mutarea 35-a. Scorul se menține egal (1,5—1,5 puncte).• Proba feminină de 200 m liber, din cadrul Balcaniadei de natație de la Sofia, a revenit înotătoarei românce Stela Pura, în 2’01”07/100. Au mai obținut victorii pentru echipa română Anca PătrășcoiU — la 200 m spate (2’13”17/100), Noemi Lung — la 400 m mixt (4’43”46/100) și formația de ștafetă 4X200 m liber (în 8T8”10/100).• Proba de sabie pe echipe, din cadrul campionatelor mondiale de scrimă de la Sofia, s-a încheiat cu victoria echipei U.R.S.S., care a întrecut în finală cu 9—4 formația Poloniei. Medalia de bronz a revenit selecționatei Bulgariei, care a ciștigat întilnirea cu reprezentativa Ungariei.
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Inițiativele și demersurile președintelui 
Nicolae Ceaușescu — acțiuni de amplu 
ecou în conștiința contemporaneității

Activitatea neobosită pe plan international o 
României socialiste, inițiativele și demersurile 
constructive ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
consacrate opririi evoluției primejdioase a eve
nimentelor spre confruntare și război, afirmării 
unei politici noi de înțelegere, destindere, co

laborare, înfăptuirii unui program complex de 
dezarmare, care, punind accentul principal pe 
dezarmarea nucleară, sâ aibă, totodată, in ve
dere reducerea armelor convenționale și a celor 
chimice, a efectivelor și cheltuielilor militare,

lint In continuare amplu reflectate de mijloa
cele de informare in masă din diferite țări.

Semnificative lint in această privință și arti
colele recent apărute in ziare din Bangladesh, 
Italia, Turcia, din care reproducem largi extrase r

„România: un rol deosebit de activ 
în viața internațională"In articolul intitulat „Orientări ale politicii externe a României", apărut in ziarul „DAILY CAPITAL NEWS", din Bangladesh, se relevă faptul — amplu recunoscut astăzi pe planetă — că „României— țară care joacă un rol dintre cele mai active $1 originale in viața internațională — conștiința epocii contemporane îi acordă o ■naltă apreciere". „Glasul României este ascultat cu interes ori de cite ori omenirea este nevoită să facă față unei noi probleme majore, cu implicații Ia scară mondială, luările sale de poziție fiind primite cu respect și considerație— scrie cotidianul din Bangladesh. Se vorbește despre poziția originală a României pe plan mondial, deoarece ea întreține relații bune cu diverse țări indiferent de sistemul lor social, de mărime sau poziție geografică, inclusiv cu state aflate in conflict. Explicația — scrie ziarul — este destul de simplă, ca în cazul tuturor marilor adevăruri. într-o perioadă atît de complexă și contradictorie — cînd punțile înțelegerii între state sint atît de des rupte — România edifică și consolidează astfel de punți. Această vocație pentru construcție, specifică diplomației românești — subliniată de o concepție clară asupra unor probleme internaționale, imprimată de președintele Nicolae Ceaușescu în politica externă — explică «miracolul» impresionantului edificiu al actualelor relații externe ale României".„Ceea ce conferă stabilitate șl trăinicie acestor relații este faptul că ele se bazează pe principii ferme pentru a căror generalizare România depune eforturi susținute : deplina egalitate în drepturi, respectarea independenței naționale și suveranității, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, respectarea dreptului fiecărui popor de a hotărî în mod liber propria cale de dezvoltare", scrie ziarul din Bangladesh. Arătînd că România „a fost un susținător al dezbaterilor în diferite foruri pentru includerea acestor principii în documente internaționale. pentru explicarea conținutului lor. a căilor și mijloacelor de a asigura stricta lor respectare în relațiile dintre state". „Daily Capital News" scrie : „Este bine cunoscut faptul că, ori de cite ori aceste norme au fost încălcate intr-o parte sau alta a lumii, ori de cite ori un popor a fost lipsit de dreptul de a fi liber în propria țară, România a apărat energic noile principii, cerînd stricta lor respectare de către toate statele".„De două decenii președintele Nicolae Ceaușescu insistă pentru aplicarea noilor principii în relațiile dintre state. In concepția României, vechiul sistem de relații. depășit din punct de vedere istoric — bazat pe o profundă inechitate, pe «dreptul» celui puternic asupra celui slab — este condamnat să dispară, restructurarea sa, introducerea unor noi principii fiind o lege implacabilă a vieții internaționale. în concepția românească importanța acordată noilor principii decurge din faptul că ele nu înseamnă numai garantarea coexistenței pașnice, dar | oferă soluții, în interesul tuturor popoarelor, la marile probleme care preocupă lumea contemporană".Relevînd, în continuare, că, pe baza acestor principii consecvente, „România și-a dezvoltat an de an relațiile eu celelalte state ale lumii". o atenție specială fiind acordată „dezvoltării relațiilor cu cele

SEMINAR INTERNAȚIONAL. în capitala Indiei continuă lucrările seminarului internațional consacrat împlinirii urnii sfert de veac de la crearea mișcării de nealiniere. La dezbateri — care se desfășoară la Palatul științei din Delhi — participă peste 200 de oameni politici și de știință, scriitori și activiști pe tărîm obștesc din diferite țări. Examinarea activității desfășurate de mișcarea de nealiniere și perspectivele dezvoltării ei constituie principalele puncte înscrise pe agenda reuniunii.LA TOKIO a avut loc o intîl- nire a primului ministru, Yasuhiro Nakasone, cu un grup de tineri fizicieni niponi, care s-au pronunțat împotriva participării Japoniei la „Inițiativa de apărare strategică". Cererea lor este sprijinită de oameni de știință de la 23 mari universități din țară.CONVORBIRI. Primul ministru sudanez, Sadik El-Mahdi, s-a în- tilnit și a avut convorbiri cu colonelul John Garang, liderul principalei grupări de opoziție din sudul Sudanului, informează agențiile 

lalte țări socialiste, în primul rînd cu statele vecine, pornind de la ideologia comună, precum și de Ia o serie de interese și preocupări comune", ziarul din Bangladesh scrie că „binecunoscuta poziție consecventă a României in ceea ce privește necesitatea de a depăși divergențele care apar între unele state socialiste, pentru consolidarea unității lor" a fost deplin confirmată de „ultimele evoluții în direcția normalizării relațiilor dintre țările respective".„Preocupările comune pentru o dezvoltare economică și socială rapidă într-o lume a egalității, în care să dispară prăpastia dintre bogați și săraci, apropie România de marele grup al țărilor nealiniate și în curs de dezvoltare — subliniază în continuare articolul. în virtutea unei comunități de interese, ea acționează pentru extinderea colaborării cu aceste state, participă la activitatea „Grupului celor 77“ și a mișcării de nealiniere". Iar tabloul politicii dinamice de dezvoltare a relațiilor externe este completat „prin acțiuni întreprinse de-a lungul anilor pentru extinderea continuă a colaborării cu țările capitaliste dezvoltate".O deosebită atenție se acordă în articol faptului că, în politica și activitatea sa internațională. România acordă un rol primordial problemei salvgardării păcii. „De- monstrind această opțiune cardinală. scrie „Daily Capital News", președintele Nicolae Ceaușescu subliniază corelația intrinsecă între politica internă și cea externă a țării, între obiectivele foarte serioase pe care România și-a propus să le înfăptuiască pentru creșterea continuă a nivelului de bunăstare și civilizație și asigurarea unui climat extern de liniște și securitate — necesitate vitală pentru realizarea obiectivelor propuse. Această condiționare reciprocă este valabilă pentru orice popor animat de asemenea aspirații. De aceea, încetarea cursei înarmărilor, înlăturarea pericolului nuclear și înfăptuirea dezarmării constituie, în concepția României, problemele fundamentale ale lumii contemporane".„Cronica acestui sfîrșit. de mileniu — scrie „Daily Capital News" — va înregistra, fără îndoială, faptul că, în timp ce pe teritoriul Europei, saturat de material fisionabil, au început să fie amplasate noi rachete cu rază medie de acțiune, România a făcut apel la rațiune și luciditate. Ea a salutat convorbirile sovieto-americane în domeniul armamentelor nucleare și cosmice, înțelegerile de principiu convenite Ia reuniunea la nivel înalt de la Geneva.Desigur, dat fiind că problemele păcii, dezarmării, eliminării armelor nucleare, încetării militarizării spațiului cosmic și dezarmării in general sint probleme care interesează în mod direct și vital toate statele, indiferent de mărimea, sistemul social sau poziția lor geografică, ele sint nu numai îndreptățite, dar au și datoria de a-și exprima în mod clar poziția, astfel incit să contribuie la eforturile vizînd încetarea cursei înarmărilor și înlăturarea pericolului nuclear pentru salvgardarea păcii;România a considerat și consideră că toate statele continentului, în primul rind statele membre ale N.A.T.O. și ale Tratatului de la Varșovia, trebuie să sprijine și să aducă o contribuție activă, să participe, într-un cadru adecvat, la negocierile asupra unui acord privind eliminarea armelor nucleare din Europa".
E DE PRESA
scurt

M.E.N. și M.A.P. Cu prilejul unei conferințe de presă desfășurate în capitala Etiopiei, premierul sudanez a declarat că întrevederea cu Garang reprezintă un pas înainte. A fost programată o nouă reuniune pentru 5 august, adaugă agenția M.E.N.RELAȚII. Președintele Guatema- lei, Vinicio Cerezo, a anunțat, la o conferință de presă, că țara sa va relua relațiile diplomatice cu Belize. urmind ca in capitalele celor două state să fie deschise consulate. Relațiile fuseseră rupte în 1962 de conducătorii guatemalezi, după ce Belize și-a cîștigat independența politică. .ȘOMAJ. In luna iulie, numărul șomerilor din Statele Unite era de 8.19 milioane persoane, a anunțat

In Încheierea articolului, referin- du-se la necesitatea stringentă a reglementării conflictelor din lume, „Daily Capital News" scrie: „poziția României este bine cunoscută în această privință. In orice împrejurări — indiferent că este vorba de Orientul Mijlociu, zona Golfului, Cornul Africii, America Centrală sau Asia de Sud-Est — România s-a pronunțat și se pronunță pentru soluționarea conflictelor numai și numai pe calea tratativelor, ca singurul mijloc de a evita suferințele, distrugerea de bunuri și (vărsările de singe. Inițiativa românească adoptată în unanimitate la sesiunea jubiliară a O.N.U. din 1985 — Apelul Solemn și Angajamentul Solemn al sta-
„Cu stăruință pentru promovarea 

relațiilor de bună vecinătate"Un amplu articol despre politica externă a României publică și săp- tămînalul italian „SETTEGIORNI", care scrie : „România consideră în mod realist că pacea este o problemă globală, acordînd totodată o importanță foarte mare raportului dintre general și particular. Din această perspectivă, România, președintele ei, Nicolae Ceaușescu, acționează permanent pentru realizarea în Balcani a unei zone fără arme nucleare sau chimice și fără baze militare străine". Referindu-se la poziția României în Balcani, săptămînalul apreciază : „Desigur, problemele sint complexe chiar și în această zonă a Europei, în care există încă disensiuni, controverse între unele țări asupra unor aspecte de interes major. Dar România consideră că este în interesul tuturor statelor din regiune să fie depășite divergentele, să se acționeze în deplină unitate pentru ca Balcanii, regiune considerată odinioară «butoiul cu pulbere al Europei», să devină o zonă a păcii, în concepția României, cooperarea balcanică multilaterală nu este îndreptată împotriva vreunui stat sau a unui grup de state, ea nu vizează crearea unor grupări în zonă și nici izolarea țărilor balcanice de celelalte state. Dimpotrivă, asigurarea unor relații optime între țările din zonă ar reprezenta un exemplu concludent de aplicare a prevederilor Actului final de Ia Helsinki"»„Recent — scrie „Settegiorni" — președintele Nicolae Ceaușescu, promotor al inițiativelor de pace și de destindere in Balcani, sublinia că, în actualele împrejurări, s-ar putea întimpla ca situația Europei, încordarea extrem de gravă la care s-a ajuns să exercite anumite influențe negative. Dar, continua președintele României, este în interesul țărilor balcanice să nu se lase influențate de o asemenea si
„Președintele României

— neobosit promotor al cauzei păcii"Sub titlul „O nouă etapă în relațiile turco-române și un președinte iubitor de pace", ziarul turc „BARÎȘ" subliniază că „în dezvoltarea vertiginoasă a relațiilor dintre Turcia și România, înregistrată în ultimii ani, un rol deosebit l-au avut vizitele reciproce ale președinților celor două țări".Evidențiind inițiativele românești în sprijinul edificării unei lumi fără arme și războaie, cotidianul turc, într-un subcapitol sugestiv intitulat „Președintele Ceaușescu — promotor al păcii în Anul păcii", scrie : „Pentru cei care urmăresc evenimentele politice din lume este un adevăr incontestabil faptul că președintele României, Nicolae Ceaușescu, a luptat întot

Ministerul american al Muncii. Comunicatul menționat precizează, de asemenea, că șomajul în rîndul populației de culoare se menține foarte ridicat — relatează agenția Associated Press.
GREVA. în Spania s-a desfășurat o grevă de 24 de ore a muncitorilor portuari, declanșată în sprijinul cererilor de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de trai, în semn de protest împotriva unor concedieri ilegale. Au luat parte muncitori din Barcelona, Valencia, Alicante, Malaga, Tarragona și alte porturi.
CONFERINȚA. în capitala Republicii Congo — Brazzaville — s-au încheiat lucrările conferinței sindicale africane. Documentul final subliniază necesitatea renego- 

teior de a înceta acțiunile armate pentru a trece la o reglementare politică a diferendelor dintre ele — ilustrează spiritul acestei poziții de principiu.In întreaga sa activitate internațională România este călăuzită de convingerea că reglementarea problemelor majore și complexe cu care se confruntă omenirea în pragul viitorului mileniu necesită, mai mult ca oricînd, eforturi unite din partea tuturor statelor și popoarelor, în numele scopului comun al eliminării pericolelor cu care se confruntă omenirea, în primul rînd al celui mai grav pericol — distrugerea nticleară — în numele aspirației comune de pace, colaborare și progres".

tuație ; dimpotrivă, ele trebuie să-și intensifice colaborarea și să acționeze pentru îmbunătățirea continuă a relațiilor dintre ele, pentru a contribui, astfel, la depășirea situației dificile din Europa, din cadrul relațiilor Est-Vest și, în același timp, la dezvoltarea colaborării, a bunei vecinătăți, pentru realizarea de noi înțelegeri care să dezvolte relații de prietenie și cooperare, pentru a crea condițiile necesare făuririi in Balcani a unei zone fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine. In ceea ce o privește, România va continua să acționeze in această direcție, arăta președintele Nicolae Ceaușescu".Arătînd că, in cadrul acțiunilor desfășurate sub egida Anului Internațional al Păcii, România a dat în acest sens un exemplu de înțelegere concretă a responsabilităților ce-i revin ca țară situată în această parte a Europei, săptămînalul italian scrie : „Declarația-Apel a președinților Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov vizează realizarea in Balcani a unei zone a păcii, în care să nu existe nici arme nucleare, nici arme chimice. în acest spirit, România acționează și se pronunță consecvent pentru dezvoltarea de relații cu toate statele din zonă, pe baza principiilor dreptului internațional, pentru promovarea unor acțiuni atît la nivel guvernamental, cît și neguvernamental, inclusiv o conferință la nivel înalt a țărilor balcanice".„Strategia păcii in concepția României, a președintelui ei, Nicolae Ceaușescu — se arată în încheiere — nu poate fi separată de strategia viitorului. Omenirea dorește un vlitdr prosper, dar acest viitor va putea fi asigurat numai într-o lume fără arme nucleare, fără arme în general, intr-o lume a colaborării și păcii".
deauna pentru dezarmare și pace, în toate forurile internaționale, în special la O.N.U., președintele Ceaușescu a militat pentru încetarea războaielor șl instaurarea păcii, depunînd mari eforturi pentru eliminarea tuturor armamentelor, în special a celor nucleare, atît din Balcani, cît și din întreaga lume". Arătînd, apoi, că „și președintele Turciei, Kenan Evren, este alături de cei care luptă pentru pace" și stăruind asupra bunelor relații ro- mâno-turce, ziarul remarcă : „Pornind de la aceste considerente, este neîndoielnic că frecventele întîlniri dintre cei doi președinți vor contribui la realizarea de noi pași pe calea păcii". (Agerpres)
cierii termenelor de rambursare a creditelor primite de statele africane, fapt care ar contribui la îmbunătățirea situației economice a țărilor de pe continent. Totodată, participanții au propus anularea completă a datoriilor externe ale celor mai sărace state africane.UN MAGISTRAT AL CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE DIN COLUMBIA, Hernando Baqeuro Bor- da, a fost ucis în cursul unui atentat care a avut loc pe o stradă din Bogota. Asasinii au dispărut de la locul crimei. Asasinatul a fost denunțat de guvernul columbian și de Curtea Supremă. Hernando Borda, relevă agențiile de presă, era unul dintre magistrații care se ocupau cu activitățile juridice legate de combaterea traficului de stupefiante.INUNDAȚII. Districtul Chapai- nawabganj, situat la 270 km nord de Dhaka, este puternic afectat de inundații. Apele rîului Padma au ieșit din matcă, lăsînd fără adăpost două mii de persoane și inundînd parțial locuințele altor 50 000 de locuitori.

„Forum pentru pacea și 
suveranitatea popoarelor 

din America Centrală"CIUDAD DE PANAMA 2 (Agerpres). — In capitala Republicii Panama s-au încheiat lucrările „Forumului pentru pacea și suveranitatea popoarelor din America Centrală", desfășurat din inițiativa centrelor de cercetare științifică din numeroase țări latino-americane și a organizațiilor propresiste și obștești din țara gazdă. în „Declarația pentru pace", adoptată de participant, se subliniază necesitatea încetării politicii intervenționiste a S.U.A., care prin acțiuni politice, economice și militare împiedică reglementarea pe cale politică a stării conflictuale din A- merica Centrală. Documentul final adresează un apel la unirea eforturilor în favoarea consolidării păcii în această regiune, pentru slăbirea încordării internaționale, pentru sprijinirea eforturilor statelor membre ale „Grupului de la Contadora" de reglementare negociată a crizei din zonă.MANAGUA 2 (Agerpres). — La Managua a luat sfîrșit cea de-a IX-a întîlnire a tineretului antifascist și antiimperialist — anunță agenția E.F.E. La încheierea celor zece zile de manifestări, găzduite de capitala Republicii Nicaragua, comitetul pregătitor al întîlnirii a dat publicității o rezoluție de sprijin cu lupta poporului nicaraguan. Totodată, documentul lansează un apel la solidaritate internațională cu proletariatul și poporul nicaraguan. Comitetul pregătitor s-a pronunțat pentru proclamarea unei Zile de solidaritate cu poporul acestei țări centro-ameri- cane.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Evoluția situației din Liban
• Convorbirile vicepreședin

telui S.U.A. la AmmanBEIRUT 2 (Agerpres). — Situația din capitala Libanului cunoaște din nou momente de tensiune ca urmare a sporirii numărului de incidente. După cum relevă agențiile KUNA și U.P.I., în partea de est a Beirutului s-a produs o puternică explozie, care s-a soldat, după un ultim bilanț, cu moartea unei persoane și rănirea altor 27. O încărcătură detonantă a explodat într-o zonă de intens trafic comercial. Au fost avariate cîteva clădiri și automobile. Totodată, au fost semnalate tiruri de armă automată pe linia de demarcație dintre cele două sectoare ale capitalei. Agenția France Presse relevă că numărul morților pe parcursul unei săptămîni se ridică la 7, iar cel al răniților la 62.După cum informează agențiile internaționale de presă, în sudul Libanului au fost semnalate noi acțiuni ale rezistenței libaneze împotriva trupelor de oeupație ale Israelului.AMMAN 2 (Agerpres). — Stmbă- tă s-au încheiat convorbirile dintre regele Hussein al Iordaniei și vicepreședintele american George Bush, care efectuează un turneu în regiune. La sfirșitul ultimei întrevederi cu suveranul iordanian, George Bush a declarat că „nu a fost înregistrat nici un progres sensibil". După cum informează agenția FANA, care citează Ziarul „Al Ahram", George Bush își termină turneul în zonă o dată cu convorbirile, pe care le va avea în Egipt cu președintele Hosni Mubarak.
Conferința 

țărilor O.P.E.C.GENEVA 2 (Agerpres). — în cursul ședinței plenare de sîmbătă a conferinței ministeriale a celor 13 țări membre ale O.P.E.C. a fost evocată posibilitatea organizării unei reuniuni la nivel de șefi de stat — a declarat ministrul iranian al petrolului, Gholamreza Aghazadeh. Această propunere a fost făcută de către comitetul ministerial al Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol ca urmare a faptului că în cadrul consultărilor pe care acest comitet le-a avut cu fiecare delegație în parte în legătură cu propunerea de a se proceda la o reducere voluntară a producției de țiței în școpul controlării prețurilor acestui produs pe piața mondială nu s-a putut ajunge la un acord.Surse ale conferinței ministeriale a O.P.E.C. de la Geneva relevă că este prevăzută în continuare o nouă reuniune plenară pentru continuarea consultărilor asupra ultimelor propuneri ale comitetului format din reprezentanții a cinci țări membre.
Uri accident petrecut 

la o bază militară din R.F.G., 
care s-ar ii putut solda 

cu consecințe catastroiale

Focosul nuclear 
al unei rachete 

lovit de o macaraBONN 2 (Agerpres). — Un accident — care s-ar fi putut solda cu consecințe catastrofale — s-a produs la o bază militară din R. F. Germania în cursul unei operațiuni de întreținere a uneia dintre rachetele nucleare de tip „Pershing I A“. Agențiile internaționale de presă, citind surse militare oficiale vest-germane, precizează că accidentul a intervenit in timp ce militarii demontau piesele componente ale rachetei, iar, ca urmare a unei manevre greșite, focosul nuclear a fost lovit de o macara, căzînd pe platforma de lucru. Ministerul vest-german al Apărării a ținut să sublinieze că incidentul nu s-a soldat cu pierderi de vieți omenești sau scurgeri radioactive. Agenția France Presse amintește totuși, în context, că, la ți ianuarie 1985, trei militari americani au murit în cursul unui exercițiu cu același tip de rachetă nucleară, In cazul recentului accident — precizează Associated Press — „Pershing I A" se afla in stare de alertă, focosul nuclear puțind exploda după 20 de minute.

Consultări in problemele nediseminării armelor nucleareMOSCOVA 2 (Agerpres). — La Moscova a avut loc o nouă rundă de consultări sovieto-americane în problemele nediseminării armelor nucleare. După cum relatează agenția T.A.S.S., în cadrul actualei runde, desfășurată în conformitate cu înțelegerea sovieto-americană la nivel înalt de Ia Geneva, din 21 noiembrie 1985, s-a procedat „ la un amplu schimb de păreri asupra problemelor
TOKIO: Conferința internațională 

\ pentru interzicerea armelor atomiceTOKIO 2 (Agerpres). — Sîmbătă au început la Tokio lucrările Conferinței anuale internaționale pentru interzicerea armelor nucleare, la care participă reprezentanți a numeroase organizații japoneze pentru pace, ai unor organizații pentru pace din alte 33 de state ale lumii și ai unor organizații internaționale.Ordinea de zi a manifestării cuprinde cele mai stringente probleme ale contemporaneității, respectiv cele legate de oprirea cursei înarmărilor, eliminarea pericolului unui
In timp ce Pretoria intensifică măsurile 

represive...PRETORIA 2 (Agerpres). — Guvernul minoritar rasist de la Pretoria a anunțat intrarea în vigoare a unor noi dispoziții legislative de natură să înăsprească legile de excepție. Noile dispoziții acordă șefilor poliției locale prerogative largi — arestarea militanților antiapartheid, impunerea de restricții de circulație în zonele locuite de populația de culoare, interzicerea activităților cu caracter politic și impunerea de restricții pentru presă. Prin aceste dispoziții — notează agenția France Presse — se încearcă să se pună capăt activității antiapartheid care a urmat anulării de către o serie de instanțe judiciare a măsurilor luate la nivel de districte de către șefii poliției locale. Legile reglementînd starea de urgență acordau șefului poliției naționale dreptul de a decide arestări, restricții de circulație, de interzicere a activității politice, prerogative care acum au fost extinse și pentru comisarii de poliție locali.Autoritățile rasiste sud-africane au amenințat că cei 1,3 milioane de muncitori străini din țările vecine vor pierde slujbele și vor fi expulzați
...pe plan internațional 

pentru sancțiuniWASHINGTON 2 (Agerpres). — Comitetul pentru afacerile externe al Senatului S.U.A. a adoptat un proiect de rezoluție, in care se cere instituirea de sancțiuni economice și diplomatice împotriva Africii de Sud — transrhit agențiile internaționale de presă. Potrivit documentului, S.U.A. ar urma să suspende orice noi investiții și împrumuturi bancare destinate R.S.A., precum și importurile de cărbune și uraniu provenind din această țară. Se preconizează, de asemenea, încetarea importurilor de minereuri strategice, diamante, oțel, textile și alte produse de proveniență sud-africană. In motivația care însoțește proiectul se cere eliberarea tuturor deținuților politici, inclusiv a liderului majorității de culoare Nelson Mandela, ridicarea stării de urgență și a interdicției activității grupărilor politice.Guvernatorul statului Connecticut, William O’Neil, a hotărît să suspende imediat investițiile acestui stat în capital acordat companiilor americane care Întrețin relații economice, comerciale sau financiare cu Africa de Sud. El a precizat, de asemenea, că preconizează retragerea capitalului statului Connecticut la aceste firme — în valoare de 562,6 milioane dolari — în condițiile îp care guvernul de la Pretoria nu procedează la abolirea sistemului de apartheid.LONDRA 2 (Agerpres). — Un grup al Partidului conservator britanic, în rîndul căruia se află mai mulți miniștri din cabinetul condus de
F.M.I. evidențiază: situația țărilor în curs de dezvoltare 

s-a deteriorat în comerțul mondialWASHINGTON 2 (Agerpres). — Valoarea comerțului mondial a înregistrat o creștere modestă în 1985, determinată de încetinirea considerabilă a ratei de expansiune a co- merțultii statelor industrializate șl deteriorarea situației țărilor în curs de dezvoltare în comerțul mondial — se arată într-un raport al F.M.I., dat publicității la Washington. Documentul arată, totodată, că schimburile - comerciale dintre statele industrializate și cele în curs de dezvoltare s-au redus anul trecut, în timp ce comerțul între țările bogate 
a continuat să crească.Potrivit datelor F.M.I., valoarea exporturilor mondiale a crescut cu

„Datoria externă — f rină In calea progresului 
Americii Latine1*CIUDAD DE MEXICO 2 (Agerpres). — Criza provocată de datoria externă a Americii Latine este în prezent o criză a dependenței și servitutii. Tocmai de aceea este necesar să se adopte o decizie politică de către întregul continent și nu să se definească doar dificultățile, a declarat, într-un interviu acordat ziarului mexican „Excelsior", președintele Perului, Alan Garcia. Atît timp cît țările latino-americane nu găsesc și nu aplică în mod operativ 

legate de întărirea și asigurarea unui regim internațional eficient de nediseminare a armelor nucleare, precum și asupra aspectelor vizînd crearea unui sistem internațional de dezvoltare a energeticii nucleare in scopuri pașnice. Părțile, precizează agenția citată, au convenit să continue consultările în legătură cu aceste probleme.

război nuclear și lichidarea tuturor armelor de nimicire în masă.In același timp, participanții la Forumul internațional de la Tokio pentru interzicerea armei nucleare și-au exprimat preocuparea față de programul „Inițiativa de apărare strategică", cunoscut și sub numele de „războiul stelelor". Ei s-au referit la necesitatea atragerii oamenilor de știință japonezi la lupta împotriva militarizării spațiului cosmic, a informării opiniei publice asupra consecințelor plasării de arme în Cosmos.

dacă țările occidentale recurg Ia sancțiuni economice împotriva Republicii Sud-Africane, relevă agențiile Reuter și A.F.P., citind o declarație a ministrului muncii in guvernul de la Pretoria. In R.S.A. însă continuă concedierea in masă a muncitorilor de culoare, sub învinuirea de a fi participat la acțiuni revendicative. Din rîndul acestora poliția a arestat, recent, 52 de femei și 67 de bărbați — informează agenția France Presse.HARARE 2 (Agerpres). — Invo- cînd „dreptul de a-și apăra comerțul și industria", guvernul sud-african a anunțat introducerea unui permis special de import asupra bunurilor provenind din Zimbabwe, anunță agenția Taniug, citind agenția de presă sud-africană S.A.P.A. Hotări- rea regimului minoritar rasist de la Pretoria de a introduce acest permis special de import este indreptată direct împotriva economiei naționale a statului independent Zimbabwe, unul din inițiatorii cererii de a se impune sancțiuni obligatorii împotriva regimului minoritar rasist de la Pretoria, în vederea accelerării schimbărilor în R.S.A. și a abolirii apartheidului în această țară.
se amplifică acțiunile 

împotriva R.S.A.Margaret Thatcher, a cerut să fie adoptate sancțiuni substanțiale împotriva Africii de Sud, informează agenția France Presse. După cum se știe, guvernul Marii Britanii a refuzat să aplice sancțiuni economice împotriva guvernanților de la Pretoria.LONDRA 2 (Agerpres). — Primul ministru al Indiei, Rajiv Ghandi, s-a pronunțat pentru convocarea unei conferințe extraordinare a Common- wealthului dacă reuniunea la nivel înalt a celor șapte țări membre, care se va desfășura începînd de duminică la Londra, în problema sancțiunilor împotriva regimului minoritar rasist de la Pretoria nu va da rezultate.Intr-um interviu acordat B.B.C.- ului, premierul indian a precizat că în cadrul reuniunii de la Londra va cqndamna în mod ferm poziția Marii Britanii, al cărei guvern refuză impunerea de sancțiuni împotriva R.S.A.HAGA 2 (Agerpres). — Guvernul Olandei va acționa de unul singur și va adopta sancțiuni împotriva Africii de Sud, dacă statele membre ale Pieței comune nu vor conveni să sancționeze R.S.A. — a declarat pri-» mul ministru olandez Lubbers. O decizie definitivă în acest sens va fi amînată pînă cînd „cei 12“ vor audia raportul ce va fi prezentat de ministrul de externe al Marii Britanii, Geoffrey Howe, în legătură cu recenta sa misiune la Pretoria.

unu la sută, respectiv’ cu 20 miliarde de dolari. Valoarea importurilor a înregistrat o creștere de 43 miliarde de dolari, ceea ce echivalează cu o majorare de aproximativ doi la sută. Statisticile F.M.I. indică agravarea în continuare a situației țărilor în curs de dezvoltare în comerțul internațional, ceea ce relevă din nou necesitatea intensificării eforturilor pentru o nouă ordine economică internațională. Astfel, in timp ce exporturile statelor industrializate au crescut cu 3 la sută, iar importurile cu 3,9 la sută, țările în curs de dezvoltare s-au aflat în situația de a-și reduce exporturile cu 4,5 la sută și importurile cu 1,3 la sută.

măsuri cu caracter popular, justificate, care să conducă la protejarea economiilor lor naționale, a dezvoltării lor economico-sociale, criza va continua să erodeze sistemele democratice din aceste state, a afirmat președintele Garcia. Actuala situație, a spus în continuare Alan Garcia, survine ca rezultat al blocării dialogului Nord-Sud, al lipsei de dialog între țările dezvoltate și cele In curs de dezvoltare.
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