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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit marți, in stațiunea Neptun,

pe Maurice Bassous, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în
calitate de ambasador extraordinar

șl plenipotențiar al Republicii Liban
în țara noastră. (Continuare în pagina
a V-a).
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IN ZIARUL DE AZI:
• O politică de pace,
colaborare și înțelegere,
consecvent
promovată
de România socialistă,
de președintele Nicolae
Ceaușescu ® Rubricile
noastre: Viața de partid;
Festivalul național „Cîntarea României" ; Fap
tul divers ; Sport.
Galațiul, orașul siderurgiștilor, la noile cote ale urbanizării

înnoirea produselor,,
■ preocupare permanentă
O expoziție organiza
tă la intrarea în unita
te prezintă vizitatorilor
noile produse realizate
de muncitorii, inginerii
și tehnicienii întreprin
derii metalurgice din
Bacău
în întrecerea
desfășurată în cinstea
zilei de 23 August. Nu
mărul mare al expona
telor constituie o dova
dă că in această unitate
ritmul de apariție a
noutăților tehnice este
deosebit de ridicat. De
la începutul anului și
pînă acum au fost rea
lizate aproape 70 de
produse noi. Recent, a
fost prezentat spre omologare primul lot de
produse de înaltă pre
siune, realizate prin
turnare și construcție
sudată. Este vorba des
pre rdbineț-ii de tip flu
ture, folosiți în indus- ,
tria energetică. Ei poar
tă semnătura specialiș
tilor de la filiala' din
Bacău a Institutului de
proiectări și construcții
de utilaj petrolier și a
muncitorilor din cadrul
secției de montaj, con
dusă de subinginerul
Adam Lupașcu. Sînt
produse . .moderne, de
înaltă
tehnicitate și
competitive, care vor fi
livrate
beneficiarilor
chiar în cursul acestei
luni. Tot in luna august
va fi finalizată o altă
premieră tehnică de
mare importanță : condensomatele necesare în
industria zahărului. In
ginerul A. I-Ianec, ajutat
de maistrul Constantin

Niță, lucrează acum la
realizarea primelor 20
de bucăți, care vor fi li
vrate Fabricii de zahăr
din Sascut.
Merită să evidențiem
că la întreprinderea
metalurgică din Bacău
mai mult de o treime
din producția acestui an
o reprezintă produsele
noi și modernizate. In
ginerul Gheorghe Rădăvoi, care răspunde de

La întreprinderea
metalurgică
Bacău

Concepute de specia
liștii și muncitorii bă
căuani, noile produse se
realizează Ia un nivel
tehnic superior, cu un
consum de metal mai
mic de 2—3 ori față de
produsele similare fa
bricate pînă acum. De
la începutul anului și
pînă în prezent s-a eco
nomisit, numai pe această cale, o cantitate
de peste 100 de tone de
metal.
Inginerul-șef al între
prinderii, tovarășul Cor
nel Popa, ne-a prezen
tat și alte date semnifi
cative pentru modul în
care colectivul de aici
întimpină marea noastră
sărbătoare națională: de
la începutul anului și
pînă acum au fost rea
lizate peste plan pro
duse în valoare de pese
te 2 milioane lei ; toate
contractele încheiate cu
partenerii externi au
fost onorate înainte de
termen ; cheltuielile la
1 000 lei producție-mar
fă au fost reduse cu 13
lei, beneficiul suplimen
tar înregistrat se. ridică
la 22 milioane lei.
Sînt succese care de
monstrează
dl
din
plin
. responsabilitatea
. i muncitorească a metalurgiștilor din Bacău pentru
realizarea și depășirea
planului pe acest an,
pentru creșterea conti
nuă a eficienței econo
mice.

introducerea tehnicii noi
în întreprindere, ne-a
informat că, pentru a
satisface cerințele bene
ficiarilor interni și ale
partenerilor externi, la
ora actuală sînt în curs
de asimilare peste 40 de
noi produse. La turnă
torie, bunăoară, munci
torii conduși de mais
trul principal Mihai Caraiman au introdus în
fabricație o gamă largă
de produse necesare
lucrărilor de irigații și
îmbunătăți;’! funciare
î----'------;
la prelucrări și montaj,
inginerul Ilie Pașcu si
formațiile sale lucrează
la realizarea primelor
reductoare de presiune,
a clapeților de reținere
ebonitați, precum și a
robineților cu manșon
deformabil. Alte 30 de
noi produse vor fi asi Gheorghe BALTA
milate pînă la finele corespondentul
■ „Scînteii"
anului.

CĂLĂRAȘI : Producție suplimentară, eficiență sporită
Desfășurînd larg întrecerea socialistă,
oamenii muncii de la Combinatul side
rurgic din Călărași obțin realizări toț
mai mari pe care le dedică apropiatei
sărbători de la 23 August. Astfel, nu
mai la producția-marfă industrială eiraportează o depășire de peste 45 mi
lioane lei și 4 223 tone oțel laminat
peste plan.
în cinstea aceluiași eveniment, colec
tivul de oameni ai muncii de la Fila.
tura Oltenița a depășit planul la producția-marfă industrială cu peste 10 mi-

lioane lei. La aceasta se adaugă și re
zultatele la ceilalți principali indicatori
economici : reducerea cheltuielilor ma
teriale la 1 000 de lei cu aproape 425 lei,
depășirea planului la producția netă cu
15,2 milioane lei, iar la producția fizică
cu 23 milioane lei.
O depășire de peste 10 milioane lei
la indicatorul producție-marfă indus
trială au obținut și oamenii muncii de
la întreprinderea de construcții de nave
și piese turnate Oltenița. (Rodica Simionescu, coresp. „Scînteii").
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ÎN EXERCITAREA AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI

Răspunderea colectivă-strîns împletită
cu răspunderea personală
„Să acționăm pentru îmbinarea mai bună a răspunderii colective
cu răspunderea personală în muncă!... Cu cît sînt mai puternice conducerea și răspunderea colectivă, cu atît trebuie să crească și mai
mult răspunderea fiecăruia pentru felul în care își îndeplinește însărcinările încredințate de colectivul în care își desfășoară activitatea".
NICOLAE CEAUȘESCU
Rostim simplu unul din marile
adevăruri ale României socialiste :
în sistemul democrației noastre,
fiecare om al muncii, do, Ia mun
citor și pînă la ministru, conduce,
decide, acționează. Este una dintre
realitățile fundamentale, tonifianta
ale largului nostru democratism,
promovat și perfecționat cu o con
secvență nestrămutată de condu
cerea partidului, de secretarul său
general,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. Desigur, atingerea aces
tui înalt nivel în afirmarea demo
crației noastre socialiste, cu rezo
nanțe complexe în transformarea
revoluționară a întregii societăți,
nu s-a înfăptuit dintr-o dată, ci
este rezultatul unui amplu proces
istoric, din care se detașează stră
lucitor Congresul al IX-lea al
partidului. în acest proces s-au
afirmat, ca o componentă esențială
a democrației muncitorești, revolu
ționare, formele instituționalizate
de conducere colectivă a diferite
lor domenii de activitate, atît la
nivel microeconomic, cit și la nivel
macroeconomic, forme ce au des
chis o nouă perspectivă funcțiilor
democrației, imprimindu-Ie un pro
nunțat specific românesc și ofe
rind rnfișcării revoluționare inter
naționale o valoroasă experiență.

faptei, care să lase drum liber do
afirmare tuturor ideilor novatoa
re, dar să și asigure înfăptuirea
lor neabătută. înțelegem mai bine
de ce, una din ideile fundamenta
le, de o deosebită'importanță' și
actualitate, formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta Con
sfătuire de lucru pe problemele
muncii organizatorice și politicoeducative a constituit-o tocmai
această relație fundamentală din
tre conducerea și răspunderea co
lectivă, asumată prin formele de
mocrației noastre muncitorești, re
voluționare și răspunderea perso
nală.
„Munca ți răspunderea colectivă
nu presupun, in nici un fel, dimi
nuarea răspunderii personale în
muncă — sublinia secretarul gene
ral al partidului în cuvîntarea
rostită la consfătuirea de lucru de
la Mangalia. Dimpotrivă, cu cit sînt
mai puternice conducerea și răspun
derea colectivă, cu atît trebuie să
crească și mai mult răspunderea
fiecăruia pentru felul în care își în
deplinește însărcinările încredințate
de colectivul în care își desfășoară
activitatea. Așa cum răspunderea
personală nu diminuează, ci, dim
potrivă, trebuie să ducă la intări-

rea muncii și a răspunderii colec
tive
Instituirea conducerii colective a
răspuns unor cerințe obiective,
stringente, privind perfecționarea
formelor și metodelor de conducere
în economie inițiate după Congre
sul al IX-lea. Viața a dovedit că
un singur om, oricît de competent
ar fi, nu poate asigura singur re
zolvarea problemelor atît de com
plexe pe care le ridică gospodări
rea, administrarea și conducerea
întreprinderilor moderne, a centra
lelor sau a ministerelor. Dar, in
același timp, trebuie subliniat și
un alt adevăr pus în evidență de
practică: oricît de bune, oricît de
importante ar fi hotăririle adopta
te în organele de conducere colec
tivă, ele vor deveni viabile și efi
ciente numai și numai în momen
tul aplicării lor, acțiune esențială
care, de asemenea, nu poate fi în
făptuită de un singur om, oricît
de competent ar fi el.
Iată de ce capătă o însemnătate
cu totul aparte îmbinarea armo
nioasă între asumarea răspunderii
colective in actul conducerii colec-

Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a V-a)
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Pentru creșterea
potențialului productiv
al pămintului

de participant la Forumul Național al Pionierilor
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

DESECĂRILE
extinse pe toate
suprafețele
cu exces de umiditate!

Menite să asigure antrenarea tu
turor oamenilor muncii, indiferent
de locul de muncă sau funcția pa
care o dețin, la elaborarea măsu
rilor ce se. impun pentru înfăptui
rea programului de dezvoltare •eco
nomică și socială a patriei, toata
instituțiile democrației și autocon
ducerii muncitorești — începînd
de la consiliile oamenilor muncii
și adunările generale din între
prinderi și centrale și pînă la or
ganele de conducere colectivă din
ministere sau de la nivelul ță
rii — acționează cu aceeași fermi
tate pentru asumarea și întărirea
răspunderii în muncă a tuturor
colectivelor și a fiecărui om al
muncii. Iar adunările generale ale
oamenilor muncii, ce se desfășoară
în prezent în toate unitățile eco
nomice, sînt o strălucită confirmare a acestei- realități.
De fapt, tocmai această capacftate de asumare lucidă Și hotărită
a răspunderii colective pentru realizarea obiectivelor dezvoltării
economice și sociale în fiecare
. unitate și ramură și la nivelul întregii țări constituie „proba de
foc“ a înțelegerii majore a esenței
democrației muncitorești : nu o
democrație a vorbelor de paradă,
a demagogiei, ci o democrație a

Aspect de pe șantierul sistemului de desecare Moravița,
județul Timiș

duri financiare și mijloace mate
cari de aproape 5 milioane hectare,
în ansamblul Programului națio
riale. Dar mai presus de orice, un
Practic, intr-un răstimp de opt
nal de îmbunătățiri funciare —
mare efort uman, o mare mobili
ani
vor
trebui
să
se
execute
lucrări
program revoluționar, de transfor
zare a forțelor oamenilor muncii
de desecare pe o suprafață de
mare a naturii, elaborat din strălu
de la sate și orașe.
aproape 2 400 000 de hectare. Este
cita inițiativă și cu contribuția ho„Este meritul excepțional a! to
important de reținut că in județele
tărîtoare a tovarășului
Nicolae
varășului Nicolae Ceaușescu de a
cele mai puternic afectate de ex
Ceaușescu, un loc important îl ocu
fi
orientat elaborarea programului
cesul de umiditate — Maramureș,
pă extinderea lucrărilor de dese
național ținîndu-se seama de im
Satu Mare; Bihor, Sălaj, Arad,
care. Aceasta constituie o necesita
portanța fiecărei lucrări de îmbu
Timiș, Caraș-Severin și Brașov —
te obiectivă pentru țara noastră
nătățiri funciare și de executarea
este prevăzut ca lucrările de dese
deoarece întinse suprafețe agrico
lor in ordinea necesară, firească —
le sint afectate an de an, mai mult
care să se încheie pe întreaga su
ne-a spus tovarășul Neculai Mantz,
prafață pină la sfirșitul anului 1985.
sau mai puțin, de excesul de umi
adjunct al ministrului agriculturii
Caracteristic pentru noile lucrări
ditate, fenomen ce determină di
,
și industriei alimentare. Datoria
de desecare este faptul că ele se
minuarea accentuată a producțiilor
noastră este să milităm cu răspun
vor executa in complex, concomi
agricole.
dere, să facem totul pentru a rea
tent cu celelalte lucrări nec.esare
Tocmai în scopul scoaterii de sub
liza lucrările în complex, așa cum
fenomen a suprapentru atenuarea viiturilor și comInfluența acestui
.
s-a stabilit, avîndu-se in vedere
baterea eroziunii pe versanți, penfețelor încă afectate de excesul de
interdependența dintre ele, și nu în
umiditate și creării — și pe această • tru regularizări de albii și îndimod separat, pentru respectarea
guiri, îndeosebi în bazinele hidro
cale — de condiții pentru valorifi
riguroasă a termenelor de dare în
grafice Someș, Crișuri, Mureș, Olt,
carea din plin a potențialului pro
exploatare a obiectivelor".
Argeș, Ialomița, Călmățui, Buzău,
ductiv al pămintului. pentru reali
Dacă ne referim la stadiul actual
și
altele.
Se
poate
spune
Birlad
~
.
zarea de recolte sporite, sigure și
al realizării lucrărilor de desecare
deci că înfăptuirea programului de
stabile, indiferent de climă, pro
prevăzute pe acest an, rezultă
desecări și, in ansamblu, a progra
gramul național prevede ca în anii
pregnant necesitatea intensificării
mului național de îmbunătățiri
1983—1985 să se efectueze lucrări
ritmului de execuție pe șantiere.
de desecare pe 1 185 000 hectare,
funciare necesită însemnate foniar în anii 1986—1990 pe încă
IN
PAGINA
A
TREIA,
publicăm
articole și note referitoare la
1 200 000 hectare, ajungindu-se la
problemele pe care le ridică extinderea amenajărilor pentru desecări
sfirșitul acestei perioade la o supra
și despre desfășurarea acestor lucrări în județul Timiș.
față totală amenajată pentru dese-

In numele milioanelor de pionieri din patria noastră,
al tuturor copiilor țării, noi, participanții la cel de-al
XI-lea Forum Național al Pionierilor, ne exprimăm
cele mai fierbinți sentimente de dragoste, de adîncă
recunoștință față de patrie, partid și popor, față de
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, părinte drag și prețuit
al tinerei generații, pentru grija permanentă cu care
sintem înconjurați, pentru minunatele condiții de viață
și învățătură create, pentru copilăria fericită pe care
o trăiesc cele mai tinere vlăstare ale României socia
liste.
Cu adîncă emoție și profund respect ne îndreptăm
gindurile noastre curate către tovarășa Elena Ceaușescu,
eminent om politic și savant de renume mondial,- care
acționează cu abnegație revoluționară și profund de
votament pentru înfăptuirea idealurilor comuniste ale
partidului și poporului nostru, aducindu-și o impor
tantă contribuție la dezvoltarea învățămîntului, culturii
și științei românești, la educarea patriotică, revolu
ționară a tinerei generații din România.
Viața noastră, a tuturor copiilor țării, a întregului
popor este puternic luminată de mărețele înfăptuiri ce
au avut loc în epoca cea mai fertilă din istoria pa
triei, inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român, de cînd dumneavoastră,, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă aflați în
fruntea partidului și a țării, conducînd cu multă înțe
lepciune, cu strălucită clarviziune științifică măreața
operă de edificare a societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintare a României spre culmile co
munismului.
Animați de îndemnurile pe care ni le adresați per
manent, avind în față minunatul exemplu al vieții și
activității dumneavoastră revoluționare, al celor peste
50 de ani de muncă și luptă în slujba celor mai nobile
idealuri ale poporului, noi, copiii țării, participăm cu
entuziasmul vîrstei noastre tinere la înfăptuirea politi
cii partidului, a hotărîrilor Conferinței Naționale a
P.C.R., cu conștiința limpede că suprema noastră în
datorire este de a ne iubi patria, de a invăța și munci
pentru a deveni oameni de nădejde ai țării, spre a
duce mai departe făclia progresului neîntrerupt, a
bunăstării și fericirii națiunii noastre socialiste, a păcii
și prieteniei în lume.
Vă rapbrtăm, mult iubite și stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu, că, însuflețiți de
indicațiile și îndemnurile pe care le adresați permanent
tinerei generații a patriei, forumurile pionierești, cel

de-al XI-lea Forum Național al Pionierilor, autentice
școli ale educației, democrației și autoconducerii pio
nierești, organizate din inițiativa și pe baza orientărilor
dumneavoastră, se desfășoară în acest an sub mobili
zatoarea deviză „în țara păcii, spre comunism înain
tăm", realizînd o amplă și temeinică analiză a activi
tății desfășurate de Organizația Pionierilor, stabilind
sarcinile consiliilor și comandamentelor pionierești în
viitorul an școlar, pentru intensificarea întregii activi
tăți de educare comunistă, patriotică, revoluționară,
prin muncă și pentru muncă a tuturor copiilor.
Conștienți că măreața operă de edificare a noii so
cietăți în patria noastră are nevoie de oameni temeinic
și multilateral pregătiți, încă de pe băncile școlii, în
ateliere, laboratoare, ne însușim cele mai noi cuceriri
ale gîndirii umane, ale tehnicii, științei și culturii, in
tensificăm activitatea consiliilor și comandamentelor
pionierești pentru creșterea răspunderii tuturor pionie
rilor și școlarilor față de principala noastră îndatorire
patriotică, învățătura, pentru legarea acesteia de prac
tică, de activitatea productivă, formîndu-ne ca specia
liști cu o înaltă pregătire politică și profesibnală.
Organizația Pionierilor va acționa cu și mai multă
hotărîre în spiritul indicațiilor dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru
cunoașterea și însușirea politicii interne și externe a
partidului și statului nostru, pentru formarea tuturor
copiilor în spiritul
dragostei
și
devotamentului
nețărmurit față de patrie, partid și popor, al respectu
lui față de tradițiile glorioase ale istoriei și culturii
noastre naționale, al mîndriei față de mărețele realizări
obținute de poporul român în anii socialismului, de
către oamenii muncii, cu deosebire,în perioada celor
18 ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al
partidului.
Așa cum ne învățați și ne îndrumați permanent,
mult iubite Și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,.
vom intensifica, in detașamente și unități, preocu
parea pentru educarea tuturor copiilor în spiritul înal
telor idealuri morale ale poporului român, al norme
lor și principiilor etice comuniste, inițiind ample ac
țiuni care să asigure cultivarea sentimentelor de

PARTICIPANT!! LA FORUMUL NATIONAL
ĂL PIONIERILOR
(Continuare în pag. a V-a)
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Foto : E. Dichiseanu

Orașul de reședință al unui tînăr județ - Giurgiu - a căpătat de pe acum contururile unei localități moderne. In imagine : noul centru civic din Giurgiu

Cadrul optim de rezolvare
a scrisorilor oamenilor muncii

IA FATA FOCULUI
N UNITĂȚILE DE BAZĂ
Primarul comunei Drăgănești, ju
dețul Bihor, tovarășul Miron Horgiu.
ne spunea că atenția și grija cu care
sînt analizate și soluționate pe plan
local problemele pe care le ridică oa
menii muncii contribuie la creșterea
operativității și a calității rezolvării
scrisorilor, la sporirea încrederii lor
în organele locale. Cetățeanul scrie
o dată, de două ori la consiliul popu
lar comunal și dacă nu primește răs
punsul corespunzător, dacă nu i se
explică cu răbdare unde are dreptate
și unde nu, atunci, firesc, trimite
scrisori altor foruri.
Din constatările făcute, din discu
țiile purtate cu săteni, cu coopera
tori, a reieșit limpede că oamenii se
adresează cu încredere primăriei,
răspund cu promptitudine la chemă
rile acesteia ori de cîte ori sînt soli
citați la rezolvarea unor probleme de
interes obștesc. Relatăm cîteva din
numeroasele fapte ce s-ar putea
menționa. Incinta unde-și are sediul
cooperativa agricolă de producție din
localitate arăta, pină nu de mult,
vraiște, plină de pietriș. La inițiativa
și cu sprijinul primarului, cooperato
rii au adus pămînt fertil din albia
rîului din apropiere și au creat aici
adevărate peluze, pe care se cultivă
cartofi, sfeclă, legume și zarzavaturi.
La grajdurile, cooperativei au fost
forate cinci l’întîni care asigură apa
ngcesară aninjalelor,,£ălă a se . con
suma energie"®e<?trică''s;iU alt combiistibil; Merită, de asemenea, evi
dențiată inițiativa consiliului popu
lar de a ține așa-zise registre pe
sate, cu fișe pentru fiecare gospodă
rie în parte, care ajută la mai buna
cunoaștere a rea
lităților din co
mună, a proble
melor cu care se
confruntă sătenii,
probleme ce sînt
analizate și dez
bătute în adună
rile
cetățenești,
în diversele înțîiniri cu oamenii mun
cii. O altă acțiune cu larg ecou în
rîndul cetățenilor comunei, născută
ca urmare a propunerilor reieșite din
scrisori sau cu prilejul audiențelor
ce au loc la primărie, se referă la
chemarea și discutarea în colectiv,
împreună cu organele de ordine, a
persoanelor care s-au abătut de la
normele legale, de la regulile de con
viețuire socială și de la disciplină!
Efectul educativ al acestor analize
n-a întîrziat să se vadă.
Solicitudinea cu care sînt exami
nate problemele oamenilor, înțele
gerea justă a faptului că numai pe
plan local acestea își pot găsi solu
ționarea operativă, în spiritul legii,
au făcut ca din comuna Drăgănești
să nu sosească la comitetul județean
de partid sau la alte foruri nici o
sesizare. Aceeași preocupare de a se
clarifica și rezolva de la bun inceput
pe plan local, in conformitate cu
prevederile legale, scrisorile oameni
lor muncii, problemele cu care aceș
tia se adresează, există și la consiliile
populare comunale Nojorid, Remetea,
Buduslău, la întreprinderile „înfră
țirea'1, „Alumina", „Crișul" — toate
din Oradea, la Fabrica de confecții
Marghita ș.a. La Combinatul de pre
lucrare a lemnului Oradea, bunăoară,
ne-au reținut atenția evidența clară
a scrisorilor și audiențelor și buna
urmărire a modului de soluționare a
solicitărilor îndreptățite ale oameni
lor muncii, grija statornică a comi
tetului de partid, a conducerii unității
de a cunoaște îndeaproape preocupă
rile oamenilor. Consultînd tematica
scrisorilor și audiențelor a reieșit că,
In afară de rezolvarea problemelor
de producție, de economisire a ma
teriilor prime, materialelor, combus
tibilului și energiei, ridicate de mem
brii colectivului de aici, conducerea
unității a găsit posibilități și soluții
corespunzătoare de a rezolva, in con
formitate cu legea și cu situația de
fapt concretă, cererile de locuințe,
solicitările de mutare dintr-o secție
în alta, schimbarea programului de
lucru, promovarea în categorii si
trepte de retribuire, repartizarea de
locuri în grădinițe de copii și creșe
etc. Iar la întreprinderea „Mecanica"
Oradea, unde, la un moment dat, se
înregistrau abateri repetate de la
legislația muncii, de la normele de
disciplină, care generau sesizări,
concomitent cu diferite măsuri adop
tate pentru înlăturarea acestor nea
junsuri, s-a îmbunătățit activitatea
cabinetului de consultații juridice,
s-au tipărit buletine de informare
juridică in care, pornindu-se de la
cazuri concrete, se explică pe larg
textele de lege care prezintă interes
pentru colectivul respectiv.
Asemenea experiențe pozitive se
explică in primul rînd prin buna
coordonare a activității de soluționare
a scrisorilor de către comitetul ju
dețean de partid.
— Colegiul județean de partid —
ne spunea tovarășul Nicoiae Orțan,
vicepreședintele acestuia — a acțio
nat cu consecvență pentru intărirea
controlului de partid in ce privește
munca cu scrisorile și audientele, in
așa fel ca această activitate, condusă
de organele și organizațiile de partid,
să nu se desfășoare funcționărește,
ci să aibă un caracter politic. în ac

țiunile de control și îndrumare orga
nizate de colegiul de partid am ur
mărit asigurarea rezolvării pină la
capăt a problemelor semnalate, întă
rirea răspunderii în muncă a celor
învestiți cu soluționarea propuneri
lor și sesizărilor făcute prin scrisori
și audiențe, analizarea cauzelor care
generează unele fenomene negative
reieșite din sesizări, astfel încît con
cluziile rezultate să poată fi valori
ficate pe un plan mai larg.
într-adevăr, din unele cooperative
agricole de producție (Săcădat, Viișoara, Ineu, Hidișel de Sus, Giriș de
Criș, Delureni etc.) au provenit mai
multe sesizări privind abateri și ne
reguli, stilul de muncă etc. Alte se
sizări primite de organele județene
tot din partea unor membri ai coo
perativelor agricole se refereau la
probleme legate de modul de repar
tizare a loturilor în folosință, stabi
lirea și acordarea pensiilor. Pornindu-se de la asemenea constatări, din
indicația tovarășului prim-secretar al
comitetului județean de partid, con
ducerea U.J.C.A.P.-Bihor a analizat,
împreună cu președinți ai C.A.P. și
alte cadre de conducere din unitățile
respective, aspectele rezultate din
sesizările respective, precum și con
cluziile desprinse din cercetarea lor.'
In final s-au stabilit o serie de mă
suri pentru organizarea unor acțiuni
;de popularizare și cunoaștere, a. nor
melor legale și ale statutului C.A.P.,
în aȘa fel încît membrii cooperatori
să îhțeleagă mai temeinic ce' drep
turi și ce îndatoriri au ; examinarea
periodică în organizațiile de partid
și în conducerile cooperativelor a
modului de solu
ționare a scriso
rilor și de orga
O
nizare a audien
telor ; analizarea
cauzelor care ge
nerează sesizări
și rezolvarea so
licitărilor îndrep
tățite ale cooperatorilor în confor
mitate cu prevederile legale ; ține
rea unor evidențe clare și respecta
rea termenelor de soluționare a scri
sorilor și sesizărilor oamenilor mun
cii prevăzute de lege.
Din păcate, așa cum ne-am putut
convinge pe parcursul investigațiilor
întreprinse, asemenea analize cu ca
racter de generalizare nu au devenit
o practică în activitatea tuturor or
ganelor de partid și de stat, a con
ducerilor de unități de pe raza jude
țului. Bunăoară, deși de la între
prinderea mecanică din orașul Dr.
Petru Groza se trimiteau sesizări re
petate la diverse foruri, comitetul
orășenesc de partid nu a procedat la
analizarea acestui fenomen, ceea ce
ar fi ajutat la Îmbunătățirea activi
tății, a climatului de muncă din această unitate. Dealtfel, la acest co
mitet orășenesc de partid am con
statat că materialele prezentate în
ședințele de analiză a modului de so
luționare a scrisorilor oamenilor
muncii sînt aceleași de la o perioadă
la alta, fără o aprofundare a ade
văratelor probleme semnalate in scri
sori și la audiențe. Se înțelege că, pe
baza unor’astfel de referate, nici ni
velul discuțiilor și nici măsurile adoptate nu pot fi considerate satis
făcătoare. în alte locuri (consiliile
populare comunale Ineu, Cărpinet,
Tileagd, întreprinderile „Crișana",
„Sinteza", Trustul de construcții lo
cale, toate din Oradea), de unde, da
asemenea, apar în mod frecvent se
sizări, se constată că factorii de con
ducere nu acționează în suficientă
măsură pentru lămurirea și soluțio
narea acestora. Oamenii se văd ast
fel nevoiți să se adresez.e forurilor
județene sau centrale cu scrisori ce
puteau fi și trebuiau rezolvate din
capul locului la nivelul localității sau
al întreprinderii.
Toate acestea sînt, dealtfel, cu
noscute de comitetul județean de
partid, care și-a propus să inițieze
măsuri pentru înlăturarea și preve
nirea lor.
— în atenția noastră — afirma to
varășul Petru Demeter, secretar al
Comitetului județean Bihor al P.C.R.
— stau ridicarea calității activității de
soluționare a propunerilor și sesiză
rilor oamenilor muncii, îmbunătățirea
în continuare a stilului și metodelor
de muncă și îți acest domeniu. Aceas
ta se asigură prin conducerea nemij
locită a activității de soluționare a
scrisorilor de către organele și orga
nizațiile de partid, prin repartizarea
scrisorilor spre rezolvare unor cadre
cu munci de răspundere competente,
activiștilor de partid cu experiență,
unor colective de specialiști. Acțio
năm cu mai multă fermitate pentru
mutarea centrului de greutate în re
zolvarea sesizărilor pe plan local,
pentru ca toți factorii de răspundere
din unitățile de bază — întreprinderi,
instituții, cooperative agricole de
producție, comune etc — să mani
feste mai multă receptivitate față
de toate problemele de interes ge
neral sau individual pe care le ri
dică oamenii muncii, să le rezolve
operativ, la fața locului.

însemnări din județul Bihor

Gheorghe PÎRVAN
Ioan LAZA
corespondentul

„Scinteil*

STILUL DE MUNCĂ AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID - SUB SEMNUL EFICIENȚEI, AL NOII CALITĂȚI

Buni specialiști— buni revoluționari
0 cerință și o condiție esențială pentru ridicarea eficacității muncii politice
Aplicarea orientărilor stabilite la
Consfătuirea de lucru de la C.C. al
P.C.R. din luna martie a.c., vizind
reorganizarea mai eficientă a activi
tății în industria petrolului — con
sfătuire care s-a desfășurat din ini
țiativa tovarășului Nicoiae Ceaușescu,
secretarul general al partidului — a
necesitat adoptarea unor măsuri
complexe la Trustul de foraj-extracție din Tg. Jiu. Și — corespunzător
noii structuri organizatorice — au
fost constituite organizații de partid
noi, pentru că brigada de producție
a devenit nucleul de bază în care
acestea iși desfășoară munca.
în ce măsură, în acest context,
activitatea organizațiilor de partid
s-a adaptat cerințelor noii organi
zări ?
Răspunsul la această întrebare în
cepe tot cu momentul de referință
amintit. Aplicarea programului de
măsuri vizind reorganizarea activită
ții in domeniul petrolului, in vederea
creșterii producției de țiței, a găsit
Trustul de foraj-extracție Tg. Jiu 'cu
un bilanț general nesatisfăcător.
Acum, după șapte luni, acest bilanț
se prezintă astfel : Schela de extrac
ție și prelucrare a gazelor Turburea
a încheiat planul pe această perioa
dă cu importante depășiri, de ordi
nul a mii de tone, atît la etan cît
și la gazolină ; schelele de foraj Cărbunești și Stoina au înregistrat, de
asemenea, anumite depășiri la vo
lumul de foraj planificat. în schimb,
cele trei schele de producție petro
lieră — Stoina, Cărbunești și Țicleni
— nu și-au îndeplinit nici una inte
gral planul la țiței.
Cauzele acestei situații sînt, fireș
te, multiple. Ele vizează activitatea
geologică, de cercetare, de foraj și,
nu în ultimă instanță, pe cea de
producție. Menirea organizațiilor de
partid este de a cunoaște posibilită
țile de îmbunătățire..a munpii în fie
care din aceste domdnii, de a mo
biliza comuniștii și a uni eforturile
colectivelor pentru găsirea și apli
carea celor mai bune soluții tehni
ce, de organizarea muncii.
O asemenea înțelegere a răspun
derii sale în bătălia pentru mai mult
țiței am întîlnit la organizația de bază
din cadrul brigăzii nr. 1 a Schelei de
producție petrolieră Stoina. După
două luni de la constituirea brigă
zii, perioadă în care s-au acumulat

fapte suficiente pentru a trage con
cluzii asupra activității desfășurate,
biroul organizației de bază de aici
(secretar Geoage Nazarie) a venit în
fața comuniștilor,: în adunarea ge
nerală din luna iunie, nu cu o temă
oarecare, ci cu una foarte adecva
tă : „Ce resurse credeți că există, ce
propuneri aveți pentru creșterea
producției de țiței
Și a fost o
dezbatere pe măsura temei. Comu
niștii au cerut, de pildă, institutului
de specialitate de la Cîmpina și gru
pei de cercetare din cadrul trustului
să inițieze mai multe măsuri tehno
logice pentru creșterea fluxului de

acestei organizații sînt departe însă
de a angaja cu responsabilitate for
țele comuniste ale trustului pentru
îndeplinirea planului. Ele se rezumă,
de regulă, la un inventar de proble
me tehnice sau organizatorice, ace
leași și în ședințele consiliului oa
menilor muncii, fără o abordare cri
tică și autocritică a stărilor de lu
cruri, fără a stabili cine poartă răs
punderea pentru soluționarea sau
nesoluționarea lor la timp. Or, aici,
la trust, trebuie să fie locul de unde
să se declanșeze, cu toată vigoarea,
atit competența profesională, cit și
răspunderea comunistă pentru spo

în unități petroliere din județul Gorj
țiței al sondelor. „Sondele din zona rirea producției de țiței, înlăturînnoastră sint sonde noi, puse recent du-se, desigur, hotărit, cu toată fer
in producție sau care urmează a fi mitatea manifestările de tehnicism
puse — au arătat ei — și este ex îngust — manifestări asupra cărora
clus ca ele să nu reacționeze pozi tovarășul Nicoiae Ceaușescu a atras
tiv la metodele tehnologice noi". Dar atenția în mod deosebit în recenta
comuniștii și-au privit cu exigență: și cuvintare la Consfătuirea de lucru pe
propria muncă. Au arătat că durata problemele muncii organizatorice și
de intrare în producție a sondelor politico-educative. Iată, de pildă, în
după terminarea forajului este mare, absența secretarului biroului organi
că timpul de intervenție la sondele zației de bază l-am întrebat pe to
aflate în reparație se menține la varășul ing. Vasile Ionescu, directo
parametri nepermis de ridicați, că rul Schelei de foraj Stoina, ce
numărul sondelor „în așteptare" este probleme s-au aflat pe ordinea de
in creștere, că dotarea brigăzilor nu zi a adunărilor genferale de partid din
se încadrează încă în prevederile lunile iunie și iulie. „Nu-mi aduc
stabilite prin actul normativ privind aminte". Greu de crezut. Și totuși. Un
reorganizarea activității in domeniul comunist cu muncă de răspundere,
petrolului. Odată depistate aceste de un cadru de conducere, nu cunoaște
ficiențe, au fost stabilite și măsurile ce probleme se dezbat în organiza
pentru îmbunătățirea de anăamblu ția de partid din care face parte.
Cu toată claritatea a subliniat to
a activității. S-au stabilit responsa
bilități, au fost precizate termenele varășul Nicoiae Ceaușescu, secretarul
de îndeplinire a sarcinilor. Concret, , general al partidului, la recentă£ con
sfătuire de lucru : „Cadrele de partid
pe formații și pe sonde.
în acest mod ar trebui să aborde și de stat trebuie să fie buni spe
ze problemele de producție și alte cialiști, dar, în același timp, să fie
organizații de partid. Și în primul buni revoluționari, să îmbine cele
rînd cea existentă în cadrul trustu- • două laturi ale cunoașterii..."
Aplicarea acestei indicații are o
lui. Pentru că ea îi cuprinde pe toți
comuniștii din conducere, pe toți spe importanță deosebită în activitatea
cialiștii care coordonează problemele concretă, practică a organelor și or
de producție ale trustului. Analizele ganizațiilor de partid. Ne-a relevat-o
efectuate în adunările generale ale și participarea la o ședință a birou

lui Comitetului județean de partid
Gor.j, care a avut pe ordinea de zi,
ca temă de analiză : „Măsurile în
treprinse de organele și organizații
le de partid pentru recuperarea
restanțelor, pentru creșterea pro
ducției de țiței". Analiza, in an
samblu, a abordat problemele spori
rii producției de țiței. Dar ea n-a
răspuns decit parțial la tema enun
țată. Pentru că despre ce au făcut
sau ce n-au făcut organele și orga
nizațiile de partid pentru aplicarea
programului de reorganizare a acti
vității in domeniul petrolului, dacă
forța lor a fost sau nu a fost pusă
pe deplin în mișcare, dacă acționea
ză sau nu cu eficiență, prin toate
mijloacele muncii politico-organizatorice pentru creșterea producției de
țiței, nu s-a vorbit în acea ședință.
Am asistat la o analiză care a abor
dat in mod unilateral problemele, în
care s-a pus accentul doar pe pro
bleme de natură tehnică, în detri
mentul analizei temeinice a muncii
organizatorice, a activității politice
dedicate mobilizării comuniștilor, a
tuturor oamenilor muncii la realiza
rea sarcinilor economice, ceea ce a
determinat o critică severă a colecti
vului care a pregătit dezbaterea res
pectivă din partea primului secretar
al comitetului județean de partid.
Și critica a fost pe deplin înteme
iată. Pentru că la ședința biroului
s-a vorbit ca la o analiză ce s-ar fi
putut desfășura la centrală sau mi
nister de către directori, prim-vicepreședinți ai consiliilor oamenilor
muncii. Ei au prezentat — de la un ca
păt la altul — rapoarte tehniciste.
Președinții consiliilor oamenilor mun
cii — adică secretarii comitetelor de
partid prezenți și ei la ședință —
au asistat pur și simplu la discuții ;
fără să spună un cuvînt. S-a năs
cut, pe drept cuvînt, întrebarea : șe
dința. biroului comitetului județean
și-a propus oăfe să suplinească o
analiză1 .efectuată lă centrala său mi^'1
histerul de resort ? Ca și concluzia
că pentru recuperarea restanțelor,
activitatea organizațiilor de partid
din unitățile petroliere, așezată prac
tic pe un făgaș nou, se cere a fi mai
atent îndrumată, spre a se implica
eficient în soluționarea problemelor
de producție./

Constantin PRIESCU

Hotelul
„Miorița"
din Fetești

•

ADUNĂRI GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

Cu exigentă muncitorească pentru ridicarea nivelului calitativ
al activității economice, pentru înlăturarea propriilor neajunsuri
registrate la o serie de indicatori
principali ai planului sînt bune în
primul semestru al anului
planul
la producția netă a fost realizat in
proporție de 107,5 la sută, la producția-marfă — de 102,2 la sută, iar la
productivitatea muncii calculată pe
baza producției nete — de 104,6
la sută. Alături de aceste realizări
notabile, rezultat direct al eforturilor
stăruitoare depuse de întregul colec
tiv, în întreprindere s-au făcut însă
simțite destule lipsuri, care au in
fluențat negativ activitatea pro

surile existente în munca lor, dar ve
nind și cu numeroase idei și propu
neri menite să schimbe radical situa
ția. Spicuim cîteva din ele :
Ficst loan, șef secție mecanică I :
„Mă bucur că și în acest an titlul de
secție fruntașă pe intreprindere- a
revenit colectivului în care lucrez,
într-adevăr, noi am realizat supli
mentar piese de schimb in valoare de
peste 14 milioane lei, îndeplinindu-ne constant planul‘și la producția
de cricuri hidraulice. Cu toate aces
tea, trebuie să arăt că, deși am de

La întreprinderea metalurgică
din Reghin
ductivă. Planul la producția fi
zică a fost îndeplinit in proporție
de numai 64,6 la sută. Cum a fost po
sibilă o nerealizare de asemenea pro
porții 1 în primul rînd, datorită re
buturilor înregistrate in turnătorii,
care la piesele din fontă s-au ridicat
la 16,9 la sută, față de 11,65 la sută
admis, cît și a unor acte de indisci
plină manifestate în utilizarea celor
480 de minute de lucru. Analizînd cu
exigență, in spirit critic și autocritic,
activitatea colectivului, darea de
seamă nu a omis să arate că, în pe
rioada analizată, s-au înregistrat nu
mai puțin de 31980 ore opriri acci
dentale ale producției, sau că nerea
lizarea producției fizice are drept
cauză și faptul că prima linie au
tomată din noua turnătorie de fontă,
pusă în funcțiune la finele lunii mai,
nu funcționează practic din cauza
nesincronizării diferitelor instalații.
Firesc, asemenea stări de lucruri
nu puteau trece neobservate în adu
narea generală. Oamenii le-au pus la
inimă, criticînd cu exigență neajun

„Republica"

pășit planul, și noi am înregistrat în
primul semestru circa 352 ore-om ab
sențe nemotivate. Apoi, neaprovizionarea ritmică cu unele materiale
pune sub semnul întrebării continui
tatea producției în acest semestru.
Bunăoară, în cazul neaprovizionării
in timp util cu cadmium metalic —
de care răspunzătoare se face și Cen
trala industrială de autovehiculetransport — C.I.A.T. — sîntem obli
gați să oprim producția de cricuri
hidraulice de care economia are atîta nevoie. Fără a ocoli lipsurile
noastre, consider că atit centrala de
resort, cît și ministerul ar trebui să
se implice mai mult în soluționarea
problemelor legate de asigurarea ba
zei materiale a producției".
Toriik Xuliu, maistru, șef secție
mecano-energetic : „Secției noastre
îi revin sarcini de răspundere în rea
lizarea unei producții de calitate.
Dacă, pe ansamblu, stăm bine la o
serie de indicatori, nici noi n-am rea
lizat integral planul producției fizice.
Aceasta deoarece în primul semes

tru am acumulat un stoc supranormativ de piese de schimb in valoare
de peste 1 milion lei. De aceea,
propun ca in viitor planul de piese
să 1'ie stabilit în raport de necesarul
real al întreprinderii noastre".
Maistrul Aurel Grama, secretarul
comitetului de partid : „Rezultatele
bune le cunoaștem și ne mindrim cu
ele. Analizîndu-le însă «pe felii»,
trebuie să recunoaștem că avem des
tule neîmpliniri. Bunăoară, cum să
dublăm productivitatea muncii — așa
cum ne cere conducerea partidului —
cînd înregistrăm incă zeci de refu
zuri de calitate, cind la un control
s-a constatat că multe piese
nu corespund din punct de ve
dere dimensional ? Aceste nereguli,
ca și cele ce țin de disciplina mun
cii. a respectării programului, ne
aparțin și ele trebuie grabnic înlătu
rate. Bineînțeles, și o spun deschis,
neaprovizionarea ritmică cu electrozi
și cu oțeluri aliate a cîntărit mult în
balanța nerealizărilor. Nu de puține
ori, forurile de resort care răspund
de aprovizionare ridică din umeri
și la cele mai mărunte probleme".
Asemenea intervenții a mai avut
în adunarea generală și Dorin Mărcuș, secretarul U.T.C. pe întreprin
dere, ca și alți vorbitori și invitați.
S-a discutat deschis, muncitorește,
în spiritul deplinei democrații, punindu-se accent pe măsurile care
trebuie să fie aplicate in întreprin
dere, pe valorificarea resurselor in
terne de car£ dispune colectivul pen
tru sporirea eficienței producției. Așa
cum spunea la încheierea adunării
unul dintre participanți, esențial este
acum ca tot ce s-a stabilit să fie dus
la bun sfirșiț, începind chiar din zi
lele următoare, pentru îmbunătățirea
de fond a activității productive.

Gh. GIURGIU

corespondentul

I

La Liedul industrial nr. 4 din
ITÎrgoviște a primit „botezul
focului" un nou atelier-școală.
Dar nu un atelier ca oricare, ci
Io... oțelărie in toată puterea
cuvintului. întreaga dotare tehnică a oțelăriei in miniatură,
concepută după toate regulile
I metalurgiei moderne, a fost
executată de elevi și cadre Hidactice, inclusiv cuptorul elecItric cu inducție pentru topit
oțel, precum și instalația de retopire sub zgură.
Printre „sortimentele" înscrise
| în „programul de fabricație" se
| află, incă de pe acum, oțeluri
le aliate de inaltă puritate.
IDar produsele cu cea mal
mare valoare vor fl. desigur,
„șarjele" de oțelari de nădejde
pe care liceul tirgoviștean ii
I pregătește pentru combinatul
din localitate.
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La Fetești, pe strada Călărași a
fost construit modernul hotel „Mio
rița" de categoria I. El oferă oaspe
ților condiții dintre cele mai bune
de popas : peste 100 locuri de ca
zare în camere elegante, cu dușuri
și grupuri sanitare proprii, încălzire
centrală, un restaurant spațios, cu
ring de dans, terasă, un bar de zi,
teren de parcare auto.
.

La adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii de la în
treprinderea metalurgică „Republi
ca" din Reghin, problemele de fond
ale perfecționării activității economi
ce, ale realizării cu ritmicitate a pla
nului au fost dezbătute deschis și te
meinic, cu responsabilitate și exi
gență muncitorească.
„Lucrăm pe o nouă platformă in
dustrială în care statul a investit
peste 1 miliard de lei. Am realizat
progrese notabile în înnoirea și mo
dernizarea producției. Desigur, nu e
ușor să fabrici, de pildă, depănușătorul pentru combina de recoltat po
rumb CP-6, solicitat de agricultura
noastră, în condițiile în care trebuie
asimilate în timp record nu mai pu
țin de 230 de repere și peste 500
S.D.V.-uri. Hărnicia și competența
colectivului nostru își vor spune însă
și de astă dată cuvîntul în realizarea
acestui produs, aflat în curs de fa
bricație. Dar sînt nevoit, pentru că
aceasta este realitatea, să arăt în fața
adunării că nu totul merge bine.
Nerealizarea integrală a producției
fizice are și cauze obiective, dar și
cauze care țin de noi. înregistrăm
încă un mare număr de rebuturi și
nu am asigurat întotdeauna funcțio
narea instalațiilor la capacitatea pla
nificată".
Aceste aprecieri, formulate de to
varășul Alexandru Fekete, inginerșef cu pregătirea fabricației, nu nu
mai că a pus punctul pe „i“, dar in
tr-un fel au dat „tonul" discuțiilor.
Preocuparea pentru lichidarea grab
nică a restanțelor la producția fizică
și diminuarea rebuturilor, concomi
tent cu utilizarea superioară a insta
lațiilor au fost problemele centrale
asupra cărora s-au axat dezbaterile.
Dar, întii de toate, ce am aflat din
darea de seamă prezentată de tova
rășul Gheorghe Cimpeanu, inginerulșef al întreprinderii. Rezultatele în

j „Vatra de foc"
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Despre priceperea și hărnicia
constructorilor de mobilă de la
intreprinderea de prelucrare a
lemnului „23 August" din Tg.
Mureș s-a scris și se va mai
scrie. Puțini știu insă că aici,
prin pasiunea lui Otto Hincs,
fost campion la aeromodelism,
funcționează o secție unde se
fabrică și jucării pentru copii.
Toate numai și numai din aș
chii și resturi de lemnișoare re
zultate din procesul de produc
ție. Cîte jucării credeți că se
fabrică intr-un an? Peste 600 000,
in zeci de modele. Unele dintre
ele, aeromodele teleghidate, ca
de exemplu „Pescăruș" și „Mu
reș", au obținut performante de
invidiat la concursuri naționa
le și internaționale. „Dar cea
mai mare «performanță» a acestora — ne spune Otto Hincs
'— este succesul pe care-l au in
rindurile copiilor. Și ne străduim
să le oferim mereu noi tipuri
de jucării".
Tot atitea bucurii.

Pe o linie moartă
Ați auzit de vagoane care au
mai rămas vagoane doar cu nu
mele? Dacă nu, le puteți vedeaîn stația C.F.R. Merișani, spre
Curtea de Argeș. Aici a fost
trasă pe linia moartă o garni-,
tură cu mai multe vagoane. Ni
meni nu mai știe de .cind și de
ce zac vagoanele pe linie moar
tă. Ceea ce se știe precis e că,
între timp, vagoanelor le-au
dispărut, rînd pe rînd, geamu
rile, apoi pereții, apoi acoperișu
rile, apoi podeaua... Acum i-a
venit rîndul ruginii să „roadă"
sțîlpii de susținere. Ajunse în
starea în care au ajuns, este
puțin probabil ca bietele vagoa
ne să mai poată folosi la ceva.
Pină una, alta, n-ar fi rău să
se dea... cale liberă vreunui con
trol spre locul cu pricina. Are
ce vedea și ce măsuri să ia.

Prin... vitrină
Magazinul de mărfuri indus
triale nr. 121 din municipiul
Vaslui. Mulțime de cumpărători.
Cițiva dintre ei observă că o
femeie își tot îndeasă intr-o sa
coșă pulovere, scule de lină și
ciorapi, după care dă să iasă pe
ușă. Ușa e blocată de oa
meni. Văzînd că nu-i chip să
scape, făptașa desprinde un ex
tinctor din perete, lovește bărbătește în sticla vitrinei și, prin
spărtura făcută, o rupe la fugă.
Dar nici după acest număr de
cascadorie cetățenii nu se des
curajează. Aleargă după ea, o
prind și. o duc la miliție. Aco
lo au aflat că e de fel din Costești și n-are nici o ocupație.
Acum se „ocupă" legea de ea

După un examen
De bucurie că a intrat in po
sesia permisului de conducere,
Emilian Vezan din comuna Re
cea, județul Brașov, absolvent
al școlii profesionale de meca
nici auto, s-a dus să „cinsteas
că" evenimentul împreună cu
prietenul și colegul său loan
Boieru. După un timp le-a ve
nit ideea nefericită să arate
consătenilor cit sint ei de gro
zavi. Și, nici una, nici două, au
desfăcut lacătul de la portiera
unei automacarale grele, s-au
urcat la volanul mastodontului
și s-au îndreptat spre un sat
din apropiere, unde avea loc o
nuntă. Din cauza stării de ebrietate, Emilian Vezan a pier
dut controlul volanului și auto
macaraua a intrat intr-un copac
de pe marginea drumului. Che
fliii au scăpat cu viață, dar nu
și de răspundere în fața legii.
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...S-au împlinit 5 (cinci) ani ■
Ide cînd cooperația a construit în
comuna Zăvoi (Caraș-Severin) o I
fabrică de gheață, dar pină acum
nu s-a produs in ea nici măcar I
Iun țurțure. Te pomenești că res- |
pectiva fabrică a fost pusă la...
congelat! Ce mai: căldură mare! .
.!n
I..
loc să oprească la barie- I
ra de cale ferată, șoferul de pe •
un autobuz care venea de la
Urechești spre Tg. Jiu a apăsat I
I pe accelerație, dar in
aceeași |
I clipă ceferistul a lăsat bariera.
Rezultatul: o barieră ruptă și ■
Iun parbriz spart. Exact
cînd I
trenul trecea fluierind. Fluieră •
și șoferul, dar a pagubă. Putea
fi mai rău !
...Ce mai pierde cite unul? I
Cite unul, ca un timișorean care-și transporta mobila cu căruța, pierde un... fotoliu. Zi de |
vară pină-n seară, Pătru Tra
ian, care a „recuperat" fotoliul .
din mijlocul străzii, l-a ținut,
„la vedere", in fața casei, dar I
nici păgubașul, nici căruțașul
nu și-au făcut apariția. Poate I
| acum!

I
I
I

Rubrică realizată de

Petre POPA

cu sprijinul corespondenților
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Pentru creșterea potențialului productiv al pămîntului
extinse pe toate suprafețele
cu exces de umiditate!

DESECĂRILE
Specialiștilor din proiectare le revine sarcina de mare răspundere
de a găsi și aplica cele mai bune soluții și tehnologii care să asigure
rapiditate, economicitate și calitate în execuția noilor amenajări pen
tru desecări. Pe această temă am avut o convorbire cu tovarășul prof,
dr. ing. Iulian MIHNEA, șeful sectorului desecări al Institutului de
proiectări pentru îmbunătățiri funciare.

— Cum este pregătită proiecta
rea pentru a asigura la timp docu
mentațiile pentru noile amena
jări ?
— în răstimpul pînă la sfîrșitul
acestui cincinal avem de elaborat
documentații pentru 264 de obiec
tive de desecări propriu-zise. Din
acestea, 94 au fost încheiate și pre
date unităților de construcții. Cit
privește cele 103 proiecte destina
te investițiilor din anul 1984, aces
tea vor fi terminate pînă la sfîrși
tul anului în curs, iar diferența —
67 de proiecte — pentru obiectivele
prevăzute în anul 1985 se vor ela
bora in anul viitor. Aceasta este
de natură să asigure condiții pen
tru începerea chiar în avans a
execuției unor sisteme de desecare.
— De bună seamă, desecări s-au
făcut și pină acum, dar nu in toa
te cazurile ele au dat satisfacție
deplină. Ce se prevede ca în viitor
să nu se mai repete asemenea si
tuații ?
— Este adevărat, la multe din
amenajările realizate pînă acum,
din diferite motive, lucrările nu au
fost finalizate. Am în vedere neexecutarea ,de către unitățile agri
cole beneficiare atît a rețelei de
canale de ultim ordin, cit și a lu
crărilor pedoagroameliorative, toa
te acestea cu rol hotăritor în crea
rea unor condiții optime de per
meabilitate, pentru infiltrarea și
captarea apelor în exces de pe su
prafețele cuprinse între canalele
mari de desecare. De asemenea,
unele sisteme de irigații nu au fost
prevăzute încă de la început cu
sisteme proprii de desecare. în
perspectivă, avem în vedere ca
asemenea situații să nu se mai re
pete. Așa cum este stabilit în pro
gramul național, toate lucrările de
îmbunătățiri funciare, deci și cele
de desecări, vor trebui realizate în
complex, astfel incit să se asigure
rezolvarea în mod unitar și defini

tiv a tuturor problemelor dintr-un
bazin hidrografic. Sintem organi
zați să elaborăm noile proiecte

lor existente, cit și a celor ce se
vor amenaja în continuare.
O altă problemă care ne preocu
pă este de a crea condiții pentru
descărcarea permanentă a apelor
din sistemele de desecare în emi
sari (văi naturale, cursuri de apă
ș.a.). Sint întinse suprafețe plane
în Cîmpia de Vest și pe luncile nu
rilor unde, după ploi abundente,

Prin proiectare, soluții tehnice care
să asigure pe șantiere

OPERATIVITATE,

ECONOMICITATE,
CALITATE
respectînd cu strictețe această ce
rință fundamentală a programului
național.
— Ce soluții noi sînt prevăzute
la elaborarea documentațiilor ?
— Dispunem, ca rod al activității
de cercetare din ultimii ani. de o
largă paletă de soluții tehnice, de
mare eficacitate și economicitate,
ce-și vor găsi o aplicare amplă, în
funcție de condițiile concrete dintr-o zonă sau alta. Ca orientare
generală, avem în vedere să asigu
răm încă de la început reprofilarea
văilor naturale, spre a crea emisari"
capabili să preia apele în exțes,
indiferent de mărimea lor. Aceasta
va constitui coloana vertebrală a
întregii acțiuni de extindere a de
secărilor în viitor și va asigura o
bună funcționalitate atît a sisteme

din cauza nivelului ridicat al apei
în emisari, scurgerea apelor de pe
terenurile desecate nu se mai poate
face gravitațional. Tocmai de aceea, în perimetrele amintite, une
le sisteme de desecare vor fi pre
văzute cu stații de pompare care
vor asigura descărcarea apelor în
orice condiții. Aceste stații de
pompare vor fi prevăzute și cil
agregate care, la nevoie, să poată
introduce apă din emisari în re
țeaua de desecare pentru a fi folo
sită la irigarea culturilor în pe
rioadele secetoase. Prin aceasta se
va realiza un obiectiv important al
programului național — și anume,
amenajarea unor sisteme de dese
care reversibile, cu dublă funcțio
nalitate : eliminarea excesului de
umiditate în perioadele cu ploi și

irigarea culturilor în cele secetoa
se. Avem în vedere aplicarea aces
tei soluții avantajoase la circa 40
de obiective noi ce se vor realiza
pînă în anul 1985. în plus, această
metodă de amenajare duce și la
importante economii de metal și ci
ment, estimate la circa 15—20 la
sută.
>
Dealtfel, preocuparea pentru re
ducer ea consumurilor de materiale,
energie și combustibil este prezen
tă la toate categoriile de lucrări pe
care le proiectăm. în acest scop,
vom acționa pentru trasarea cana
lelor colectoare pe firul văilor na
turale, folosirea vechilor canale de
desecare existente în Cîmpia de
Vest, unificarea construcțiilor hi
drotehnice pe rețeaua de canale,
mai buna organizare a teritoriului
și combinarea modelării de supra
față a terenului cu introducerea co
lectorilor subterani.
— Cum contribuie proiectarea,
prin documentațiile elaborate, la
creșterea ritmului de execuție pe
șantiere și realizarea unor lucrări
de bună calitate 1
— Pîrghiile de acțiune în aceas
tă direcție sînt multiple — de la
creșterea gradului de tipizare a di
feritelor elemente constructive la
uniformizarea tehnologiilor de lu
cru. în ambele situații, soluțiile
preconizate oferă constructorului
posibilitatea utilizării mai eficien
te a mijloacelor mecanice și pro
ducerii pe scară largă a elemen
telor de construcție tipizate.
Evident, realizarea unor lucrări
de bună calitate depinde și de ca
litatea documentațiilor elaborate.
Mai exact, avem datoria ca pentru
fiecare perimetru să adoptăm și
să aplicăm acele soluții care asigu
ră rezolvarea in mod unitar a tu
turor problemelor de îmbunătățiri
funciare. Aceasta deoarece, pe de
o parte, desecările nu pot fi pri
vite separat de extinderea iriga
țiilor, iar pe de altă parte, execu
tarea în avans a lucrărilor'de com
batere a eroziunii solului și de
regularizare a văilor naturale dă
garanția că noile sisteme de dese
care vor corespunde din toate
punctele de vedere.

Amenajările locale sînt la fel de importante
în afara lucrărilor
de desecări ce se re
alizează în . sisteme
mari, eu fonduri de la.
stat, importante sînt
și amenajările locale,
pe suprafețe mici,
executate de unitățile
agricole cu mijloace și
forțe proprii. Progra
mul național prevede,
în acest sens, ca ame
najările locale să fie
extinse, pînă in anul
1985, pe 115 000 hec
tare. Importanța lor
derivă tocmai din fap
tul că ele sînt ampla
sate în zonele unde
amenajarea unor sis

teme mari nu se jus
tifică din punct de ve
dere economic.
Cu toate acestea,. în
multe județe, amena
jărilor locale nu li se
acordă atenția cuveni
tă. Este suficient să amintim că, în primii
doi ani ai cincinalului
actual, organele de
specialitate din Minis
terul Agriculturii nici
măcar nu au urmărit
modul în care se reali
zează sarcinile stabi
lite în acest domeniu.
Nici în acest an situa
ția nu este întru totul
corespunzătoare. Deși

din cele 20 000 hectare
prevăzute a se. ame
naja in acest an in
sisteme locale, în pri
mele șapte luni au fost
realizate ’ 10 205 hecta
re, totuși nu se știe
dacă acestea reprezin
tă într-adevăr siste
me propriu-zise sau
este vorba de simple
șanțuri și rigole pen
tru evacuarea excesu
lui temporar de umi
ditate. „Tocmai în aceasta constă și fondul
problemei — ne spune
tovarășul George Teodorescu, director în
Direcția generală de

îmbunătățiri funciare.
Cel mai adesea, orga
nele agrjcole județene
confundă amenajările
locale, care trebuie să
fie concepute și reali
zate ca sisteme mici,
dar de sine stătătoare,
nominalizate ca atare
în registrul funciar, cu
lucrările simple —
șanțuri, rigole — pen
tru scurgerea apelor
in exces de pe terenu
rile agricole, lucrări
care sînt distruse și re
făcute, de la un an la
altul, în funcție de
condițiile concrete. Cu
toată claritatea trebuie

să se înțeleagă că amenajările locale re
prezintă o sarcină de
plan obligatorie și nu
facultativă și că ele
fac parte integrantă
din programul națio
nal de extindere a su
prafețelor
desecate".
Se desprind, așadar,
cîteva Sarcini imediate
pentru organele agri
cole județene de spe
cialitate. în primul
rînd, este nevoie ca în
fiecare județ să fie
identificate, în cel mai
scurt timp, amplasa
mentele sistemelor lo
cale de desecare, co
respunzător sarcinilor

ce le revin în acest
an și în perspectivă.
La amenajarea aces
tor suprafețe trebuie
adoptate soluții con
structive definitive —
și nu provizorii. în al
doilea rînd, comanda
mentele județene, oră
șenești și. comunale
trebuie să întreprindă
măsuri hotărîte pentru
mobilizarea
forțelor
umane și a mijloacelor
proprii din unitățile
agricole, a celorlalți
locuitori de la sate la
executarea întocmai a
amenajărilor pe toate'
suprafețele prevăzute
in acest an.

Lucrări de mare amploare
care vor schimba înfățișarea județului
în timiș:

Din suprafața agricolă de 701 302 hectare cit are județul Timiș, peste
458 000 hectare — situate in zona de cîmpie joasă și in luncile rîurilor —
sint puternic afectate in perioadele de iarnă-primâvară de excesul de umi
ditate. Pentru eliminarea acestui fenomen, pînă la sfîrșitul anului trecut
au fost executate lucrări de desecări pe 401 800 hectare. Așa cum se pre
vede în programul național de îmbunătățiri funciare, in acest cincinal se
vor încheia, practic, lucrările de eliminare a excesului de umiditate în
acest județ, creîndu-se condiții pentru creșterea accentuată a producțiilor
la hectar pe întreaga suprafață agricolă din cimpia bănățeană.
45 800 hectare. Este de reținut tot
Obiective importante
odată că, pînă în anul 1989, supra
pentru sporirea rodniciei fețele amenajate pentru irigații
vor ajunge la 100 000 hectare, în
terenurilor agricole
deosebi prin executarea unor sis
teme cu dublă funcționalitate, adi
că pentru desecare și irigații. In
Despre obiectivele programului
același interval se vor realiza lu
județean de îmbunătățiri funciare
crări noi de combatere a eroziunii
și măsurile întreprinse pentru rea
solului pe încă 20 400 hectare.
lizarea lor ne-a vorbit tovarășul
Cornel PACOSTE, prim-secretar
Pornim de la o bază foarte bună
al comitetului județean de partid.
la înfăptuirea acestui grandios pro
gram, care va schimba practic în
— Corespunzător sarcinilor ce ne
revin din programul național, pro
fățișarea județului. Datorită mă
gramul județean de îmbunătățiri
surilor întreprinse de condu
cerea partidului, personal de secre
funciare a fost conceput să contri
tarul său general, tovarășul Nicolae
buie hotăritor la creșterea produc
Ceaușescu, în cei 18 ani care au
țiilor agricole. Desigur, accentul
principal este pus pe extinderea
trecut de la istoricul Congres al
desecărilor. Pînă în anul 1985 se
IX-lea al partidului, lucrările de
vor executa lucrări noi pentru eli
îmbunătățiri funciare au cunoscut
minarea excesului de apă pe circa
în județul Timiș un avint fără
precedent, în acest interval fiind
40 000 hectare, drenaje pe 16 800
făcute desecări cit în ultimele două
hectare, precum și completarea și
secole. Astfel, de la 177 057 hec
refacerea sistemelor vechi pe

Aspect de lucru de pe șantierul de desecări de la Utvin
Foto : D. Constantinescu

tare în 1965, desecările au fost ex
tinse la 401 800 hectare la sfirșitul anului 1982, iar irigațiile — de
la 19 200 hectare la 34 000 hec
tare. Ca efect al lucrărilor de imbunătățiri funciare și al celorlalte
măsuri pentru ridicarea potenția
lului productiv al pămîntului, în
acest interval producțiile s-au du
blat, anul acesta existînd condiții
pentru realizarea celor mai mari
recolte din istoria județului.
în momentul de față sintem an
gajați cu toate forțele in realizarea
programului de îmbunătățiri fun
ciare. în acest scop, comandamen
tul județean a elaborat un plan
concret de măsuri care stabilește
sarcinile și răspunderile ce revin
unităților agricole și celor indus
triale, instituțiilor de învățămînt
și de cercetare, precum și consi
liilor populare comunale. Așa cum
ne-a cerut secretarul general al
partidului, comitetul județean de
partid desfășoară o intensă muncă
politică și organizatorică pentru a
mobiliza toate forțele umane din
județ și toate mijloacele mecanice
necesare, astfel îneît fiecare obiec
tiv să fie realizat integral și la
termenele stabilite.

Cîmpia bănățeană —
un întins șantier
Am străbătut o bună parte din
șesul bănățean. Și imaginea care se
statornicește este aceea a unui
întins șantier. Este impresionantă
mobilizarea de forțe umane șl me
canice concentrate la executarea
lucrărilor pe cele 12 șantiere de
îmbunătățiri funciare. Sistemul de
desecare Șag-Topolovăț este, in
tr-un fel, un etalon al bunei orga
nizări a muncii. Aici se execută
lucrări de eliminare a excesului
de umiditate pe 27 000 hectare și
de amenajare pentru irigații pe
7 200 hectare. Pînă la sfîrșitul lunii
iulie au fost date în exploatare
toate cele 7 200 hectare irigate și
22 800 hectare desecate. La 30 no
iembrie, lucrările se vor încheia
pe întreaga suprafață. Am dorit
să ne creăm o imagine despre
funcționalitatea și calitatea lucră
rilor executate nu prin prisma
constructorului, ci a unităților
agricole beneficiare.

C.A.P. Topolovățu Mare are
6 000 hectare cuprinse în acest sis
tem. întreaga suprafață este acum
desecată. Președintele cooperativei.
Ion Josu, ne invită mai întii în
cîmp. Și avem ce vedea. „în nici
un an nu am avut culturi mai fru
moase ca acum — ne spune pre
ședintele cooperativei. De cînd a
fost dat în exploatare sistemul de
desecare, apa nu a mai băltit
nicăieri. Lucrările agricole au
putut fi executate la timp, iar
acum plantele nu suferă din cauza
excesului de umiditate".
„Atît în sistemul Șag-Topolovăț,
cit și pe celelalte șantiere din ju
deț — ne spune Mircea Cozma,
directorul întreprinderii de exe
cuție și exploatare a lucrărilor de
îmbunătățiri
funciare — stadiul
executării lucrărilor de amenajare
corespunde prevederilor din grafice.
Avem condiții să îndeplinim în
avans sarcinile pe acest an. Dar
pentru realizarea obiectivelor din
următorii doi ani este nevoie să
fim' dotați cu un număr suplimen
tar de utilaje : 18 dragline, 15 bul
dozere și 16 săpătoare pentru dre
naje. Dealtfel, asigurarea utilaje
lor suplimentare și a cantităților
de combustibil, corelate cu volu
mul lucrărilor ce trebuie execu
tate, este singura problemă ce
trebuie rezolvată pentru realiza
rea, punct cu punct, etapă cu
etapă, a obiectivelor din program".

Cu participarea largă
a locuitorilor de la sate
Discutăm cu primarul comunei
Ciacova, tovarășul Mihai Vraja.
— La noi — ne spune dînsul —
există o tradiție ca toți locuitorii
comunei să participe la executarea
lucrărilor de îmbunătățiri funciare.
Consiliul popular a imprimat aces
tor acțiuni un caracter organizat.
De comun acord cu cetățenii, în
funcție de volumul lucrărilor ce-l
avem de executat, au fost stabilite
sarcini concrete pentru fiecare
familie. în acest an, bunăoară,
pentru scoaterea de sub influența
băltirilor a 2 780 hectare, s-a hotărît ca bărbații să execute cite
10 mc de terasarpente, iar femeile
cite 8 mc. Comandamentul comu
nal va mobiliza în continuare pe
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Prelungirea „vieții" sistemelor depinde

de întreținerea lor exemplară
nevoie să se investească
fonduri suplimentare pen
tru refacerea acestor lu
crări. Este și motivul pen
tru care în programul na
țional se prevede comple
tarea și refacerea, pină
in anul 1985, a unor sis
teme vechi, îndeosebi în
zona de nord și de vest
a țării, pe o suprafață de
aproape 460 000 hectare.
Toate acestea pun cu acuitate problema regle
mentării întreținerii în
cele mai bune condiții a
sistemelor de desecare și,
în general, a tuturor lu
crărilor de îmbunătățiri
funciare. Deși durata de
funcționare a unui sistem
de desecare este calculată
pentru 25—30 de ani, prin
executarea la timp a lu
crărilor de întreținere,
„viața" sistemelor poate
fi prelungită cu mult pes
te aceste limite. Or, din
acest punct de vedere, re
gulamentul actual de ex
ploatare a sistemelor de

deoarece canalele nu au
fost curățate la timp. Sțnt
sisteme de desecare ’ —
Cernei-Tăut și HamoșVărșand din județul Arad,
Terebești-Gelu din jude
țul Satu Mare și BrăilaDunăre-Siret din județul
Brăila — ca să ne referim
doar la cîteva realizate în
ultimii ani — ale căror
rețele de canale și, îndeo
sebi, cele de ultim ordin
au fost năpădite de vege
tație și s-au colmatat. Pe
alocuri
nici nu se mai
cunoaște pe unde au fost
trasate canalele. Evident,
în aceste condiții sisteme
le au devenit nefuncțio
nale în întregul lor.
Consecințele unei ase
menea stări de lucruri
sînt din cele mai păgubi
toare. Pe de o parte, chiar
în perimetrele desecate,
executarea lucrărilor agricole este serios stin
gherită din cauza excesu
lui de umiditate, iar pe
de altă parte, acum este

Este cit se poate de evi
dent că realizarea lucră
rilor de desecări necesită
importante mijloace me
canice și resurse materia
le, un mare volum de
muncă. Tocmai de aceea,
amenajările de desecare
trebuie să fie bine execu
tate ca să dureze ani de
zile, decenii de-a rindul
și nu doar un sezon —
vară sau toamnă — sau,
cum se spune, doar pen
tru o' ploaie.
Prelungirea duratei de
funcționare a amenajări
lor pentru desecări de
pinde însă și de întreți
nerea lor exemplară. De
ce facem această subli
niere ?
în perioadele cu ploi
abundente, multe dintre
sistemele, de desecare re
alizate in ultimii ani nu
au putut să-și îndepli
nească în bune condiții
rolul de a evacua excesul
de umiditate de pe tere
nurile agricole. Și aceasta

desecare nu este deloc
corespunzător. De ce 7
Pentru că el prevede ter
mene prea largi pentru
executarea unor lucrări
de întreținere — și anu
me, cosirea vegetației de
pe canale o dată pe an Și
decolmatarea acestora o
dată la cinci ani. Expe
riența dovedește însă că
pentru a se asigura per
manent
funcționalitatea
sistemelor la parametrii
proiectați, aceste lucrări,
îndeosebi
decolmatarea
canalelor, trebuie execu
tate ori de cîte ori este
nevoie și nu la termene
stabilite arbitrar. După
încheierea lucrărilor agri
cole în cîmp, unitățile
specializate și unitățile
agricole beneficiare au
datoria să efectueze în
fiecare an decolmatarea
canalelor, reprofilarea și
adîncirea acestora la co
tele prevăzute în proiec
tele de execuție.

LUCRĂRI PENTRU ELIMINAREA EXCESULUI DE UMIDITATE PREVĂZUTE
ÎN PERIOADA 1983—1985, ÎN JUDEȚUL TIMIȘ
ImureșI
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Șantiere în lucru

,tf --ș A.MORAVtȚA
Jamî) HA

toți locuitorii satelor pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce ne
revin din programul județean.
într-adevăr, la Ciacova, afirma
țiile primarului au o acoperire
densă în fapte. 4 660 de cetățeni
din comună au participat în acest
an la lucrările de desecare în sis
teme locale, realizînd un volum de
săpături de 43 000 mc. Valoarea
muncii patriotice efectuate se ridi
că pînă acum la peste 700 000 lei.
Rezultate la fel de bune în această
privință se înregistrează și în alte
localități — Recaș, Periam, Teremia Mare, Lugoj etc. Ca urmare,
de la începutul acestui an au fost
executate, prin muncă patriotică
și cu contribuția unităților ecopomice din județ, lucrări de dese
care pe mai mult de 15 000 hec
tare. Aceste exemple merită să fie
evidențiate cu atît mai mult cu cit
realizarea programului de îmbună
tățiri funciare impune, ca o con
diție hotărîtoare, participarea lar
gă, cu răspundere, a tuturor locui
torilor de la sate, a întregii țărănimi.

±

------- —.Cursurideapă
Canale'desecare
«•
Băltiri de ape

Propuneri
pentru suplimentarea
prevederilor stabilite
inițial
Pentru punerea în valoare a tu
turor terenurilor agricole și folo
sirea integrală a întregului fond
funciar, comandamentul județean
supune atenției organelor centrale
includerea în programul județean
a unor obiective suplimentare :
1. Executarea unor lucrări de în
diguiri și desecări în sisteme mari
pe luncile superioare ale rîurilor
Bîrzava, Bega și Timiș — pe o su
prafață de aproximativ 16 000 hec
tare — și extinderea amenajărilor
locale pe încă 6 000 hectare.
2. Introducerea în program a ac
țiunii de despotmolire a văilor na

i

Suprafețe cu exces
de umiditate

turale ce străbat județul și reali
zarea pe aceste văi a unor mici
lacuri de acumulare pentru irigații
și piscicultură. Pentru perioada
1983—1985 să se prevadă astfel de
lucrări pe o lungime totală de 348
kilometri de văi naturale și ame
najarea a 12 lacuri de acumulare,
în felul acesta' vor fi redate supli
mentar circuitului agricol circa 2 000
hectare de terenuri ocupate în pre
zent de mlaștini și stufăriș.
3. Prelungirea canalului de deri
vație Someș-Crișuri-Mureș, pre
văzut a se realiza în perioada
1986—1990, cu aproximativ 70 km
pe teritoriul județului Timiș, pînă
la rîul Bega, în scopul asigurării
apei necesare pentru irigarea unei
zone cu soluri cernoziomice, dintre
'cele mai fertile din județ, în su
prafață de aproximativ 12 000 hec
tare.

Pagină realizată de Aurel PAPADIUC șl Cezar IOANA
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Ultima ediție a Festiva
lului national „Cintarea,
României" a adus, cum
era și de așteptat, o sea
mă de noutăți semnifica
tive in. arta spectacolului
brigăzilor artistice. Fără a
intra în detalii de specia
litate, se poate spune to
tuși că principalul cîștig
este certa profesionalitate
în privința creării de tex
te și punerea lor în scenă.
Pornind de aici, se impu
ne observația că în general
creșterea calității progra
melor se datorează orien
tării ferme a animatorilor
genului către problemele
majore ale vieții colective
lor de muncă, fie ele din
industrie, fie din agricul
tură. Tendința pregnantă
este aceea de a privi lu
crurile
din
intimitatea
procesului de producție,
cu accente pe răspunderea
personală a fiecăruia față
de bunul mers al treburi
lor. Desigur, menirea bri
găzilor artistice nu este de
a elogia cu orice preț,
ocolind ori prefăcîndu-se
a nu vedea neajunsurile.
Ceea ce nu înseamnă că
lucrurile cu adevărat bune,
aspectele cu adevărat po
zitive nu trebuie sublini
ate. Ba dimpotrivă, căci
pornind de aici, critica
faptelor negative, a situa
țiilor nedorite cîștigă in
incisivitate și efectele ei
sînt de mai lungă bătaie,
în programul brigăzii ar
tistice a întreprinderii de
utilaj greu Brăila, de exemplu, se subliniază in
sistent faptul că uzina se
bucură de prestigiu pe pia
ța externă, că produsele ei
sînt competitive
și deci
căutate. Așa prezentînduse situația, opinia colecti
vului întreprinderii dove
dește maturitate atunci
cînd pretinde că „obrazul
subțire... cu muncă se

ține". Căci, se spune în
text, orice neglijențe
in
producție pot avea reper
cusiuni asupra prestigiului
uzinei față de parteneri.
La fel, grupul satiric al
întreprinderii „Vulcan" din
București
nominalizează
abateri de la exigente for
mulate de colaborarea cu
beneficiarii. Și în progra
mul formației de la „Elec-

fel de trimis produce un...
„beneficiu" de 1 000 de do
lari, costul convorbirilor
telefonice din străinătate
cu uzina, personajul neștiind pentru ce tranzacții
fusese de fapt trimis^ (de
către centrală 1). Am pu
tea da numeroase alte exemple — „Moldoplast" —
Iași, „Laminorul" — Galați
ș.a. — de programe ce pun.

zează marele efort munci
toresc, dar a lua atitudi
ne împotriva celor ce sfi
dează normele morale și
profesionale este o necesi
tate. Pentru a nu se re
peta „cazurile", pentru a
ie elimina cu totul din
viața colectivităților res
pective 1
O altă temă frecventă în
spectacolele brigăzilor ar

Spiritul critic muncitoresc
-o prezentă activă
pe scena marii întreceri
a artei amatorilor
troputere" Craiova sînt puse
sub lupă răspunderile per
sonale, nefiind cruțați aceia
care aduc prejudicii, mo
rale sau materiale, produ
selor întreprinderii. „Elec
tromotor" Timișoara este,
aflăm și' din
programul
brigăzii artistice, o unitate
cu largi și apreciate legă
turi cu piețe de peste ho
tare. Iată de ce opinia
muncitorească se manifes
tă împotriva unor forme
birocratice de prospectare
a cererii externe. Trimite
rea, de pildă, a unor așaziși „experți" pe cheltuia
la statului este păgubitoa
re, din moment ce respec
tivii nu cunosc prea bine
nici întreprinderea, necum
produsele ei. Intr-o scene
tă de haz (amar), un ast

cu seriozitate întrebări le
gitime și dau răspunsuri
la fel de legitime.
Nu se poate escamota res
ponsabilitatea individuală
în generalități critice. Fără
disciplină riguroasă, fără
pasiune, fără spirit de ini
țiativă, fără înțelegerea
corectă a autoconducerii
muncitorești,
rezultatele
muncii pot fi afectate. Așa
cum se arată în progra
mul brigăzii de la uzina
„Semănătoarea" din Bucu
rești, superficialitatea în
asamblarea unor combine
produce daune în relațiile
cu partenerii ; mașini, une
ori neatent lucrate, mai
mult îi încurcă pe mecani
zatori. Evident, neajunsu
rile semnalate sînt cazuri
izolate, nu ele caracteri

tistice este acgea a îngriji
rii. a păstrării în bune
condiții a utilajelor, știut
fiind că, prin aceasta, se
prelungește durata lor de
funcționare, scutind astfel
statul de investiții mari,
investiții ce pot fi folosite
cu mai mult randament în
alte sectoare, unde chiar
se simte nevoia lor.
Semnificativ e că, în eta
pa actuală, brigăzile artis
tice nu critică de. dragul
de a critica, pierzîndu-se
în generalități și platitu
dini. Expresie a opiniei
muncitorești, ele promo
vează luări de atitudine in
sensul sporirii exigențelor
personale, căci, de fapt,
bunul mers al treburilor
depinde de efortul fiecăru
ia dintre noi. Se verifică
în felul acesta încă o dată,

cu argumente ce au forța
de convingere a evidenței,
adevărul, realismul și lu
ciditatea cuvintelor recent
rostite de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la Con
sfătuirea de lucru pe pro
blemele muncii organiza
torice și politico-educati
ve' : „Munca și răspunde
rea colectivă nu presupun,
în nici un fel, diminuarea
răspunderii personale in
muncă". Și, se spune in
textele cele mai izbutite,
autoperfecționarea semni
fică și dragostea față de
locul de muncă, față de
uzina al cărei proprietar
și beneficiar este insuși
muncitorul. în fond, brigă
zile artistice, în maniera
specifică genului, fac o in
tensă propagandă noului
în materie tehnică, dar și
o salutară muncă educati
vă, cu efecte atît imedi
ate, cît și de perspectivă.
Ne-am oprit la cîteva —
puține — exemple des
prinse cu prilejul fazei re
publicane, desfășurate la
Sighișoara,’ a Festivalu
lui național
„Cintarea
României", pentru a sem
nala noile tendințe sesiza
bile în programele brigăzi
lor artistice. Firește, o dis
cuție mai largă va fi bine
venită. Sigur, se vor orga
niza dezbateri cu instruc
torii și interpreții, cu publicul participant la asemenea spectacole. Dezba
terile vor trebui să fie cu
prinzătoare, să constituie
prilejul unor analize am
ple, cu scopul de a impul
siona diversificarea pe mai
departe a tematicii, ca și
a felului în care este ea
reflectată in programele
brigăzilor artistice, cu toa
te elementele de noutate
puse sub semnul unei ma
ture responsabilități civice.

Viorel ȘTIRBU

Virtuțile modelatoare ale cîntecului
Timp de 4 zile, municipiul Cluj-Napoca a găzduit faza finală a Festi
valului național „Cintarea României", la care au participat formații ca
lificate din 16 județe, cuprinzînd în total nu mai puțin de 12 348 inter
pret : un număr impresionant de artiști amatori, oameni ai muncii de
Ia orașe și sate care continuă și duc mai departe dragostea față de crea
ția muzicală a poporului, față de noile sale cîntece inspirate din marile
realizări socialiste, din simțămintele constructorilor societății noastre,’
creații în care vibrează patriotismul, spiritul de muncă și luptă, de res
pectași devotament.față, de patrie și partid. Avem o creație muzicală spe
cifică, inconfundabîlă, creație minunată a poporului nostru pe care tre
remarcat o bună și mai completă
punere în valoare a instrumente
lor tradiționale — fluierul, cavalul,
cimpoiul, trișca și țitera. .Merită
aprecieri, de asemenea, organiza
torii și publicul, extrem de recep
tiv la actul de cultură.

„Cîntecul popular
se bucură de mare
audiență în rîndul
tineretului"
Ludovic PACEAG,

compozitor și folclorist,
președintele juriului de muzică
populată și. fanfare
La muzică populară „s-au pre
zentat aproape 400 de formații șt
soliști. Cifrele demonstrează ma
rea diversitate tipologică de for
mații, o paletă variată de forme
de prezentare scenică și de utili
zare a unor mijloace de expresie
aduse din tradiție și stilizate prin
aceste forme noi de realizare ar
tistică. Am remarcat prezența ti
neretului, care a reprezentat peste
80 la sută din membrii formațiilor
folclorice. Această prezență de
monstrează simțul de răspundere
cu care generațiile tinere preiau
tradiția strămoșească, creațiile spi
rituale ale poporului nostru cu va
lențe artistice care asigură dăi
nuirea cîntecului popular. Au fost
bine reprezentate formațiile artis
tice aparținînd naționalităților con
locuitoare din țara noastră. Am

„Să ridicăm la cote
mai înalte frumoasa
tradiție corală
românească"
Prof. D. D. BOTEZ,

dirijor, președintele juriului
pentru formațiile corale
Am audiat peste 80 de formații
corale. Multe din ele s-au prezen
tat bine. Cîteva — de mare ținută
corală. Aș aminti corul din Marga,
județul Caraș-Severin, cu o sono
ritate mare și foarte bună acura
tețe. Am reținut corul U.T.C. Cluj,
cel al uzinelor din Reșița, grupul
coral bărbătesc militar „Balada",
corul din Ardusat (Maramureș),
corul Școlii militare din Sibiu și
altele, cu repertorii variate, bine
și frumos executate. Din păcate,
nu toate formațiile corale au res
pectat condițiile de concurs, adică

buie s-o cultivăm, s-o dezvoltăm, s-o ridicăm la un nivel nou, superior.
Miile de interpreți, membri aj formațiilor corale, de muzică populară,
soliști și rapsozi dau expresie dragostei lor față de creațiile muzicale in
spirate din melosul popular, același care l-a inspirat pe marele George
Enescu, precum și pe toți creatorii noștri de frunte. Am cerut unor
compozitori și dirijori, președinții juriilor muzicale, opinia despre cali
tatea și varietatea cîntecului ce a răsunat în faza finală pe scena marii
întreceri din cadrul Festivalului național „Cintarea României". Iată cîteva
răspunsuri :

prezentarea a cei puțin unui cîntec
patriotic și revoluționar, un cîn
tec din repertoriul clasic românesc
și o prelucrare folclorică. Unele
s-au prezentat cu 3—4 lucrări, al
tele numai cu două. Unele coruri
au prezentat 2—3 piese de același
compozitor. Deci problema alegerii
repertoriului rămîne deschisă și
tributară. Din punct de vedere ar
tistic, corurile sînt în creștere,
unele din ele își mențin o frumoa
să tradiție, pe care este bine s-o
continuăm și să o dezvoltăm. în
noile condiții ale societății noas
tre.

„Creația națională —
Ia loc de cinste
în repertoriul
formațiilor muzicale"
Marin CONSTANTIN,

compozitor, președintele juriului
pentru formațiile camerale
Muzica corală camerală, ca și
soliștii vocali și instrumentiști de
muzică cultă au constituit la aceas
tă ediție, ce a avut loc în Clujul
atît de ospitalier, o componentă
densă și amplă în același timp a
fenomenului artistic ce se împli

nește și se perfecționează- cu fie
care ediție a festivalului. Creațiile
valoroase ale compozitorilor noș
tri înaintași sau contemporani
și-au găsit locul cuvenit în reper
toriul grupurilor instrumentale,
orchestrelor de cameră, formațiilor
camerale, soliștilor, care le-au in
terpretat la un înalt nivel artistic.
Aceasta este o . dovadă certă că
actul de cultură muzicală a intrat
în preocupările și profilul unei
mase- impresionante de oameni. O
altă constatare : în peisajul mu
zical al țării, muzica cultă și-a dobîndit un statut de reală demnitate
și calitate. în prezent, creația și
interpretarea se află la înălțimea
cuvenită. Aceste rezultate confir
mă atît valoarea muzicii românești,
cît și efectele binefăcătoare ale
democratizării actului de cultură
și artă, ale participării maselor
largi la crearea și perpetuarea mi
nunatei muzici naționale.
Cele patru zile, de mare frumu
sețe artistică, din faza finală a
Festivalului
național
„Cintarea
României" au oferit momente de
artă elevată, probînd astfel am
ploarea culturii muzicale, virtuțile
modelatoare ale cîntecului nostru.
Opinii consemnate

Al. MUREȘAN

încheierea fiecărui an universitar
aduce cu sine retrospectiva întregu
lui program de activitate a profe
sorilor și studenților, iar cea dinții
constatare făcută cu acest prilej,
dealtfel cam aceeași de la un an la
altul, este următoarea : participarea
(sau neparticiparea)
sistematică a
fiecărui student la întregul program,
universitar ’de pregătire se oglindeș
te în rezultatele obținute în sesiu
nea de . exameng. .Dar o asemenea
constatare nu este suficientă. Sim
pla nevoie de a fi repetată de la un
an la altul ii reliefează aproximația.
De aceea, mult mai importantă de
cit reluarea ei este încercarea de a
delimita cauzele pentru care, pe an
samblul unui institut sau al unei fa
cultăți,. procentul, absențelor rareori
scade sub 15 la sută. Și asta, în po
fida apelurilor și măsurilor menite
să preintîmpine sau să combată
practica absențe
lor nemotiyate ;
in pofida consta
tării amintite că o
mare parte dintre
nepromovați, o . și
mai mare parte
dintre cele aproa
pe 20 la sută ca
lificative medio
cre atribuite anual pe ansam
blul învățămîntului superior își
au originea in neA
participarea sisr
tematică a stu
denților la cursuri,
seminarii, lucrări
practice etc.
Neîndoielnic, o ----------primă cauză se
identifică intr-o distribuire neuniformă a efortului individual de pregătite. Curba acestuia hu are în
toate cursurile, cum ar fi. și necesar,
și firesc, un sens ascendent. Iar o
asemenea neuniformizare nu poate
fi pusă neapărat pe seama stărilor
de oboseală, de surmenaj. în cele
mai multe cazuri, acestea din urmă
nu sînt decit consecințele celei dintii. în pofida concentrării eforturilor în etapa premergătoare admiterii în facultate, studenții anului I
au, de regulă,
_ , o frecvență incomparabil mai ridicată decit cea specifi
că anilor următori, cînd diferen
țieri dintre cele mai mari apar nu
numai între ani și facultăți, ci și
între studenții acelorași grupe. Mai
degrabă este vorba despre altceva :
necunoașterea unor elementare re
guli de igienă a muncii intelectuale,
ca și a metodelor celor mai optime
de pregătire individuală. Mai vechi
le dar binevenitele preliminarii con
sacrate însușirii tehnicii de studiu
în învățămintul superior au cam
fost părăsite. Drept urmare, unii
dintre studenți cad ușor pradă ilu
ziei că se pot pregăti „și altfel",
„pe sărite" sau, mai precis spus,
fără preocupare pentru o continui
tate riguroasă. Așa, bunăoară, la
Academia de studii
economice
(unde, ca urmare a unei preocupări
statornice, există o evidență strictă
a absentelor, pe zile, pe săptămîni și
pe ani de studiu, spre deosebire de
alte instituții ale învățămîntului su
perior care evaluează o asemenea
importantă problemă cu destulă
aproximație... globală), în preceden
tul an universitar au fost date 334
sancțiuni, inclusiv
exmatriculări,
toate avînd la bază absențe nemoti
vate. Cu toate acestea, situația nu
s-a îmbunătățit radical nici în acest
an, cînd procentul absențelor a urcat

PE ÎNTREAGA DURATĂ A ANULUI UNIVERSITAR

.
l

Statui
ce contrariază
atmosfera
estetică a străzii
Fără îndoială, o sculp
tură creată pentru a fi ex
pusă în aer liber are rolul
de a exercita asupra trecă

torului o acțiune eficientă,
de a-i oferi o clipă de des
tindere in tumultul exis
tenței cotidiene, asumindu-și în același timp o ac
țiune formativă. Iată însă
că de-a lungul noilor car
tiere bucureștene. pe spa
țiile verzi ce delimitează
lărgi artere de circulație au
apărut, plasate în serie,

obiecte de ciment rudimen
tar prelucrat și stropite cu
mortar pe care cu greu
le-am putea numi „sculp
turi". Este vorba de o aceeași prezență caricatura
lă, precar implantată în
ambient. Intenția de a de
cora spațiile verzi altfel
decît prin suavitatea coro
lelor înflorite a dus la pre
zența acestor adevărate
prototipuri ale gustului în
doielnic, a căror existență
ne apare cu atît mai îngri
jorătoare cu cît numărul
lor este destul de mare. Re
producem una dintre aces
te „lucrări" situată în ini
ma Capitalei noastre, cu
legitima întrebare : ce rol
pot avea aceste „ornamen
te", acest balast fără un rol
estetic pe spații care ar
putea foarte bine exista și
fără ele ? /
Contemplînd-o,. tovarășul
Viorel Mărginean preciza :
„Rolul oricărei sculpturi
plasate.. în spațiul public
este de a pune în valoare
nu doar calitățile lucrării
în sine, ci, mai larg, sensu
rile umane generale ale
ambianței în care a fost
plasată. Cred că această
«producție» de serie nu
poate în nici un fel răspun
de acestei superioare exi
gențe. Mai mult, refuz să
cred că ea a fost reajizată
de cineva cu o minimă
pregătire profesională sau
pasiune pentru sculptură.
Ele poluează atmosfera
străzii, ca și zgomotul sau
funinginea".

Brâncuși
și omagiile
unor prea zeloși
admiratori

Multiplicată în beton, această „statuie" îndeamnă pri
virea mai degrabă la tristețe decît la admirație

înnoirile aduse de Brân
cuși sculpturii moderne nu
ar fi fost, cu siguranță, po
sibile dacă nu s-ar fi în
temeiat pe certitudinile unei tradiții venite din
străfundurile creației popu
lare căreia sculptorul i-a

căutat sensul interior și nu
doar frumusețea exterioară.
Iată însă că opera sculpto
rului, care a trecut atît de
strălucit proba timpului,
ajungînd să fie în totali
tate reprezentativă pentru
spiritualitatea românească,
se dovedește minimalizată
de „prea zeloși admiratori".
Cei ce trec prin fața res
taurantului „Grădinița", de
exemplu, pot recunoaște
într-un relief ușor, pe stîlpii de beton ce formează
un fel de poartă, imaginea
coloanei brâncușiene. „Ima
ginea unei coloane carica
turizate — ține să sublinie
ze Viorel Mărginean — de
oarece nu numai că nu
respectă modelul brâncușian, dar proporțiile și fe
lul în care este aplicată pe
acești stîlpi subțiri ridiculi
zează parcă însăși sculptu
ra maestrului de la Hobița.
Și nu este singurul exem
plu. Am întîlnit imaginea
coloanei care-și are semni
ficațiile și importanța bine
cunoscute, reluată la dife
rite proporții și în diferite
materiale, de pildă, minia
turizată — pentru a decora
interiorul unor frigidere,
de dimensiuni monumen
tale — pe unele panouri
de afișaj sau reprodusă
stîngaci prin tulpinile mul
ticolore ale rondurilor de
flori. Nu mi se pare a fi
omagiul cel mai indicat pe
care-1 merită arta marelui
sculptor, cu atît mai mult
cu cît toate aceste „trans
puneri" anulează de fapt
mesajul atît de generos al
creației brâncușiene".
Fără existența unei le
gături, a unei colaborări a
arhitecților cu artiștii plas
tici specializați vom întîlni
în continuare aceste solu
ții hibride, această discuta
bilă înțelegere a noțiunii de
„frumos" sau de „spe
cific".
„Vasele de mari dimen
siuni, vopsite cu „duco"
verde și plasate pe spațiile
grădinilor sau jardinierele
din beton, cu motive, fol

clorice desfășurate pe sute
de kilometri de șosea, ca și
inițiativa luată de curind ca
statui de bronz să fie vop
site cu negru pentru a li se
„împrospăta"
aspectul,
adaugă
pictorul
Viorel
Mărginean, sint de aseme
nea acțiuni poluante din
punct de vedere estetic".
Li s-ar putea adăuga și
unele dintre produsele de
porțelan care se vînd la
prețuri destul de mari în
magazinele „Stirex". Farfu
rii de dimensiuni mari,
pictate în culori stridente,
reproduc imagini degra
date ale minunatelor noas
tre dansuri populare sau
capete de cîini ; bibelouri
cu muzicanți sau pitici urit
modelate și colorate își fac
loc alături de produse de
reală calitate artistică ce,
pe bună dreptate, se bucu
ră .de atenția cumpărători
lor'. Simplitatea, marele
meșteșug care trebuie să se
afle la baza artei moderne,
își poate afla, desigur, o te
melie solidă în folclor ; dar
numai reușind să înțeleagă
în profunzime marea sim
plitate a artei populare
creatorii contemporani pot
ajunge Ia realizări de cali
tate. Este vorba, fără în
doială, nu de imitare, nu
de însumarea unor „deta
lii", de „citirea" sau de „re
producerea" unor fragmen
te și motive fără conti
nuitate.

...Carențe
ale graficii
publicitare
Raidul pe care l-am în
treprins de-a lungul cîtorva cartiere ale Capitalei
noastre a scos în evidentă
și un alt aspect : neglijența
cu care sint lipite afișele,
lipsa unor panouri adecva
te de afișaj și nepăsarea
cu care sînt tratate cele
existente. A atrage, a
trezi interesul, chiar a
intriga amuzînd și educînd
totodată — iată rolul difi

de învățămînt

România-film prezintă
in ziua de 11

august,

la cinematograful Doina

din Capitală

UN PROGRAM
DE FILME CUBANEZE
DE DESEN ANIMAT
Manifestarea va avea loc și
în municipiile Pitești (11 au
gust) și Ploiești (12 august).

De ce nu este întotdeauna strada o oglindă a bunului gust?
Strada nu este doar un loc al circulației, un spațiu
neutru, lipsit de personalitate. Dimpotrivă. In orașele
noastre moderne strada devine o oglindă a. celei mai
stringente actualități. Este ca o expoziție desfășurată
de-a lungul miilor de kilometri pe care ii însumează noi
le magistrale, o expoziție de-a lungul căreia trecătorul
să se poată informa rapid și precis odată cu ampla
deschidere pe care o oferă vitrinele, reclamele, afișele.
Funcționalității trebuie să i se alăture, ca un corolar
firesc, cantitatea de frumos necesară. Iar dacă nume
roase monumente ridicate in ultimii ani se dovedesc
a fi un inepuizabil mijloc de educație estetică, etică,
general umană, dacă parcurile și zonele verzi aduc
respirației orașului oaze de liniște și necesară odihnă,
dacă agitația diurnă a străzii întregește valoarea com
plexă a noțiunii de mediu ambiant, nu este mai puțin
adevărat că, pe harta numeroaselor realizări cu care
ne mindrim, apar uneori și puncte negre. Inițiative mai
puțin lăudabile sau neglijențe regretabile umbresc
uneori preocupări atît de evidente legate de crearea
unui mediu ambiant modern, înțeles in sensul unei
structuri complexe, axate pe grija față de om și de
existența lui cotidiană. In căutarea citorva dintre aces
te aspecte am pornit acum cîteva zile împreună cu
pictorul Viorel Mărginean, vicepreședinte al Uniunii
artiștilor plastici, și cu fotoreporterul Nicolae Cartojan.

cînd se desfășura practica, și atunci
uneori pînă aproape de 16—18 la
cînd numărul absențelor ajunsese
sută.
Departe de noi intenția de a redu
la cota critică. în' asemenea cazuri,
diagnosticurile de «nevroză» și alte
ce buna pregătire a studenților nu
le asemenea curg cu nemiluita". Să
mai Ia frecventarea regulată a
cursurilor și seminariilor. Frecven
adăugăm că, nu o singură dată, toc
mai asemenea motivări sint aduse
ța. nu este decit o premisă pentru
ca argumente, inclusiv în faza ulti
ca ritmul, intensitatea, durata și ca
mă, cind repetenția bate la ușă și,
litatea efortului 'de pregătire să adrept urmare, se solicită prelungi
tingă cote maxime. Dar este o pre
rea școlarității (așa-numita repetenmisă adeseori hotărîtoare. Fie și
numai pentru faptul că, așa cum . ție medicală). în anul universitar
precedent s-au inregistrat 3 000 de
este îndeobște cunoscut, studenții
asemenea cazuri.
care absentează și nu beneficiază de
Cum poate fi remediată o aseme
pe urma dezbaterilor de idei pe care
nea stare de lucruri ? Ne adresăm
le presupune prelegerea, recurg cel
tovarășului dr. Niculae Ionescu, di
mai adesea la memorarea formule
rectorul Spitalului și al Policlinicii
lor și definițiilor din cursurile și
manualele tipărite. Firește, o ase - studențești din București : „Este adevărat — ne-a spus interlocutorul
menea practică găsește reazem și in
nostru — că a existat o perioadă de
formula specifică unor examinatori,
maximă utilizare a certificatelor me
înclinați, din diferite motive, să
dicale, dar nu, și de exigență scăzu
pună temei pe cantitatea de cunotă
din partea
noastră. Ca dova
dă că am redus
la maximum ase
menea
scutiri.
Cum bine se știe
însă, incapacita
tea
temporară
este atestată frec
vent îndeosebi de
unitățile sanitare
din raza domici
liului studenților.
Noi nu facem de-,
cît să avizăm
asemenea certifi-,
cate
și, chiar;
avînd unele îndo
ieli, nu poți con
testa retroactiv o
stare gripală mai
ales dacă . certi
ștințe asimilate și mult mai puțin
ficatul are mențiunea, „urgență".
pe sinteza acestora. Așa se face că
De aceea, recent am elaborat
unele facultăți, în mod paradoxal,
și sînt în curs de adoptare măsuri
dețin întîietatea atît in privința pro
de preîntîmpinare a unor asemenea
centului de absențe, cit și a... indi
stări de lucruri, dintre care unele fa
celui de promovare.
vorizează, intr-adevăr, cererile de
. Nu însă și a sancțiunilor, pentru
prelungire a școlarității. Așa, bună
că — ați înțeles' — exact cind nu
oară, noi am propus, intre altele, ca
mărul absențelor atinge punctul cri
cel puțin jumătate din durata inca
tic apare bine cunoscuta motivare
pacității temporare să' fie atestată
medicală, devenită astfel pe neaș
de unitățile sanitare studențești, iar
teptate un stimulent deloc neglijabil
acest atestat să fie luat în seamă la
al neparticipării studenților la for
prelungirea școlarității numai dacă
mele universitare de studiu. „Nu
cel puțin jumătate din durată se
spun că nu survin și îmbolnăviri,
situează în perioada anului univer
previzibile sau imprevizibile, dar în
sitar propriu-zis, nu in perioada secazul celor mai multe dintre aceste
siunilor ; dacă incapacitatea se simotivări se simte că ele sînt elibe
tuează între terminarea sesiunii 5i
rate cu o nefirească ușurință — ne-a
sesiunea de restanțe, o astfel de indeclarat prof. univ. dr. Sandu Coscapacitate să fie atestată numai Pe
tache, decanul Facultății de contabi
baza internărilor în spital".
litate și economie agrară. în bună
Ajunși aici, se cere a fi evidențiat
parte, tocmai pe această cale am
și un alt aspect.: discutînd cu stu
ajuns ca în anul universitar prece
denții „absenteiști", cei mai mulți
dent să se înregistreze in facultatea
dintre aceștia au invocat, printre
noastră 37 365 de absențe, ceea ce
cauzele atitudinii lor, și ținuta mo
reprezintă 10,7 la sută din totalul
destă a unora dintre prelegerile uni
orelor programate. Judecat în anversitare : „de ce să vin la cursuri
samblu, procentul nu pare să
~~ fie
cînd prezentarea temelor se face
prea mare, cel puțin în raport cu
aproape identic ca în manual ?“ —■
alte facultăți. Dacă avem în vedere
se întrebau ei. Este un aspect deloc
însă că absențele nu sînt distribuite
neglijabil, mai ales dacă ținem sea-J
uniform pe toți studenții, ci ele sint
ma de faptul că în prezent biblio-;
concentrate asupra unei părți din
grafia universitară este mai bogată
tre, aceștia, este limpede că unii tica oricind, iar cursurile și manua
neri lipsesc, practic, luni în șir de la
lele au dobîndit un ritm de apariție
facultate și astfel in pregătirea lor
incomparabil, cu. cel al anilor preceapar minusuri eu atît mai greu de
denți, în asemenea condiții, fiecare
recuperat cu cit sînt „descoperite"
prelegere nu se mai poate mulțumi
mai tîrziu. De aceea studenții înșiși
cu expunerea, nudă a faptelor, a ,
(cei mai buni) s-au sesizat și au
cifrelor-și - datelor, ci își reclamă
luat atitudine împotriva „industriei
caracter de dezbatere, de sinteză, de
motivărilor medicale", cu atît mai
anticipare, de care depind în bună
mult cu cît acestea apăreau brusc,
măsură interesul suscitat, cit și pres
și atunci cind un student dorea să
se prezinte la examen cu o altă gru
tigiul profesorului. .
pă, a doua sau a treia zi după, ce
n-a venit cind trebuia,, și atunci
Mihai IORDANESCU

cil, dar extrem de impor
tant pe care 11 au, trebuie
să-1 aibă afișele. Din pă
cate însă chiar zonele din
centru — colonada din
Piața Romană, de exemplu,
— oferă un peisaj necores
punzător :
afișe . vechi,
rupte, degradate de intem
perii... „Nu o dată —
ne spune tovarășul Vio
rel Mărginean — Uniunea
artiștilor plastici a spriji
nit realizarea unor' afișe de
calitate, așa cum au dove
dit-o, dealtfel, expozițiile
de afiș politic, aceea mai
recentă dedicată păcii și
dezarmării, ca și numeroase
saloane de grafică. Din pă
cate, multe din aceste afișe
nu au văzut lumina tiparu
lui. Multe produse medio
cre, afișe care se rezumă
doar la text, banalizează
încă
aspectul străzilor
noastre, făcînd un deserviciu chiar be.neficiarilor. acestor lucrări de reclamă.
Cred, dealtfel, că grafica
publicitară ar trebui să-și
facă mult mai simțită pre
zența, să stabilească un
dialog mai viu cu privito
rii, să-i orienteze cu mij
loace artistice adecvate
spre momente și fenomene
dintre cele mai semnifica
tive ale actualității. Mă
gindesc, de pildă, cît de
important este caracterul
literei folosite pentru re
clama comercială ; cît de
monotone și obositoare sînt
șabloanele atît de mult fo
losite de exemplu pentru
„Transcom". Cu mai multă
economie de culoare, dar
cu o mai mare investiție
de inteligență s-ar putea
obține soluții indiscutabil
mai bune".

Din nou
despre pictura
„de gang”
Piața Amzei — unul din
tre cele mai importante
puncte comerciale ale Ca
pitalei. O zonă străbătută
zilnic de multe mii de

oameni. în vitrina unui
proaspăt magazin de pic
tură, ocrotit de o firmă
impunătoare, un afiș sti
mulează pe eventualii cum
părători, anunțîndu-i că pot
achiziționa lucrări „și in
rate". în interior, întregul
repertoriu al picturii „de
gang" — peisaje cu clar de
lună, pisicuțe care în mod
ciudat nu și-au aflat alt
loc de joacă decît pe pa
leta pictorului, flori și na-

O „galerie"

rentă, i se oferă și pictură.
Ideea de a prezenta intr-un
magazin de mobilă și su
gestii pentru decorarea lo
cuinței,. în sine, nu e rea.
Cum, de asemenea, firesc
ni se pare ca intr-un ma
gazin al Consignației cum
părătorului să i se ofere lu
crări de artă veche, de o
minimă calitate artistică.
Să vedem insă ce fel de
pictură li se oferă in ma
gazinul de pe strada Covaci.

in care parodia ia locul artei ‘

turi statice în culori țipă
toare. Zecilor, sutelor de
oameni realmente intere
sați să-și împodobească
locuința cu o lucrare de
artă li se oferă aceste for
me inferioare, degradate
ale meșteșugului artistic,
la prețuri care concurează
pe cele ale magazinelor
Fondului plastic. Ce în
seamnă în aceste condiții
„eficiența" ? O eficiență re
dusă doar la aspectul mer
cantil, cu rezultate îngrijo
rătoare pe planul educației,
căci ea stimulează pseudoarta, prostul gust servit
drept „model" de orientare
estetică.
Nu este însă singurul loc
în care se vinde un aseme
nea tip de pictură. Tentat
fiind să intre în cele două
spațioase săli ale Consigna
ției de mobilă (str. Covaci),
vizitatorul are prilejul să
constate că, pe lîngă varia
te piese de utilitate cu

Pereții celor două săli sint
încărcați de tablouri noi,
stingace. Copii după picturi
de Aman, Grigorescu sau
Luchian, al căror nivel de
execuție jignește memoria
acestor maeștri ai picturii
noastre ; aceleași buchete
de liliac, crizanteme și

maci în culori stridente,
nelipsite portrete de femei
cu forme mai mult sau mai
puțin planturoase etc., etc.
O vehementă abundență a
prostului gust... Ce caută la
Consignația aceste picturi
care nu-și au o justificare
nici măcar in vechimea
lor ? De ce acest tip de pic
tură coexistă și in cadrul
spațioasei Consignații de
la Hanul cu tei cu lucrări
de reală calitate. într-o
inadmisibilă confuzie a va
lorilor ? Cu atît mai mult
cu cît magazinele-galerii
din zona cunoscută sub
numele „Hanul cu tei"
oferă iubitorilor de artă nu
numai unelte și materiale
necesare picturii sau dese
nului. ci și lucrări de artă
realizate de creatori dintre
cei mai cunoscuți și prețuiți. „Afluența publicului
spre aceste magazine, ren
tabilitatea lor, ține să pre
cizeze tovarășul
Viorel
Mărginean, ne fac să ne
gîndim că adevăratul suc
ces economic este condi
ționat în primul rind de
calitate. Dar din acest
punct de vedere nu înțeleg
de ce unii critici trec nepă
sători pe lingă pictura de
gust îndoielnic care te intîmpină din vitrinele maga
zinelor de geamuri și oglinzi ? Prezența acestor
așa-zise tablouri alterează
întreaga puritate și dăruire
a unei munci al cărei prim
scop ar trebui să fie orien
tarea publicului în funcție
de criteriile înalte ale ca
lității".

Iată, așadar, cîteva constatări care merită să în
demne la reflecții și la măsuri menite să mențină
haina artistică a Capitalei la cota marilor sale reali
zări urbanistice. Nu e cazul, credem, să demonstrăm
cit de importantă, binefăcătoare este calitatea mediu
lui ambiant, cit de necesar este ca inriurirea pe care
el o poate avea asupra fiecăruia dintre noi să se bizuie pe înfățișarea frumoasă a străzii, pe virtuțile
expresive ale elementelor decorative. Educația artis
tică, parte integrantă din vastul program de formare
a omului nou, găsește în spațiul urban puncte de spri
jin de cea mai mare importanță. Chipul impresionant
al marilor realizări, cu care ne mindrim, trebuie de
aceea ferit de umbre nedorite — cum sint și cele sem
nalate in reportajul nostru — pentru ca orașul să se
prezinte întotdeauna și in toate zonele lui intr-o ți
nută demnă și civilizată la intilnirea cotidiana cu lo
cuitorii săi.

Marina PREUTU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Liban
cialiste România față de problema
libaneză este deosebit de apreciată
de autoritățile libaneze. Este o po
ziție clară, fără echivoc, bazată pe
principiul autodeterminării popoare
lor, pe justiție și dreptul interna
țional.
In continuare, în cuvîntare sînt
evocate bunele relații statornicite în
tre țările noastre pe plan politic, economic, cultural, științific și în alte
domenii de activitate și este ex
primată hotărîrea ambasadorului li
banez de a contribui, prin activita
tea sa în România, la adincirea și
diversificarea acestor relații.
PREȘEDINTELE NICOLAE
CEAUȘESCU, primind scrisorile de
acreditare, a mulțumit pentru mesaj
și a rugat să se transmită președin
telui Republicii Liban cele mai bune
urări de sănătate și fericire perso
nală, iar poporului libanez urări de
progres, bunăstare și pace.
în cuvintarea de răspuns a șefu
lui statului român, după ce sînt evocate raporturile de prietenie și
colaborare dintre România și Liban,
perspectivele diversificării acestora,
este exprimată convingerea că aceas
ta corespunde pe deplin intereselor
popoarelor român și libanez, cauzei
păcii și înțelegerii în Orientul Mij
lociu și în întreaga lume.
în prezent, problema centrală care
se pune în fața întregii lumi este
aceea a opririi cursului spre con
fruntare și război, a asigurării drep
tului popoarelor la pace, existență
liberă și independentă — se sublinia
ză în cuvintarea președintelui Nicolae
Ceaușescu. în acest spirit și pornind
de la necesitatea soluționării tuturor
conflictelor dintre state numai și nu
mai pe calea tratativelor, ne pronun
țăm cu toată fermitatea pentru solu
ționarea pașnică, prin negocieri, a
problemelor complexe din Orientul
Mijlociu, pentru realizarea unei păci

(Urmare din pag. I)

înminînd scrisorile de acreditare,
AMBASADORUL MAURICE BASSOUS a transmis tiAaiășului Nicolae
Ceaușescu un mesaj de prietenie și
urări de sănătate, fericire din partea
președintelui Republicii Liban, șeic
Amin Gemayel, iar poporului român
— urări de prosperitate.
în cuvintarea prezentată cu acest
prilej se spune : „înaintîndu-vă
scrisorile prin care sînt acreditat în
calitate de ambasador în Republica
Socialistă România, trăiesc, în ace
lași timp, o mare onoare : onoarea
le a fi fost numit de președintele
îepublicii Liban pentru a-1 repreenta pe lingă un stat tradițional
irieten ; interes pentru a lucra înr-p țară care, în multe privințe și
ub impulsul dumneavoastră, joacă,
n concertul națiunilor, un rol dinanic in favoarea păcii în lume.
Libanul urmărește cu mult interes
i simpatie eforturile depuse de Rejublica Socialistă România în scopul
. nțelegerii, dezarmării, neinterveniei în treburile interne ale fiecărei
ări, cooperării internaționale si
jăcii. Și cum ar putea Libanul să
amină indiferent față de aceste
oncepte cînd de mai mult de opt
ni se găsește supus violenței, răz
boiului și unei acțiuni de subminare
fundamentelor sale, pe care numai
ezistența îndîrjită a poporului său și
tașamentul față de independența sa
u putut să le depășească ?“.
Referindu-se la situația din O'ientul Mijlociu, în cuvintarea amasadorului se arată că pacea în
.iban nu este posibilă decit prin
estabilirea suveranității naționale ajpra întregului teritoriu libanez și
vacuarea totală a trupelor străine.
în această privință — se arată în
jvintare — poziția Republicii So

globale, trainice și juste, care să ducă
la retragerea trupelor israeliene din
teritoriile arabe ocupate în urma
războiului din 1967, la rezolvarea pro
blemei poporului palestinian pe baza
dreptului său la autodeterminare, la
constituirea unui stat propriu, inde
pendent, la asigurarea independen
ței, suveranității și integrității terito
riale a tuturor statelor din zonă. în
acest cadru, milităm ferm pentru
retragerea imediată, necondiționată
a trupelor israeliene din Liban, pen
tru independența, suveranitatea, uni
tatea națională și integritatea terito
rială ale Libanului.
Exprimînd satisfacția față de ra
porturile de prietenie dintre Româ
nia și Liban, dintre popoarele celor
două țări, în cuvîntare se arată :
„Sînt convins că putem imprima, în
viitor, un curs și mai dinamic și un
conținut tot mai bogat colaborării
româno-libaneze, atît pe plan bilate
ral, cît și în viața internațională, pen
tru sporirea contribuției țărilor noas
tre la soluționarea politică a proble
melor complexe cu care este confrun
tată omenirea, în interesul cauzei
păcii, destinderii, independenței și
înțelegerii între toate statele lumii".
In încheiere, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a urat ambasadorului liba
nez succes in îndeplinirea misiunii de
răspundere ce i-a fost încredințată și
l-a asigurat de întregul sprijin al
Consiliului de Stat, al guvernului și
al său personal.
După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cor
dial cu ambasadorul Republicii Liban,
Maurice Bassous.
La solemnitate și convorbire au
luat parte Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor
externe,
și
Dumitru
Apostoiu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat.

TELEGRAMA ADRESATA
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de partkipanții la Forumul Național al Pionierilor
(Urmare din pag. I)

yy tenie, a respectului față de adevăr, a cinstei, mo
destiei și corectitudinii în întreaga activitate, în școa
lă și în Organizația Pionierilor, in familie și in so
cietate. Așa cum ne cereți dumneavoastră, în spi
ritul materialismului dialectic și Istoric, al socialis
mului științific creator, vom lupta cu hotărîre îm
potriva a tot ceea ce este vechi și perimat, vom ac
ționa neabătut pentru promovarea noului, a spiritu
lui revoluționar în întreaga noastră activitate, încît
să devenim oameni cu o inaltă conștiință socialistă,
demni făuritori ai societății comuniste pe pămîntul
drag al patriei.
însușindu-ne permanent opera dumneavoastră, învâțînd de la comuniști, de la părinții și frații noștri
mai mari, care înalță sub ochii .noștri România pe
noi culmi de civilizație și progres, ne aducem con
tribuția noastră la înflorirea patriei, fiind continuu
prezenți pe marile șantiere de muncă patriotică, in
agricultură, lntensificînd acțiunile de strîngere a ma
terialelor refolosibile, a plantelor medicinale, a fruc
telor de pădure, convinși că în felul acesta ne în
deplinim o importantă îndatorire patriotică.
Nouă, pionierilor și școlarilor, tuturor copiilor pa
triei, Festivalul național „Cîntarea României" și marea
competiție sportivă națională „Daciada", organizate din
inițiativa dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ne oferă multiple posibilități de
dezvoltare, și afirmare a marelui potențial artistic, a
ntitudinilor fizice, a talentului creator cu care sîn-n înzestrați, asigurînd o și mai largă participare
aceste acțiuni, pentru formarea înaltelor trăsături
morale ale viitorilor cetățeni ai patriei.
Vă mulțumim din adîncul inimilor noastre tinere,
mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija

cu care ne ocrotiți viața, cu care apărați viitorul omenirii, bunul său cel mai de preț, pacea, pentru con
tribuția inestimabilă pe care o aduceți la dezvoltarea
colaborării între toate popoarele lumii. Urmindu-vă
permanent îndemnurile, vom intensifica activitățile
dedicate păcii și prieteniei cu toți copiii lumii, vom
participa activ la acțiunile de pace care vor marca
Anul Internațional al Tineretului, amplă manifestare
inițiată, la propunerea României, de către Organiza
ția Națiunilor Unite, care, sub deviza „Participare —
Dezvoltare — Pace", este menită să sporească con
tribuția tinerei generații la instaurarea unui climat
de pace și colaborare pe planeta noastră.
Exprimîndu-ne încă o dată cele mai călduroase
mulțumiri, sentimentele de adîncă dragoste și nețărmu
rită recunoștință din partea tuturor copiilor țării, față
de dumneavoastră, mult iubite și .stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cel mai apropiat prieten și în
drumător al tinerei generații, față de tovarășa Elena
Ceaușescu, pentru grija părintească cu care ne încon
jurați zi de zi, ne angajăm să muncim și să învă
țăm necontenit, să nu precupețim nici un efort pen
tru a fi demni de încrederea ce ne-o acordați, să
facem totul pentru a deveni cetățeni de nădejde ai
scumpei noastre patrii. Republica Socialistă Româ
nia.
Vă rugăm, cu deosebit respect și Înaltă consi
derație, să primiți din partea pionierilor și șoimilor
patriei, a tuturor copiilor țării urările noastre de
multă sănătate și putere de muncă, ani mulți și
fericiți în fruntea partidului și națiunii române, pen
tru binele și prosperitatea poporului nostru, pentru
pacea și securitatea lumii, pentru progresul necon
tenit al României pe calea socialismului și comunis
mului.

icheierea lucrărilor Forumului National al Pionierilor
Naționale ale Partidului Comunist
Român, a unei largi problematici
privind activitatea desfășurată de
Organizația Pionierilor, pentru edu
carea comunistă, patriotică și revolu
ționară a purtătorilor cravatelor ro
șii cu tricolor, a tuturor copiilor din
țara noastră.
în cadrul forumului au fost aleși
pionierii membri ai Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, loc
țiitorii președintelui Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor,

,a Iași s-au încheiat, marți, lucră■ Forumului Național al Pionier, amplă manifestare cu caracter
ltico-educativ, expresie a democrapionierești, desfășurată in acest
sub deviza : „în țara păcii, spre
mnism înaintăm".
cest eveniment din viața tinerei
grații, care a reunit peste 500 de
.egați ai pionierilor din toate ju
dețele țării, a prilejuit analiza și
dezbaterea, în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Conferinței

cinema
© Melodii la Costinești :
GIULEȘTI
(17 55 46) — £>; 11,15; 13,30; 15,45; 16;
20,15, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30.
© Cuibul salamandrelor : DRUMUL
SÂRH (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Răzbunarea haiducilor î FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30,
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19.30.
@ Haiducii lui
Șaptecai : TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,30 ; 17,45; 20.
© Buletin de București î STUDIO
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
® Bobby Deerfield : SALA MICĂ A
PALATULUI — 17,15’; 20.
© Haiducul năzdrăvan — 9; 10,30; 12;
13,30; Mijlocaș la deschidere — 15;
Grăbește-te Încet — 17; 19 : DOINA
(16 35 38). .
© Fii cu ochii în patru : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : VICTORIA (16 28 79) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
O In umbra legii : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 16,45; 18; 20.
@ Speranță și sprijin : TIMPURI NOI
(16 61 10) — 15,30; 17,45; 20.
© Vraciul : DACIA (50 35 94) — 9; 12;
16; 19, SCALA (11 03 72) — 9; 12; 16; 19.

© PENTRU PROTEJA
REA DOCUMENTELOR
VECHI. Un slab curent elec
tric poate, conform unui inge
nios procedeu pus la punct de
restauratorii de la Arhivele din
Graz (Austria), să neutralizeze
efectul devastator pe care il au
cernelurile feruginoase asupra
hîrtiei. Documentele întocmite
odinioară cu astfel de cerneluri
sînt plasate într-un fel de cuvă
galvanică pentru a fi protejate
de pericolul distrugerii lente,
fără ca scrisul să se altereze
prin aplicarea prodeceului.

• ROBOT INDUSTRI
AL. Una din atracțiile expozi
ției ROBOT-7

din

Chicago a

© Iarba verde de acasă : UNION
(13 49 04) — 13,30; 15,45; 18; 20.
© Revanșa : COTROCENI (49 48 48) —
15; 17,15; 19,30.
© Capcana mercenarilor : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Pruncul, petrolul și ardelenii î
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Am fost șaisprezece : PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.
© Dublu delict : PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 21.
© Conspirația : COSMOS (27 54 95) —
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
© La est de Java : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Pentru un teanc de bancnote î CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, la grădină — 21.
© Omul păianjen se întoarce î BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30;
15,45;
18;
20,15,
MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Despărțire temporară : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12; 16; 19.
© Cascadorul Hooper î
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, AURORA (35 04 66) — 9; 12; 16;
19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 16,45; 18; 20,15.
© Drumul oaselor : LIRA (31 71 71) —
15,30; 18; 20,30.
© Brigada diverse în alertă : VOLGA

fost anul acesta „The Spine" —
un robot care, combinînd mobi
litatea și flexibilitatea cu dura
bilitatea și rezistența, lasă să se
întrevadă aplicații industriale
nelimitate. Alcătuit din elemen
te modulare independente, dis
pozitivul realizează in fapt o
prelungire neobișnuit de lungă
a mîinil, astfel încît permite
efectuarea unor lucrări anevo
ioase chiar în locurile cele mai
incomode. Operații dificile cum
ar fi asamblarea, vopsitul sau
sudura in spații limitate la ex
trem devin astfel cît se poate
de lesnicioase.

• O URIAȘĂ CRĂ
PĂTURĂ GEOLOGICĂ a
fost descoperită în Kazahstan
cu ajutorul fotografiilor făcute
din Cosmos de către sateliți

membrii Comisiei centrale de cen
zori și au fost desemnați pionierii
membri în comisia organizației Șoi
mii patriei.
în încheierea lucrărilor, într-o vi
brantă atmosferă de entuziasm tine
resc, participanții la Forumul Națio
nal al Pionierilor au adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România,
(Agerpres)

(79 71 26) — 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18;
20,15'.
© Camionul de cursă lungă : GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GRADINA FESTIVAL (15 63 84)
— 20,45.
© Alo, aterizează străbunica î MUN
CA (31 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
© Cu mîinile
curate : FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17,15; 19,30.
• Ciprian PorumbescU : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30 ; 18,30.
© Polițistul ghinionist ; GRADINA
ARTA (2-1 31 86) — 20,45.
© Adio, dar rămîn cu tine : GRADI
NA FEROVIAR (50 51 40) — 21.
© Program de vacanță : UNION —
9,30; COSMOS — 9,30; TIMPURI NOI
— 9; 12.

teatre
© Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Patrie — pămînt străbun*4 (spectacol de sunet șl
lumină) — 21.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase*4
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la
Boema — 19,30-; (grădina Batiștei) :
Vacanță la București — 19,30.
© Ansamblul
,,Rapsodia
română"
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Efros Saga — 18,30.

artificiali. Falia are o lățime
intre 20 și 50 km, o lungime de
800 km și o adincime de circa
50 de metri. în apropierea aces
tei rupturi de mari dimensiuni
se află zăcăminte minerale ex
cepțional de bogate, inclusiv de
cupru și de alte metale nefe
roase.

• ATENȚIE LA EXA
MENELE RADIOLOGlCE I... Unul din cele mai pres
tigioase institute americane de
radiologie a publicat recent un
raport in care atrage atenția
asupra excesului expunerii in
■fața
aparatelor
radiologice.
Pornind de la faptul că expu
nerea continuă la radiații poa
te prin ea însăși să ducă la
îmbolnăviri, deși nu o dată

ZIUA NAȚIONALĂ A ECUADORUL^

Tovarășului ROBERT MUGABE
Președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe

Aniversarea a 20 de ani de Ia crearea Uniunii Naționale Africane din
Zimbabwe (ZANU) îmi oferă plăcuta ocazie ca, in numele Partidului Co
munist Român, al tuturor comuniștilor din România și al meu personal,
să vă adresez dumneavoastră, conducerii ZANU, militanților săi un cald
salut tovărășesc și cordiale felicitări.
înființarea, în urmă cu două decenii, a ZANU a constituit un moment
de importanță istorică în lupta eroică a poporului zimbabwean prieten
pentru dobîndirea independenței sale naționale, pentru dezvoltarea sa economico-socială liberă, de sine stătătoare, pentru ridicarea bunăstării și pro
gresul întregii națiuni.
Exprimîndu-mi satisfacția pentru relațiile de colaborare și solidaritate
militantă statornicite intre P.C.R. și ZANU încă din timpul luptei de elibe
rare națională a poporului zimbabwean, sînt convins că înțelegerile și acor
durile încheiate cu prilejul recentei mele vizite în Zimbabwe vor aduce
o nouă contribuție la amplificarea și adincirea raporturilor de prietenie și
conlucrare dintre partidele și țările noastre, în interesul și spre binele celor
două popoare, al cauzei păcii, independenței și înțelegerii în întreaga lume,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

A APĂRUT VOLUMUL :

NICOLAE CEAUȘESCU
România pe drumul construirii societății
socialiste multilateral dezvoltate
VOLUMUL 24 (RAPOARTE, CUVÎNTĂRI,
INTERVIURI, ARTICOLE)
IUNIE - DECEMBRIE 1982

Editura politică

Vizita în tara
noastră a vicecancelarului
■
si ministrul de externe al R.F. Germania
în stațiunea Neptun au avut loc,
marți, convorbiri între tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe al Republicii Socialiste
România, și Hans-Dietrich Genscher,
vicecancelar și ministru de externe al
Republicii Federale Germania,

în timpul convorbirilor au fost
analizate stadiul actual al relațiilor
româno—vest-germane și posibilită
țile dezvoltării acestor relații pe mul
tiple planuri. De asemenea, au fost
examinate probleme internaționale
de interes comun.
(Agerpres)

Cronica zilei
în perioada 2—9 august, generalul-colonel Constantin Olteanu, mi
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, împreună
cu o delegație militară, a făcut o
vizită oficială în Republica Arabă
Egipt, la invitația mareșalului Abdel
Halim Abu Ghazala, viceprim-ministru, ministrul apărării și al pro
ducției militare al Republicii Arabe
Egipt.
în timpul vizitei, delegația militară
română a ăvut convorbiri la Ministe
rul Apărării Naționale al R. A. Egipt
și a vizitat instituții și unități mili
tare, obiective economice, social-culturale și turistice.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Ecuador — a 174-a aniversare

Știri sportive
O Campionatele mondiale de atle
tism au continuat pe stadionul olim
pic din Helsinki cu întrecerile zilei
a treia, care au cuprins calificări la
diverse probe și șapte finale. în
cursul dimineții s-au desfășurat
preliminariile probei feminine de
aruncarea discului, printre cele 12
calificate în finală numărîndu-se și
sportivele românce Florența Crăciunescu și Maria Badea.
în prima finală a zilei — cea a
probei masculine de 400 m garduri
— pronosticurile au fost confirmate,
medalia de aur fiind cucerită de
celebrul atlet american de culoare
Edwin Moses, cronometrat cu tim
pul de 47”50/100.
Recordmana
mondială
Jarmila
Kratoșvilova
(Cehoslovacia)
și-a
confirmat rezultatul, devenind și
campioană a lumii în proba de
800 m, cu timpul de l’54”68/100. Doi
na Melinte (România) a ocupat locul
șase, cu 2’00”13/100.
Proba masculină de 800 m a fost
cîștigată de vest-germanul Willi
Wuelbeck cu performanța de 1’43”65/
100.
V
Pentru finala probei feminine de
400 m garduri, ce se va disputa as
tăzi, s-a calificat și Cristiana Cojocaru (România).
• în Sala sporturilor din Constan
ța au început întrecerile finalelor
campionatelor republicane de box,
la care participă peste 90 de pugiliști.
în prima reuniune, la categoria
muscă. Constantin Tițoiu (Dinamo)
l-a învins la puncte pe Nicolae
Șchiopu (B. C. Brăila), iar în limi
tele categoriei semiușoară Ion Stan
(Dinamo) a dispus la puncte de Petrică Stoiu (C.F.R. Craiova).
Alte rezultate : categ. semimuscă :
E. Giafar (Steaua) b.p. N. Crăciun
(Metalul
București) ;
I. Petre
(C.F.R. Craiova) b.p. G. Agrigoroaie
(I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe) ; V. Bacs
(Ceahlăul Piatra Neamț) b.p. K. Memiș (Voința Constanța). >

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins între 10 august, ora 21 — 13 au
gust, ora 21. în țară : Vremea în în
călzire.
Cerul va fi variabil.
Averse
izolate de ploaie, însoțite de descărcări
electrice se vor produce după-amiaza,
mai ales în zonele de deal și de munte.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 10 și 20 de grade, iar cele maxime
între 22 și 32 de grade. Pe alocuri se
va produce ceață. în București : Vre
mea în încălzire. Cerul va fi variabil,
favorabil ploii de scurtă durată. Vîntul
va sufla slab. Temperaturile minime
vor oscila între 14 și 17 grade, iar cele
maxime între 27 și 30 de grade. (Otilia
Diaconu, meteorolog de serviciu).

a proclamării independenței — marți
după-amiază a avut loc, în Capitală,
o manifestare culturală, organizată de
Institutul român pentru relațiile
culturale cu străinătatea, in cadrul
căreia Gheorghe Deixner, director în
Institutul central de chimie, a relatat
impresii de călătorie în această țară.
Au fost prezentate apoi diapozitive
cu imagini din Republica Ecuador.
La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură, un
numeros public.
A fost prezent Lucindo Almeida
Teran, însărcinatul cu afaceri a.i. al
Republicii Ecuador la București.
(Agerpres)

• ÎN AJUTORUL SI
GURANȚEI
TRAFICU
LUI. Niște curelușe reflectori
zante, produse de societatea sue
deză pentru siguranța traficului
rutier, sint menite să contribuie
la prevenirea din timp a auto-

Președinte constituțional al Republicii Ecuador

QUITO

• Cu prilejul celei de-a 174-a aniversări a proclamării independenței
Republicii Ecuador, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului ecuadorian
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

lui sînt folosite în tot mai mare
măsură la propulsarea unor ramuri
ca extracția fierului, cărbunelui,
cuprului și altor minereuri utile,
ca și la prelucrarea industrială a
acestora. O asemenea orientare
este oglindită și de actualele pla
nuri de dezvoltare, care prevăd
creșterea substanțială a producției
de energie electrică, prin construi
rea mai multor obiective hidro
energetice. în același timp, se află
în curs de aplicare importante
planuri vizînd fnodernlzarea agri
culturii, îmbunătățirea sistemului
de învățămînt și a asistenței so
ciale.
Poporul român urmărește cu
simpatie eforturile poporului ecua
dorian pentru propășirea economico-socială. Legate prin afinități
de limbă și cultură, România și
Ecuadorul întrețin relații priete
nești de colaborare, care cunosc
un curs mereu ascendent. O im
portanță determinantă pentru adîncirea și diversificarea raportu
rilor româno-ecuadorlene au avut
vizita întreprinsă de președintele
Nicolae Ceaușescu in Ecuador, în
1973, precum și dialogul la nivel
înalt româno-ecuadorian de la
București, din 1975. înțelegerile
convenite, Declarația solemnă co
mună semnată, celelalte documen
te și acorduri realizate au deschis
noi și ample perspective relațiilor
dintre România și Ecuador, cores
punzător intereselor ambelor po
poare, ale cauzei păcii, înțelegerii
și colaborării în întreaga lume.

Poporul ecuadorian sărbătorește
astăzi un eveniment de importanță
majoră al istoriei sale : proclama
rea independenței naționale. Acest
act istoric, petrecut cu 174 de ani
în urmă, a avut o deosebită impor
tanță pentru întregul continent latino-american, dat fiind faptul că
Ecuadorul a fost prima tară din
America Latină eliberată de domi
nația colonială.
Mult timp, Ecuadorul era cu
noscut în lume ca mare produ
cător și exportator de banane,
acest produs avînd o pondere covîrșitoare ca sursă de devize. în
ultimii ani însă această țară latino-americană a primit un neaștep
tat impuls pentru dezvoltare prin
descoperirea în regiunea sa amazonică a unor mari zăcăminte pe
trolifere, a căror valorificare a în
ceput să modifice sensibil fiziono
mia economică ecuadoriană, deschizîndu-i largi perspective de pro
gres. în scopul folosirii in interesul
național a acestei bogății, autori
tățile de la Quito au adoptat o se
rie de măsuri, incepînd cu consti
tuirea corporației petroliere ecuadoriene de stat și naționalizarea
bunurilor firmei multinaționale
„Golf Oii". Totodată, statul ecua
dorian a trecut la o politică de
investiții masive în sectorul ex
tracției petroliere, în construirea
de rafinării de țiței și întreprinderi
petrochimice. De fapt, s-a optat
pentru transformarea sectorului
petrolier într-un ax al dezvoltării
întregii economii. Astfel, veniturile
realizate din exploatarea petrolu

20.35 Prin August măreț biruitor. Pro
gram de /cintece patriotice
20,45 Tradiții eroice. Muncitorii tn pri
mele rinduri ale luptei pentru li
bertatea patriei
21,00 La zi in 600 de secunde
21,10 Film artistic : „întoarcerea lui Ma
gellan". Producție a Casei de filme
trei
22,30 Telejurnal

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Ecran de vacanță : Maimuța
piatră. Episodul 4
16,30 Cărți și idei
16.50 Tragerea Pronoexpres
17,00 Viața culturală
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică

de

PROGRAMUL 2
20,00
20,20
21,05
21.35

Telejurnal
Scena $1 ecranul
Din țările socialiste
Muzica, oglindă a istoriei. Opera
„Petru Rareș" de Eduard Caudella
22,30 Telejurnal

Răspunderea colectivă - strîns împletită

cu răspunderea personală
(Urmare din pag. I)

tive și precizarea clară a răspun
derii personale ce-i revine fiecărui
membru. Fie că este vorba de di
rector sau de muncitor, de inginer
sau de tehnician, fiecărui membru
al organelor de conducere colecti
vă îi revin și trebuie să-i revină
în fiecare moment răspunderi
concrete în finalizarea unor sarcini
asumate în colectiv. Membrii or
ganelor de conducere colectivă nu
sînt simpli consultanți în legătură
cu oportunitatea unei măsuri sau
alteia, ci participanți conștienți atît
la elaborarea, cit și la aplicarea ei
în practică. Fără îmbinarea răs
punderii colective cu răspunderea
personală, fără asigurarea unei
reale participări a fiecărui membru
al
organismelor
autoconducerii
muncitorești la înfăptuirea hotărî
rilor adoptate în colectiv, nu vom
avea eficiența scontată în condu
cerea colectivă.
Participarea efectiv responsabilă
a fiecărui om al muncii din con
siliile oamenilor muncii sau alte
organe de conducere colectivă la
materializarea sarcinilor stabilite
nu este o problemă de ordin strict
procedural, ci ea acționează ca o
necesitate obiectivă. Mai întîi, în
acest fel se asigură o fuziune a
gîndirii forurilor democratice cu
gindirea și inițiativa tehnică, eco
nomică și social-politică a masei de
oameni ai muncii, dacă ținem seama
că membrii organelor de conducere
colectivă sînt aleși din rîndul spe
cialiștilor și muncitorilor, alături
de care ei acționează pentru în
făptuirea propriilor hotărîri. în al
doilea rînd, așa se obține o viziu
ne concretă permanentă asupra ce
lor mai eficiente căi de soluționare
în practică a unei probleme de
natură tehnică, economică sau or
ganizatorică, putîndu-se acționa
energic și operativ, în deplină cu
noștință de cauză, pentru înlătura
rea unor neajunsuri, ocolindu-se
orice demers birocratic. în fine,
prin participarea responsabilă a
fiecărui membru al organismelor
de conducere colectivă la aplicarea
în practică a hotărîrilor adoptate
se ajunge la situația deosebit de
favorabilă că deciziile luate, ca ex
presie a gîndirii colective, vor fi
înfăptuite prin aportul colectivu
lui, evitindu-se difuzarea răspun
derii sau pasarea ei spre anumite
cadre de conducere.
într-un organism de conducere
colectivă, toți membrii au drepturi

PRETUTINDENI
prin intermediul unor astfel de
examene se descoperă boli ne
cunoscute, cercetătorii ameri
cani au ajuns la concluzia că e
mal bine ca aceste examene să
fie efectuate doar în cazul în
care pacientul prezintă caracte
ristici fizice care sugerează
prezenta unor leziuni interne.

Excelenței Sale
Dr. OSVALDO HURTADO LARREA

mobiliștilor de apropierea unor
eventuali pietoni care ar circula
pe șosele în puterea nopții. Cu
relușele pe care pietonii ur
mează să le poarte la glezne și
la incheieturile mîinilor pot fi
sesizate de la o distanță de
175 m, cînd sînt luminate de
faza mică, și de 250 m în cazul
fazei mari. Elementele reflecto
rizante sînt durabile, pliabile și
se pot curăța în mod repetat
fără să se deterioreze.

• O LUCRARE GRA
FICĂ SEMNATĂ DE
GOETHE a fost achiziționată

egale, dar și obligații egale, așa
incit și răspunderea pentru înde
plinirea hotărîrilor adoptate trebuie
să cadă pe umerii fiecăruia. Sta
bilirea clară a unor răspunderi in
dividuale in mecanismul conduce
rii colective nu trebuie considerată
că ar duce la scăderea prestigiului
directorului sau a ministrului sau
a oricărui alt cadru de conducere
din întreprindere, centrală sau mi
nister. Dimpotrivă, așa cum arată
practica, tocmai prin numirea
exactă a răspunderilor se asigură
o mai puternică mobilizare a fie
cărui membru din colectivul de
conducere pentru găsirea celor mai
bune soluții, se declanșează o in
tensă vehiculare de idei, de sus în
jos, dinspre organul de conducere
spre colectivul de oameni ai mun
cii și invers, creîndu-se condiții
pentru cunoașterea cît mai exactă
a pulsului activității productive, a
climatului de muncă, toate acestea
făcînd să sporească prestigiul ca
drelor cu munci de răspundere
prin calitatea deciziilor luate.
Se poate spune că principala de
ficiență în exercitarea conducerii
colective în unele unități nu constă
în calitatea necorespunzătoare a
deciziilor, ci în faptul că nu se
respectă, nu se aplică pînă la ca
păt propriile hotărîri. Nu întîmplător și în prezent, în adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, un
subiect major aflat în dezbatere
este tocmai modul în care s-a ac
ționat pentru aplicarea propriilor
hotărîri, elaborate pe baza gîndirii
colective. Pornind de la cauzele
esențiale care determină o atare
stare de lucruri, să ne oprim, fie
și numai succint, asupra condițiilor
ce se impun in continuare pentru
întărirea răspunderii colective Și
personale în mecanismul autocon
ducerii muncitorești. în primul
rînd, este necesară o bună cunoaș
tere de către fiecare membru din
organul de conducere colectivă a
realităților nu numai din mijlocul
colectivului pe care îl reprezintă,
ci și pe ansamblul întreprinderii.
Numai așa muncitorul sau specia
listul căruia i s-a încredințat fina
lizarea unei măsuri sau acțiuni va
ști să armonizeze interesele colec
tivului pe care îl reprezintă cu cele
ale întregii unități, numai așa se
va putea' bucura de autoritatea ne
cesară. în al doilea rînd, se impu
ne întărirea competenței fiecărui
membru al organismelor de condu
cere colectivă. în condițiile com
plexității tehnice și organizatorice

ale producției moderne nu mai
poate fi tolerată conducerea intui
tivă, empirică, ci se cer riguroase
cunoștințe în domeniul in care ac
ționează fiecare membru al [orga
nismului de conducere colectivă.
Este de ajuns ca o singură ver’igă în
colectivul de conducere să nu func
ționeze la nivelul rigorilor înaltei
competențe pentru ca multe din
decizii să rămină nefinalizate. în
al treilea rînd, pentru asigurarea
unei judicioase corelări între răs
punderea colectivă și răspunderea
personală trebuie să se procedeze
la o repartizare echilibrată a sar
cinilor pe fiecare membru. Or, toc
mai în această privință continuă să
existe în multe unități o tendință
de fixare a răspunderilor asupra
directorului, inginerului-șef și a
încă doi-trei specialiști. Dar cei
lalți 25—30 de membri din consi
liul oamenilor muncii ce fac 1 Rămin simple „piese de decor" pentru
aprobarea unei hotărîri 1 Firește,
în această privință trebuie înlătu
rată mentalitatea care mai există,
mentalitate alimentată de neîncre
derea în capacitatea altor membri
ai organelor de conducere colecti
vă de a duce la îndeplinire o sar
cină concretă de mare răspundere,
în sfîrșit, mai subliniem necesita
tea unui control riguros din partea
organizațiilor de partid și a orga
nelor de conducere colectivă asu
pra modului in care se înfăptuiesc
propriile hotărîri, asupra modului
in care fiecare membru iși îndepli
nește sarcinile încredințate. Nu un
control final, de multe ori tardiv,
ci unul preventiv, efectuat în mo
mentul in care se constată cea mai
mică delăsare în muncă.
Asigurarea unei strinse îmbinări
între răspunderea colectivă și răs
punderea personală în înfăptui
rea sarcinilor economice și politico-organizatorice, sarcină majoră
subliniată de tovarășul Nicolae
Ceaușescu Ia recenta consfătuire
de lucru de la Mangalia, constituie
piatra unghiulară a eficienței con
ducerii colective. Iată de ce orga
nele și organizațiile de partid tre
buie să vegheze permanent asu
pra modului în care fiecare mem
bru din organele de conducere co
lectivă, ca și organismele de condu
cere colectivă in ansamblul lor iși
fac datoria, să urmărească neîncetat
care este forța lor de angajare
profesională și politică pentru în
făptuirea sarcinilor de dezvoltare
economică și socială a patriei sta
bilite de partid.

de Muzeul național din Weimar
de la un particular. Desenul exe
cutat în cărbune înfățișează o
cabană înconjurată de arbori, pe
fundalul unor creste de munți
ce se pierd in ceață. Autentici
tatea lui a fost recunoscută de
specialiști. Din cele aproximativ
2 500 de lucrări grafice ale lui
Goethe cunoscute pînă în pre
zent, două mii se află în patri
moniul Muzeului național de la
Weimar, în R.D.G.

verse părți ale corpului se obțin
datele necesare care, împreună
cu alte informații, cum ar fi
greutatea, talia, etc., sînt intro
duse in ordinator, care permite
identificarea eventualelor ma
ladii, recomandind, totodată,
medicația respectivă.

efectuate din avion, în. zona
stației polare „Vostok" există
cîteva astfel de lacuri. Supra
fața unuia dintre ele este de
8 000 km pătrați.

® SE TOPEȘTE CA
LOTA DE GHEAȚĂ A
ANTARCTIDEI. Creșterea ni

• COMPUTERUL DI
AGNOSTICIAN. Biomate-

velului oceanului planetar, con
statată în prezent, este proba
bil legată de reducerea stratu
lui de gheață ce acoperă Antarctida. Cercetători sovietici au
stabilit că în zona estică a con
tinentului, sub gheața cu o gro
sime de 3—4 km, se formează
mari bazine de apă. După cum
s-a stabilit prin radiosondaje

avea de-acum încolo plăcerea de
a pescui chiar în... piață, dato
rită introducerii unei noi metode
de desfacere, prin care se pun
în vinzare pești vii, menținuți
în mediul lor natural, in bazine
mari cu apă sărată, unde se in
troduc șl alge. Dacă tempera
tura
este
menținută
între
12—26° C, prin această metodă
experimentată în Hokkaido,
insula cea mai nordică a Japo
niei, peștii pot supraviețui
„claustrării" timp de două săptămini.

maticienii austrieci au conceput
un program de computer permițînd stabilirea unor diagnostice
medicale rapide pe baza analizei
a diferite procese fiziologice. Cu
ajutorul senzorilor aflați în di

• PESCUITUL... IN
PIAȚĂ. Japonezii vor putea

PENTRU CA TRAGEDIA DE LA HIROSHIMA
Șl NAGASAKI SĂ NU SE MAI REPETE NICIODATĂ
Ample acțiuni și demonstrații în sprijinul înlăturării pericolului nuclear, pentru
pace și dezarmare în întreaga lume
TOKIO 9 - Cu prilejul împliniri;
a 38 de ani de la bombardamentul
atomic, la Nagasaki au avut loc,
marți, mari demonstrații împotriva
pericolului nuclear,, la care au parti
cipat peste 200 000 de persoane,
relatează agenția U.P.I.
La ora 2,02 G.M.T. (11,02, ora
locală), în oraș au răsunat clopo
tele și sirenele, marcînd momentul
în care, în urmă cu 38 de ani, un
avion de tip „B-29" al forțelor ae
riene ale S.U.A. a aruncat cea
de-a doua bombă atomică din is
toria omenirii asupra unei așezări
umane, provocînd ,?eci de mii de
victime.
Primarul orașului, Hitoshi Motoshima, a dat publicității „Apelul
de pace" al locuitorilor din Naga

saki, care îndeamnă opinia publi
că din întreaga lume să nu-și pre
cupețească eforturile pentru elimi
narea pericolului nuclear.
In cadrul ceremoniei a fost, de
asemenea, citit un mesaj din partea"
primului ministru al Japoniei, Yasuhiro Nakasone, în care se subli
niază hotărîrea guvernului de la
Tokio de a respecta cele trei prin
cipii — de a nu produce, nu poseda
și nu introduce pe teritoriul japonez
armele nucleare - evidențiindu-se
faptul că dezarmarea constituie o
sarcină prioritară a lumii contem
porane.

★

La Nagasaki s-au încheiat, marți,
lucrările Conferinței internaționale
împotriva bombelor atomice și cu

Hiroshima. Ceremonia din Parcul Păcii, organizată cu prilejul împlinirii
a 38 de ani de la primul bombardament atomic

hidrogen — ultima etapă a acestui
for reunit anterior la Tokio și la
Hiroshima, in ședința finală, la
care au participat peste 10 000 de
reprezentanți ai organizațiilor de
luptă pentru pace din Japonia, ai
altor organizații nipone, precum și
delegații din aproape 30 de țări și
15 organizații internaționale, a fost
adoptată „Declarația de la Naga
saki1', în care se lansează chema
rea la o campanie pe plan mon
dial pentru dezarmare nucleară și
pace.
LONDRA 9. —Zeci de mii de lo
cuitori ai Marii Britanii iau parte
în aceste zile la variate manifesta
ții organizate pentru comemorarea
victimelor bombardamentelor nu
cleare din august 1945 de la Hi
roshima și Nagasaki. La mitingurile
care au avut loc cu acest prilej,
vorbitorii au scos în relief perico
lele pe care le prezintă actuala
cursă a înarmărilor și necesitatea
intensificării
eforturilor pentru
adoptarea unor măsuri care să ducă
la o dezarmare reală și la întărirea
păcii. Luînd cuvintul la mitingul
care a avut loc in orașul-port
Talbot, Joan Raddock, președinta
organizației obștești „Mișcarea pen
tru dezarmarea nucleară", a decla
rat, între altele : „Cursa înarmări
lor nucleare nu contribuie in nici
un fel la întărirea păcii și secu
rității pe planeta noastră și, din
această cauză, noi cerem încetarea
ei neîntîrziată".
ATENA 9 — Lansind un apel la
destindere și dezarmare, aproape
10 000 de participant la acțiunile
pentru pace organizate la Atena
au format luni seara un uriaș lanț
viu în jurul Acropolei pentru a
marca a 38-a aniversare a explo
ziilor primelor bombe atomice
asupra orașelor Hiroshima și Na
gasaki, anunță agenția France
Presse.
Adresîndu-se participanților, rec
torul Universității din Atena,
Michel Stathopoulos, și președin
tele Baroului de avocați din ca
pitală au cerut ca Atena să fie
proclamată oraș denuclearizat.
Ulterior, manifestanții, scandînd
lozinci împotriva ’cursei aberante a
înarmărilor, s-au îndreptat spre
sediul parlamentului, unde au de
pus o petiție în favoarea păcii,
destinderii și dezarmării.

O nouă experiență nucleară franceză
în Pacificul de Sud

Reizbucnirea actelor
de violență
în Irlanda de Nord

Protestul guvernului australian

LONDRA 9 (Agerpres). — îricepînd
de'luni seara, în diferite localități
din Irlanda de Nord s-au produs
grave incidente între comunitățile
protestantă și catolică, soldate cu ră
niți și. importante pagube materiale.
Aceste acte de violență au avut loc
cu prilejul împlinirii a 12 ani de la
adoptarea legii — în prezent abolită
— privind internarea fără judecată a
persoanelor suspectate de activități
teroriste, lege care an de an a dat
naștere la ciocniri grave intre cele
două comunități din provincie. După
cum relatează agențiile de presă, in
orașul Londonderry, grupuri de tineri
au provocat un imens incendiu in
centrul orașului, care a distrus citeva
magazine.
x

CANBERRA 9 (Agerpres) — Gu
vernul australian a protestat ferm pe
lingă guvernul francez împotriva
unei noi experiențe nucleare efec
tuate, potrivit afirmațiilor autorități
lor de la Canberra, vineri, în atolul
Mururoa, în Pacificul de Sud —
transmite agenția France Presse.
într-un comunicat dat publicității
în capitală, Ministerul Afacerilor Ex
terne al Australiei a declarat că
această experiență, reperată vineri de
către o stație seismologică neozeelan
deză, a avut o putere de 8 kilotone.
Documentul precizează că această
chestiune, ca și propunerea australia
nă de creare a unei zone denucleari-

zate în regiune vor fi puncte impor
tante pe ordinea de zi a reuniunii fo
rumului Pacificului de Sud, prevăzu
tă să aibă loc, în cursul acestor luni,
la Canberra. Din acest forum fac
parte Australia, Noua Zeelandă,
Papua-Noua Guinee, Fiji, Vanuatu și
o serie de insule mici din regiune.
Agenția France Presse precizează,
de asemenea, că, în cursul vizitei la
Paris, în acest an. atit primul minis
tru australian, Bob Hawke, cit și mi
nistrul afacerilor externe, Bill Hay
den, au protestat la cel mai înalt ni
vel împotriva continuării experien
țelor nucleare franceze in Pacificul
de Sud.

MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII
SĂRBĂTORI A POPORULUI ROMÂN
Peste hotare continuă manifestările consacrate apropiatei marcări a
celei de-a XXXIX-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă din august 1944.

© VARȘOVIA. — La galeriile
„Zahenta" din Varșovia s-a deschis
o expoziție de pictură românească.
Organizată sub auspiciile Ministeru
lui polonez al Culturii și Științei și
ale ambasadei țării noastre la Var
șovia, expoziția reunește lucrări ale
artiștilor plastici George Filipescu,
Viorel Grimalski, Ovidiu Pastina,
Gheorghe Șaru, Eugen Tăutu și alții."
La manifestare au fost prezenți
Witold Nawrocki, șeful Secției de
cultură a C.C. al P.M.U.P., inalți
funcționari ai Ministerului Culturii
și Științei și ai Ministerului Aface
rilor Externe ale Poloniei, activiști
ai C.C. al P.M.U.P., ziariști, un nu
meros public.

© TOKIO. — Sub auspiciile Aso
ciației
„International
Cultural
School" și ale Ambasadei române
din Japonia, la Tolcio a fost organi
zată o zi dedicată țării noastre. In
alocuțiunile rostite de secretarul, ge
neral al Asociației de prietenie Japonia-România și atașatul cultural
al ambasadei române au fost evo
cate semnificația evenimentului săr
bătorit și realizările poporului ro
mân in anii construcției socialiste,
BERNA 9 (Agerpres). — La ediția
din acest an a tradiționalului festi
val „Sărbătorile Genevei" a fost
invitat ansamblul folcloric româ
nesc „Călușul" din Scornicești, care
a susținut un număr de spectacole
în fața publicului elvețian.
Președintele comitetului de orga
nizare a. festivalului, Jean Jerome
Gini, a caracterizat spectacolele an
samblului românesc drept „apoteo
za sărbătorilor Genevei din acest
an" și a evidențiat „vigoarea, dina
mismul și frumusețea mereu vie a
cinte'cului și jocului popular din
România".

CIUDAD DE GUATEMALA 9 (Agerpres). — Evenimentele din ultime
le zile din Guatemala au izbucnit pe
un fundal social destabilizat. Chiar
în ajunul loviturii de stat, agenția
Prensa Latina cita — într-o telegra
mă — acuzațiile pe care fostul decan
al Facultății guatemaleze de medici
nă din cadrul Universității San Car
los, Rolando Castillo Montalvo, le
aducea regimului răsturnat. în anul
1982 — releva Montalvo — 15 000 de
țărani au fost asasinați de către re
gimul lui Efrain Rios Montt din Gua
temala. Montalvo a menționat că in
țara sa erau ucise zilnic, din motive
politice, între cinci și șapte persoane,
iar 450 așteptau sentințe in așa-numitele tribunale militare speciale.
Un număr nedeterminat de oameni
zăceau in gropi comune, fără a fi
identificați.
Castillo Montalvo adăuga că 81 la
sută dintre copiii guatemalezi suferă
de deriutriție, in vreme ce speranța
de viață in țară nu depășește 56 de
ani în zonele urbane și. respectiv. 40
de ani in cele rurale, ceea ce indică
situația alarmantă in domeniul sănă
tății publice din Guatemala. EI a re
levat, totodată, că 65 la sută din
populație este analfabetă, doar 20 la
sută dintre locuitori dispun de apă
potabilă, iar venitul anual pe locui
tor este de 450 de dolari.
CIUDAD DE GUATEMALA 9 (Agerpres). — în mesajul adresat na
țiunii după desemnarea sa de către
Consiliul Militar Național in funcția
de șef al statului, generalul Oscar
Humberto Mejia Victores — care a

România se pronunță ferm pentru încetarea tuturor
conflictelor militare, pentru soluționarea problemelor
litigioase dintre state numai și numai pe calea tratati
velor. Qricît de grele și îndelungate vor fi tratativele,
ele reprezintă singura cale pentru a pune capăt războ
iului, pierderilor de vieți omenești și pagubelor mate
riale, pentru a asigura popoarelor posibilitatea de a se
dezvolta libere și independente, așa cum dorește fie
care, fără nici un amestec din afară.
NICOLAE CEAUȘESCU

Fermitatea și principialitatea eu
care țara noastră acționează pentru
împlinirea acestui imperativ decurg
din analiza situației internaționale,
caracterizată prin uragane politice și
economice, prin grave amenințări la
adresa păcii, independenței și secu
rității popoarelor. în aceste condiții,
poziția fermă a României socialiste,
a președintelui ei, consacrată solu
ționării prin mijloace exclusiv poli
tice a tuturor litigiilor și diferende
lor dintre state, slăbirii încordării
din lume, demersurile concrete in
acest sens constituie o inepuizabilă
sursă a înaltului prestigiu de care se

bucură tovarășul Nicolae Ceaușescu
pretutindeni în lume.

Oricare le-ar fi cauzele,
diferendele și litigiile nu
trebuie privite ca o fatalita
te O privire retrospectivă asupra
evoluțiilor postbelice arată că în
această perioadă au avut loc 120 de
războaie; 70 de țări au fost, într-o
formă sau alta, transformate in
cimpuri de luptă, în timp ce numă
rul celor angajate în conflicte în
tr-o zonă sau alta a Terrei s-a ridi
cat la 81. în prezent; în diferite re

giuni ale globului — în Orientul Mij
lociu, America Centrală, Asia de
sud-est și sud-vest, Africa — au loc
ciocniri militare, în alte zone moc
nesc tăciunii neîncrederii, ape tul
buri învolburează buna vecinătate,
colaborarea
fructuoasă,
reciproc
avantajoasă. Cauzele unei asemenea
stări de tensiune sint diferite. Unele
din ele își au originea în îndelunga
ta dominație colonială, care a lăsat
ca moștenire zilelor noastre nume
roase dispute și litigii de ordin te
ritorial, chestiuni etnice sau reli
gioase. Altele își au izvorul în pe
rioade mai recente, fiind generate
de confruntările pentru împărțirea
și reîmpărțirea lumii în zone și sfe
re de influență, de lupta fie pentru
noi piețe de desfacere, fie pentru
materii prime și energetice, de abor
darea de pe poziții divergente a
unor aspecte sau altele ale vieții in
ternaționale.
în concepția României, a președin
telui ei, litigiile existente, oricare ar
fi cauzele lor, nu trebuie nici exa
cerbate și nici privite ca o fatalitate,
pentru a se recurge la forță în ve
derea „rezolvării", lor — cu atit mai
mult cu cît istoria a dovedit și
dovedește că acest gen de soluții
sint temporare și fragile, complică
și înveninează și mai mult lucrurile;

9 BERLINUL OCCIDENTAL. —
La Muzeul satului „Dueppel" din
Berlinul occidental a fost deschisă
o expoziție de ceramică românească.
Numeroasele exponate, din toate zo
nele țării, măiestria execuției, colo
ritul și varietatea pieselor au trezit
un interes deosebit in rîndul publi
cului.
De asemenea, in Sala de cultură
a sectorului Spandau din Berlinul
occidental a avut loc o seară cul
turală românească, sub auspiciile
Societății culturale „I. L. Caragiale".
9 ROMA. — Televiziunea italiană
a prezentat filmul artistic românesc
„Prin cenușa imperiului", de Andrei
Blaier.
ROMA 9 (Agerpres). — La Ciffoni
di Valle Plana (Salerno) s-a în
cheiat cea de-a XIII-a ediție a Fes
tivalului internațional al filmului
pentru copii și tineret, organizat
sub înaltul patronaj al președinte
lui Republicii Italiene, Alessandro
Pertini.
De un deosebit succes s-a bucurat
filmul „Saltimbancii" al regizoarei
Elisabeta Bostan, care a fost distins
cu „Medalia de aur", acordată de
Organizația provincială de turism
din Salerno.

După lovitura de stat din Guatemala

Tratativele - singura cale rațională de rezolvare
a conflictelor, a tuturor problemelor litigioase

In strălucita cronică a acțiunilor de politică internațională ale Româ
niei socialiste înscrise în perioada ce a trecut de ia 23 August 1944, un
toc de seamă îl ocupă preocuparea continuă pentru ca problemele
lumii contemporane să-și găsească răspunsuri viabile, pentru a se înlătura
neîncrederea și animozitățile dintre națiuni și a se instaura o pace trainică,
relații de colaborare, stimă și respect la scara întregii planete. în cuvîntarea rostită la recenta consfătuire de lucru pe problemele muncii
organizatorice și politico-educative, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președintele republicii, a reafirmat, cu toată
puterea, însemnătatea primordială pe care România socialistă o acordă
soluționării pe cale pașnică, la masa tratativelor, a stărilor de tensiune
și conflict din lume, ca singura modalitate rațională de reglementare a
problemelor controversate ale contemporaneității, în conformitate cu in
teresele legitime ale tuturor popoarelor.

in special in ultimii 18 ani, de cind
la conducerea partidului și statului
nostru se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
A fost organizată o expoziție cuprinzind lucrări din gindirea socialpolitică, filozofică și economică a
președintelui Nicolae Ceaușescu, pre
cum și diverse volume despre
România.

dar nici nu trebuie lăsate să „fer
menteze", să degenereze în neîn
țelegeri și mai profunde, uneori de
proporții greu de controlat ulterior.
Corolar al coexistenței pașnice, al
dorinței- manifestate de conlucrare
internațională,- soluționarea diferen
delor dintre state numai și numai
prin metoda tratativelor este recu
noscută ca un comandament major
al vremurilor noastre.

Un principiu cardinal al
relațiilor internaționale. Carta
O.N.U., numeroase alte documen
te de largă audiență interna
țională au așezat la loc de frunte
negocierile ca mijloc de aplanare a
divergențelor. Nu există dealtfel stat
membru al Națiunilor Unite care —
ca principiu general — să nu-și fi
exprimat acordul cu acest deziderat.
Cu toate acestea, asistăm din păcate
la încălcarea, prin tot felul de
escamotări, a unor înțelegeri de
importanță cardinală, la care au
convenit țările membre ale O.N.U.
Iată de ce, România socialistă,
promotoare fermă a tratativelor ca
unică modalitate de soluționare a
iițigiilor și diferendelor internațio
nale, consideră că a sosit de mult
timpul ca oamenii politici, care

preluat, luni, puterea în Guatemala
— s-a pronunțat pentru combaterea
fermă a corupției din administrația
de stat, a terorismului și subversiunii
interne și pentru continuarea pro
cesului de transformări democratice
„in scopul garantării unei mai drep
te redistribuiri a avuției naționale"
— transmit agențiile E.F.E., Prensa
Latina și France Presse.

ORIENTUL MIJLOCIU
încheierea sesiunii Consiliului Central
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei
TUNIS 9 (Agerpres). — La Tunis a
luat sfirșit sesiunea Consiliului Cen
tral al Organizației pentru Eliberarea
Palestinei, desfășurată sub condu
cerea lui Khaled AI-Fahhoum, pre
ședintele Consiliului Național Pales
tinian, și in prezenta lui Yasser Ara
fat. președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea
Palestinei — transmite agenția pa
lestiniană de știri W.A.F.A.
Comunicatul dat publicității arată
că au fost discutate raporturile siriano-palestiniene și evoluțiile inter
venite, „evoluții ce nu au slujit cau
zei luptei naționale împotriva inami
cului comun". în document se subli
niază „necesitatea rezolvării tuturor
disensiunilor apărute in scopul de a
se asigura sprijinul pentru O.E.P. —
singurul reprezentant legitim al po-

întrevederi ale trimisului special al președintelui S.U.A
AMMAN 9 (Agerpres). — Ultimele
evoluții din Orientul Mijlociu, cu
precădere situația din Liban, au fost
examinate la Amman de regele
Hussein al Iordaniei și trimisul spe
cial al președintelui S.U.A. in Orien
tul Mijlociu, Robert McFarlane, so
sit marți în capitala iordaniană. An-

SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager
pres) — Comandamentul Național al
Muncitorilor din Chile (C.N.T.), una
din principalele organizații sindicale
din această țară, a cerut tuturor chi
lienilor să participe, activ la cea de
a patra „zi de protest național" pre
văzută pentru joi, 11 august, trans
mite agenția France Presse. într-un
comunicat dat publicității la Santiago
de Chile, C.lj.T. cere oamenilor mun
cii chilieni să participe la această „zi
de nemulțumire pașnică, pentru res
tabilirea democrației și a unui gu
vern civil în Chile".
Comandamentul Național al Munci
torilor, condus de Rodolfo SegUel —
arestat după organizarea celei de-a
doua „zile de protest național" — re-

•>

luni, asupra celei mai mari părți a
teritoriului țării, transmite agenția
E.F.E. In multe locuri, ■ precipita
țiile aii. atins 100 litri pe metrul
pătrat, in ultimele 24 de ore. Ploile
au provocat mari pagube materiale,
îndeosebi in sectorul agricol. In re
giunea bască s-au produs alunecări
de teren,- care ap paralizat traficul
feroviar, inclusiv pe calea ferată ce
unește Bilbao cu Madridul. De ase
menea, comunicațiile rutiere intre
capitală și partea de nord a țării au
fost afectate.

ACCIDENT AVIATIC. Un pur
tător de cuvînt al forțelor navale
ale S.U.A. a anunțat că un avion
PLOI TORENȚIALE. , Cel puțin ' de vînătoare american de tip F-14,
cinci persoane și-au pierdut viața
cu baza pe portavionul „Dwight D.
in ultimele 48 de ore in Spania ca
Eisenhower", aflat in prezent in
urmare a furtunilor și ploilor to
Mediterana, s-a prăbușit în apele
rențiale ce s-au abătut, duminică și
din sud-estul Siciliei. După cum

poartă o grea răspundere, atit in
fata propriilor popoare, cit si a ome
nirii in general, să acționeze într-o
viziune realistă, principială și con
structivă pentru ca problemele între
state să-și găsească pe această cale
pașnică reglementarea viabilă.
în ansamblul viziunii României,
a președintelui Nicolae Ceaușescu.
principiul soluționării pașnice a stă
rilor conflictuale — ca antiteză a fo
losirii forței — se îmbină organic
cu toate celelalte principii ale rela
țiilor internaționale — respectarea
suveranității și independentei, ega
litatea în drepturi, neamestecul în
treburile interne, avantajul reci
proc, abținerea de la folosirea for
ței și a amenințării cu forța, dreptul
și îndatorirea statelor — indiferent
de mărime sau sistem politic — de
a coopera în mod real la reglemen
tarea problemelor litigioase. încăl
carea acestui principiu, refuzul de a
subscrie la soluționarea negociată se
identifică cu nesocotirea realităților
și a proceselor înnoitoare din lume,
a cerințelor dezvoltării umanității in
ansalmblu.

„Masa tratativelor" este
infinit preferabilă cîmpurilor
de luptă. Evoluțiile tot mai alar
mante ale situației mondiale, ac
celerarea cursei înarmărilor —
în primul rind a celor nuclea
re —
proliferarea politicii de
forță și dictat, de amestec groso
lan în viața popoarelor, agravarea
climatului politic general fac mai
necesară ca oricînd abordarea neîn
țelegerilor la masa tratativelor. Por
nind de la faptul că înfruntările ar
mate, ciocnirile, ostilitățile nu pot
duce la rezolvarea viabilă' a pro
blemelor. ci. dimpotrivă, provoacă
agravarea, complicarea și îndepărta
rea de soluții — singura alternativă
reală, ferm susținută de țara noastră,
se dovedește a fi reglementarea paș
nică, prin discuții și negocieri pur
tate cu tact și răbdare, mani.festîndu-se bunăvoință și receptivitate
față de punctele de vedere reciproc
exprimate.
In această privință, atit în tratati
vele bilaterale, cit și în cele multi
laterale, România socialistă susține
principiul consensului, principiu de
mocratic, în deplină conformitate cu
imperativul respectării suveranității
și independentei statelor, al egalității
lor în drepturi. Aceasta presupune ca
negocierile să nu fie folosite ca mij
loace de presiune, ci, dimpotrivă, ele
trebuie să ofere cadrul căutării punc
telor de convergență, de apropiere,
astfel incit soluțiile conturate să răs
pundă intereselor tuturor părților.

terior; emisarul american a avut
convorbiri similare la Riad, unde a
fost primit de regele Fahd al Arabiei Saudite.
în cadrul primei sale misiuni în
regiune, trimisul special american a
avut pină acum convorbiri cu oficia
litățile din Israel. Liban și Siria. El
va vizita, de asemenea, și Egiptul.

în sprijinul restabilirii democrației și revenirii
la un guvern civil in Chile

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
REPRESIUNI RASIALE. Autori
tățile rasiste de la Pretoria conti
nuă seria represiunilor împotriva
populației de culoare. Sîmbătă,
duminică și luni, două persoane
de culoare au fost ucise și alte 200
arestate pentru „violarea restric
țiilor de circulație" in vigdafe îri
aglomerația- urbană pentru negri
din Mdantsane, bantustanul Ciskei.
Cu acestea, cifra oficială a celor
care și-au pierdut viața în ciocni
rile cu poliția sud-africană după
instaurarea stării de urgență în
bantustanul Ciskei,
Mdantsane,
declarat „stat independent" la
3 august a.c., se ridică-la 7.

porului palestinian în lupta sa pen
tru realizarea țelurilor naționale, ale
repatrierii, autodeterminării și creă
rii unui stat independent și pentru
întărirea unității forțelor arabe pa
triotice".
Luind cuvintul. Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al
O.E.P., a subliniat faptul că Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei și
„Al Fatah" încearcă să elimine tot
ceea ce ar putea deteriora relațiile
siriano-palestiniene. El a lansat un
apel pentru stabilirea de relații de
egalitate cu Siria, cerind începerea
unui dialog detaliat palestiniano-sirian asupra perspectivelor actuale și
viitoare privind situația din regiune
și viitorul relațiilor siriano-palesținiene.

Desigur, datorită dosarelor adese
ori deosebit de complexe pe care le
au de rezolvat, tratativele sint spi
noase, ele au de făcut față unor nu
meroase dificultăți și obstacole, pot
dura multă vreme, dar. așa cum a
subliniat în repetate rânduri tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ele sînt infi
nit preferabile înfruntărilor militare,
cu întregul lor cortegiu de vărsări de
sînge, de suferințe și distrugeri.
Este o teză profund umanistă, care
pun.e în evidență, încă o dată, înalta
responsabilitate
a
președintelui
României față de destinele omenirii,
preocuparea profundă de a nu lăsa
ca problemele dintre state să ajungă
la „incandescență", la stadiul cind
glasul armelor să ia locul glasului
rațiunii, ci, dimpotrivă, de a nu se
cruța nici un efort pentru a se crea
făgaș larg tratativelor. în acest sens,
există condiții prielnice, obiective
care se impune a fi luate în consi
derație.

Voința fermă a popoare
lor. Este vorba de voința tuturor po
poarelor dc a se aborda de pe o pozi
ție nouă problemele vieții internațio
nale. in spiritul înțelegerii, colaboră
rii. păcii, prin renunțarea la practici
învechite, dezgropate din recuzita
„războiului rece". Popoarele, tot mai
conștiente de primejdiile uriașe pe
care le implică o conflagrație în
condițiile existenței armamentului
nuclear, doresc să se pună capăt
confruntărilor, diferendelor, indife
rent de locul unde 6e produc și de
natura lor, politică sau economică.
Căci în condițiile actuale, despre nici
un conflict nu se poate „garanta" că
va rămîne negreșit limitat ; în vîltorile sale pot fi antrenate alte și
alte țări, creîndu-se pericolul de a i
se extinde aria la scară planetară.
Tocmai de aceea se manifestă tot
mai puternic forțele politice înain
tate. progresiste, care, opunîndu-se
cercurilor tributare politicii de for
ță, creează un tot mai larg curent de
opinie favorabil așezării la masa ne
gocierilor. în același timp, oamenii
politici realiști, lucizi, indiferent de
convingeri politice sau ideologice, se
asociază la ideea tratativelor, străduindu-se să avanseze variante paș
nice problemelor „fierbinți" ale ac
tualității.

O activitate dinamică,
pătrunsă de grija față de
soarta păcii mondiale. ln
lupta pentru făurirea unui cli
mat de pace, înțelegere și progres,
partidul și statul nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu au înscris ca
obiectiv de bază — puternic reafir

grupează Confederația Muncitorilor
din Industria Cuprului, Coordonarea
Națională Sindicală, Uniunea Demo
cratică a Muncitorilor, Asociația Na
țională a Lucrătorilor din Sectorul
Public și Confederația Lucrătorilor
din Sectorul Privat.
Apelul C.N.T. intervine după cel
lansat miercurea trecută de mișcarea
de opoziție Proiectul de dezvoltare
națională (PRODEN), care regru
pează personalități de diferite orien
tări politice.
Alianța democratică din Chile, noua
mișcare de opoziție, regrupind cinci
partide, și-a reafirmat, de aser>>
prin liderul său, Gabriel Valdes,,,,
jinul față de această „zi de pro
național".

s-a precizat, cei doi membri
echipajului au reușit să se catapul
teze și au fost salvați de un eli
copter. Nu se cunosc cauzele acci
dentului.

CANICULA. In statul american
California se înregistrează tempe
raturi record pentru luna august.
La. San Francisco mercurul termo
metrelor a urcat la 40 grade Cel
sius, cea mai ridicată temperatură
din. 1885 înregistrată In această
parte a S.U.A. In unele părți ale
orașului, datorită caniculei, s-au
semnalat incendii.
O SERIE DE NOI CUTREMURE
s-au înregistrat in provincia , pa
kistaneză Baluchistan, după ce simbătă- a avut loc o mișcare seismi
că de 4,6 pe scara Richter, în va
lea Ziarat a regiunii menționate
Autoritățile au precizat că pes4
7 000 de persoane au rămas fă
adăpost. Nu au fost înregistrate
victime.

mat în documentele Congresului al
Xll-lca și ale Conferinței Naționale
ale P.C.R. — abolirea definitivă a
politicii de forță și de confruntare
militară, pentru soluționarea tuturor
diferendelor exclusiv prin tratative.
Perseverența cu care România mili
tează în această direcție dă consis
tență unei laturi fundamentale care
caracterizează întreaga concepție
politică a președintelui Nicolae
Ceaușescu: este vorba de optimis
mul și realismul activității îndrepta
te spre binele și pacea oamenilor de
pretutindeni, de încrederea izvorîtă
din forța dreptului asupra dreptului
forței, din înțelegerea sensului dez
voltării societății umane.
România socialistă, președintele
Republicii și-au cucerit un înalt
prestigiu internațional datorită nu
numai inițierii și promovării unor
concepte principiale, teoretica asu
pra necesității de a se chezășui lu
mii un drum pașnic și prosper, ci
și modului concret, practic in care
aceste concepte pot și trebuie să
prindă contururi în realitatea vieții
sociale. Mărturii exemplare in acest
sens reprezintă, poziția și activitatea
României, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind Orientul Mijlociu,
încetarea conflictului militar dintre
Iran și Irak șau în alte zone „fier
binți" ale Terrei.
Trebuie, de psemenea, relevate
caracterul dinamic al demersurilor
românești, avansarea, în repetate
rinduri. de noi și noi propuneri re
feritoare la sporirea rolului O.N.U.
ca forum ee trebuie să pună pe pri
mul plan lupta împotriva forței. în
urma unei inițiative românești, la
ultima sesiune a Adunării Generale
a O.N.U. a fost adoptată „Declarația
pentru reglementarea pașnică a di
ferendelor internaționale". Pe aceeași
linie se înscrie și propunerea de a se
crea la O.N.U. un organism special
al bunelor oficii, pentru a negocia
apropierea pozițiilor divergente și a
preveni agravarea și izbucnirea con
flictelor militare.
Sint toate acestea doar o parte a
vastei și strălucitei contribuții a
partidului și statului nostru, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
la făurirea unui climat de pace, co
laborare și încredere ; sînt argumen
te demonstrând hotărîrea României
de a promova și in viitor, cu aceeași
consecvență, principiul soluționării
pe cale pașnică a disputelor, cu con
vingerea fermă că în actualele îm
prejurări internaționale numai tra
tativele, purtate cu voința reală de
a aplana divergențele, pot reglemen
ta problemele care confruntă întrea
ga umanitate.

Ioan TIMOFTE
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