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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, sîmbătă, 3 au
gust, a avut loc, la Neptun, ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a analizat
RAPORTUL PRIVIND ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI IN INDUSTRIE, INVESTIȚII Șl CO
MERȚ EXTERIOR ÎN PERIOADA 1 IANUA
RIE - 31 IULIE Șl ÎN LUNA IULIE 1985.

S-a arătat că, deși, pe ansamblu, s-a rea
lizat un ritm de creștere relativ ridicat,
rezultatele obținute în această perioadă,
într-o serie de sectoare importante ale
economiei naționale, nu se situează la
nivelul prevederilor planului.
Pornind de la această stare de lucruri,
secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a criticat cp severitate'
lipsurile manifestate în activitatea unor
ministere, care au condus la nerealizarea
sarcinilor prevăzute in programele de pro
ducție, fapt ce a creat o serie de greutăți
în buna desfășurare a activității econo
mice. în mod deosebit s-a cerut conduce
rilor ministerelor petrolului, minelor, ener
giei electrice, precum și construcțiilor de
mașini, industriei materialelor de construc
ție și industriei ușoare să pună capăt, cu
cea mai mare fermitate, lipsei de răspunJ dere, de ordine și disciplină care se mai
manifestă în aceste sectoare, astfel ca
activitatea să reintre, într-un timp cit mai
scurt, în normal, să se asigure realizarea
în întregime a sarcinilor stabilite prin plan.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut
guvernului, ministerelor, centralelor, între
prinderilor să soluționeze cu operativitate,
cu deplină răspundere toate problemele
ce privesc îndeplinirea integrală, la nive
lul stabilit, a prevederilor privind expor
tul, subliniind că aceasta este problema
esențială a realizării planului. Trebuie să
se ia măsuri hotărîte în vederea respectă
rii riguroase a contractelor încheiate cu
beneficiarii interni și externi, pentru livra
rea, la termen și în cele mai bune condiții
de calitate, a tuturor produselor pre
văzute.
Secretarul general al partidului a cerut,
de asemenea, să se acționeze cu mai
multă fermitate și consecvență pentru în
tărirea controlului de calitate în toate
sectoarele de activitate, astfel încît nici
un produs să nu poată ieși pe poarta fa
bricii dacă nu întrunește în modul cel mai
riguros condițiile de calitate stabilite.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat
că există toate condițiile pentru ca pla
nul pe acest an să fie îndeplinit — și a
cerut guvernului și Biroului Executiv al
acestuia, Comitetului de Stat al Planifi
cării, Ministerului Aprovizionării TehnicoMateriale și Controlului Gospodăririi Fon

durilor Fixe și tuturor ministerelor econo
mice să dovedească cea mai înaltă răs
pundere pentru introducerea unui spirit
de bună organizare, de ordine și disciplină,
în toate unitățile economice, în vederea
realizării prevederilor planului la nivelul
stabilit, și îndeosebi a exportului.
In strînsă legătură cu problemele le
gate de îndeplinirea planului, Comitetul
Politic Executiv a examinat, în continuare,
RAPORTUL PRIVIND UTILIZAREA MAȘI
NILOR, UTILAJELOR Șl INSTALAȚIILOR
DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII Șl TRANS
PORTURI IN SEMESTRUL I 1985 și
RAPORTUL CU PRIVIRE LA NIVELUL
STOCURILOR DE MATERII PRIME Șl MA
TERIALE LA 1 IULIE 1985 și s-au stabilit

măsurile corespunzătoare în vederea îm
bunătățirii activității în aceste domenii. De
asemenea, au fost examinate și aprobate
PROPUNERILE CU PRIVIRE LA ORGANI
ZAREA SI SUBORDONAREA UNITĂȚILOR
TERITORIALE.

Comitetul Politic Executiv a analizat și
aprobat RAPORTUL CU PRIVIRE LA UNE
LE MASURI REFERITOARE LA AUTOGESTIUNEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SI AUTOFINANȚAREA UNITĂȚILOR AD
MIN ISTRATIV-TERITORIALE.

în scopul autofinanțării integrale a uni
tăților administrativ-teritoriale, în raport
sînt stabilite criterii și prevederi precise
pentru delimitarea acțiunilor ce ur
mează să fie cuprinse în bugetele orga
nelor locale de stat, precum și a celor
ce vor fi prevăzute în bugetul republi
can. Propunerile cuprinse în raport vor fi
supuse spre dezbatere și aprobare Con
gresului consiliilor populare din toamna
acestui an.
în cadrul ședinței, Comitetul Politic
Executiv a examinat unele MĂSURI PRI
VIND PERFECȚIONAREA ÎN CONTINUA
RE A ACTIVITĂȚII DE SISTEMATIZARE A
LOCALITĂȚILOR, stabilind ca și acestea

să fie dezbătute și aprobate de Con
gresul consiliilor populare.
Comitetul Politic Executiv a exa
minat o INFORMARE PRIVIND EVO
LUȚIA PRINCIPALELOR FENOMENE DE
MOGRAFICE ÎN SEMESTRUL I 1985 și

a cerut ca Ministerul Sănătății, orga
nele sanitare, consiliile populare, toți
factorii care au răspunderi în acest do
meniu să manifeste în continuare o pre
ocupare maximă pentru aplicarea ri
*
guroasă
în practică a prevederilor legale
și a întregului ansamblu de măsuri care
a fost stabilit în vederea asigurării unei
creșteri demografice corespunzătoare.
Comitetul Politic Executiv a dezbătut și
aprobat RAPORTUL REFERITOR LA AC
TIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE ORGANE

Dacă un locuitor din Slobozia,
care a plecat din tîrgul natal
acum două decenii, fără să mai
revină, ar privi această fotografie,
mai mult ca sigur nu ar piitea
spune că ea a fost realizată in
orașul care în 1965 era urban doar
prin semnul convențional de pe
harta administrativă.

în 1965 In Slobozia erau doar
două blocuri cu 40 de apartamen
te, iar 70 la sută din casele în care
trăiau cei 12 000 de locuitori erau
din paiantă. Nu avea nici o stradă
modernizată,
despre
canalizare,
trotuare și celelalte atribute ale
urbanului se vorbea numai la
timpul viitor. Apa potabilă s-a

eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.
Din toate colțurile țării primim la redacție vești
despre remarcabile realizări in activitatea consacrată
îndeplinirii planului la producția fizică și export,
ridicării calității producției și a productivității muncii,
acțiunii de gospodărire judicioasă a materiilor prime,
materialelor, energiei electrice și combustibililor,
folosirii cu randament sporit a echipamentelor și
utilajelor din dotare, in activitatea pentru înfăptuirea
in cele mai bune condiții a obiectivelor fundamentale
ale politicii partidului și statului nostru vizind ridi
carea României socialiste pe culmile înalte ale pro
gresului economic și social.

I Pe șantierul Centralei electrice de termoficare din București
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Ritm susținut de lucru

LE Șl ORGANIZAȚIILE DE PARTID PRI
VIND ÎNTĂRIREA RINDURILOR PARTI
DULUI IN SEMESTRUL I 1985, precum și
RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DES
FĂȘURATĂ IN PRIMUL SEMESTRU AL
ANULUI
1985 PENTRU REZOLVAREA
PROPUNERILOR, SESIZĂRILOR, RECLAMAȚIILOR Șl CERERILOR OAMENILOR
MUNCII ADRESATE CONDUCERII -PARTI
DULUI.
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în continuarea ședinței, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a prezentat o in
formare cu privire la VIZITA OFICIALĂ
DE PRIETENIE EFECTUATĂ IN TARA
NOASTRĂ, IN PERIOADA 5-10 IULIE,
DE PREȘEDINTELE REPUBLICII MALTA,
AGATHA BARBÂRA, Aprobînd în una

nimitate rezultatele noului dialog la nivel
înalt româno-maltez - care s-a desfășu
rat în condițiile favorabile create de
înțelegerile și documentele convenite cu
prilejul vizitei pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu,, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au întreprins-o în
1983 in Malta — Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat că acesta a constituit o
nouă ilustrare a evoluției pozitive pe
care o cunosc raporturile de prietenie și
colaborare dintre România și Malta, o ex
presie a dorinței comune de a le ex
tinde în continuare, pe baza deplinei
egalități în drepturi, a stimei, respectului
și avantajului reciproc.
Comitetul Politic Executiv a relevat im
portanța schimbului de vederi efectuat de
președintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Agatha Barbara în problemele
vieții internaționale și a apreciat că
acesta a pus din nou în evidență faptul
că România și Malta au poziții similare,
sau foarte apropiate, în principalele pro
bleme ale lumii contemporane. A fost re
liefată însemnătatea aprecierilor făcute de
cei doi președinți că, în actualele împre
jurări internaționale - care sînt deosebit
de complexe și grave — problema funda
mentală a epocii noastre o constituie în
cetarea cursei înarmărilor, în special a
celor nucleare, înfăptuirea dezarmării,
asigurarea păcii șj vieții popoarelor.
Apreciind rezultatele vizitei, Comitetul
Politic Executiv a exprimat convingerea că,
în spiritul convorbirilor și înțelegerilor con
venite cu prilejul noii întîlniri la nivel înalt,
România și Malta vor întări și mai mult
colaborarea și conlucrarea lor atît pe plan
bilateral, cit și pe arena internațională,
pentru afirmarea politicii de pace și
dezarmare, de securitate și destindere în
Europa și în lume.
Comitetul Politic Executiv a soluționat,
’de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

MUNICIPIUL SLOBOZIA
-„PERLA" BĂRĂGANULUI

tntr-un singur glnd, tntr-o unică voință, poporul
nostru, unit in jurul Partidului Comunist Român, al
secretarului său. general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cinstește împlinirea a două decenii de la Congresul
al IX-lea al partidului, care a marcat începutul unei
ere noi, de profunde și mărețe prefaceri calitative in
istoria patriei. Cu hotărîrea de a ridica la cote tot
mai înalte glorioasele împliniri socialiste ale acestor
20 de ani, intrați in conștiința națiunii sub denumirea
île „Epoca Ceaușescu", oamenii muncii, români,
maghiari, germani si de alte naționalități din tara
noastră, desfășoară o amplă si entuziastă întrecere in
intimpinarea zilei de 23 August, cea mai mare,
sărbătoare a poporului român, ziua revoluției de'

adus cu sacalele pînă prin anii ’60.
Producția industrială realizată de
cele cîteva ateliere meșteșugărești
și un cuptor pentru cărămidă se
cifra într-un an la cîteva zeci de
milioane.
în 1985 valoarea producției In
dustriale din 1965 se realizează in
numai două ore. Produsele reali
zate în Slobozia sînt solicitate și
apreciate în multe țări din 5
continente. în numai 20 de ani
s-au construit aproape 14 000 de
apartamente, în
care locuieso
85 la sută din cei aproape 50 000

de cetățeni al municipiului. Numă
rul elevilor este mai mare decît
cel al locuitorilor din 1965. La Slo
bozia fiecare al treilea locuitor
învață. S-au construit case de cul
tură și cinematografe, un spital cu
700 de paturi și o policlinică.
La trecutul ce se rezuma la „va
tră de pîine", prezentul a adus o
industrie înfloritoare, o zestre edi
litară fără precedent, cu mari și
trainice zidiri ale progresului, clă
dite pentru fericirea și bucuria lo
calnicilor. (Mihai Vișoiu, cores
pondentul ,,Scînteiî“).

ALEXANDRIA

Rulmentul cu numărul
300 milioane
Harnicul colectiv de la întreprin
derea de rulmenți din municipiul
Alexandria și-a făcut un titlu de
mindrie din a raporta noi realizări
de prestigiu in întrecerea socialistă.
De data aceasta ne vom referi la
o realizare cu o semnificație deo
sebită : de pe banda de montaj a
fost livrat rulmentul cu numărul
300 milioane. De la intrarea în
funcțiune — martie 1974 — fabrica
din inima Cîmpiei Burnasului a
produs deci 300 milioane de rul
menți 1 Creație de prestigiu a in
dustriei românești, întreprinderea
de rulmenți din reședința județu
lui Teleorman va realiza în cursul
acestui an o producție de aproape
5 ori mai mare față de cea obținută
in anul înființării. Urmare a pre
ocupărilor constante ale muncito
rilor și specialiștilor întreprinderii
pentru înnoirea
și modernizarea
producției, pentru ridicarea gradu
lui de competitivitate pe piața ex
ternă, în prezent, aici se realizează
160 tipuri de rulmenți in peste 520
de variante constructive. (Stan
Ștefan, corespondentul „Scinteii”).
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Pe șantierul Centralei electrice
ve și tehnologii de execuție mo
de termoficare din Capitală, care
derne, de înaltă eficiență. Astfel,
în final va avea patru grupuri epentru a nu se mai folosi apa po
nergetice de cite 50 MW fiecare,
tabilă in scopuri industriale, aceas
lucrările se desfășoară cu intensi
ta este adusă acum din rîul Argeș
tate, iri ritmuri; susținute. ,îp prim- . prințr-.o rețea ,de. .canale :de aducplanul atenției se află finalizarea
țiune în lungime de 19 km, după
lucrărilor de construcții la primul
care este trecută prin instalații de
grup energetic. într-adevăr, majo
pretratare și demineralizare. O
ritatea construcțiilor — sala mași
altă soluție originală a fost apli
nilor, corpul intermediar și sala
cată la construirea celor două tur
cazanelor — sînt aproape termina
nuri de răcire, realizate din ele
te, urmînd să se treacă în curînd,
mente prefabricate, ceea ce dimi
cu toate forțele, la montajul utila
nuează simțitor durata acestui gen
jelor și instalațiilor tehnologice.
de lucrări. Desigur, șirul exem
în aceste zile, o bună parte din
plelor din această categorie este
forțele umane și utilaje sînt con
mult mai cuprinzător.
centrate la ridicarea structurii in
— Acum, pentru ca eforturile
terioare a coșului de fum, înalt de
noastre să se finalizeze și să se
250 m, la stația de epurare chimi
respecte termenul de punere în
că a apei. etc. Printre altele, echi
funcțiune a primului grup energe
pele de fierari și dulgheri conduse
tic este necesar ca și întreprinde
de Vasile Radu (in fotografie) de
rea de mașini grele din București
pun eforturi energice pentru termi
să livreze de urgență turboagreganarea fundațiilor transformatorului
tul, ne-a precizat maistrul Dumi
de 80 MV A, lucrare pretențioasă
tru Bunicelea, conducătorul lucră
și complexă. Termocentrala bucurilor de la clădirea principală a
reșteană se. află, așadar, într-un
termocentralei.
stadiu avansat de execuție, fapt
datorat, deopotrivă, eforturilor fă
Un apel care, fără îndoială, va
cute de constructori pe șantier, ca
fi recepționat de furnizorul aces
și aplicării unor soluții constructitui utilaj. (Eugen Dichiseanu).
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Omagimd prin alese fapte de
muncă ziua de 23 August, lucrăto
rii din unitățile aparținătoare Cen
tralei minereurilor din Baia Mare
au obținut importante sporuri de
producție. De la începutul anului ele au livrat economiei
naționale, peste sarcinile de plan,
940. tone, de plumb, 522 -.tone zinc,
757 tone cupru și alte metale nefe
roase în concentrate, obținindu-se
o depășire de peste 25 milioane lei
Ia producția-marfă. Cea mai sub
stanțială contribuție la aceste re
zultate o au minerii din Cavnic,
I-Ierja, Ilba, precum și unitățile de
preparare Flotația efentrală și Flotația Săsar. Printre factorii care au
condus la rezultatele bune obținute
în acest an la exploatarea minieră
Ilba, tovarășul inginer-șef loan
Popa a enumerat efectuarea în avans a unor lucrări, în primul rînd
punerea în exploatare, cu 6 luni mai
devreme, a perimetrului minerali
zat Nucuț-Cicirlău. cu o capacitate
de 80 000 tone minereu pe an.
Exemple similare oferă și exploa
tările miniere din Cavnic și Baia
Sprie, unde au fost puse in func
țiune în această perioadă mașini de
extracție de mare capacitate, iar- la
unitățile din Borșa, Săsar și Herja
au fost introduse in subteran in
stalații moderne. (Gheorghe Susa,
corespondentul „Scînteii").
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STIL DE MUNCĂ MODERN, EFICIENT

ÎN CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE

Cum se asigură calitatea deciziei
Eficiența oricărui sistem .modern
de conducere este legată nemijlocit
de calitatea deciziei. îmbunătățirea
calității deciziei, ca o coordonată im
portantă a perfecționării sistemului
de organizare și conducere pe bază
de plan a economiei
naționale, a
constituit o preocupare permanentă
a partidului și statului nostrui în
crearea și dezvoltarea unui sistem
modern de conducere a economiei
in țara noastră, un moment de refe
rință il reprezintă Congresul al IXlea al P.C.R. Prin hotăririle și
măsurile adoptate din inițiativa
și
sub
conducerea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, Congresul al
IX-lea a deschis o epocă de profun
de înnoiri in toate domeniile.
Complexitatea problemelor ridicate
de întreaga activitate de edificare
a noii societăți impune, ca o necesi
tate. obiectivă, îmbunătățirea conti
nuă a formelor și metodelor orga
nizatorice de conducere. Prin măsu
rile adoptate din inițiativa secreta
rului general al partidului, in țara
noastră s-a creat un mecanism economico-financiar modern, căruia i
s-au adus in ultimii ani noi perfec
ționări, corespunzător etapei actuale
de dezvoltare a țării noastre. Așe
zarea întregii activități a unităților
economice pe baza principiilor autoconducerii și autogestiunii muncito

rești și trecerea în administrarea fie
cărui colectiv de oameni al muncii
a întregului patrimoniu al unității —
care constituie o parte integrantă a
avuției naționale, a proprietății so
cialiste a întregului popor — pre
cum și înlocuirea conducerii uniper
sonale cu cea colectivă au creat pre
misele
pentru
ridicarea
pe o
treaptă superioară a actului de con
ducere, pentru îmbunătățirea cali
tății deciziei pe toate treptele eco
nomiei naționale, mai ales la nivel
microeconomic, pentru participarea
activă la conducere a întregului per
sonal muncitor.
Totodată, prin introducerea și ge
neralizarea în întreaga viață econo
mică a noului mecanism economicofinanciar, întemeiat pe autoconducerea și autogestiunea muncitorească,
s-a produs o descentralizare a de
ciziilor, o lărgire pînă la anumite li
mite a autonomiei unităților econo
mice, în condițiile menținerii nive
lului de socializare a producției, a
caracterului unitar al proprietății în
tregului popor.
Relațiile de producție socialiste,
autoconducerea muncitorească, ca
metodă de conducere colectivă pe
bază de plan a activității unităților
economice și administrativ-teritoria
le, permit luarea unor -jiotăriri adec
vate, care să corespundă pe deplin

nevoilor și intereselor societății so
cialiste. Actul de conducere, atît la
nivel macroeconomic, cit și j micro
economic, se materializează în cali
tatea deciziei. De aceea, în procesul
aplicării în practică a noului meca
nism economico-financiar a existat
o preocupare susținută din partea
partidului nostru pentru luarea unor
decizii științific fundamentatei la toa
te nivelurile. Se știe că decizia este
un act conștient, deliberat, iar sis
temul democrației economice socia
liste directe, conducerea colectivă a
întreprinderilor, centralelor indus
triale și a altor organisme economice
creează cadrul necesar pentru opti
mizarea deciziilor, pentru sincroni
zarea lor atît cu interesele econo
miei naționale, cit și cu cele locale
ale unităților respective.
în
concepția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, procesul de opti
mizare a deciziilor,
de lărgire a
atribuțiilor și competențelor unități
lor economice are loc în condițiile
creșterii funcției economice a statu
lui, a rolului său în planificarea,
organizarea și conducerea unitară a
întregii activități economico-sociale,
pe baza planului național unic. Ca

Miha! PĂRĂLUȚA
(Continuare in pag. a V-a)

® LA IRIGAȚII — cu tot ce se poate pentru a potoli marea sete de apă a cul
turilor I ® Secerișul în cîteva cooperative din județul Brașov • Atitudini dia
metral opuse în unități din județul Bacău © Spiritul de răspundere în lumina
faptelor
tN pagina a iii-a
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EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
Situarea Consiliului popular al
județului Bacău pe primul loc im
întrecerea dintre consiliile populare
pentru
activitatea desfășurată în
anul 1984 este rezultatul unei expe
riențe acumulate în timp, experiență
ce are la bază atragerea largă a ce
tățenilor la actul de conducere și,
deopotrivă, la înfăptuirea obiecti
velor din planul economico-social ini
profil teritorial. Vom încerca săi
prezentăm
sintetic
cîteva
din
punctele mai semnificative ale aces
tei experiențe.
Să începem... cu începutul. Consi
liul popular a acordat o atenție deo
sebită cunoașterii de către toate co
lectivele de oameni ai muncii, de că
tre fiecare deputat a sarcinilor de
realizat, stabilind, împreună cu cetă
țenii, programe de măsuri cu sar
cini concrete, cu responsabilități și
termene de finalizare precise. Por
nind de la aceasta, o preocupare
de frunte a constituit-o în conti
nuare desfășurarea unei munci or
ganizatorice ample pentru antrena
rea cetățenilor la înfăptuirea măsu
rilor stabilite, urmărindu-se perma
realizării acestora,
nent
stadiul
consiliului
în acest sens, deputății
....
popular județean, membrii comite
tului executiv, aparatul de specia. litate s-au implicat efectiv în activi
tatea de informare, îndrumare și
sprijinire a unităților din teritoriu,
participînd activ la soluționarea
problemelor apărute.
Spiritul de exigență în care s-a
analizat lună de lună stadiul reali
zării indicatorilor de plan a deter
minat dezvoltarea unui spirit de
competiție între consiliile populare
și unitățile economice din județ. Un
factor de stimulare a inițiativelor
locale l-a constituit și publicarea cu
regularitate în presa locală a rezul
tatelor obținute în întrecerea socia
listă dintre consiliile populare din
județ. Realizările obținute pe an... 1984 atestă efisamblul anului
asemenea metode de
ciența unor
activitate care pot fi, desigur, permanentizate.
Ca rezultat, a fost realizat In
devans planul de dare în folosință
a locuințelor ; s-au depășit sarcinile
^la producția marfă industrială, la

(

export, Ia prestările de servicii către
populație și la veniturile bugetare ;
s-au obținut, totodată, economii la
cheltuielile totale și materiale. Ac
țiuni hotărîte au fost organizate
pentru mobilizarea cetățenilor la
colectarea materialelor refolosibile
— metal, hîrtie, textile și alte de
șeuri — ce au fost reintroduse in
circuitul economic. Rezultate bune
în îndeplinirea
sarcinilor
economico-sociale au fost obținute și în
primul semestru al acestui an.
în contextul preocupărilor gene-

gumicole șl pomicole, capabile să
satisfacă într-o măsură mai mare —
și în tot cursul anului — necesarul
de aprovizionare a populației urba
ne cu produse agroalimentare. Ast
fel, pentru buna aprovizionare a
populației din municipiul Bacău a
fost constituit un bazin legumicol
format din 9 comune. La fel s-a
procedat și în cazul
municipiului
Gheorghe Gheorghiu-Dej și al celor
lalte orașe și centre
muncitorești
din județ.
Această acțiune a fost însoțită de

DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI POPULAR AL
rale, o .atenție prioritară s-a acordat
înfăptuirii programului de autoconducere și autoaprovizionare în pro
fil teritorial. Acționînd pe baza pro
gramului propriu, adaptat specificu
lui local, s-a urmărit atît realizarea
integrală a sarcinilor de livrări la
fondul centralizat al statului, cît și
asigurarea nevoilor locale de pro
duse agroalimentare. în acest scop
au fost avute în vedere, în principal,
folosirea judicioasă a fondului fun
ciar prin utilizarea în întregime
a suprafețelor agricole, inclusiv prin
cultivarea terenurilor din incinta
unităților socialiste și a celor intra
vilane, eliminarea
oricărei forme
de risipă a terenurilor ; utilizarea
deplină și la randamentele planifi
cate a suprafețelor amenajate pen
tru irigații ; îndeplinirea riguroasă a
programului privind creșterea ani
malelor, asigurarea necesarului de
furaje ș.a.
Măsuri
corespunzătoare au fost
întreprinse de consiliile populare în
vederea creării în vecinătatea muni
cipiilor și orașelor a unor bazine Ie

■

REGONDITIONAREA
REFOLOSIREA
A

măsuri pe linia creșterii suprafețe
lor și producțiilor destinate aprovi
zionării populației, transformării co
munelor din jurul localităților urba-.
ne în adevărate bazine profilate pe
producerea și livrarea la fondul de
stat a unor însemnate cantități de
carne, lapte, legume,
fructe, ouă,
cartofi și. alte produse.
în programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea terito
rială au fost incluse și măsuri pri
vind sprijinul ce trebuie acordat de
comitetele și birourile executive ale
consiliilor populare
municipale și
orășenești comunelor
arondate în
realizarea aprovizionării. Acest spri
jin s-a concretizat între altele în
participarea unui mare număr de
orășeni, în perioadele de vîrf de
campanii agricole, la întreținerea și
îndeosebi la recoltarea produselor,
la alte lucrări agricole, inclusiv la
modernizarea fermelor zootehnice și
Întreținerea utilajelor. De altfel,
există deja o repartizare nominală a
unităților industriale, a instituțiilor,

sporit Ia 12 888 hectolitri, pentru ca
în 1984 să se livreze 15 579 hecto
litri. Asemenea exemple pot fi date
și din alte comune, ca Săucești,
Traian, Tamași, Cleja, Faraoani,
Negri, Măgirești, Ghimeș-Făget etc.
Trebuie consemnate și rezultatele pe
linia asigurării unei mai bune apro
vizionări a populației cu carne, pre
parate din carne și ouă. Ca urmare
a măsurilor luate, a crescut an de
an și volumul livrărilor de legume
de cîmp, realizîndu-se în 1984 un
spor de aproape 20 mii tone față de
nivelul anului 1980.
O preocupare majoră a consiliului
popular județean în acțiunea de
autoaprovizionare a constituit-o dez
voltarea gospodăriilor-anexă de pe
lingă cantine și unitățile de ali
mentație publică. în prezent, în ju
deț sînt organizate un număr de
190 gospodării-anexă, a căror activi
tate s-a materializat în anul 1984 în
producerea și livrarea spre consum
a peste 500 tone carne, 270 tone
legume, 130 tone cartofi și alte pro
duse. în prezent, in gospodăriileJUDEȚULUI BACĂU
anexă există un efectiv de peste
11 000 capete porcine, 12 000 păsări,
1 600 ovine, 3 000 iepuri și 430 capete
județul fiind nevoit să apeleze Ia
bovine. Cele mai bune rezultate sint
alte județe, în 1984 volumul livrări
înregistrate în această direcție de
lor locale la fondul de stat a fost . Fabrica de zahăr Sascut, întreprin
de 35 616 tone, acoperindu-se ast
derea avicolă Bacău, întreprin
fel integral necesarul local de con
derea de utilaj chimic Borzești, în
sum și realizîndu-se, în plus, unele
treprinderea de avioane Bacău, în
disponibilități pentru alte județe. Cu
treprinderea de industrializare a
bune rezultate s-a acționat și in ca-- cărnii
Bacău,
Trustul-antrepriză
zul celorlalte produse agroalimen
generală de construcții-montaj.
tare : carne, lapte, ouă, legume,
Bunele rezultate din 1984 in în
fructe.
deplinirea sarcinilor de plan, dis
De pildă, pentru mai buna aprotincția primită pentru aceste rezul
vizionare a populației cu lapte și
tate — Ordinul Muncii clasa I — ne
produse din lapte
au fost luate
mobilizează și mai mult, fiind
măsuri de extindere a bazei matehotărîți ca șl îi. acest an — ultimul
riale și îmbunătățire a calității
din actualul cincinal — Bacăul să
muncii în fermele și sectoarele zoo
se situeze pe un loc de, frunte in
tehnice ale unităților agricole socia
întrecerea dintre consiliile populiste, ca și pentru stimularea într-o
lare, spre cinstea
locuitorilor jumăsură mai mare a crescătorilor de
dețului nostru și în folosul lor dianimale din sectorul gospodăriilor
rect, ca și al întregii societăți.
populației. Edificator pentru această
Vasile ARDELEAN!!
evoluție
este
exemplul comunei
prim-vicepreședinte
Nicolae Bălcescu, care în anul 1980
al Comitetului executiv
a livrat la fondul de stat (din to
al Consiliului popular Județean
tal resurse)
cantitatea
de 10 948
Bacău
hectolitri lapte ; în 1983 cantitatea a
școlilor și altor unități din orașe pe
fiecare comună din zona preorășe
nească, incit fiecare unitate își cu
noaște din timp sarcinile ce-i revin.
Rezultatele bune în acțiunea de
autoaprovizionare s-au concretizat,
pe ansamblul județului, în faptul că
Bacăul a reușit în prezenț să-și
creeze propria bază de produse, renunțiud aproape definitiv la adu
cerea de produse agroalimentare
din alte județe. Un exemplu : dacă
în 1980 volumul local al producției
de cartofi era de numai 13 800 tone,

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ?

O obligație

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT ÎN ECONOMIE.

legală adesea
ignorată

„București",
„Unirea",
„Favorit".
ș.a. La magazinul universal „Victo
ria" insă. Marcel Frîncu, șeful raionulul de electrice, menționează că
deși întreprinderile producătoare ter
giversează ridicarea materialelor re
cuperate de la populație (becuri și

MINISTERUL — DA I
MAGAZINELE
ȘI ÎNTREPRINDERILE
DE SPECIALITATE — BA I

TUBURI FLUORESCENTE
CARE PUN ÎN LUMINA...
COMODITATEA
Se constată și un alt fapt : nici
o unitate comercială nu se preocupă
să recupereze tuburile fluorescente.
Dacă am lua în calcul cele peste
10 milioane tuburi fluorescente .pro
duse la secția de lămpi și accesorii
din cadrul. întreprinderii de cinescoa
pe București și la „Romlux" Tîrgoviște și am presupune că s-ar recu
pera doar jumătate din ele, atunci
s-ar reintroduce anual în circuitul
economic peste 200 tone sticlă
și
pină
Numai că.
alte materiale !
acum, nici' un gram de asemenea
materiale nu a fost recuperat. Asociațiile de locatari, ca și întreprin
derile și instituțiile care înlocuiesc
tuburile uzate nu au trecut la colec-,
tarea lor. Am constatat că numai la
Combinatul poligrafic „Casa Scînteii" se aruncă anual la gunoi circa
5 000 tuburi uzate ; la fel procedea
ză toate asociațiile de locatari, ce
tățenii, precum și întreprinderile și
instituțiile din țară care
folosesc
iluminatul fluorescent, ce s-a extins
mult în ultimii ani.
De ce se procedează astfel 7
Pentru a cunoaște eficiența unei
eventuale măsuri de recuperare a
■tuburilor fluorescente, am cerut
cîteva explicații tovarășului Con
stantin Badea, șeful atelierului de
proiectare inginerie tehnologică —
lămpi fluorescente — de la între
prinderea de cinescoape București,
care ne-a informat :
— Deși tehnologic lămpile vechi
nu pot fi folosite la fabricarea ce
lor noi, în schimb sticla rezultată
prin dezmembrarea tuburilor uzate
poate fi folosită — și este folosită
chiar in cadrul întreprinderii noas
tre — în secția special amenajată
pentru producerea de obiecte orna
mentale și de uz gospodăresc (prin
spargerea tuburilor în alte locuri
poluare
cu
există pericolul
de
mercur). Dacă centrala de recuperare și valorificare a materialecomerțul
lor refolosibile,
cit și
s-ar preocupa mai intens de colectarea de la populație și întreprinderi a materialelor puse în discuție,
unitatea noastră ar fi dispusă să
preia întreaga cantitate de becuri,
tuburi fluorescente și cinescoape
defecte, in vederea reciclării.

~
La o sesizare a ziarului nostru,
de la Ministerul Comerțului Interior
ni s-au precizat următoarele : prin
adresa 8/395 R din 10 aprilie 1984 :
„In aplicarea Decretului nr. 465/1979,
6-a convenit cu producătorii și Cen
trala de recuperare și valorificare a
materialelor refolosibile să se colec
teze de la populație bateriile electri
ce și becurile uzate (circulara nr.
4/725/12 V 1982). Colectarea de Ia
populație se realizează prin unitățile
și raioanele de produse electroteh
nice — electrocasnice".
Care este situația pe teren ? Am
verificat modul de aplicare a deci
ziei in mai multe unități comercia
le. Și am constatat că circulara res
pectivă era... uitată de mult. Cîțiva
șefi de unitate ne-au declarat că, pe
teren, valabilitatea circularei a ți
nut doar... citeva luni — adică pînă
în momentul în care au apărut une
le dificultăți în legătură cu prelua
rea materialelor recuperabile de la
populație — respectiv cu preluarea
de către chiar întreprinderile inte
resate (cerem scuze pentru utiliza
rea cuvîntului interes, cînd de fapt
e vorba de... dezinteres!). Dacă în
primul semestru al anului 1982 uni
tățile electrice și electrocasnice din
Capitală au recuperat de la popu
lație mai multe mii de becuri și ba
terii uzate, pe care le-au predat,
fără probleme, întreprinderilor pro
ducătoare, în anii următori (1983—
1984 și în primele cinci luni
din
acest an), „Romlux" Tîrgoviște șl
întreprinderea de becuri Fieni s-au
mulțumit să ridice din rețeaua co
mercială doar becurile cu defecte
de fabricație, celelalte becuri defec
tate datorită deficiențelor de amba
lare și transport fiind sfărîmate și
apoi aruncate la ghenele de gunoi,
în felul acesta, zeci de mii de becuri
conținînd însemnate cantități de
wolfram, sticlă de calitate superioa
ră, tablă zincată și cositor sînt aruncate din circuitul productiv.
Ce se întîmplă însă cu becurile
uzate de la populație?
Responsabilul magazinului „Elec
trolux", Nicolae Tudor, susține că
nici anul trecut, dar nici în acest an
lucrătorii din subordine (gestionarii)
nu au putut recupera de la popu
lație becuri, baterii sau tuburi de
neon uzate. Motivul? Se invocă lip
sa de spațiu. Dar și din vina delegaților fabricilor producătoare, care
refuză preluarea becurilor. O si
tuație similară a fost întîlnită și la
unitățile nr. 15 din str. 13 Decem
brie nr. 9, nr. 224 din Calea Moși
lor nr. 38, magazinele
„Cocorul",

sus, tovarășul director tehnio
Soriji Buligescu ne-a declarat :

-r: Circulara emisă,.in urmă cu
trei ani privind recuperarea prin unitățile comerciale a bateriilor și
becurilor uzate își păstrează și azi
valabilitatea, centrala noastră avînd

Ancheta „Scînteii” pornind de la o scrisoare
primită Ia redacție
baterii) aici s-a continuat să se pri
mească aceste materiale. Pentru a
ne convinge, ne arată o ladă
cu
becuri și baterii uzate, precum șl un
afiș, viu colorat, menit să îndemne
populația la această acțiune. Dar,
adaugă apoi, „dintre toți furnizorii
noștri numai întreprinderea „Electrobanat" vine să ridice cu regularitate
bateriile uzate".

Supunind atenției Centralei de
recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile probleme
le semnalate în rîndurile de mai

creată o instalație specială de dez
membrare a becurilor colectate de
către întreprinderea producătoare,
prin care valorificăm deocamdată
doar dulia metalică. Intrucit sintem
nemulțumiți de modul in care se re
cuperează in prezent materialele
componente din becuri, am solicitat
centralei de resort din cadrul Minis
terului Industriei Construcțiilor de
Mașini să realizeze o mașină perfec
ționată de dezmembrare, fiind dis
puși să suportăm din fondurile noas
tre cheltuielile de cercetare.

In legătură cu bateriile uzate
dori'să mai adaug că în acțiunea de
colectare a acestora se evidențiază
îndeosebi pionierii
și elevii
din
școli; mai puțin unitățile comercia
le. In aceeași ordine de idei precizez
că așteptăm din partea Institutului
politehnic din Iași finalizarea mai
operativă a cercetării privind recu
perarea elementelor utile din bate
riile uzate.
Cit privește valorificarea tuburi
lor fluorescente, este o noutate pen
tru noi soluția aplicată la
Între
prinderea de cinescoape ; soluție de
altfel binevenită. Apreciez că acțiu
nea de recuperare a acestor tuburi
ar putea fi extinsă prin generaliza
rea relațiilor directe dintre întreprin
derea producătoare și beneficiarii de
tuburi noi, care în aceleași ambalaje
pot restitui la fabrică tuburile uzate.
...In așteptarea unor măsuri efi
ciente, cu aplicabilitate cît mai grab
nică, promitem $ă vom reveni asu
pra temei de față.

Dumitru MANOLE
Mihai IONESCU

Cîteva recomandări de sezon
Statisticile Organizației Mondiale a Sănătății arată că un procent de
cel puțin 70—80 la sută din populația celor mai multe țări prezintă o
suferință lombară sau la nivelul coloanei vertebrale. Suferințele coloanei
vertebrale sint frecvente chiar și la oamenii mai tineri. Cine nu a simțit,
in decursul unei vieți, o durere la nivelul coloanei vertebrale, in special
în regiunea lombară ? Despre cauzele și modul in .care pot fi prevenite
sau tratate aceste suferințe ne-a vorbit dr. Malvina NAGHIU, director
al Centrului de reumatologie din București.
— Lombalgia sau durerea de șale
este simptomul cel mai frecvent
(după durerile de cap, care se si
tuează pe locul întîi ca răspîndire).
Acest lucru se datorește, in cea mal
mare măsură, poziției verticale (ortostatismului) a corpului, grație căreia
zona pe care se exercită cea mai
mare presiune este tocmai cea lom
bară (situată aproximativ la nivelul
mijlocului). Mușchii și ligamentele
care susțin vertebrele, dar mai ales
discul care le separă (discul Inter
vertebral) sînt supuse zilnic, perma
nent, unor mari presiuni. Prin măsu
rători foarte precise s-a constatat
că Înălțimea omului este mai mică
cu 1 cm seara,
în1 comparație cu
dimineața,
de
oarece
discuri
le intervertebrale
pierd din conți
nutul lor de apă,
datorită presiu
nilor
care
se
exercită lâ nive
lul acestor discuriI în decursul zllei. Cu timpul,. de-a
i
lungul anilor, -discurile intervertebrale se
pot deteriora, și în apeste condiții .ele devin o_ sursă
______ ...
de _____
suferință.
Durerea poate fi.................................i
intermitentă ____
sau
permanentă pină la crizele dureroase
(acute), cu iradiere în membrul
inferior (sciatică), în această ul
timă situație fiind vorba cel mai
adesea de hernia de disc, și anume
deplasarea nucleului pulpos central
al discului intervertebral ; in aceste
condiții, nervii fiind afectați și ei,
apar dureri foarte mari.
— Ce măsuri recomandați să fie
luate în momentul apariției unei
crize acute, dureroase ?
— Este indicată, in primul rînd,
odihna la pat, administrarea de aspi
rină sau paracetamol 2—4 comprima
te pe zi, eventual și alte medicamen
te, cum ar fi, de exemplu, clorzoxazona, care are rol în decontracturarea (relaxarea) musculaturii. Cu toa
te acestea, dacă după cîteva zile de
tratament durerea nu cedează sau
dacă ea iradiază și în membrul in
ferior (sciatică), bolnavul trebuie să
se adreseze medicului in vederea sta
bilirii unui tratament mai complex,
în cazurile cronice, pentru preve
nirea crizelor dureroase, este nece-

Secvență din noul centru civic
al Bacăului
Foto : C. Bursuc

LINIȘTE, OAMENII SE ODIHNESC!
Majoritatea, poate chiar majori
tatea covîrșitoare a locuitorilor din
așezările urbane, își are domiciliul în
blocuri. Sute de mii de familii, mi
lioane de persoane se bucură de
confortul apartamentelor moderne,
construite în toate orașele țârii. în
aceste vaste ansambluri locative —
unele foarte dense — respectul re
ciproc pe care și-l datorează loca
tarii unii altora este una din con
dițiile de bază ale bunei convie
țuiri. între aceste condiții, fiecare
importantă în felul ei, se numără șl
păstrarea liniștii, mai ales în orele
de odihnă. între un apartament și
altul se află doar un perete sau un
planșeu prin care chiar și sunetele
unei muzici bune pot deranja, dacă
este vorba de ore tîrzii din noapte,
cînd oamenii se odihnesc. De fapt,
însăși legea ocrotește liniștea pu
blică.
Din numeroase semnale primite de
la cititori aflăm că, deși în general
această cerință’ firească a civiliza
ției este respectată, mai există ca
zuri de nesocotire a normelor de
conviețuire și prevederilor legale în
acest sens. A rezultat acest lucru șl
dintr-un recent raid prin municipiul
Baia Mare.
„CAMPIONI" AI DECIBELILOR
NOCTURNI. Cartierul Săsar este
unul dintre cele mai. plăcute din
oraș. Așezat la poalele Dealului
Florilor, pe malul rîului Săsar, este
alcătuit din blocuri cu puține etaje,
împrejmuite de multă vegetație ;
toate ferestrele și toate balcoanele
dau intr-un spațiu verde, ele însele
fiind aidoma unor grădini suspen
date. O ambiantă plăcută, liniștită,
ferită de trepidațiile marilor artere
de circulație.
...Blocul 5-A, de pe strada George
Enescu : este căminul a 48 de fami
lii. Cea mai mare parte dintre băr
bați sînt muncitori la întreprinderea
metalurgică de metale neferoase. Fe
meile lucrează și ele în diferite în
treprinderi. Copii mulți — vreo 50.
Și toți, toți aceștia, mari și mici, nu
se pot bucura de odihnă și liniște
din cauza... unui singur om : Ovidiu
Botișan, electrician la unitatea amin
tită. Cînd se întoarce spre casă, vor
ba cîntecului, în drum e pusă o
circiumă, unde face îndelungi po-

păsuri, după care cu răcnetele lui
trezește tot blocul. „Spectacolul" se
repetă de ani de zile, cu consecințe
lesne de prevăzut pentru climatul
de liniște al întregului bloc.
Pe aceeași stradă, un caz mai „pitoresc" : inginerul E. Săsăran, care
locuiește la etajul trei, are un obicei ciudat : după ce golește sticlele
(și golește multe I), le aruncă în gră
dinița de sub balcon, sau „țintește"
cu ele vreun pom. Acest „sport" i-a
trezit de multe ori din somn pe co
locatari. Nici discuțiile moraliza
toare, nici amenzile nu l-au deter
minat pe „domnul inginer" să-și

sară gimnastica medicală adecvată,
cu exerciții fizice pentru tonifierea
musculaturii lomboabdominale, su
plețe, calmarea durerilor sau sedare
etc. Gimnastica este individualizată
în funcție de situația bolnavului șl
se învață cu specialiști la cabinetele
de gimnastică medicală și kinetoterapie. în sezoanele cu umiditate mare
și temperatură scăzută
este utilă
purtarea unui briu țesut sau tricotat,
dens, din lină sau melană, ori o
blană.
— Ce condiții favorizează apariția
durerilor lombosciatice 1
— Există persoane cu modificări
ereditare ale vertebrelor din regiu
nea lombară, dar
cel mai adesea
aceste modificări
la nivelul coloa
nei se dobindesc
f*.
pe parcursul vie
ții. Astfel, la copii
și adolescenți, în
' timpul școlariză
rii pot
apărea
modificări ale curburilor coloanei
(scolioză, cifoză, lordoză) datorită
pozițiilor
nefiziologice,
greșite,
din timpul studiului acasă" și la
școală. Toate
aceste devieri șf
suferințe ale coloanei sînt conse
cința tonusului scăzut al mus
culaturii lombare și abdominale (ca
urmare a sedentarismului), ceea ce
face ca susținerea coloanei verte
brale de către musculatura respecti
vă să fie necorespunzătoare. O altă
cauză este supragreutatea : o coloa
nă suferindă nu poate susține o
greutate mai mare decît cea nor
mală. Se știe că obezitatea accen
tuează lordoza (anomalia curburii
coloanei vertebrale in zona lombară),
la fel osteoporoza, care apare la
vîrste mai înaintate sau datorită
unor tulburări endocrine complexe.
Unele activități fizice desfășurate in
poziții greșite pot genera o criză sau
suferințe in situația in care nu se
iau măsuri la timp.
Durerea lombară poate să anunțe
însă și alte boli, fie ale coloanei ver
tebrale, fie in afara ei — lucru pe
care il stabilește medicul prin exa
men clinic, radiologie și de labora
tor. Uneori, sub masca unor dureri
lombare persistente, care nu ce
dează la tratament, se pot ascunde
boli mai severe ale unor organe mal
apropiate (rinichi, ficat etc.) sau
mai îndepărtate de zona aparent
afectată.
— Fără îndoială că modul de viață,
deprinderile zilnice au un rol foarte
important în prevenirea apariției
durerii, de aceea vă rugăm să faceți
citeva recomandări în acest sens.
— Pentru îngrijirea coloanei ver
tebrale se recomandă celor suferinzi
să doarmă pe o saltea tare, culcați
pe spate sau pe o parte și avînd o
pernă mică, plată, care să le sprijine
ceafa. în puseele acute de sciatică
se recomandă și repausul la pat cu o
pernă sau o pătură făcută sul și
pusă sub genunchi, în așa fel încit
genunchii să aibă poziția de flexle
(îndoiți), în care nervul sciatic este
relaxat.
Si pentru că sîntem în perioada
cînd se fac excursii, aș aminti că in
general nu trebuie să se stea un
timp îndelungat la volan sau în ma
șină ; se va face pauză după o oră
de mers în vehicul, folosind acest
mic răgaz pentru a face cîteva miș
cări de gimnastică corespunzătoare.
Purtarea de greutăți (sacoșe, valize
etc.) se va face echilibrat, adică purtînd numai circa 3 kg în fiecare
mină, iar ridicarea unor obiecte gre
le se va face numai în poziția cu
genunchii îndoiți, menținînd bustul
sau trunchiul drept. Nu este bine ca
cei cu o suferință a coloanei să ducă
itn obiect greu la capătul brațului
întins. Pentru prevenirea unor tul
burări la nivelul vertebrelor este
preferabil ca elevii să nu poarte ser
vietele în mîini, ci pe umăr, mal
ales cînd acestea sînt foarte grele.
în toate anotimpurile se recomandă
practicarea sporturilor, cu precizarea
pentru cei suferinzi sau predispuși la
afecțiuni ale coloanei de a se evita
căzăturile. înotul este indicat bolna
vilor cu lombosciatică, mai ales stilu
rile bras și pe spate, pentru dezvol
tarea musculaturii de susținere a
coloanei.
Exercițiile fizice, sportul
trebuie să intre in deprinderea coti
diană începind de la vîrsta preșco
lară. Tinerii trebuie deprinși să-și
mențină vigoarea prin gimnastică și
sport, pe care să le practice apoi
toată viața, pentru călirea orga
nismului și prevenirea bolilor, in
clusiv a celor ale coloanei verte
brale. Pentru tratarea suferințelor
lombare și prevenirea recidivelor du
reroase ale acestora sînt indicate
tratamentele efectuate în tot timpul
anului in stațiunile noastre balneare
bine dotate, unde se obțin rezultate
din cele mai bune.

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

Recuperarea de la populație a becurilor și bateriilor uzate
„Am încercat zilele trecute să
predau la magazine becurile și bateriile uzate, adunate în ultimul an,
dâr mi s-a refuzat-'primirea lor-—
ne scrie inginerul pensionar Ion
Zlătescu din București. Ca mine sînt
mulți cei care au ințeles că trebuie
să gospodărească cit mai judicios
materialele ce nu fac trebuință în
casă și că, fiecare din noi, putem
contribui cu cite ceva la reintrodu
cerea lor în circuitul economic. Este
firesc. Nefiresc este însă că cei puși
să organizeze preluarea acestor ma
teriale de la populație fac prea puțin pe aceastâ temă. Mergeți prin
unități și vă veți convinge de acest
lucru" — își încheia cititorul scrisoarea adresată redacției.
Am dat curs invitației, și lată ce
am constatat. Repetăm precizarea că
în ancheta de față ne-am oprit la
recuperarea de la populație a becu
rilor, tuburilor fluorescente și a ba
teriilor uzate — produse ce înglo
bează importante și valoroase ma
teriale refolosibile.

„Zile pline" pentru frumosul parc din cartierul bucureștean Drumul Taberei
Foto : E. Dichiseanu

alțli în alte orașe, își privează concitadinii de atît de necesarele ore de
somn, creînd riscul comiterii unor
accidente sau erori cu toate urmă
rile negative.
Aceste incidente nocturne se sol
dează, adesea, și cu daune materiale.
Disputele nocturne, provocate de lo
catarii care au întrecut măsura la
băutură, lasă, în urma lor, distru
geri de uși, ferestre, pereți, scări, a
căror valoare se ridică la sume im
portante. în apartamentul ingineru
lui E.S. de care aminteam nu am
putut intra pentru că nu era acasă.
Dar pe sub ușă venea o duhoare de

notoriu. O arată, printre altele, chi
tanțierul de amenzi al celor învestiți
cu păstrarea ordinii publice. Unii
dintre ocupanții apartamentelor în
vecinate s-au mutat în altă parte.
Dar comitetul asociației de locatari
nu a acționat în nici un fel pentru
a-1 aduce la ordine. Amenzile apli
cate de miliție, alertată in plină
noapte, nu au fost aduse la cunoștința organelor de partid și ad
ministrative din I.M.M.N. unde el
lucrează, astfel că — la locul de
muncă — este un om „imaculat".
Acest exemplu, ca și altele au re
levat că între diferitele comparti. mente sociale canalele de comunica
ție sint uneori blocate. între com
portamentul unui cetățean la între
Raid-anchetă prin cartiere de locuințe din Baia Mare
prindere și cel de acasă se înalță
un zid despărțitor, de parcă ar fi
urmărind cum se respectă reglementările privind vorba de două persoane diferite. Cei
mai mulți dintre scandalagii au
păstrarea liniștii publice
„vechi state", sint indivizi fără căpătîi. Dar există printre ei și oa
meni care se bucură de prestigiu
profesional și este pur și simplu
abandoneze „obiceiul" — destul ds
ctrciumă de multă vreme neaerisită.
păcat să nu fie ajutați ca să se
Infiltrațiile de apă, ce ajung pînă
ciudat.
bucure de aceeași prețuire și în carla
parter,
sînt
dovada
certă
a
stării
tier
ca locatari și cetățeni.
Și Ia comisia de judecată a con
deplorabile a instalației de apă din
siliului popular municipal ajung ase
Pornind de la aceste constatări,
locuința lui, în care nu a lăsat pe
menea cazuri : Roman loan, din
care nu sînt specifice doar Băii Mari
nimeni să intre de circa doi ani. în
strada Filaturii nr. 1/38, a reușit
— asemenea aspecte se pot întîlni și în
cartierul
Săsar
am
văzut
un
bloc
—
în
„mobilizarea" tuturor colocatarilor,
alte localități, efectele negative fiind
care locuiesc niște vajnici organiza
în plină noapte, scoțîndu-i din așter
aceleași' — credem că asociațiile de
tori
de
„focuri
de
tabără"
în
spa

nut ; Căldărar Dumitru și Varga
locatari, organizațiile O.D.U.S., toate
țiul
verde,
cu
tot
alaiul
de
inconve

Marin, din strada Ghioceilor nr. 5/7,
organismele obștești din cartiere tre
niente sonore și de salubritate —
au organizat o „petrecere" cu chiui
buie să aibă un rol mult mai im
care arăta, realmente, ca măcinat da
turi și bătăi la care, vrînd-nevrind,
portant in prevenirea și eliminarea
termite.
au asistat toți vecinii, pierzîndu-și
acestor abateri de la normele de con
noaptea și somnul...
Firește, se naște Întrebarea : ce fac
viețuire socială, de la lege. La rinasociațiile de locatari pentru a păstra
dul lor, întreprinderile de gospodă
NEDORITELE „NOPȚI ALBE"...
Integritatea bunurilor încredințate și
rie locativă, răspunzătoare de buna
ȘI CÎTEVA CONSECINȚE. Evident,
a apăra liniștea locatarilor de ase
întreținere și gospodărire a fondu
asemenea practici, care frizează hu
menea indivizi ? Răspunsul este, din
lui locativ, pot avea o contribuție
liganismul, sint o sursă de poluare
păcate, nemulțumitor. „Legea sti
mai activă în depistarea și soluțio
mulează rolul obștii în administra
nu numai sonoră, ci și morală, cu
narea unor astfel de cazuri. Așa cum
multiple consecințe negative.
O
rea fondului locativ, în păstrarea
s-a văzut, din exemplele de mai sus,
noapte albă constituie un mare
unui climat de conviețuire civilizată.
cei care tulbură liniștea colocatari
pericol pentru un om care a doua zl
Puține comitete ale asociațiilor de
lor sint, de regulă, „cumularzi" : ei
coboară în mină, pentru șoferul care
locatari, aprecia tovarășul Viorel
strică locuințele, nu-și îndeplinesc
are de transportat oameni și mate
Bălin, secretarul comitetului execu
îndatoririle de chiriași etc. In conse
riale, pentru un contabil ce trebuie
tiv al consiliului popular municipal
cință, această minoritate care neso
să verifice, cu mintea clară, date și
— se implică insă în rezolvarea unor
cotește colectivitatea trebuie deter
cifre importante, ca să nu amintim
asemenea situații, ceea ce ar duce
minată să simtă forța majorității. Să
decît pe cîțiva din vecinii „campio
la creșterea prestigiului și puterii
țină seama de opinia acesteia și să
nilor" citați. A se prezenta odihniți
de influențare a acestor organisme
știe că nici o abatere nu rămîne
obștești". Un exemplu grăitor în
la lucru, in deplinătatea capacități
nepedepsită.
lor de muncă este o obligație. Or,
acest sens : despre „isprăvile" lui
O. Botișan știau și copiii. Cazul este
Kodica ȘERB AN
scandalagiii de care aminteam, ca și

Convorbire

realizată

Elena MANTU

de

SCÎNTEIA — duminică 4 august 1985

PAGINA 3

Lucrările agricole - executate exemplar!
LA IRIGAȚII - cu tot ce se poate pentru
a potoli marea sete de apă a culturilor!
în zona Mehedințiului. efectele se
cetei sînt tot mai vizibile de la o zi
la alta. In aceste condiții, cînd tem
peratura se menține ridicată și plan
tele au nevoie mai mult ca pricind
de apă, s-a trecut la o amplă mobi
lizare a locuitorilor comunelor’ pen
tru irigarea unor suprafețe tot mai
mari ocupate cu diferite culturi. Se
acționează pretutindeni cu răspun
derea care se impune ? Am început
raidul
nostru intr-o unitate cu o
bună experiență in acest domeniu :
cooperativa agricolă din Salcia. Îm
preună cu Octavian Pleniceanu, inginerul-șef al. unității, am străbătut o
întindere de aproape 2 000 hectare
ocupate cu porumb, sfeclă de zahăr,
legume și furaje. Forța de muncă
existentă în unitate a fost in așa fel
repartizată incit peste 800 de coope
ratori muncesc zi și noapte la iriga
rea culturilor. Formațiile de coope
ratori și mecanizatori sînt conduse
de șefii de. ferme, de celelalte cadre
de conducere. La sfecla de zahăr,
bunăoară, se află în curs de aplicare
cea de a 5-a udare.
Ajungem și in zona, nisipurilor,
acolo unde culturile de pe citeva mii
de hectare sînt mai puternic afectate
de secetă. Viorel Boancă, inginer-șef
la I.A.S. Burila Mare, ne spune că
la fiecare cultură se aplică o udare
la un interval de 4 zile. „Lucrează
in cimp și cei din birouri, reușind,
astfel, cu forțele care au sporit con
siderabil, să irigăm zilnic cu 40 hec
tare mai mult față de cit am prevă
zut inițial. La toate culturile sîntem
la cea de a 4-a udare și activitatea
o continuăm fără întrerupere1'.
Unitățile de pe raza consiliului
agroindustrial Gogoșu — tot din
zona nisipurilor — au în cultură 2 798
hectare cu porumb, la care se mai
adaugă alte 560 hectare cu porumb
în cultură dublă după orz. Cit din
această suprafață s-a irigat ? Pe mai
bine de 1 000 hectare nu s-a aplicat
nici o udare. Care să fie cauza ? Se
motivează — de către unele condu
ceri de unități — că, din lipsa ener
giei electrice, in cantitățile necesare,
pe mari porțiuni din canalele ma
gistrale, apa nu ajunge' la nivelul
care să permită irigarea. Este ade
vărat, așa stau lucrurile, dar aceasta

nu înseamnă că, practic, nu se poate
iriga pe unele sole. Pentru că, iată,
ce aspecte am întilnit. La C.A.P. din
Gogoșu, instalațiile de irigat ampla
sate pe două sole cu porumb func

porumbului ?,. îl întrebăm pe tova
rășul Iulian Oprican, președintele
unității. '
— Am aplicat doar două udări ps
numai 340 ha cu porumb și o conti

Inițiative bune, dar și neajunsuri
și greutăți în eforturile de zi și de noapte
pe ogoarele Mehedințiului
ționau din plin. Pe primarul comu
nei. Nicolay Grefau, l-am găsit lucrind alături de cei 35 de coopera
tori care, după cum ne-au spus,
muncesc din zori pînă-n seară, după
care munca este continuată de for
mațiile din schimbul de noapte.
Deci se poate, atunci cînd există
preocupare, cind îți organizezi bine
activitatea. Parcurgem, timp de
aproape două ore, tarlalele unității
vecine — cele ale cooperativei agri
cole din Jiana. Această unitate are
în cultură 710 ha cu porumb, 100 ha
cu sfeclă de zahăr, la care se adaugă
alte aproape 500 ha cu legume, lucernă și culturi succesive.
— Cite udări ați aplicat la cultura

nuăm pe cea de-a treia. Nu jivem
apă.
Afirmație în mare parte infirmată
de realitate. Pe solele cooperativei
agricole se aflau îă ziua respectivă
puțini oameni. Funcționau doar 26
la sută din instalațiile de irigat’exis
tente. în schimb, pe loturile în folo
sință cultivate cu pepeni, cooperato
rii irigau de zor. Aici este vorba de
altceva : de lipsa de interes, de sla
ba organizare a muncii. Și nu nu
mai în această unitate. Sînt coope
rative agricole ca cele din Dănceu,
Cujmir, Obirșia de Cimp, Vin.ju Mare
și Balta Verde unde o parte din
aripile de ploaie n-au ajuns nici
pină acum în cimp, acolo unde sinii

atît de necesare. Și mai sînt unități
care încă din iarnă au'raportat asi
gurarea și pregătirea numărului de
udători necesari în funcție de supra
fețele amenajate pentru irigat. In
prezent, aceste unități au — după
cum dovedește activitatea din cimp
— doar 70—75 la sută din udătorii
necesari, din care cauză nu se asi
gură irigarea in totalitate după un
grafic riguros a tuturor suprafețe
lor ocupate cu porumb, sfeclă de za
hăr și lucerna. în activitatea de iri
gații din Mehedinți mai apare și un
alt aspect, care pune serios sub sem
nul întrebării realizarea producțiilor
planificate pe mari suprafețe de te
ren. în luna iulie — cind seceta s-a
resimțit din plin — nici măcar in
tr-o zi nu s-a asigurat energia elec
trică în cantitatea necesară funcțio
nării Ia întreaga capacitate a celor
două mari sisteme de irigații — Crivina — Vin.ju Mare și Izvoarele —
Cu jmir, care totalizează 80 000 hec
tare.
Dar, după cum subliniam, se im
pun măsuri mai energice pentru ca
în toate unitățile să se treacă la o
mai puternică mobilizare a forțelor
umane pentru a se iriga în fiecare
zi suprafețe cît mai mari.

Virqiliu TĂTARU

corespondentul „Scînteii”

SECERIȘUL IN CITEVA COOPERATIVE

SPIRITUL, DE RĂSPUNDERE

DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Bine... cu minus pentru
S.M.A. Codlea
începînd cu această săptămînă, lu
crarea agricolă cea mai importanță
din județul Brașov a devenit recol
tarea , păioașelqr
(griu, orzoaica,
ovăz), care ocupă 35 000 hectare.
C.A.P. Stupini. Aici,, griul ocupă
o suprafață de 510 hectare. Prima,
impresie pe care o lasă celor care
pătrund în perimetrul frontului de
lucru este aceea a unei bune orga
nizări a lucrărilor. Acționindu-se cu
întreaga răspundere, aici, griul a
fost strîns pină acum de pe mai
bine de 300 hectare. Munca a fost
astfel organizată incit lucrările să se
desfășoare in flux continuu. în pa
ralel cu ștringerea recoltei, se lu
crează și la balotarea paielor, eli
berarea terenului și insămînțarea
culturilor duble.
Aceeași bună organizare și la
C.A.P. Cristian. La ora 9.30, toate
cele 11 combine care lucrează aici
au intrat în lan — cu o oră mai de
vreme decît în ziua precedentă. Pre
ședintele unității, loan Șoană, și
specialiștii se aflau pe cîmp incă de’
dimineață, urmărind starea de umi
ditate a spicelor și stabilind măsu
rile de' rigoare. „Sîntem hotărîți —
ne spune președintele cooperativei
— nu numai să realizăm în acest an
cea mai scurtă . campanie de recol
tare : 6—7 zile, ci și să eliminăm
orice pierderi. După cum vedeți,
avem un specialist care urmărește
cu prioritate acest lucru. Pe de altă
parte, cu ajutorul primăriei, am or
ganizat o formație de elevi care
string spicele culcate pe care nu
le-a luat combina. Un cooperator
taie manual spicele căzute".
Lucruri bune privind străduința
și competența de a organiza cît mai

bine lucrările de recoltare a păioaselor se pot spune și despre cadrele
de conducere 'și specialiștii de la
C.A.P. Vulcan. Cu o zi înainte, cu
cinci combine, griul a fost strîns
aici.,de pe. .32. hectare. Un. adevărat
record, în ce privește recordul indi
vidual, îi aparține mecanizatorului’
Constantin Stelian, de la S.M.A. Comișani, județul Dîmbovița, care a
realizat 55 tone.
Numai că aceste rezultate au fost
umbrite de lipsa de receptivitate a
conducerii S.M.A. Codlea care, deși
a fost anunțată încă din ajun de
necesitatea asigurării unor piese de
schimb, n-a recepționat apelul me
canizatorilor, ceea ce a făcut ca în
ziua raidului trei combine să nu lu
creze citeva ore bune de muncă. Din
păcate, asemenea neajunsuri, gene
rate de slaba preocupare pentru
buna întreținere și înlăturarea opera
tivă a defecțiunilor la mașini, s-au
manifestat, în ziua respectivă, și la
alte unități, cum sint cele din Măieruș, Ileni și altele, ceea ce a condus
la pierderea unui timp prețios pen
tru ștringerea la timp și fără pier
deri a recoltei.
Analizind zilnic modul în care se
desfășoară actuala campanie de re
coltare a griului și celorlalte păioase, comitetul județean de partid a
inițiat noi măsuri care să conducă
la creșterea vitezelor de lucru, la
reducerea decalajului care există în
unele unități între recoltare, elibe
rarea terenului și insămînțarea su
prafețelor respective, ca și la preintimpinarea oricăror pierderi de re
coltă.

Nicolae MOCANU
corespondentul

„Scînteii"

Imbătrînește iarba:
puneți mina pe coase!
ATITUDINI DIAMETRAL OPUSE

In

unități din județul bacău

în unitățile agricole din județul
Bacău, pină la această dată, au fost
adunate de pe cimp și depozitate
circa 35 000 tone de fin din cele
69 400 tone necesare, acțiunea fiind
în plină desfășurare. Din situația
operativă existentă la direcția agri
colă județeană am reținut că în uni
tățile agricole se mai află la această
dată înmagazinate circa 30 000 tone
de furaje suculente și 38 000 tone
grosiere.
în unitățile din comunele Nicolae
Bălcescu, Negri. ’ Traian, Girleni,
Cleja, care în fiecare an au dispus
de cantități suficiente de furaje,
cositul și depozitarea se desfășoară
și în acest an bine. La cooperativa
agricolă Letea Veche, bunăoară, uni
tate preorășenească, care are un
sector zootehnic dezvoltat, de pe
fînețele cultivate au fost adunate
și depozitate circa 600 tone de fin
de lucerna, adică întreaga canti
tate necesară pe timpul perioadei
de stabulație. în ziua raidului,
35 atelaje transportau de pe cimp
ultimele cantități de finuri și paie,
în următoarele zile vom începe
coasa a treia la trit’oliene — spunea
președintele Corneliu Bulată. Con
tinuăm să irigăm întreaga suprafață,
pentru a o putea cosi și a patra
oară. Vrem să obținem în acest an
cel puțin 9—10 tone de fin la hec
tar. și. ca urmare, circa 200 tone
peste cantitatea necesară pe timpul
iernii.
Trebuie spus însă că nu în toate
unitățile crescătoare de animale din
județ se manifestă aceeași preocu
pare pentru ștringerea și depozitarea
furajelor. Și aceasta se intîmplă,
din păcate, tocmai in cooperativele
agricole care, an de an, au probleme
cu furajarea animalelor. La coope-

rativa agricolă din Răcăciuni au fost
depozitate doar 150 tone de fin din
cele 320 tone necesare. Altceva, ni
mic, Este adevărat, cooperativa
agricolă din Răcăciuni nu dispune
de suprafețe prea mari de trit’oliene
sau finețe naturale, dar i s-au re
partizat de către organele județene
pajiști în zona silvică. Răminea doar
ca cei din Răcăciuni să le cosească
și să adune finul. Dar amînă trea
ba de pe o zi pe alta, ca și cei din
comuna Buhoci, unitate din consiliul
agroindustrial Traian, care și-au
construit furajerii noi, dar bate
vîntul prin ele. Ar trebui consti
tuite grabnic formații de cosași care
să-și inceapă imediat activitatea.
Nu de alta, dar iarba imbătrînește.
Și atunci, ori fin, ori paie, e același
lucru.
Din datele statistice, ca și din
discuțiile purtate cu specialiști din
diferite unități, cu factori de răs
pundere de la nivelul județului am
reținut că in acest an sint posibili
tăți reduse pentru a se asigura can
titățile de furaje necesare, pe sor
timente și pe specii de animale.
Iată de ce considerăm că se im
pune, incă de pe acum, cît mai
există timp, să fie luate 1 măsurile
necesare, cele mai eficiente, în fie
care comună și în fiecare unitate
agricolă, pentru ca toate resursele
furajere să fie adunate și - depozi
tate, astfel ca în iarna care vine
animalele să aibă asigurată hrana
și să mi se mai repete necazurile
din anul trecut, cînd unele coope
rative agricole din județ au împru
mutat furaje de la vecini sau a
fost nevoie să le cumpere din alte
județe.

Gh. BAITA

corespondentul

„Scînteii"

Cuvînt de laudă
pentru specialiștii Institutului
agronomic din Cluj-Nap oca
■ în programul legumiculturii ju
dețului Cluj s-a prevăzut-.ca. in
acest an
să se realizeze culturi
succesive de legume pe o supra
față de 1 770 hectare, îndeosebi pe
valea Someșului Mic și pe valea
Arieșului.
Pînă la această dată,
aproape toate culturile planificate
au fost însămînțate.
în sprijinul legumicultorilor au
venit și specialiștii de la Institu
tul agronomic din Cluj-Napoca,
care le-au făcut cunoscute rezul
tatele unor cercetări și experiențe
privind culturile succesive de le
gume. Prin consfătuiri, deplasări
pe teren sau difuzarea unor mate
riale ale cercetătorilor au fost
făcute cunoscute unităților, în

funcție de condițiile pedoclimatice
specifice fiecărei zone în parte,
termenele optime pentru însămînțarea sau plantarea acestor culturi,
soiurile cele mai bune care se pre
tează să fie cultivate, tehnologiile
ce trebuie să fie aplicate. S-a de
monstrat că în fermele institutului
au fost folosite 18 combinații de
cujturi succesive de legume, care
au fost recomandate și legumicul
torilor din județ. Și o dată cu aceas
ta s-a subliniat necesitatea exe
cutării la timp și de calitate a lu
crărilor de întreținere a culturilor
respective, ceea ce se și face în
aceste zile în toate fermele, legu
micole din județ. (Marin Oprea).

Roata grădinarului la scară industrială
în vederea extinderii irigațiilor
din surse locale de apă, în județul
Bacău, prin grija comandamentului
județean pentru agricultură, au fost
confecționate 100 de roți cu cupe
de tip grădinăresc. La realizarea
lor au contribuit întreprinderea, de
mașini-unelte, Trustul de foraj și
extracție a petrolului, întreprinde
rea metalurgică, întreprinderea de
panouri electropneumatice, utilizîridu-se materiale refolosibile. Roțile
au fost amplasate pe cursurile mici
de apă. Astfel, pe pîrîul Limpedea,
în preajma căruia își au grădinile
de legume cooperativele agricole

din Henfeiuși și Gîrleni, au fost
instalate 26 de asemenea roți. Pe
canalul de irigat de la Letea sînt
16 roți. Alte roți au fost instalate
pe canalele de la lacul Belci si pe
cursurile de apă din zona munici
piului Gh. Gheorghiu-Dej. De men
ționat că toate acestea funcționează
numai cu forța motrice a apei și
fiecare din ele trimite zilnic pe
culturile agricole cite 300—400
metri cubi de apă. Pe această cale
se irigă zilnic cite 80—100 hectare
de teren, fără să se consume nici
măcar un gram de carburant. (Gh.
Baltă).

Cînd nu știi ce semnezi...
în cele .mai multe dintre, unități
le agricole, ale județului Botoșani,
combinele, din dotare funcționează
„ceas", fără a necesita reparații de
durată. în alte cîteva, nu-i zi să
nu
seînregistreze
defecțiuni.
La
un control efectuat pen
tru a se constata cauzele, defecțiu
nilor s-a ajuns la concluzia că. une
le combine.au intrat în lanuri fără
a. li se face măcar o simplă revi
zie. Se află în această situație 6

dintre combinele secției de meca
nizare Corni și 4 ale unității simi
lare din Vlădeni. „Nu-mi vine șă
cred" — a exclamat Gheorghe Ivan,
președintele consiliului agroindus
trial Bucecea. S-a convins însă
repede, la fața locului. Ba mai
mult, cind i s-a arătat propria-i
semnătură pe- documentul de recepționare a reparațiilor, l-a cu
prins mirarea. (Silvestri Ailenei).

Vara - Iucernă, și iarna - mai ales paie ?
Citeva instantanee surprinse în
unitățile agricole din sectorul agri
col Ilfov la ștringerea și depozita
rea furajelor.
I.A.S. Mogoșoaia — unitate cu
peste 3 600 taurine. într-o singură
zi, la ferma de .vaci condusă de
ing. Vasile Brînzan, mecanizatorul
Nicolae Tudor a recoltat 200 tone
de masă verde cu o combină auto
propulsată. în aceeași zi, întreaga
cantitate de nutreț a fost înșilozată
în amestec cu. paie. în, incinta fer
mei zootehnice, un cosaș, loan Olinicenco cosește ierburile și buruie
nile de pe cele mai mici porțiuni
de teren, adună resturile de furaje
neconsumate de animale și le
adaugă în masa de nutreț însilozat.
La ferma Pantelimon, condusă de
dr. Mihai Petcu, sînt concentra
te vacile cu 5 000—7 000 litri
lapte fiecare. Aici întreaga can
titate de lucerna este conserva
tă sub formă de fin. Pe lucernieră
era în curs a treia coasă.
Finul era balotat, transportat
și depozitat a doua zi de la cosire,
la orele cînd se putea lucra fără a
se risipi frunzele. în același mod

se acționează în întreprinderile
agricole de stat Bragadiru, PopeștiLeordeni și Afumați, cît și în multe
cooperative- agricole. La cooperati
va agricolă Jilava s-au depozitat
810 tone de fin din cele 1 000 tone
necesare.
Alte unități agricole au însă fînarele aproape goale. La C.A.P. Dascălu s-au depozitat numai 200 tone
de fin din cele 900 de tone necesa
re ; la. Bragadiru e asigurată abia a
cihcea parte din stocul norm's! de
fin. La C.A.P. Virteju nu există
nici o tonă de fin din cele 520 tone
prevăzute. „Finul de la primele
două coase de lucerna —' 270 tone
— a fost dat în consumul curent al
animalelor — ne spune președin
tele unității. Popa Tudor. Am con
tractat 100 tone de paie din județul
Timiș, dar încă nu a ajuns în
unitate nici o tona din lipsă de
vagoane. Da, vara, vacile consumă
Iucernă verde, iar pentru iarnă li
se rezervă paie. La- așa furajare
așa va fi și producția de lapte". Nu
sînt atitea exemple bune, care pot
și trebuie cunoscute și, mai ales,
aplicate 1 (C. Bordeianu).

BĂTĂLIA PENTRU 2700 MW w
într-o suită de articole publicate pînă acum,
„Scînteia" a analizat activitatea desfășurată pe șan
tierele unor importante obiective energetice, greută.țile pe care le întimpină și problemele pe care tre
buie să le- rezolve, în primul rînd, constructorii și mon
tării în vederea punerii în funcțiune la termen a tu
turor capacităților prevăzute, pupă cum este cunoscut,
în acest an urmează să fie date în exploatare, in
întreaga țară, o serie de grupuri energetice cu o ca

pacitate de peste 2 700 MW, din care 1 200 MW în
hidrocentrale și 1 500 in termocentralele pe cărbune.
Unele dintre aceste investiții se află într-un stadiu
avansat de execuție, foarte aproape de racordarea la
sistemul energetic național, la altele mai este însă
imult de lucru.
Astăzi analizăm activitatea de pe șantierul Centralei
electrice de termoficare din Giurgiu.

Furnizate cu promptitudine, explicațiile nu pot
furniza la timp și energia planificată
— Platforma de alimentare cu apă
este terminată de - aproape o săptă
mînă.
— N-am știut, nimic despre acest
lucru ! Ați predat-o pe bază de proces-verbal ?
— Nu, am comunicat șefului dum
neavoastră de antrepriză.
Discuția este strict autentică. Ea a
avut loc între șeful brigăzii de con
structori, ing. Ion Stănescu, și șeful
brigăzii de montori, ing. loan
Szakacs, în timpul ultimei ședințe
de comandament ținute pe șantierul
Centralei electrice de termoficare
din Giurgiu. Ce relevă acest scurt
dialog ? înainte de orice, evidenta
lipsă de colaborare dintre principalii
realizatori ai investiției. Un aspect
izolat ? Din păcate, nu. Același nivel
scăzut de conlucrare și lipsa de in
formare reciprocă, cu consecințe pe
care le vom analiza mai departe, cu
prind o sferă mult mai largă de
probleme.
Dar, de fapt, în ce situație se gă
sește la ora actuală acest important
obiectiv energetic? întrunește condi
țiile impuse de respectarea termenu
lui planificat de punere în funcțiune
care, practic, bate la ușă? Pentru
că, sîntem datori să precizăm, pină
la scadența celui <le-al treilea grup
de 50 MW dc la Giurgiu au rămas
numai două luni.
Ne- este greu să răspundem direct
la aceste întrebări. Din simplul mo
tiv că, in această perioadă, cind pe
șantier ar fi trebuit să întilnim o
puternică
concentrare
de
forțe
umane și mijloace tehnice, iar lucră
rile să evolueze într-o cadență sus
ținută, situația se prezintă exact in
vers. Pină la punerea în funcțiune a
grupului 3 mai trebuie încheiat
montajul turbinei și cazanului, ridi
cat turnul de capăt și executate nu
meroase alte lucrări. Volumul lor
este important, iar durata normată
de execuție destul de lungă, mai cu
seamă că unele sînt deosebit de pre
tențioase datorită complexității _ lor.
Este drept, atit constructorii, cît și
montorii lucrează, dar o fac în func
ție de posibilități, nicidecum in
funcție de necesității^ impuse de fi
nalizarea grabnică a lucrărilor. Or,
posibilitățile lor sint limitate, fie din
lipsa unor proiecte de execuție și
echipamente tehnologice, a unor ma
teriale, în special construcții metali
ce pentru turnul de capăt, fie din
cauza frecventelor nccorelări in pre
darea fronturilor (le lucru. Ca atare,
și ritmul de muncă este necorespun
zător. Astfel, chiar în timpul docu
mentării noastre, la aproape o jumă
tate de oră după terminarea pauzei
de masă, erau destui lucrători care
nu-și reluaseră încă activitatea.
Ne-am interesat în mai multe
rinduri : care sînt lucrările aflate pe
„drumul critic", deci care trebuie
terminate in perioade de timp pre
cis determinate pentru a nu afecta
termenul final de punere în funcți
une ? Ce probleme trebuie soluțio
nate în continuare cu 1 maximă ope
rativitate ? Și, mai cu seamă, cum
trebuie acționat pentru accelerarea
ritmului de execuție, singura cale de
recuperare a răminerilor în urmă
actuale? Răspunsurile primite nu
ne-au edificat prea mult. Ședința de
comandament la care am participat
a adus și ea prea puține lămuriri în
această privință. Dimpotrivă, a exce
lat prin imprecizie și formalism.
Tocmai într-un .moment în care to

tul ar fi trebuit să fie clarificat pînă
la ultimul detaliu. Bunăoară, abia în
cursul ei s-a hotărît să fie verifi
cată situația anumitor stadii de exe
cuție asupra cărora constructorii și
montorii aveau opinii divergente.
Trebuia așteptată neapărat o ședință
pentru ca aceștia să se pună de
acord ? Pare-se că da, pentru că,
după cum am văzut, in răstimpul
dintre două ședințe, constructorii și
montorii nu prea colaborează între
ed...
Să spunem lucrurilor pe nume. Pe
șantier se pierde încă mult timp
fără rost. Timp care, cu fiecare zi ce
trece, va deveni tot mai greu de re
cuperat. în discuție se află stilul de
muncă — organizarea și urmărirea
desfășurării lucrărilor — adoptat,
deopotrivă, de constructori, montori
și beneficiar, bazat pe îngăduința
față de propriile neajunsuri și pă
suirea tacită a lipsurilor manifestate
în activitatea celorlalți. Greu de ex-

Pe șantierul
Centralei electrice
de termoficare din Giurgiu
plicat, dar aceasta este realitatea.
Constructorii și montorii se arată
mulțumiți că și-au Îndeplinit sarci
nile de plan lunare, dar trec destul
de ușor cu. vederea peste faptul că
realizările valorice nu au corespon
dent in stadiile fizice ale acelor lu
crări legate nemijlocit de punerea
în funcțiune. De altfel, în mod sur
prinzător, graficele de execuție lip
sesc pe motiv că sînt în curs de re
facere. Poate fi acceptată o astfel de
explicație pe un șantier de o ase
menea importanță și, în plus, aflat
atît de aproape de termenul planifi
cat de punere în funcțiune ? Cu si
guranță, nu.
Răspunderea
principală
pentru
această stare nemulțumitoare o poar
tă, deopotrivă, conducerile trusturi
lor „Energoconstrucția" și „Energomontaj", dar și titularul de investiții
— Ministerul Energiei Electrice —
6ub a cărui coordonare se găsesc
cele două unități menționate. Con
ducerii. acestui minister ii revine’
sarcina de a analiza cu exigență si
tuația de pe șantier și de a mobiliza
pe■’ con'stftictori și montori în vede
rea urgentării ritmului de execuție.
Așa cum tot ei îi revine obligația
de a determina pe proiectanți —

specialiști din Institutul de studii și
proiectări energetice București — să
predea ultimele documentații aștep
tate la Giurgiu și mai ales să asi
gure asistența tehnică de care este
nevoie în această perioadă..
Există, pe alocuri, la unii specia
liști, inclusiv din întreprinderea
Electrocentrale București, beneficia
rul de investiții, tendința de a mini
maliza importanța intrării în func
țiune a celui de-al treilea grup al
termocentralei. Dovada : lipsa unor
programe
mobilizatoare de lucru
pe șantier și neclaritățile existente
în legătură cu livrarea unor echipa
mente tehnologice. Cît de eronat
este un asemenea mod de a privi lu
crurile au demonstrat-o cu prisosin
ță rigorile iernii trecute și necesită
țile în creștere ale industriei județu
lui Giurgiu. Iată de ce considerăm
că funcționarea în bune condiții, la
parametrii stabiliți, a tuturor celor
trei grupuri energetice reprezintă o
sarcină
economică
majoră. Din
această perspectivă trebuie acționat
în fiecare din zilele următoare pen
tru darea în exploatare la termen a
noului grup.
Pe șantiep, în diferite rinduri, au
fost aduse in discuție greutățile pro
vocate de o serie de furnizori în li
vrarea unor mașini, utilaje și subansamble. Deoarece lista lor este lungă
și majoritatea aparțin Centralei in
dustriale de utilaj energetic și me
talurgic, ne-am adresat directorului
general al centralei, ing. Emanoil
Bahici. Iată răspunsul primit :
— Un lucru trebuie precizat de la
început. Unele dintre unitățile noas
tre apar restante față de termocen
trala din Giurgiu. In realitate, cu
excepția unor situații în care am
depins de o serie de importuri,
ne-am onorat cu punctualitate obli
gațiile. Așa vom proceda și în con
tinuare, potrivit programului de li
vrări stabilit. Aș. dori însă, la rîndul meu, să ridic două probleme.
Prima : beneficiarul nostru să-și
precizeze cu claritate și din timp ce
rerile, pentru a se evita situațiile
cind ni se fac comenzi în lunile mal
și iunie, pentru punerea în funcțiune
prevăzută în septembrie. A doua :
subfurnizorii noștri din cadrul Mi
nisterului industriei Metalurgice, în
special întreprinderile de țevi „Re
publică" și din Roman, să dea do
vadă de mai multă operativitate în
asigurarea țevii pentru circuitele de
înaltă presiune. In momentul de
față am primit doar o treime din
necesarul solicitat, fapt ce ne creea
ză, fără îndoială, probleme.

Nu este pentru prima dată cînd în suita de articole publicate In
„Scînteia" au fost vizate unități furnizoare care, prin nepunctualitatea în
livrări, au creat și creează mari greutăți montorilor de pe șantierele noilor
obiective energetice.
în esență, din discuțiile purtate cu cadre de conducere ale centralei am
• reținut că termenele de livrare pentru o serie de utilaje, destinate nu
numai termocentralei de la Giurgiu, ci și altor șantiere, sînt stabilite în
mod nerealist, reprogramate și aminate spre sfîrșitul anului, fapt care
nu mai dă nici o garanție că montajul tehnologic se va încheia cit mai
repede și noile obiective energetice vor intra in funcțiune la timp. Există,
desigur, probleme cu aprovizionarea cu materii prime a unităților furni
zoare, dar este de datoria fiecăreia în parte să manifeste grijă gospodărească
elementară ca, o dată cu fundamentarea sarcinilor de plan, să vegheze la
asigurarea aprovizionării tehnico-materiale în concordanță cu aceste sarcini.
Furnizorii de utilaje tehnologice nu trebuie să piardă nici un moment din
vedere faptul că sint, alături de constructori și montori, răspunzători în cel
mai înalt grad pentru intrarea în funcțiune a tuturor grupurilor energetice
planificate.

Ion LAZAR
Cristian ANTONESCU

Disciplina de plan este obligatorie
și pentru unitățile colaboratoare
La întreprinderea
de
izolatori
electrici din Botoșani, primul trimes
tru al anului a fost încheiat cu o
restanță, la producția
fizică
de
aproape 40 000 izolatori. Mare parte
a restanței se datora greutăților ge
nerate. de condițiile climatice nefa
vorabile din lunile de iarnă. Dar o
altă parte însemnată a răminerilor
în urmă era determinată de propriile
neajunsuri, de insuficienta valorifi
care a resurselor de care dispune
colectivul. în spiritul indicațiilor
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la plenara C.C. al P.C.R. din martie
a.c., iar apoi și cu alțe prilejuri, s-a
trecut la reorganizarea „din mers“
a întregii
activități.
Principalul
obiectiv asupra căruia a fost con
centrată întreagă atenție îl repre
zintă creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii.
...Ne reamintim de o discuție avută
la începutul anului cu mai mulți
factori de răspundere din conduce
rea întreprinderii, din care rezulta
că un număr destul de mare de
muncitori nu-și îndeplineau norme
le, în timp ce alții absentau nemo
tivat. Consecințele? în primul rind_,
un nivel scăzut al productivității
muncii și, de aici, o serie de greu
tăți in realizarea planului la produc
ția fizică. întărirea ordinii și disci
plinei, îmbunătățirea
organizării
producției și a muncii se impuneau,
așadar, aproape de la sine pentru a
se putea reintră pe făgașul normal
al producției. Ca urmare a măsuri
lor luate, începînd din luna aprilie
toți muncitorii își îndeplinesc nor
mele de producție, în timp ce din
condica de prezență Ia lucru rezultă
că nu se mai înregistrează nici o ab
sență nemotivată.
— De fapt — ne spune tovarășul
Gheorghe Băietu, secretarul comite
tului de partid — începînd cu tri
mestru! doi s-ău instaurat o adevă
rată disciplină și răspundere munci
torească și în colectivul nostru. în
sensul că fiecare om al muncii își în
deplinește sarcinile de producție și,
totodată, este un participant activ la
inițierea și aplicarea, măsurilor da
care depinde bunul mers al pro
ducției.
Elocvente sînt și preocupările pen

tru organizarea mai bună a produc
ției, pentru sporirea gradului de
mecanizare a unor lucrări. Pină in
luna martie, la intrarea în atelierul
mecanic exista un „spațiu de tre
cere". Aici s-au instalat 8 utilaje
semiautomate (strunguri, freze etc),
crescînd in felul acesta capacitatea
de execuție a matrițelor în care se
toarnă izolatorii. Efectul? Se aduce
un număr mai mic de matrițe de la
Timișoara, acestea sînt
asigurate
mult mai operativ și se reduc chel
tuielile de transport.
Un alt aspect: mecanizarea opera
țiunilor de confecționare a agrafelor
din semiconductor! de bronz îosfo-

La întreprinderea
de izolatori electrici
din Botoșani
ros și, respectiv, de decupare a gar
niturilor de cauciuc a creat posibi
litatea înființării unei formații spe
cializate pentru pregătirea
subansamblurilor necesare armării izolato
rilor. „Adăugind la aceste realizări
aportul mașinii de capsat, realizată
prin autodotare, și cel al mașinii de
dezmembrat capsele izolatoarelor rebutate — ne spune șeful atelierului,
inginerul Vasile Racu — rezultă o
creștere a productivității muncii pe
atelier de aproape 12 la sută față de
nivelul înregistrat în trimestrul I al
anului".
Cum se răsfrîng măsurile luata
asupra nivelului producției? Docu
mentele statistice relevă un fapt
semnificativ: restanțele au fost inte
gral recuperate, iar planul a început
să fie chiar depășit. Se impune însă
o precizare: o parte din producția
realizată n-a ajuns încă la benefi
ciari. Motivul? Aproape toate unită
țile colaboratoare nu și-au onorat
integral contractele și nu au livrat
la termenele stabilite diferite com
ponente metalice ale izolatorilor. în
treprinderea de piese turnate Băilești, din județul Dolj, bunăoară, a
livrat în semestrul I al anului doar
211 000 capse, din cele 275 000 bucăți

contractate. Și ambele unități fac
parte din aceeași centrală, res
pectiv Centrala
pentru
industria
electrotehnică din Craiova. O mare
restanță în livrări înregistrează și
Institutul pentru cercetări I meta
lurgice București, care în primul
semestru al anului și-a onorat obli
gațiile contractuale pentru profilurile
din bronz fosforos doar în proporție
de 64 la sută. Consecința? Izolatori
în valoare de cîteva zeci de milioa
ne de lei nu pot fi livrați beneficia
rilor interni și unor parteneri ex
terni datorită lipsei agrafelor meta
lice confecționate din materialul
respectiv. La aceasta se adaugă și
restanțele unei unități
industriale
aflate „gard în gard" — întreprinde
rea mecanică din Botoșani — ce
nu-și onorează decît parțial și nerit
mic contractele pentru tijele meta
lice. în acest caz, lipsa unei inter
venții prompte, active din partea co
mitetului municipal de partid este
cu atît mai de neînțeles cu cît res
tanțele în cauză și cele pe care acestea le determină afectează înde
plinirea planului în profil teritorial
al municipiului Botoșani.
Rezolvarea tuturor problemelor de
care depinde buna aprovizionare
tehnico-materială se impune cu atit
mai mult cu cit întreprinderea din
Botoșani este singura unitate din
țară care produce izolatori electrici
din sticlă, absolut necesari pentru
realizarea programului de dezvolta
re a bazei energetice a țării. Tot
odată, răspunzînd cerințelor tot mai
mari de pe piața externă pentru aceste tipuri de izolatori, colectivul
unității și-a mobilizat toate forțele,
depășind planul la export pe semes
trul I al anului cu peste 7,5 milioa
ne lei, iar pentru semestrul al doilea
a acceptat pînă acum contracte su
plimentare prevederilor de plan care
însumează alte cîteva milioane de
lei. Prin urmare, încă un motiv
esențial pentru o intervenție promp
tă din partea centralei de resort și
a ministerului, astfel îneît toate nea
junsurile în domeniul aprovizionării
cu materiale să fie înlăturate cît
mai operativ.

Silvestri AILENEI
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• Dabateri ideologice • literar-artistice ® de istorie

VALORIFICAREA MOȘTENIRII CULTURALE
- UN EXAMEN RIGUROS, ȘTIINȚIFIC

Mesaj de vrednicie pe mările
si oceanele lumii
s

:

„O datorie de onoare este punerea în valoare a marilor creații li
terar-artistice ale înaintașilor și, în primul rînd, reliefarea, studierea,
aprofundarea și cinstirea, așa cum se cuvine, a minunatei opere cultu
rale făurite și transmise, din generație în generație, de talentatul nostru
popor“.
NICOLAE CEAUȘESCU
espectul pentru valorile naționale, pentru
ceea ce predecesorii au făurit de-a lun
gul secolelor constituie una dintre cele
mai convingătoare mărturii ale gradului înalt
de civilizație, de desăvirșire spirituală și sufle
tească atins de un popor. Solidaritatea cu va
lorile culturale ale trecutului românesc, grija
pentru ele, pentru ecoul lor puternic in pre
zent și în viitorime, preocuparea statornică de
a le pune sistematic în lumină constituie tot
atîtea semnalmente ale culturii noastre socia

R

liste. In deceniile trecute de la Eliberare, dar
mai cu seamă în ultimii douăzeci de ani, puși
sub semnul fast, înnoitor de istorie al Congre
sului al IX-lea al partidului, asumarea consec
vent științifică a marilor creații literar-artistice
ale înaintașilor a depășit stadiul unui nobil dezi
derat pentru a deveni o realitate, o linie de
forță a politicii culturale o țării noastre. Prin
amploarea restituțiilor editoriale, prin varietatea
și tirajul lor, prin coerența dialogului contem
poraneității cu trecutul, anii noi se încarcă de

Receptarea contemporană
a tezaurului literar
mportantele mutații de ordin
cantitativ și calitativ surve
nite în cîmpul creației noas
tre literare din ultimii douăzeci de
ani s-au răsfrînt într-o egală măsu
ră și în domeniul politicii editoria
le, și în cel al valorificării moșteni
rii literare. Sîntem astăzi în mă
sură să afirmăm că nicicînd n-au
existat la noi un climat mai favo
rabil, o atmosferă mai propice și
un interes mai susținut, mai apli
cat și mai specializat pentru valo
rificarea integrală și din perspec
tivă eminamente critică a moșteni
rii literare a înaintașilor noștri ca
în anii care au urmat celui de-al
IX-lea Congres al P.C.R.
Inlăturîndu-se dogmatismul, eclec
tismul, spiritul nivelator, de înțe
legere îngustă, unilaterală, a feno
menelor literare, estetice și poli
tice, s-a dat prioritate editării tex
telor de bază ale literaturii noas
tre, mergîndu-se la original, Ia ma
nuscrise sau la periodice, de unde
au fost incluse în Serii de Opere
reprezentative, în paralel cu pu
blicarea de corpusuri privind co
respondența, publicistica, memo
rialistica sau polemica de idei a
acestor scriitori. Am dobîndit astfel
o imagine mult mai exactă și mai
adecvată a rolului jucat în epocă
de scriitori ca Bălcescu, Kogălniceanu, Russo, Alecsandri, Bolliac,
Bolintineanu,
Gr. Alexandrescu,
C.A. Rosetti, G. Barlț, S. Bărnuțiu,
I. Codru-Drăgușanu, iluștri repre
zentanți ai generației pașoptiste,
alături de pleiada marilor clasici, în
frunte cu Eminescu, Creangă, Caragiale, Maiorescu, Slavici, Ma
cedonski, a scriitorilor de tranziție
și ai noului realism, precum
Coșbuc, Delavrancea, Duiliu Zamfirescu, Iosif, Agârbiceanu, Goga,
Iorga sau a marii serii de scriitori
interbelici : Rebreanu, Camil Pe
trescu, Arghezi, Blaga, Hortensia
Papadat-Bengescu, Anton Holban,
Vinea, Voiculescu, Pillat, Fundoianu Ș4l. Am greși dacă am susțină
faptul că există scriitori, operă im
portantă, curent literar sau ideo
logic a căror imagine
a rămas
neschimbată de-a lungul acestui
răstimp de febrile dezbateri ideo
logice și estetice, de fundamentale
schimbări de optică, de~ concepție
și metodologie critică; că nu li s-a
dedicat măcar o ediție sau o carte
de restituție critică. Cei mai mulți
dintre scriitorii importanți ai lite
raturii noastre au fost supuși unui
examen critic minuțios și compe
tent de către critici literari din
diferite generații, după cum cu
rentele noastre literare, începînd
cu Renașterea, umanismul și baro
cul și continuînd cu iluminismul,
preromantismul, romantismul, rea
lismul critic al Convorbirilor lite
rare sau al Contemporanului, cu
sămănătorismul, poporanismul și
simbolismul începutului de veac,
cu tradiționalismul, modernismul și
expresionismul epocii interbelice
au cunoscut o punere atentă în
pagină, delimitări și disocieri de
mare finețe.
Avîntul
creator,
efervescența
dezbaterilor și confruntărilor de
idei din domeniul criticii și al
istoriei literare au fost pe măsura
acestei etape fertile, dinamice, ac
tive, cu ample deschideri de ori
zonturi, cu veritabile schimbări de
perspectivă și de natură valorică.
Căci, în cea mai mare parte, actul
recuperator a echivalat cu. unul
valorizator, de re-situare critică și
estetică a scriitorului sau operei
respective în constelația de valori
a vremii. Beneficiind de o metodo
logie de investigație evoluată, de o
perspectivă critică nouă, de o mai
bună informare documentară asu
pra timpului și fenomenelor lite
rare luate în discuție, critica româ
nească a făcut enormi pași înainta
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In punerea la îndemîna publicului
larg cititor a unui dosar cît mai
complet și mai exact cu putință
relativ la destinul estetic și ideo
logic al scriitorului studiat, la con
turarea contextualității istorice în
care el a creat, ceea ce a permis
o mai bună situare în timp, în
raport cu epoca sa, și, mai ales, cu
aceea a noastră, de astăzi.
O epocă străbătută de largi curenți de înnoire, ca aceea a noas
tră, era și firesc să rețină din ma
rele tezaur de opere ale trecutului
pe acelea care exprimă mai bine
timpul de astăzi, cu frămîntările
și căutările lui, cu liniile unei con
tinuități de progres social, ideolo
gic, politic și estetic, pe acele opere
care întruchipează mai bine nă
zuințele și aspirațiile spre dreptate
socială și națională ale maselor,
care transmit actualității un mesaj
înaintat, progresist și care, cum e
și firesc, sînt reclamate cu priori
tate de publicul larg cititor. Căci,
din acest punct de vedere, cititorul-receptor nu este un element
pasiv, ci o forță de comunicare și
asimilare reală, cu un statut so
ciologic foarte bine precizat, pentru
care literatura, știința, cultura în
genere reprezintă spațiul unei par
ticipări active la operația de ex
plorare sistematică (și sistemică) a
lumii, la lărgirea orizonturilor sale
de cunoaștere, la mărirea coefici
entului său de percepție și inter
pretare cit mai variată a semnelor
și mesajelor pe care le comunică
opera. Avem de-a face astfel cu
instituirea unui anumit cod de
receptare a tezaurului nostru li
terar, care răspunde in modul cel
mai înalt nevoilor timpului pre
zent, actualității noastre istorice,
cod care se constituie. ca un factor
de consolidare a identității noastre
spirituale, a raportului nostru cu
trecutul, dar și cu viitorul, un mod
de exercitare a unei, conștiințe
civice implicite. Scriitor și lector,
critic și examinator al raporturi
lor multiple ale operei cu timpul
său, cititorul de literatură al epocii
de față știe prea bine ce să ceară
unei opere de artă, știe să se caute
sau să se detașeze față de ea.
Esențiale în acest proces sînt le
gătura cu realitatea contemporană,
„grila" de lectură pe care o aplică,
filtrajul atent, nepervertit și ne
preconceput al „obiectului", înlătu
rarea factorilor subiectivi sau de
conjunctură. Procesualitatea litera
ră îi va apărea astfel într-o lumi
nă adecvată, într-o relație perma
nentă și necesară cu socialul și po
liticul, slujită de o dialectică pro
prie fenomenului literar și artistic
ce are în vedere încorporarea or
ganică a valorilor tradiției, ca și
respectul pentru nou, pentru ino
vație și varietatea unghiurilor da
exprimare.
între tradiție șl actualitate nu
există propriu-zis o ruptură, ci o
linie de continuitate care transfor
mă cele două noțiuni în pîrghii de
dezvoltare ale fenomenului literar
din orice timp și din orice loc, cu
condiția ca preluarea moștenirii li
terare, artistice să presupună per
spectiva critică, așa cum se sub
liniază îri documentele noastre de
partid : „trebuie să preluăm ceea
ce s-a creat bun in trecut în toate
domeniile de activitate, inclusiv în
domeniul artei, literaturii, al con
cepțiilor filozofice. Dar trebuie să
preluăm totul în mod critic, relevînd tezele greșite conținute de
unele din aceste opere, chiar din
tre cele mai valoroase, pentru a-I
orienta in mod just pe cetățenii pa
triei noastre și, în special, tînăra
generație. Această problemă are o
Importanță deosebită pentru educa
rea politică, pentru formarea omu
lui nou".

Mlrcea POPA’

Permanentul exemplu al clasicilor
aproape o jumătate de mi
leniu de cînd tiparul româ
nesc împlinește, în acest colț
al Europei, o funcție culturală a
cărei importanță a fost recunoscută
de istoria creației spirituale a lu
mii. Nu e, firește, locul să insis
tăm asupra unor date (solid argu
mentate, de altminteri) care do
vedesc că în tiparnițele de la
București, Tîrgoviște, Snagov, Iași
erau imprimate cărți ce ajungeau
în țări îndepărtate și că tipografii
români i-au învățat pe cei din alte
ținuturi ale Europei și chiar din
Asia această artă a răspîndirii și
depozitării culturii. Dar se cuvine
să observăm că, de-a lungul seco
lelor, conștiința națională a unul
întreg popor a avut în opera tipă
rită un reazem de nădejde.
Evident, nu se poate concepe o
cultură ale cărei valori să fie
orînduite, să rămînă doar în depo
zitele de carte rară ale marilor bi
blioteci, emoționante documente ale
gîndirii și sensibilității unor epoci
de demult, așa cum nimeni nu
poate să creadă că, păstrate în
depozitele muzeelor, operele de
artă își ating țelul pentru care au
fost create, acela al afirmării unui
crez moral și estetic, în deplină
X________________________________ 1_
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armonie cu Idealurile poporului.
Toate statisticile alcătuite de orga
nismele specializate dau cifrelor
care reprezintă numărul total al
cărților tipărite, deci, implicit, for
ței de influențare a unui număr
mare de cititori, importanța pri
mordială.
Tot ceea ce e scris șl tipărit are
obligația să aspire la eternitate.
Mutațiile valorilor estetice (concept
căruia, să recunoaștem, i s-au con
ferit, nu o dată, sensuri cu totul
inadecvate) nu contrazic defel
înțelesul de permanență care e
cuprins în actul însuși al tipăririi
unei pagini literare: marile cărți
au fost întotdeauna un izvor ne
secat de idei pentru generațiile de
mai tîrziu. Din această perspectivă,
publicarea operelor scriitorilor de
odinioară, ale înaintașilor noștri, e
un necesar prilej de confruntare cu
noi înșine.
Niciodată în trecut valorificarea
moștenirii culturale nu a avut, în
țara noastră, un sens atît de clar
definit ca în ultimii douăzeci de
ani, a căror bornă inițială a fost
Congresul al IX-lea al partidului.
Se înțelege, nu avem, nici în
această privință, dreptul să igno
răm munca plină de osîrdie a ce

semnificații, căpătînd greutatea unei adevăra
te istorii. Datorită examenului riguros al moște
nirii noastre culturale, știm azi mai bine de
unde venim, cine sintem, spre ce tindem și
in planul construcției spirituale. Identitatea
noastră colectivă devine astfel mal viguroasă,
mai încrezătoare în posibilitățile neamului de
a construi frumos șl durabil. Ediții critice, se
rii de documente, noi interpretări, colecții con
figurează un veritabil cod al receptării con
temporane a operei înaintașilor.

lor de dinaintea noastră : edițiile
de clasici români publicate cu mul
te decenii în urmă la „Scrisul Ro
mânesc", „Cugetarea", „Editura
Fundațiilor" constituie exemple în
totdeauna vrednice de luat în
seamă ale conștiinței valorilor, spi
rituale ale culturii naționale. Dar
viziunea prospectivă a unei ample
opere de valorificare e creație a
epocii noastre socialiste : planurile
tuturor editurilor reflectă acest lă
udabil efort de a pune în lumină
sensurile raporturilor vii ale vre
mii prezente cu trecutul istoric al
culturii noastre.
Se deslușește aici firescul răs
puns pe care editorii îl dau stărui
torului îndemn al secretarului ge
neral al partidului de a da cultu
rii contemporane sevele izvorului
ce iese la suprafață din adîncurile
acestui pămînt de străveche civili
zație, de a nu uita niciodată „că
felul de a trăi și gîndi al poporu
lui a constituit și va constitui
întotdeauna temelia dezvoltării cul
turii înaintate" și că, prin urmare,
„trebuie să adăugăm la creația
prezentului,
creația
trecutului,
dind prețuirea cuvenită mari
lor înfăptuiri
ale înaintașilor
noștri, moștenirii înaintate a miș
cării noastre revoluționare". Pri
vind lucrurile prin prisma acestei
însuflețitoare chemări, e limpede
că editarea operelor de valoare ale
trecutului nu este doar rezultatul
unei minuțioase opere filologice și
de istorie a culturii, două discipli
ne cu legi aspre și ferme ce nu pot
fi, desigur, învățate după ureche.
Intîmplarea face să cunosc preo
cuparea învățămîntului de limbă și
literatură română de a crea, în
cuprinsul programei de predare a
cursurilor, premisele formării unor
specialiști în acest dificil domeniu;
mi se pare că aceasta e una dintre
primele etape de creare a unui fun
dament solid pentru împlinirea
unei sarcini esențiale de educație
patriotică.
S-au publicat, în epoca noastră
(și, evident, mai ales în ultimele
două decenii), operele cele mai în
semnate ale clasicilor literaturii
române. De la cronicari, acei mari
făuritori de conștiință și de grai
românesc, pînă la marii scriitori ai
secolului al XX-lea, creația literară
a acestui popor a devenit, așa cum
se cuvenea, un bun care, în prin
cipiu, se află la îndemîna celor
pentru care a fost scrisă. Și sîn
tem datori să relevăm importanța

acordată, In acest răstimp, folclo
rului literar.
Un Ioc cu totul aparte îl ocupă
editarea operei eminesciene, în
cepută, In urmă cu o jumătate de
secol, de Perpessicius și continuată
cu excelente rezultate editoriale.
Acestei monumentale ediții i se
adaugă alte culegeri comentate ala
scrierilor marelui poet ; ceea ce e
întru totul firesc : în orice țară a
lumii, opera poetului național, cer
cetată necontenit din unghiuri di
verse, se află la îndemîna cititori
lor. Vibrația ei profundă se
comunică necontenit și, mai mult
decît atît, in rafturile librăriilor
pot fi întotdeauna găsite mai mul
te ediții, corespunzînd interesului
specific fiecărei categorii de citi
tori.
O Inițiativă demnă de laudă e șl
aceea, a publicării scrierilor unor
scriitori de mai mică importanță,
unii dintre ei uitați, dar a căror
restituire face posibilă înțelegerea
unei atmosfere culturale în care
s-au format cele mai de seamă
spirite creatoare ale istoriei litera
re românești. Evident, nimeni nu
susține că Eminescu, Slavici, Cara
giale sau Creangă ar fi. produsul
unor tnriuriri primite de la poeții,
prozatorii, dramaturgii celei de-a
doua jumătăți a secolului al XIXlea ; dar istoria literară, sociologia
culturii nu pot ignora datele fun
damentale ale unei mentalități în
conformitate cu care sau împo
triva căreia s-a constituit gîndirea
filozofică și morală a marilor
clasici.
Colecții variate — pe care însă
le unește seriozitatea principiilor
de bază — aduc în actualitate con
tribuțiile unor teoreticieni ai lite
raturii, ale unor filozofi ai cultu
rii în sublinierea originalității crea
ției literare românești, uneori su
pusă unei cercetări directe cuprin
se, în lucrările teoretice. în cauză,
alteori revelată prin comparație cu
principiile , și concluziile formulata
de ele.
Creația literară românească —
parte a unei întregi creații cultu
rale profund specifice — nu este,
desigur, doar un motiv de bucurie
estetică. Edițiile puse la îndemină
de . specialiști constituie și un im
portant instrument de studiu, de
înțelegere a trăsăturilor caracteris
tice care dau personalitate și va
loare spiritului creator al acestei
națiuni.

Dan GRIGORESCU

Înaintașii în oglinda actualității
upă Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român
se întîmplă ceva esențial în
literatura română contemporană :
repunerea el în normele esteticu
lui, paralel cu o pregnantă autoh
tonizare a temelor și cu descope
rirea noii sensibilități umane, a
noului model uman socialist, con
figurat inițial în documentele da
partid, prin inestimabila contribu
ție teoretică a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. In două decenii asis
tăm la o extraordinară profuziune
a formelor și modalităților de ex
presie, precum și la clarificarea
specificului național al Ideologiei
literare.
In acest context, una dintre
problemele cele mai complexe este
valorificarea moștenirii literare.
Perioada dogmatică impusese o vi
ziune deformată asupra majorității
marilor noștri clasici, ca să nu mai
vorbim de marginalizarea aproape
completă a scriitorilor reprezenta
tivi dintre cele două războaie. De
ceniul șapte reprezintă primul
mare moment al unei veritabile
deșteptări naționale în conștiința
critică. Pe de o parte, începe pu
blicarea unor ediții critice comple
te sau cvasi-complete din clasici,
sînt reluate și continuate cele ini
țiate înainte de eliberare, iar pa
de altă parte este reactualizat pro
cesul receptării propriu-zise (între
rupt, mai ales acesta, pentru o vre
me) de pe pozițiile unei critici apelînd la criterii valorice, estetice,
bine orientată ideologic, un proces
în plină desfășurare încă. Ne aflam
atunci într-o perioadă de înmul
țire a. monografiilor, cînd acțiunea
reparatoare părea mai importantă
decît actul de interpretare, astfel
că multe lucrări monografice din
deceniul șapte sînt pozitiviste, ex
plicative, datorate îndeosebi unor
istorici literari. Noua generație de
critici este deocamdată preocupată
aproape integral cu literatura con
temporană, iar metodologiile mo
derne de cercetare se găsesc în
faza tatonărilor. Cei mai fervenți
autori de monografii ai acestui în
ceput de restaurație râmîn Al.
Piru, Ov. S. Crohmălniceanu, D.
Micu, Dim. Păcurariu, Const. Ciopraga, Teodor Vârgolici ș.a., dar
modelul exemplar al speciei îl oferă Adrian Marino, cu Viața lui
Alexandru Macedonski (1966) și Opera lui Alexandru Macedonski
(1967).
Deplasarea spre eseistică, spre
„subiectivitate" are inițial o moti
vație precisă, de natură ideologi
că : este refluxul imediat al liber
tății de creație promovate după
Congresul IX. Fuga de „poziti
vism" trebuie Înțeleasă mai întîi
ca un refuz al dogmatismului, nu
mai că în această jubilație a cri
ticii „creatoare", dominantă în
deceniul opt, se strecoară uneori

D

Improvizația. Dar studiile mono
grafice serioase hu sînt deloc pu
ține. Practic toți marii noștri scri
itori, de la cronicari pînă la gene
rația interbelică, beneficiază de
una sau chiar mai multe mono
grafii, ca să nu mai vorbim de nu
meroasele articole sintetice. Așa,
de pildă, cronicarii, reintegrați
sensibilității moderne de. noua ge
nerație de critici, universitari sau
foiletoniști. Nu lipsesc sintezele de
anvergură asupra literaturii pre
moderne. Pașoptiștilor cred insă
că le sîntem încă datori în compa
rație cu alte momente fundamen
tale ale culturii și literaturii, cum
ar fi, de pildă, junimismul, sămă
nătorismul, poporanismul, gîndirismul.
Proba de foc a rămas In conti
nuare, pentru critica contempora
nă, Mihal Eminescu, cu atît mai
mult cu cît opera critică datorată
lui Călinescu a produs și în acest
domeniu unicate. Dar criticii din
diverse generații, unfi pornind de
la pe cit de fascinanta pe atît de
dificila lectură ,a manuscriselor,
alții de la lectura operei edite, re
levă dimensiunile de adîncime ale
unui spirit inepuizabil.
Dacă actualitatea permanentă a
lui Caragiale este oarecum firească
(apar acum, pe lîngă contribuțiile
lui Șerban Cioculescu, alte cîteva
monografii de anvergură), aproa
pe o surpriză constjtuie extraordi
nara prolificitate in reactualizarea
lui Mihail Sadoveanu.
In tot acest proces amplu de re
ceptare critică a clasicilor, dintr-o
perspectivă prioritar modernă, cer
cetarea critică' rămîne, deocamda
tă, datoare celui mai mare roman
cier român — Liviu Rebreanu. Deși
există și în această privință unele
cărți remarcabile. Au fost, de ase
menea, scrise cărți de referință
despre Ion Agârbiceanu, Duiliu
Zamfirescu,
loan
Slavici,
Ion
Creangă, Camil Petrescu, Mateiu
Caragiale, Anton Holban; despre
mari poeți Interbelici, Lucian Bla
ga, Tudor Arghezi, George Bacovia
(despre fiecare, cîte trei-patru
cărți, datorate, în special, critici
lor din noua generație), sau despre
alții din eșalonul doi, Emil Botta
ori Ion Mlnulescu.
Desigur, n-am epuizat nici pe
departe complexa problematică In
vocată aici și nici nu ne-am pro
pus realizarea unui tabel sinoptic
al cărților despre clasici apărute
în aceste două decenii de fecundă
activitate' critică. Important e că
ele au fost %crise și publicate, rămînînd o elocventă mărturie des
pre vitalitatea și permanența unei
literaturi. Clasicii continuă să fie
contemporanii noștri.

Petru POANTA
Colocvii

realizate
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Poporul nostru îi săr
bătorește astăzi pe fiii săi
care muncesc cu pricepere, vrednicie și cutezanță
pe mări și fluvii, în por
turi, de unde pleacă spre
toate zările lumii solia
de pace românească, pe
cei care stau de veghe li
niștii patriei la albastra
fruntarii. In această pri
mă duminică de august
marinarii — constructori
și proiectanți ■ de nave,
lucrători portuari, navi
gatori din flota comer
cială și de pescuit, ostași
de la granița de apă
a patriei — dau ra
port de izbinzi poporu
lui, partidului, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele țării, coman
dantul suprem al forțelor
noastre armate. Anul 1985
marchează și pentru ma
rina română două dece
nii de remarcabile împli
niri și realizări. Două de
cenii de cînd la cîrma
destinelor
națiunii
se
află încercatul revoluțio
nar, patriotul înflăcărat,
ctitorul României socia
liste moderne, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Marinarii militari au
trăit în preajma sărbăto
ririi zilei lor înălțătoare
momente de mândrie pa
triotică o dată cu vizita de
lucru efectuată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu,
împreună
cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in uni
tăți ale marinei militare
iin Mangalia, vizită in ca
drul căreia a avut loc
inaugurarea crucișătoru
lui „Muntenia". Vizita a
prilejuit, ca de fiecare
dată, manifestarea pro
fundei prețuiri și a ale
sei recunoștințe a mari
narilor pentru grija sta
tornică pe care secretarul
general al partidului, pre
ședintele Republicii, comandantul suprem al for
țelor noastre armate, o
poartă străjuitorilor frun
tariilor de ape ale țării,
dotării marinei militare
cu mijloace de luptă mo
derne, întăririi continua
a capacității de apărare a
patriei socialiste.
Puternica dezvoltări a
industriei românești în această epocă s-a concreti
zat și intr-un potențial
naval-constructiv
fără
precedent, în înzestrarea
flotei românești cu nave
moderne,
capabile
să
poarte pe toate mările și
oceanele lumii tot mai
multe și mai apreciate
produse românești, rod al
unei economii prospere,
al muncii creatoare a
întregului
popor.
Așa

Cînd muzica, avînd ar
gumentele calității, ale pro
fesionalismului, indiferent
în ce limbaj este scrisă, se
adresează ascultătorilor di
rect, percutant (mai ales
dacă are in vedere și o
anume categorie de ascul
tători — vîrstă, preferințe,
pregătire artistică — pen
tru ca dialogul să fie cît
mai
eficient), succesul,
în parte,
este asigurat.
Dacă
veșmintele ei
(să
spunem într-un spectacol:
regia, scenografia, jocul ac
torilor...) sînt pe măsură,
neabdicînd de la bunul
gust al concepției, procen
tul rezonanței la
marele
public, bineînțeles, crește.
Și tot așa, calculînd con
tribuția fiecăruia (pentru
că e de ajuns o singură ve
rigă , să lipsească și con
strucția 6e poate nărui mai
repede decît se crede),
din inspirație, din talent,
din pasiune și fantezie se
nasc succese durabile, pe
care publicul le aplaudă,
care înseamnă puncte de
greutate in repertoriul in
stituției artistice respec
tive, în stagiunea muzica
lă. Dar, deși judecata-i
simplă, ele nu apar la tot
pasul și se întîmplă
ca
preț de luni și ani de zile
să le aștepți, lumea să-și
tot pună Întrebări, criticii
de specialitate să le recla
me... Iată insă că în plină
fază decisivă a Festivalu
lui
național
„Cîntarea
României", cunoscute scene
bucureștene propun mo
mente neașteptate, repre
zentații de succes cu mare
ecou in special la publicul
tînâr I Astfel, după „Po
vestea micului Pan" de
L. Profeta, după „Mi
cul. coșar" de Britten, Ope
ra Română se adresează
printr-o nouă formulă co
piilor, tineretului: un balet
pentru copii, interpretat, de
copii — balerini,
instru
mentiști, elevi ai Liceului
de artă „George Enescu".
Un spectacol închegat, sem
nat de coregrafa Luminița
Dumitrescu și Dan Mihal
Goia, un spectacol clădit
cu multă dragoste, cu mult
entuziasm, din dăruirea
specifică celor pasionați in
meseria lor, un spectacol
care te plasează în univer
sul copilăriei, într-una din
cele mai minunate povești
ale Fraților Grimm : „Albă
ca Zăpada". (Vorba unei
fetițe de trei ani, care aplauda emoționată intrarea
oricărui personaj cunoscut
și întreba cu teamă la fie
care schimbare de scenă:
„Nu se termină, nu?!“)
Pentru că Dan Mihaî Goia,
membru al corului „Ma
drigal", absolvent al Con
servatorului
bucureștean,
pînă acum autor al unor
partituri corale, compune o
muzică frumoasă, accesi
bilă, melodioasă, legănată
de armonii clasice clare, cu
laitmotive bine conturate
(tema iubirii), cu teme dis
tincte
care
„desenează"
personajele (dansul plin de
haz al piticilor),' o muzică

cum
arăta
tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cu
vântarea la plenara Co
mitetului Central și a ac
tivului central de partid,
cu prilejul sărbătoririi a
două decenii de la istori
cul Congres al IX-lea,
„toate aceste mărețe rea
lizări sînt rodul muncii
pline de abnegație a eroi
cei noastre clase munci
toare, clasa conducătoare
a societății românești, a
minunatei noastre țărănimi cooperatiste, a inte
lectualității, a întregului
nostru popor, care, intr-o
deplină unitate, sub con-

mondial de valori Își gă
sesc o expresie elocven
tă in sporirea continuă o
capacității de transport a
flotei românești, care va
ajunge in 1990 la 7,5—S
milioane tdw. Acest avint
fără precedent conduce,
practic, la posibilitatea de
preluare integrală a măr
furilor de comerț exte
rior ce se desfășoară pe
cale maritimă, precum și
la disponibilități pentru
servicii și compensări de
transport.
„Bătrinii lupi de mare"
au transmis ștafeta celor
tineri, care au preluat

ducerea partidului, tși
făurește o viață liberă și
Independentă".
Ca urmare a grijii parti
dului, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu,
marina română dispune
astăzi de 252 nave mo
derne, marea majoritate
de concepție ți construc
ție românească, cu o ca
pacitate de 4,2 milioane
tdw, de 7 ori mai mult
față de anul 1965. Tara
noastră realizează legă
turi directe cu 1 234 por
turi din peste 150 de
țări. Și tot la capito
lul împliniri ale Epocii
Ceaușescu
se
înscrie
noul drum de apă. Cana
lul Dunăre — Marea Nea
gră, „Magistrala albas
tră", magnifică realizare
a poporului nostru, ce
scurtează drumul Dunării
spre mare cu aproape
400 km: Ața cum prevăd
Directivele Congresului al
XlII-lea al P.C.R., ampli
ficarea relațiilor interna
ționale cu țările socialis
te, cu țările in curs de
dezvoltare, cu toate sta
tele lumii, fără deosebi
re de orinduire socială,
participarea activă a ță
rii noastre la schimbul

tradiția ducind-o pe noi
trepte ale măiestriei, li
amintim aici pe coman
danții de nave Mihai
Deacu și Gabriel Boboc,
pe șefii mecanici Con
stantin Ivan și Florin
Marinescu, pe inginerii
Dan Stafie ' și Gheorghe
Precup. Lor li se'adaugă
numeroși alți navigatori
și constructori navali, lu
crători din porturi sau
din flota de pescuit care
înscriu zi de zi noi suc
cese de prestigiu în jur
nalele de bord.
Cu noi și însemnate
succese își onorează săr
bătoarea lor și marinarii
militari. Ostașii străjuitori ai liniștii și muncii
pașnice a poporului nos
tril la fluviu sau în lar
gul mării prezintă patri
ei, partidului, coman
dantului suprem, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, un
bogat raport marinăresc.
Ei își desăvîrșesc cu fie
care zi măiestria ostă
șească,
oțelindu-se
in
lupta cu furtunile, cu
arșița ți gerurile spre a
putea rosti oricînd -pre
zent.!» la chemarea pa
triei. Sub directa condu
cere a organelor și orga
nizațiilor de partid, ei nu

cu ecouri lisztiene, prokofieviene,
fără
pretenția
ndutății și a originalității,
dar bine scrisă, pe cșre
publicul căruia se adresea
ză o aplaudă, o ascultă cu
bucurie. O muzică de esen
ță romantică, bazată pe
melodie, pe culori instru
mentale, pe comentarii avîntate,
gîndite
special
pentru pașii de dans, pen
tru mișcarea
coregrafică
inventată de Luminița Du
mitrescu. La rîndul ei, co
regrafa, caracterizînd fie
care personaj (Albă ca Ză
pada, Prințul, Fluturașul,
Bufonul...), prin dansuri
întregi «au prin frînturi de
mișcări urmărește povesti
rea, dar și culoarea spe
cifică momentelor, tensiu
nea desfășurării, dar și
bucuria scenelor, a tablou

plozie de entuziasm, dacă-mi aduc aminte, la Ope
retă, de la „Poveste din
cartierul de veât", nu prea
s-au mai întețit 1 A tre
buit, cum spuneam, să vină
această etapă concludentă a
celei de-a 5-a ediții a Fes
tivalului național „Cîntarea
României" în care Opereta
să se înscrie cu un musi
cal românesc pentru ca să
notăm : un antologic mo
ment cu „Vocalizele", in
spirate arii : „Visul Mă
riei", , „Singurătate", plină
de
spirit
suprapunerea
culorilor muzicii precla
sice cu gustul mărginit
pentru „celebrul" covo
raș „Răpirea din Se
rai" care face coșmare
bunului-gust,
bine con
struit finalul — final cu
laitmotivul „La mulți ani"...

Exigențe înalte
pe portativul
creației muzicale
rilor în sine (tabloul pădu
rii, scena înfruntării Regi
nei de către Duhul oglin
zii). Minunat a cintat or
chestra Liceului de
artă
„George Enescu", dirijată
de Nicolae Racu, la care
și-a dat concursul șl for
mația „Camerata", condusă
de Ion Bădânoiu, ca să nu
mai vorbim de măiestria
tinerilor balerini: Lupescu
Ingrid (un talent de ex
cepție in dificilul rol de
caracter al Reginei), Cris-,
tea Valentin (virtuoz
in
rolul Bufonului), grațiosul
cuplu: Osiceanu
Cristina
(Albă ca Zăpada),
Nica
Dan (Prințul), cei șapte pi
tici pe care-i dorești tot
timpul în scenă... Și dacă
ne gîndim că ia romantica
muzică a lui Dan Mihal
Goia, la coregrafia plină
de spirit a Luminiței Du
mitrescu, încununind
efortul tinerilor artiști ar fi
existat și un cadru sceno
grafic care să-ți
bucure
ochii (nu doar sumare ele
mente de decor și diapozi
tive, așa cum s-au văzut,
cu excepția finalului), să
sublinieze caracterul de
feerie, de basm, basm de
suflet al copilăriei, dacă
finalul ar fi fost
gîndit
pentru ansamblu, nu solis
tic, ca o încununare a stră
lucitoarei
sărbători
—
spectacolul, fără îndoială,
ar fi avut și mal mult de
cîștigat. Oricum,- publicul
și-a spus cuvîntul, chiar și
cei mai mici spectatori...,
așa că succesul trebuie re
cunoscut și aplaudat.
Aplauze, aplauze... Multe
feluri de aplauze auzim in
sălile de muzică : încuraja
toare, politicoase, rezerva
te, formale, ropote de" ap lăuze... însă aplauze-ex-

Cu alte cuvinte, un musical
tineresc — nu greșesc dacă
spun că este cel mai reușit
din literatura noastră de
gen, care de altfel nu nu
mără prea multe piese —
în care se cîntă, se dansea
ză, orchestrația cu sound
modern (deși folosește in
strumente clasice) nu de
vine povară vocilor, vocile
lansează șlagăre și teme
imediat fredonabile, în care
se reia un cunoscut „fapt
divers", (libretul lui Eugen
Rotaru, după ideea filmu
lui „Buletin de București",
dar rescris cu umor pentru
necesitățile genului de la
inventarea unor personaje
pină la cuplete). ...Este musicalul de succes „Exame
ne, examene"..., semnat de
Marius Țeicu (o mare ex
periență pentru un tînăr
compozitor !), este realiza
rea Operetei bucureștene
cu dansurile tematice su
gestiv imaginate de Victor
Vlase, în regia mobilă, fi
rească a lui George Zaharescu (în care actorii tre
buie să uite de schemele
rigide, de vorbirea teatra
lă și cîntarea în poziție de
„drepți"), este prilejul re
lansării, dacă se poate spu
ne, a unui mare talent mu
zical și actoricesc : Daniela
Diaconescu, într-un rol de
comedie, rol de caracter, pe
care cu Inteligență, talent
și farmec îl ferește de vul
garitate, jonglînd cu șarja,
ignorînd-o,
nealunecînd
nici o clipă spre ea, dim
potrivă țintind-o cu arma
autoironiei. Dar să nu ui
tăm debutul unui cuplu de
succes : Bianca Ionescu —
D. Trandafir (de mult se
aștepta un cuplu tînăr pa
scena Operetei !), jocul și
verva tinerelor actrițe Si

precupețesc nici un efori
pentru a fi la înălțimea
sarcinilor ce le revin.
Avîndu-i în frunte pe co
muniști, puternic mobili
zați de exemplul lor de
gind și faptă, mindri că
se instruiesc pe nave in
cea mai mare parte de
construcție
românească,
marinarii militari depun
eforturi susținute pentru
a duce la îndeplinire, la
o nouă cotă a calității,
superioară, toate sarcinile
cuprinse in Directiva co
mandantului suprem.
Au devenit fapte obiș
nuite calificativele maxi
me obținute la fiecare
categorie de pregătire, în
îndeplinirea tuturor mi
siunilor încredințate, în
întărirea ordinii și disci
plinei pe nave. An de an
sporește numărul unități
lor care obțin titlul de
frunte, al specialiștilor de
clasă, al militarilor de
frunte. Dintre colectivele
ostășești fruntașe se re
marcă în mod deosebit
cele unde lucrează căpi
tanul de rangul II Andrei
Melnic, căpitanul de ran
gul II Constantin Stanciu,
căpitanul de rangul III
Nicolae Postole, locote
nenta Dumitru Georges
cu, Dumitru Stănescu,
maiștrii militari loan Ma
rian, Mihai Pavlov și Do
rin Huțanu. Un posibil
palmares al succeselor
marinărești n-ar putea,
desigur, omite instituțiile
de învățămint ale mari
nei. Sub ochiul atent al
profesorilor, al mateloților retrași la țărm, se
formează schimbul de
mîine, tineri visind ne
mărginitul de. ape, deprinzind tainele unei me
serii frumoase, în folosul
apărării patriei, a pămân
tului nostru strămoșesc.
Sărbătorim Ziua mari
narilor, a celor ce străbat
mările și oceanele lumii
ca mesageri ai hărniciei
poporului nostru, ai ghi
dului de pace și priete
nie, a celor ce se instru
iesc pentru a deveni rnarinâri-ostași de nădejde.
Și cu acest prilej, gindurile și simțămintele lor
de
profundă
vibrație
patriotică se îndreap
tă către iubitul con
ducător
al
partidului
și
statului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a
cărui strălucită activitate
revoluționară sînt legate
toate marile împliniri ale
acestui glorios timp al
României socialiste.

Mihai RĂSICA

căpitan de rangul l|1

mina Ivan, Rodica Trulcă,
Margareta Niculescu, Lau
ra Niculescu, participarea
substanțială a lui Marian
Didu (compozitor șl dirijor
de talent), a lui Valentin
Gruescu. Nu a trecut neob
servat că și în cazul aces
tei premiere cadrul sceno
grafic lipsit de lumini, de
culori, de date tehnice pri
mare, a fost salvat de so
luțiile ingenioase ale arh.
C. Gheorghe ; și aici au
fost „lungimi" (vezi mbmentul zidarilor, al pretendenț.ilor) sau scheme știute
(cîntec-vis-cîntec) — dar
spectacolul este încă „crud",
de abia acum se verifică
reacția publicului șî inten
ția de a se elimina diri
mers „surplusul" este bine
venită.
...Spectacole tinerești, in
spirate, inteligent scrise,
cu un umor fin, ele
gant, bine dozat, care să
însemne destindere și act
de cultură, divertisment și
Muzică. ...Iată și un succes
de ultimă oră : premiera
estivală a Teatrului „Tănase" : „Boema, fericirea
mea". Pe scenă : probleme
etern umane, de la faptul
divers cotidian, cu care
ne-am obișnuit, la situațiilimită, de la comicul du
reros la șarja prietenească,
de la poanta acidă, subtilă
la metafora satirică, rafi
nată. Condeiul lui Mihai
Maximilian și de această
dată este în vervă,, muzicașlagăr a lui Vasile Veselovschi te cuprinde In ar
moniile ei grațioase și pa
sionante, ochii se bucură
de arabescurile dansante,
viu colorate, ale lui Cornel
Patrichi, remareînd limpe
zimea și tinerețea regiei Iui
Bițu Fălticineanu... Și cîte
nu se spun glumind, cîte
adevăruri nu se rostogolesc
în cuplete despre ano
timpul cărunt, despre iarba
rea a nerecunoștinței unor
copii, despre unde poata
duce ridicolul fanteziei...
Dar
totul .ar rămîne pe
hirtie dacă seară de seară
nu ar sui pe. scenă mari
actori de comedie, de re
vistă — „stelele" Boe
mei t
Inegalabila
Stela
Popescu — trecînd de la
momente de mare delica
tețe sufletească la reversul
dur, satiric cu verva-i inconfundabilă, cu toate ca
ratele excepționalului ei
talent : la fel. Alexan
dru Arșinel — cu umorul lui tonic, cu un
comic robust, reverberat
într-un larg ambitus, in
variate și excelent dozate
nuanțe interpretative, răspindind numai bună dis
poziție și
bucurie ; alături de ei — Corina Chiriac, nu
numai
vedetă
a muzicii ușoare
româ
nești, dar și talentată
cupletlstă. Trei nume într-o
pledoarie cîștigată pentru
tinerețea Boemei, pentru
valențele spectacolului de
revistă.

Smaranda OȚEANU

SCINTEIA — duminică 4 august 1985

PAGINA 5

Manifestări politico-educative și cultural-artistice consacrate

împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului
In organizarea Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R., la Casa de
cultură a sindicatelor din munici
piul SFINTU GHEORGHE a avut
loc o enjoționantă și instructivă întîlnire a fruntașilor întrecerii so
cialiste, Inventatorilor, inovatorilor
din întreprinderile și instituțiile ju
dețului.
întilnirea a fost precedată de
Inaugurarea aleii fruntașilor. In
ventatorilor, inovatorilor, amenaja
tă in parcul central al municipiu
lui reședință de județ. în cadrul
aleii, pe un șir de panouri, comi
tetele sindicale ale întreprinderilor,
instituțiilor au expus litografiile
și realizările celor mal destoinici
membri ai colectivelor de muncă
ale unităților economico-sociale
care și-au adus o contribuție im
portantă la realizarea sarcinilor în
credințate, la i'ezolvarea probleme
lor pe care le ridică înfăptuirea în
bune condiții a planului în profil
teritorial.
întilnirea a reunit fruntașii între
cerii socialiste, inventatori, inova
tori, precum și familiile lor. secre
tari ai organizațiilor de partid, pre
ședinți ai comitetelor de sindicat,
directori, secretari ai organizațiilor
U.T.C. și președinți ai comisiilor
de femei din întreprinderile și in
stituțiile din județ, activiști de
partid și de stat. La Intilnire s-a
reliefat că și județul Covasna, ală
turi de alte județe ale tării, a be
neficiat din plin de politica științi
fică a partidului, de repartizare
echitabilă a forțelor de pro
ducție, formulată de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al
IX-lea, și inclusă ca o componentă

organică in strategia revoluționară
a făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.
S-au trecut in revistă marile reali
zări obținute prin aplicarea con
secventă a acestei politici autentic
umaniste de oamenii muncii ro
mâni și maghiari din județul Co
vasna, în cele două decenii pe care
poporul nostru le numește cu
nesfîrșită venerație și
dragoste
Epoca Nicolae Ceaușescu. S-au
subliniat încă o dată sarcinile ce
revin in continuare unităților eco
nomice in lumina orientărilor defi
nite de secretarul general al parti
dului cu diferite ocazii, in realiza
rea exemplară a planului pe acest
an și pregătirea corespunzătoare a
înfăptuirii obiectivelor viitorului
cincinal, a hotărîrilor Congresului
al XHI-lea.
După intilnire, formații artistice
distinse în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României" au pre
zentat un spectacol în cinstea ceior
sărbătoriți. (Păijănos Maria, cores
pondentul „Scinteii").

La bibliotecile orășenești BECLEAN și NASAUD, precum și la
Casa de cultură a sindicatelor din
municipiul Bistrița au fost verni
sate, sub genericul : „20 de ani de
mari izbinzi socialiste".. cuprinză
toare expoziții de carte socialpolitică, la loc de frunte fiind
prezentate operele secretarului ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în întregul ju
deț Bistrița-Năsăud, în semn de
fierbinte omagiu adus iubitului con
ducător al partidului și statului
nostru, au loc, la cluburile de va
canță ale elevilor, expuneri cu

tema „Congresul al IX-lea al
P.C.R. — deschizătorul unor pers
pective luminoase națiunii româ
ne". Conținînd 160 lucrări de pictură
și grafică, dedicate în totalitate
aniversării a două decenii de la
Istoricul Congres al IX-lea al parti
dului, expoziția membrilor Asocia
ției artiștilor plastici amatori din
Republica
Socialistă
România,
găzduită de
Casa
orășenească
de cultură din Năsăud, se bucură
de afluența unui numeroș public.
Cu același deosebit interes din
partea
cinefililor
sînt' primite
ambele manifestări omagiale orga
nizate de întreprinderea județeană
de profil, lungmetrajele „Tinerețea
patriei, tinerețea noastră", „Al pa
triei erou intre eroi", precum și
alte filme grupate în ciclul „Figu
ra comunistului, a omului nou în
creația cinematografică româneas
că", urmate de expuneri și dezba
teri, desfășurate la cinematograful
„Dacia" din Bistrița, precum și la
alte 10 așezăminte de cultură să
tești. (Gheorghe Crișan, corespon
dentul „Scinteii").
La ALEXANDRIA, sub egida or
ganizației județene a Asociației ju
riștilor Teleorman, a avut loc un
simpozion cu tema „Congresul al
IX-lea al partidului — deschizător
al unei noi etape istorice in dez
voltarea socialistă și comunistă a
României". Cu acest prilej, au fost
evidențiate marile realizări obținu
te in anii Epocii Ceaușescu în
dezvoltarea economico-socială a ță
rii și a județului, contribuția hotâ.ritoare a secretarului general al
partidului la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a

României socialiste. Consiliul mu
nicipal de educație politică și cul
tură socialistă Turnu Măgurele a
Inițiat in aceste zile desfășurarea
unor manifestări artistice sub ge
nericul „Omagiu conducătorului
iubit" și un ciclu de expuneri șl
dezbateri „Opera teoretică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, funda
ment al politicii partidului de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism". (Stan
Ștefan, corespondentul „Scinteii"),
Municipiul Rtmnlcu Vîlcea, sta
țiunile balneo-climaterlce Căllmănești, Govora, Olănești șl Ocnele
Mari, precum șl Muzeul de etno
grafie și artă populară de la Bujoreni, județul VÎLCEA, au găz
duit cea de-a 17-a ediție a Festi
valului
folcloric
interjudețean
„Cîntecele Oltului", dedicat in acest an aniversării a două decenii
de ia Congresul al IX-lea al P.C.R.
La actuala ediție a acestei mani
festări, devenită tradițională, au
participat ansambluri de cîntece și
dansuri populare, soliști vocali și
instrumentiști, etnologi și folclo
riști din județele Covasna, Brașov,
Sibiu, Vilcea, Olt, Teleorman, pre
cum și din Argeș, Cluj șl Gorj.
în afara spectacolelor, prezenta
te pe scenele din stațiunile amin
tite, festivalul a inclus, în progra
mul său, la Rimnicu Vîlcea — sim
pozionul cu tema „Tradițiile revo
luționare — visuri împlinite ale
tineretului din România în anii
socialismului
șl, îndeosebi, in
Epoca Ceaușescu" și o expoziție de
carte intitulată „Tinerețe—Pace".

atare — așa cum sublinia secretarul
general al partidului — autoconducerca muncitorească, drepturile adu
nărilor generale, ale consiliilor oa
menilor muncii de a adopta hotăriri
in toate problemele privind planu
rile și activitatea economico-socială
trebuie să se imbine cu aplicarea
prevederilor planurilor naționale do
dezvoltare unitară. Sub nici o formă
nu se poate slăbi conducerea uni
tară a activității economico-sociale
pe baza planului unic, care trebuie
să îmbine interesele fiecărei unități,
ale fiecărui colectiv de oameni al
muncii cu interesele generale ale
societății noastre socialiste.
De aici rezultă că noul mecanism
economic, autoconducerea și autogestiunea muncitorească constituie
un instrument modern de gospodă
rire, de conducere eficientă a acti
vității unităților economice, care
îmbină interesele generale ale socie
tății, ale dezvoltării continue a avu
ției naționale cu interesele fiecărui
colectiv de oameni ai muncii. în nici
un caz, exercitarea prerogativelor
autoconducerii și autogestiunii nu
poate fi interpretată, așa cum se mai
întîmplă uneori, ca o libertate de
plină a unităților economice de a
gospodări și utiliza, după bunul plac,
bunurile materiale și fondurile în
credințate de societate spre admini
strare, de a cheltui banii poporului
fără a da socoteală societății. Aceas
ta înseamnă că organele de condu
cere colectivă din unitățile econo
mice nu pot lua decizii care să contravină legilor în vigoare, planului
național unic de dezvoltare econo
mico-socială, intereselor de ansam
blu ale economiei, care să genereze
fenomene și tendințe de risipă, de
indisciplină de plan și financiară. Pe
bună dreptate sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Raportul la
Congresul al XÎII-lea al P.C.R. :
„Dacă am renunța Ia principiul con
ducerii pe baza planului unic de
dezvoltare economico-socială, s-ar
produce, inevitabil, dezorganizarea
activității, ar apărea o serie de con
tradicții, cu repercusiuni grave asu
pra făuririi societății socialiste, a
dezvoltării patriei și ridicării nive
lului de trai material și spiritual al
poporului".
O funcție importantă a autocondu
cerii muncitorești și autogestiunii,
ca piloni de bază ai noului meca
nism economico-financiar, este aceea
de a armoniza contradicțiile de in
terese care pot să apară în procesul
îndeplinirii planului intre unitățile
economice, fie pe linie orizontală,
fie pe linie verticală, de a orienta
întreaga activitate a consiliilor oa
menilor muncii, a organelor de con
ducere colectivă spre găsirea celor
mai potrivite soluții pentru îndepli
nirea planului și gospodărirea cu
maximă eficiență a mijloacelor ma
teriale și financiare încredințate de
societate fiecărui colectiv spre ad
ministrare, adoptînd decizii1 temeinic
fundamentate, in deplin consens cu
programele de dezvoltare, cu intere
sele economiei naționale. Autopomia
economico-financiară
a unităților
economice, ca trăsătură definitorie a
autoconducerii muncitorești, se poa
te manifesta din plin în procesul de
elaborare și fundamentare a planu
lui, precum și in procesul de reali
zare a acestuia, prin luarea unei
game largi de decizii cu caracter
economic, social, politic, care țin de
competența unității respective. Li
mitarea autonomiei decurge din ne
cesitatea, obligativitatea respectării
stricte a sarcinilor de plan, a legi

lor in vigoare, precum și a decizii
lor forurilor ierarhice superioare.
Experiența ultimelor două decenii,
perioadă în care la anumitș inter
vale s-au adus îmbunătățiri, perfec
ționări sistemului de organizare și
conducere,,a economiei, a arătat-că
îndepărtarea deciziei de locul de
aplicare duce la scăderea calității
acesteia, la diminuarea simțului de
răspundere al consiliului oamenilor
muncii, al cadrelor de conducere, al
fiecărui om al muncii. Prin măsurile
de perfecționare adoptate in această
perioadă, mai ales ca urmare a in
troducerii autoconducerii muncito
rești, s-a asigurat cadrul optim ne
cesar ca decizia să fie luată acolo
unde se cunosc cel mai bine lucru
rile, acolo unde se hotărăște soarta
realizării planului, cu participarea
nemijlocită a celor chemați să îl
înfăptuiască, aceasta fiind una din
căile importante menite să contri
buie la sporirea eficienței hotărîrilor
adoptate, să îmbunătățească calita
tea conducerii economice.
îmbunătățirea substanțială a calinâții deciziei — cerință de bază a
noului mecanism economico-finan
ciar — nu se realizează de la sine ;
la„realizarea, acestui obiectiv trebuie
să concure toți factorii de răspun
dere, de la verigile de jos pinâ la
ministere, organe centrale de sinte
ză. Acest lucru este firesc întrucît
în economia noastră socialistă con
ducerea la nivel macroeconomic și
microeconomic se impletește strins,
sc interferează și se condiționează
reciproc, iar în majoritatea decizii
lor unităților economice se reflectă
și calitatea deciziilor verigilor ierar
hice superioare. în acest context,
este evident că organele centrale,
prin activitatea lor, prin modul in
care iși îndeplinesc atribuțiile și
competențele ce le revin, pot și tre
buie să stimuleze inițiativa și răs
punderea colectivelor unităților eco
nomice in valorificarea superioară a
mijloacelor materiale și financiare
puse la dispoziție de societate spre
administrare, în realizarea sarcinilor
de plan, în aplicarea fermă a princi
piilor noului mecanism economicofinanciar, ale autoconducerii și auto
gestiunii economice. De aceea, pen
tru orice activitate economică neco
respunzătoare răspunderea revine
atit întreprinderii respective, cit și
forurilor ierarhice superioare. în
concepția partidului nostru, a secre
tarului său general, aparatul de
stat acționează nu in afara vieții
economice, ci din interiorul ei și
este direct implicat, intr-un fel sau
altul, în toate deciziile economice,
poartă răspunderea nemijlocită pen
tru toate neajunsurile care se con
stată în domeniul său de activitate.
Eficiența aparatului de stat, a minis
terelor, centralelor poate fi aprecia
tă numai in funcție de rezultatele
unităților economice subordonate, da
modul in care acestea iși îndepli
nesc sarcinile de plan.
în activitatea practică se tntîlnesc
situații cind anumite consilii ale oa
menilor muncii, birourile lor execu
tive iau decizii insuficient funda
mentate sau care vin în contradicție
cu reglementările legale in vigoare.
Uneori, din motive de „operativi
tate", cadrele de conducere iau deci
zii „după ureche", fără o analiză
prealabilă, fără să consulte organele
de conducere colectivă, fără să se
consulte cu specialiștii, care nu duc
la rezultatele scontate și, mai mult
decit atit, pot chiar agrava șl com
plica soluționarea unei probleme sau
a alteia. A trata cu superficialitate și
ușurință calitatea deciziei Înseamnă

a intra in contradicție cu principiile
noului mecanism economico-financiar, a
subaprecia avantajele pe
pare le oferă cadrul larg democratic
creat pentru îmbunătățirea calității
deciziei. Totodată, pentru a se putea
lua decizii corespunzătoare, capabile
să soluționeze operativ, în sensul
dorit,, problemele respective, sînt
necesare cadre competente, cu o
temeinică
pregătire tehnico-economică, cu cunoștințe profunde în
domeniul științei conducerii. Țara
noastră dispune în prezent da
un mare număr de cadre tehnice
și economice bine pregătite în
domeniul conducerii. Dar în actîvitatea practică de conducere, nu in
toate situațiile se asigură o partici
pare efectivă a celor mai competente
cadre la luarea deciziilor ; alteori se
subapreciază dportul cadrelor econo
mice la fundamentarea
economică
a deciziilor, mai ales a celor de
natură tehnică.
Se știe că decizia pentru a fi opti
mă, rațională, eficientă, varianta
cea mai bună din multitudinea de
soluții posibile trebuie să se înteme
ieze pe cunoașterea temeinică a le
gităților producției și formelor sale
de manifestare pînă in cele mai
mici detalii, pe cerințele progresului
tehnico-științific contemporan, pe
mecanismul obiectiv al legilor eco
nomice. Practica de a se elabora
mai multe variante de decizii pen
tru soluționarea aceleiași probleme,
pentru a se oferi organului de con
ducere colectivă, consiliul oameni
lor muncii, posibilitatea de a alege
pe cea mai eficientă, ciștigă insă
greu teren intr-un șir de unități
economice. Or, trebuie să fie clar
pentru cadrele de conducere că de
cizia reprezintă in ultimă instanță
esența întregii activități de condu
cere, iar competența este condiția
primordială pentru adoptarea de de
cizii de înaltă calitate. Totodată, in
luarea unei decizii eficiente trebuie
să se,țină seama nu numai de situa
ția existentă in momentul respectiv,
ci și de efectele posibile ale acesteia
in viitor. Aceasta presupune ca la
luarea oricărei decizii să se aibă în
vedere ca aceasta să nu contravînă
deciziilor care vor urma, ci, dimpo
trivă, să le pregătească, să asigure
competitivitatea crescîndă a produ
selor unităților respective in per
spectivă, sporirea continuă a efici
enței economice. în fond, calitatea
deciziei se reflectă in rezultatele
financiare aie fiecărei unități, in in
dicatorii de eficiență, în modul in
care se asigură realizarea tuturor
sarcinilor de pian, constituirea fon
durilor proprii și autofinanțarea.
După cum a subliniat tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
la
plenara
comună a Consiliului Național al
Oamenilor Muncii și a Consiliului
Suprem al Dezvoltării Economice și
Sociale, există toate condițiile pen
tru ca „fiecare unitate economică și
socială să devină in domeniul său o
redută, o forță prin care să nu
poată pătrunde lipsurile și care să
contribuie Ia dezvoltarea întregului,
a societății noastre socialiste". Esen
țial este ca fiecare consiliu de
conducere, adunare generală a oa
menilor muncii să-și exercite cu cea
mai mare răspundere atribuțiile
încredințate, asțfel incit, prin deci
ziile pe care le iau și prin Înfăp
tuirea lor neabătută In practică, ele
să fie realmente organul de planifi
care, de conducere a activității economico-sociaie, de realizare a unei
eficiențe economice mereu mai ridi
cate in fiecare unitate.

Șl POPULARE bourkina faso

pe harta țării
Constructorii
din
cadrul
Centralei
de antrepriză
ge
nerală pentru construcții hidro
tehnice Constanța obțin zi de
zi succese in realizarea noului
Canal Poarta Albă — Midia —
Năvodari. Astfel, pe una din
cele două artere terminus ale
noi! magistrale de apă, el au
început lucrările de amenajare
a portului Luminița, amplasat
pe malul nordic al lacului Tașaul, care va avea In final o
capacitate de trafic de peste 12,5
milioane tone anual. Noul port
va fi folosit la transportul pe
canal al calcarului din cariera
Luminița spre Combinatul de
lianți și azbociment de la Med
gidia și va avea tn perimetrul
său cheiuri In lungime de pesta
1 000 metri, dotate cu macarale
și poduri rulante pentru efec
tuarea operațiunilor de Încăr
care. Constructorii au început
lucrările la acest obiectiv final
al canalului prin efectuarea operațiunilor de tnfigere a co
loanelor viitoarelor cheiuri șl
de umpluturi
pentru crearea
platformelor operaționale. La
intrarea în noul port se execută
tn prezent lucrările de dragaje
ale șenalulul navigabil lung de
4,5 km, care străbate lacul Tașaul și se construiește digul de
limitare a acestuia tn lungime
de 5 kilometri. (George Mib&escu, corespondentul „Scin
teii").

INFORMAȚI! SPORTIVE

Cum se asigură calitatea deciziei
(Urmare din pag. I)

ZIUA NAȚIONALA a republicii democratice

Un nou port

TENIS : România — Egipt 3—0
Azi, ultimele meciuri de simplu
Meciul de tenis dintre echipele
României și Egiptului, contînd pen
tru
semifinalele grupei A (zona
europeană) a competiției
interna
ționale de tenis „Cupa Davis", a
continuat sîmbătă la arena „Pro
gresul" din Capitală .cu partida de
dublu, tn care cuplul Florin Segărceanu—Andrei
Dirzu a invins cu
6—3, 3—6, 6—3, 6—3 perechea Tarek
El Saka—Ahmed El Mehelmy. Par
tida, de un bun ni vel. tehnic și spec
tacular, a durat două ore și jumătate.

Scorul general al meciului a de
venit astfel 3—0 in * favoarea ju
cătorilor noștri, asigurind califi
carea echipei
României in finala
grupei, in care urmează să intilnească pe. învingătoare» meciului
Monaco—Danemarca.
Astăzi, de la ora 13,30, sint pro
gramate ultimele două partide de
simplu : Florin Segărceanu—Ahmed
El Mehelmy și Andrei Dirzu—Tarek
El Saka.

FOTBAL : Astăzi începe campionatul național
Astăzi Începe o nouă ediție a celei
mai populare competiții sportive din
țară — campionatul de fotbal al di
viziei A. Se impune ca întrecerea
celor mai bune echipe ale noastre
să evolueze in fiecare etapă, la fie
care partidă
sub semnul creșterii
radicale a exigenței față de calitatea
jocului de fotbal. Aceasta înseamnă
ca toate cluburile, toți tehnicienii și
toți jucătorii să pregătească meciu
rile respective cu responsabilitate,
intr-un climat dc muncă perseve
rentă, ordine și disciplină, iar pa
terenurile divizionare
partidele să
se desfășoare in deplină corectitudi
ne sportivă, conform regulamentului
dc joc internațional și prevederi
lor regulamentului F.R.F. de orga
nizare a activității fotbalistice in
terne.
De asemenea, organizatorii
fiecărui meci din divizia A trebuie
să asigure ordinea și sportivitatea
în tribunele stadioanelor, astfel ca
întrecerile de fotbal să fie adevărate
spectacole publice, manifestări plă
cute de petrecere a timpului liber
și de recreare pentru numeroșii oa
meni ai muncii
amatori de sport.
Campionatul care începe astăzi are
obligația prioritară de a fi baza de
susținere a echipei noastre reprezen
tative, de a o ajuta pe aceasta
prin calitatea jocurilor, prin mun
că, ordine și disciplină la toate
cluburile ' divizionare — să îndepli
nească obiectivul principal al fotba
lului național,\calificarca Ia turneul
final al competiției mondiale. Cam
pionatul primei divizii are, de ase
menea, datoria să sprijine creșterea
puterii de joc a celor patru repre
zentante in cupele europene ,interciuburi — Steaua, Dinamo, Sportul
studențesc și Universitatea Craiova
— prin ambianța cea mai sportivă șl
mai plină de emulație la fiecare
partidă a competiției interne.
Dorind deplin succes campionatu
lui național, tuturor celor 18 compe
titoare, prezentăm în continuare

meciurile primei etape, intre paran
teze așezind numele antrenorilor,
principali
ai
echipelor : Steaua
(Emmerich Jenei) — Corvinul (Ion
Ionescu), S.C. Bacău (D. NiculaeNicușor) — Dinamo (Constantin
Cernăianu),
Sportul
studențesc
(Constantin Ardeleanul — F.C.
Bihor (Victor Stănculescu), Victoria
(Ion Nunweiler) — Universitatea
Craiova (Mircea Radulescu), Petro
lul (Petre Dragomir) — Gloria (Con
stantin Gheorghe), A.S.A. (loan
Czako) — F.C. Argeș (Florin Halagian), Chimia (Marcel Pigulea) —
Politehnica Timișoara (lori Dumitru),
Universitatea Cluj-Napoca (Remus
Vlad) — Rapid (Nicolae Lupescu),
F.C. Olt (Ion Oblemenco) — F.C.M.
Brașov (Marcel Goran), Meciurile
vor incepe la ora 18.

★

MIIne, echipa reprezentativă A va
pleca la Moscova, unde miercuri, 7
august, va susține un meci amical
cu echipa U.R.S.S. Jocul va avea loc
la stadionul Lujniki, incepind de la
ora 18 (ora României).

ATLETISM
La Jocurile balcanice de atletism
de la Stara Zagora, după pri
ma zi,
în concursul masculin
conduce echipa României cu 42
puncte, urmată de Bulgaria 37 puncr
te, Grecia 35 puncte, Iugoslavia 30
puncte. La feminin, pe primul loc se
află selecționata Bulgariei cu 71
puncte, urmată de România 62 punc
te, Iugoslavia 39 puncte, Grecia 29
puncte. Amintim că dintre sportivii
români s-au remarcat în prima zi
a competiției
discobola Florența
Crăciunescu, care a stabilit un nou
record național și balcanic cu per
formanța de 69,50 m, Petru Drăgoescu învingător Ia 800 m cu 1’48”
69/100, Mitica Junghiatu victorioasă
la 800 m în 2’01”48/100.

BOX : Rezultate bune ale tinerilor pugiliști români
Pugiliștil din lotul reprezentativ
care se pregătesc în vederea campio
natelor mondiale ds box pentru ti
neret, programate la București, intra
1 și 8 septembrie, au participat in
ultima vreme la două turnee impor
tante, obținînd rezultate bune. Ast
fel, nouă boxeri, conduși de an
trenorii Eustațiu Mărgărit și Emil
Popa, au concurat la Ulan-Bator, la
turneul „Prietenia", turneu care
grupează anual cei mai puternici
tineri pugiliști din țările socialiste,
în acest ansamblu de valoare, cinci
dintre reprezentanții noștri au intrat
in finalele categoriilor respective :
Dumitru Beșliu — 75 kg, Ștefan
Drișcu — 67 kg, Gianl Gogol — 60
kg, Ion Pal — 63,5 kg și Ilie Corbu
— 91 kg. Dintre aceștia, Dumitru
Beșliu (Metalul Drobeta — Steaua)
și Ștefan Drișcu (Farul) au cucerit
medaliile de aur ale categoriilor mij

locie și semimijlocie. Bilanțul pugiliștilor noștri . la Ulan-Bator : 2
medalii de aur, 3 de argint, 2 de
bronz.
în același timp, la turneul inter
național de la Balaton alt grup ds
opt tineri pugiliști, conduși de an
trenorul Relu Auraș, s-a distins prin
cîștigarea a 3 medalii de aur, 2 de
argint și 2 de bronz. Medaliile de
aur au fost obținute de Daniel Măeran — 57 kg, Marcel Tudoriu — 51
kg și Ivan Lavrente — 54 kg, iar
cele de argint de Iorgu Caraman —
63,5 kg și Vasile Damian — 81 kg.
Ceilalți boxeri din lotul reprezenta
tiv de tineret susțin astăzi la Me
diaș a doua serie de meciuri ami
cale in compania pugiliștilor egipteni
din formația Port-Said.

Rubrică realizată de

Excelenței Sale Căpitan THOMAS SANKARA
Președintele Consiliului Național al Revoluției,
Președintele Burkinei Faso,
Șef al Guvernului

Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă adresez calde feli
citări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, pro
gres și prosperitate poporului prieten din Burkina Faso.
Exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor conve
nite împreună cu ocazia vizitei dumneavoastră in România, raporturile de
prietenie și cooperare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai
largă, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, independenței națio
nale, înțelegerii și colaborării între toate națiunile lumii.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

La S ■ august, poporul Republicii
Democratice șl Populare Bourkina
Faso sărbătorește împlinirea unui
sfert de veac de la proclamarea
independentei țării sale.
Stat situat în inima Africii occi
dentale, Bourkina Faso are o su
prafață de 274 200 kmp și o popu
lație de 6 550 000 locuitori, care sa
ocupă în proporție de 90 la sută
cu agricultura și creșterea anima
lelor ; se cultivă mei, sorg, po
rumb, arahide, bumbac. In anii
care au trecut de la proclamarea
independenței, poporul tinerel re
publici a depus eforturi susținute
pentru valorificarea resurselor na
ționale în folosul propriu, dar
moștenirea nefastă a perioadei de
dominație colonială și seceta dezas
truoasă din Sahel au constituit
obstacole deosebit de grele în ca
lea realizării acestui obiectiv.
O etapă cu totul nouă în viața
țării a început o dată cu preluarea
puterii ■ de către actualele autori
tăți. Guvernul instalat în urmă cu
doi ani a adoptat un șir de măsuri
menite să schimbe vechile struc
turi anacronice și să accelereze
ritmul dezvoltării economico-sociale. Astfel, la 4 august 1984, pa
baza unui decret, numele țării a
fost schimbat din Volta Superioară
în acela de Republica Democratică
și Populară Bourkina Faso. în același timp, s-a trecut la construi

11,50 Telex
11,35 Lumea
copiilor
12,40 Din cununa cinteculul romanesc
(color).
La
poarta
sărutului.
Muzică populară.
13,00 Album duminical (partial color).
14,45 însemne ale unui timp eroic
(color) ® Cu tricolorul la catarg.
Reportaj de Ziua Marinei Republi
cii Socialiste România.
15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal
19,25 Țara mea azi. Epoca Ceaușescu.
Noi, generația luminii.
Reportaj
realizat la Lupeni.
18,43 Cîntarea României (color). De pe
marea scena a țârii,
pe
micul

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 4 august, ora 20—7 august,
ora 20. în (ară : Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul variabil. Vor cădea
averse locale de ploaie, însoțite de
descărcări electrice în zonele din nordvest, precum șl în regiunile de deal șl

cinema
• Cei mal frumoși 20 do ani — Epoca
Nicolae Ceaușescu :
TIMPURI NOI
(15 61 10) — 17,45 ; 20. DRUMUL SĂRII
(31 2315)
—
17 ;
19.
VIITORUL
(10 67 40) — 17,15 ; 19.
• Nemuritorii :
TIMPURI
NOI
(15 61 10) — 0 ; 11 ; 13,15 ; 15,30.
• Buletin de București :
DRUMUL
SĂRII (3128 13) - 15.
• Ziua Z :
VIITORUL
(10 67 40) —
15.
• Pas în doi : CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,3U; 15,45; 18;
20,15.
0 Declarație de dragoste : CIULEȘTI
(17 55 46) — 9 ; 11,15; 13,30;
15,45;
18 ; 20. TOMIS (21 49 46) — 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17,15 ; 19,30 ; la grădină — 21.
0 Revanșa :
FLACARA (20 33 40) —
15 ; 17 ; 19.
0 Secretul
lui
Bachus j
ARTA
(21 31 86) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ;
18 ; 20.
0 Ciuleandra ;
UNION
(13 49 04) —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,4-5 ; 18 ; 20,15.
O Un suris în plină vară : MUNCA
(21 50 97) — 15 ; 17 ; 19.
© Masca de
argint :
FERENTARI
(80 49 85) — 15 ;
17 ; 19.
PACEA
(71 30 85) — 14.30 ; 16,45 ; 19.
0 Darclăe : PROGRESUL (23 94 10) —
15 ; 17,15 ; 19,30.
0 Vrăjitorul din Oz
— 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17, Așteptînd un tren — 19 :
DOINA (16 35 38).
0 Legenda
călărețului
singuratic :
STUDIO
(59 53 15)
— 9,30;
11,30;
13,30 ; 15,30 ; 17,30 ; 19.30.
0 Secretul
Apolloniel :
LUMINA
(14 74 16) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17.45 ;
20.
® Paloș
contra Paloș î
FAVORIT
(45 31 70) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,15 ;
19,30. AURORA (35 04 66) — 9 ; 11,15;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
0 «Joe
Limonadă î
FEROVIAR
(50 51 40) — 9 ; 11 ; 13 î 15 : 17 ; 19, ia
grădina — 21. MELODIA (11 13 49) 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20. GLO
RIA
(47 46 75) — 9 ; 11,15;
13,30;
15,45 ; 18 ; 20.
© Toată
lumea ride, cîntă șl dan
sează : COTROCENI (49 48 48) — 15 ;
17 ; 19.

rea de noi baraje șl .extinderea
suprafețelor irigate pentru a se
anula efectele secetei, la realizarea
unor obiective • economice de im
portanță locală, la construirea de
artere feroviare, cea mai impor
tantă fiind calea ferată Ouagadou
gou — Tambo, cu o lungime de 340
km, care va permite sporirea ex
tracției și a exportului de mangan
din principalul centru minier al
țării.
în spiritul politicii sale de soli
daritate cu popoarele africane, cu
toate popoarele care au pășit pe
calea dezvoltării de sine stătătoa
re, poporul român. urmărește cu
simpatie eforturile depuse de tînărul stat pe calea făuririi unei vieți
noi. între Republica Socialistă
România și Republica Democratică
și Populară Bourkina Faso s-au
statornicit relații de prietenie și
colaborare, care cunosc un curs
ascendent. Un moment de cea mai
mare însemnătate în evoluția rela
țiilor bilaterale l-au constituit
convorbirile de la București, din
iulie
1984, dintre președintele
Nicolae Ceaușescu șl președintele
Thomas Sankara. Declarația co
mună, celelalte documente semna
te cu acel prilej au deschis ample
perspective conlucrării dintre cele
două țări, in avantajul reciproc, al
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

ecran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii șl
Educației Socialiste șl cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Buzău.
20,25 Film artistic (color). Combina
ția.
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.
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20,00 Telejurnal
O
în
întîmplnarea
marii sărbători
20,20 Orizont tehnico-științific.
20,40 Tezaur folcloric
(color). Nunta
la români — popas în Oaș
21,00 Roman foileton (color). „Bach
.
*
Premieră pe țară. Coproducție a
televiziunilor din R.D.G. și R.P.
Ungară.
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.
de munte. Izolat, condiții de produ
cere a grindinei. Vintul va sufla slab
pînă la moderat, cu intensificări de
scurtă durată, predomlnind din sec
torul vestic, îndeosebi în zona da
munte. Temperaturile minime vor fi
cuprinse intre 6 și 16 grade, iar cele
maxime intre 22 și 32 de grade, local
mai ridicate. In București : Vreme
schimbătoare, cu cerul variabil, favo
rabil aversei de ploaie, Vint slab pînă
la moderat. Temperaturile minime vor
oscila intre 15 și 17 grade, iar cela
maxime între 26 și 29 de grade.

0 Timpul dorințelor : FLOREASCA
(33 29 71) - 9 ; 11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ;
20.
0 Doctorițele : VOLGA (79 71 26) —
9 ; 1J ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
.
,
0 Doi sub o
umbrelă :
MIORIȚA
(14 27 14) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
0 Cursa infernală : PATRIA (11 86 25)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9 ; 11 ; 13 ;
15,15 ;
17,30 ;
19,45.
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18;
20. FLAMURA (85 77 12) — 9 ; 11 ; 13 ;
15,15 ; 17,30 ; 19,45.
0 Yankeii:
SCALA (11 03 72) — 9;
12 ; 1G ; 19.
© Marea
cursă :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9 ; 12 ; 15,30 ; 18,30.
© Dragoste și pălăvrăgeli : CAPITOL
(16 29 17) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,43 ; 18;
20,15. la grădină — 21.
0 Iubirea are multe fețe : FESTIVAL
(15 63 84) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
© Atenție la Pană de Vultur : VIC
TORIA (16 28 79) — 9 ; 11,15; 13,30:
15,45 ; 18 ; 20. DACIA (50 35 94) — 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
0 Superman : GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 12; 16; 19.
LIRA
(317171) —
15.30 ; 19, la grădină — 21. COSMOS
(27 54 95) — 9 ; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Febra aurului : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15 ; 17,15 ; 19,30.
© Ciinele
electronic :
POPULAR
(35 15 17) — 15 ; 17 ; 19.

teatre
© Teatrul Mic (14 70 81, In rotonda
scriitorilor din Cișmigiu) : Spectaco
lul de Sunet și lumină : Ev de lumi
nă, Ev de eroism — 21.
© Teatrul de comedie
(16 64 60, Ia
sala Majestic) : Avea două pistoale
cu ochi albi și negri — 19,30.
© Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tănase
*
(Grădina
Boema, 15 56 78) : Boema,
bucuria mea — 17 ;
20.
(Grădina
Cărăbuș) : Mondo
Melody — 19,30.
(Grădina de vară Herăstrău) : Co
rina — 19.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Cum se cuceresc femeile — 11.
Se
caută o stea — 18,30.

Valeriu MIRONESCU

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
® BACTERII ÎMPOTRIVA PO
LUĂRII. Specialiști ai Institutului de bio-

4

tehnologie din Zagreb au elaborat o teh
nologie de purificare, cu ajutorul bacteri
ilor, a apelor reziduale conținind substanțe
toxice. Noua metodă va fi aplicată încă in
cursul acestui an in secția de producere a
fenolului, de la uzina chimică din locali
tate. în timp ce compușii fenolului sint
foarte greu de îndepărtat prin folosirea
tehnologiilor clasice, bacteriile ii „digeră"
cu ușurință, tn cantități mari. Experimen
tele au demonstrat că bacteriile se pot
„hrăni" nu numai cu fenol, dar și cu alte
substanțe toxice, relatează publicația „Iugoslavskie Novosti".

® „BANCĂ DEDATE”.1" cur!"dorice fermier din Anglia va putea recurge la
serviciile unui „sistem-expert", supranumit
„Consilier", realizat de Institutul „Plant
Protection", care poate fi consultat de la
distanță, cu ajutorul unui calculator perso-

nai, prevăzut cu ecran propriu, sau branșat
la un televizor obișnuit. 'Pentru Început,
„banca de date" astfel accesibilă va oferi
lămuriri si recomandări privind doar „bo
lile" griului provocate de ciuperci, ea urmind să se îmbogățească Insă și cu ba
gajul de cunoștințe necesare tn ce privește
combaterea dăunătorilor la orz, sfeclă de
zahăr șl cartofi. „Sistemui-expert" va an
gaja un adevărat dialog cu fermierii, cerind
date privitoare la apariția și răspîndirea
dăunătorilor, compoziția solului, culturile
precedente, condițiile climatice etc. în con
tinuare, el oferă răspunsuri, estimind
posibilele repercusiuni asupra recoltelor,
recomandînd tratamentele adecvate, pe bază
de fungicide, insecticide și de alte produsa
chimice aflate pe piață, precizind, inclusiv,
costul total al măsurilor de adoptat. Tot
odată, „sistemui-expert" memorează datele
ce i-au fost furnizata despre fiecare te
ren tn parte, puțind folosi Informațiile
in cazul unor ulterioara „consultații
licitate de fermieri.

0 „VÎNĂTQARE”

ACUSTICA

DE OMIZI
unu* fermier american
din statul New York și-a cumpărat un corn
de vînătoare pentru a anunța cu ajutorul
lui că masa este servită. Cind l-a folosit
pentru prima oară, din arțarii aflați in ju
rul casei eu căzut, ca o grindină, sute da
omizi. După această intimplare. soțul ei a
hotărit să verifice fenomenul intr-o livadă
atacată, de asemenea, de omizi. Rezultatele
au întrecut toate așteptările : în decurs de
trei ore, au fost curățați de dăunători, cu
ajutorul cornului de vinătoare, toți pomii.
Soții Martin au comunicat neașteptata lor
descoperire Academiei agricole a statului,
în prezent, biologi si acusticieni fac expe
riențe comune pentru a elucida mecanismul
de acțiune a undelor sonore asupra omizllor, iar apoi pentru a realiza un generator acustic destinat in mod special combaterii dăunătorilor.

® CONDUCTE
Pină

la sfîrșitul acestui

DIN STICLA.
circa 43 mi!

de apartamente din R. D. Germană vor fi
aprovizionate cu apă caldă prin țevi da
sticlă. Fabrica de sticlă tehnică din Ilme
nau va pune la dispoziția constructorilor
120 kilometri da asemenea țevi, care vor
permită o reducere considerabilă a cheltu
ielilor de construcții, dat fiind faptul că
sticla nu este afectată de coroziune și are
deci o durată de „viață" mal lungă. Se
știe că apa caldă corodează conductele me
talice, pină și țevile din oțel galvanizat,
care trebuie Înlocuite destul de frecvent.
Testele efectuate cu țevi de sticlă, in
cepind din 1981, au demonstrat că „lon
gevitatea" lor este de trei pînă la cinci
ori mai mare decit a celor convenționale,
Ele Impun tnsă o atenție deosebită la
montaj, tn prezent, sa tac experimentări
tn vederea utilizării de conducte din sticlă
»i la irigarea unor culturi agricole.

® CAPTATOARE SOLARE CI
LINDRICE. In Franța, a fost realizat un
original tip de captator solar alcătuit din-

tr-un tub ds sticlă, tn interiorul căruia so

creează vid. Deși mai scump decit cap
tatorul uzual plan, captatorul tubular este
mult mai eficace. Un număr de 203 ase
menea noi captatoare au fost instalate, ex
perimental, la o fabrică de conserve din
această țară, unde energia solară astfel
captată a permis economisirea a 25 de tone
combustibil convențional intr-un singur an.

® VIN DEZALCOOLIZAT. so
cialiști elvețieni au pus la punct rețeta de
obținere a unui vin fără alcool, ai cărui
„buchet" nu diferă cu nimic de al vinuri
lor de calitate. Ce-i drept, vinuri nealco
olice se fabricau de mai multă vreme în
Italia, R.F.G. și S.U.A., dar prezentau gust
și miros modificat față, de vinurile natu
rale. Licoarea produsă de specialiștii elve
țieni se obține prin extragerea aromei și
a gustului original din vinuri autentice,
care sint reintroduse apoi într-o varietate
de vin nealcoolic. Noul vin este destinat
persoanelor cărora, din motive de sănătate,

le slnt contraindicate vinurile obișnuite
sau care prezintă fenomene de intoleranță
la alcool.

® CIUPERCI CARNIVORE. Intr-un articol publicat in revista „Science",
doi micologi canadieni au descris modul
în care una din ciupercile cele mai sucu
lente, pleurotus, capturează și se hrănește
cu viermi de pămînt. La cîteva minute
după ce intră in contact cu ciuperca, vier
mii sînt paralizați, pentru ca, in conti
nuare, din ciupercă să se desprindă rapid
citeva filamente subțiri care, pătrunzind
in vierme, ii golesc de substanța vie. O
altă ciupercă, denumită popular „coadă
de cline", capturează viermii- cu un clei
special. Datorită unor celule adezive, ciu
perca imobilizează victima, care este apoi
„aspirată", tot cu ajutorul unor filamente
subțiri. De fapt, ca urmare a cercetărilor
întreprinse de cei doi oameni de știință
canadieni, la „inventarul" ciupercilor car
nivore cunoscute s-au adăugat, în total,
27 de noi varietăți.

ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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BELGRAD: în pregătirea

„Epoca Ceausescu", o epocă de exceptional aviot
pentru România socialistă

Congresului U.C.I.
BELGRAD 3 (Agerpres). — In ca
pitala Iugoslaviei au fost date pu
blicității documentul intitulat „Plat
forma pentru pregătirea Congresului
U.C.I." și un apel adresat comuniș
tilor de Prezidiul C.C. al U.C.I.
Platforma — relatează agenția
Taniug — cuprinde capitole refe
ritoare la dezvoltarea generală a
țării, a relațiilor sociale și economice,
funcționarea sistemului politic, uni
tatea de idei și acțiune in cadrul
U.C.I., precum și la pozițiile U.C.I.
in probleme internaționale și
în
legătură cu situația din mișcarea
muncitorească internațională.
în capitolul consacrat dezvoltării
relațiilor sociale și economice este
reafirmată necesitatea accelerării
realizării programului de stabilizare
economică pe termen lung, singura
cale pentru depășirea actualelor
probleme economice. Platforma rei
terează angajamentele strategice ale
U.C.I. și definește căile pentru
transpunerea lor în viață.
Apelul Prezidiului C.C. al U.C.I.
cere tuturor comuniștilor să-și in
tensifice eforturile pentru realizarea
unității de acțiune depline în indeplinirea obiectivelor fundamentale
ale U.C.I.

Relatări, comentarii^ aprecieri ale mijloacelor de informare de peste hotare
Sărbătorirea a două decenii de la istoricul
Congres al IX-lea al Partidului
Comunist
Român și de la alegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secre
tar general al partidului, drumul ascendent
parcurs de România în ultimele două decenii,
Informînd pe larg despre lucră
rile Plenarei C.C. al P.C.R. și a
activului central de partid con
sacrate împlinirii a 20 de ani de
la Congresul al IX-lea al partidu
lui și de la alegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în funcția de
secretar
general al partidului,
ziarul belgian „LE DRAPEAU
ROUGE", organul P. C. din Bel
gia, _ publică o relatare a cuvîntării rostite de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Este subliniată
chemarea adresată în cuvîntare de
a se face totul, pînă nu este prea
tîrziu, pentru ca, prin acțiuni în
drăznețe, să se determine schimba
rea cursului evenimentelor spre o
politică de destindere, de colabora
re și pace. Menționînd apoi apre
cierea șefului statului român că
problema fundamentală a epocii
noastre este aceea a opririi cursei
înarmărilor și militarizării Cosmo
sului, ziarul evidențiază propune
rea ca țările socialiste membre ale
Tratatului de la Varșovia să trea
că la reducerea unilaterală a
cheltuielilor militare și a efectivu
lui trupelor cu 10—15 la sută, mă
sură care nu ar afecta cu nimic
forța de apărare a țărilor socia
liste și ar avea o mare însemnăta
te politică, exercitind o influență
puternică pentru a determina
și țările, capitaliste — îndeosebi
cele din N.A.T.O. — să adopte o
poziție corespunzătoare. Ziarul pre
zintă, în încheiere, opinia din
cuvintare referitoare la dezvol
tarea relațiilor României cu toa
te statele socialiste, subliniind aprecierea făcută de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în sensul că
politica țării noastre de relații
cu toate statele socialiste a fost pe
deplin justă.
Relatind despre sărbătorirea a
două decenii de la Congresul al
IX-lea al partidului, presa elenă
Înserează articole consacrate pro
punerii formulate de președintele
României cu privire la reducerea
cheltuielilor militare și a efectivu
lui forțelor armate. Astfel, ziarul
„ELEFTHEROS TYPOS", sub titlul
„Să se pună capăt cursei înarmă
rilor înainte de a fi prea tîrziu",
subliniază „apelul la rațiune" pe
care șeful statului român l-a adre
sat constant in ultimii ani in ve
derea opririi cursei înarmărilor și
a trecerii la măsuri concrete de
dezarmare. Ziarul subliniază ca de
osebit de semnificativă propunerea
de reducere cu 10—15 la sulă a
cheltuielilor militare. Materiale re
feritoare Ia aceste importante_ ini
țiative ale președintelui României
au apărut și în cotidianul „ELLINIKOS VORRAS", care relevă. în
titlu, că „președintele Ceaușescu
insistă asupra reducerii cheltuieli
lor militare", precum și în ziarul
de
limbă
engleză
„ATHENS
NEWS", care, încă din titlu, scoate
în evidență „apelul președintelui
Ceaușescu Ia reducerea unilaterală
a forțelor armate".
La rîndul său. cotidianul italian
„CORRIERE DELLA SERA" scoa
te în evidență sublinierea pre
ședintelui României că actuala sij
tuație necesită o acțiune înțeleaptă
pentru a fi depășită tensiunea existentă între Est și Vest. Totoda
tă, se relevă propunerea ca țările
socialiste membre ale Tratatului de
la Varșovia să treacă la reducerea
unilaterală, cu 10—15 la sută, a
cheltuielilor militare și a efectivu
lui forțelor armate. Ziarul preci
zează că — așa cum a afirmat șeful
statului român — asemenea acțiuni
nu ar afecta cu nimic forța de apărare a țărilor socialiste.
Ziarul spaniol „ABC" desprinde
din cuvîntare ideea că România
dorește ca U.R.S.S. și S.U.A. să
Impulsioneze negocierile de la
Geneva cu privire la dezarmare,
tocmai finind seama că întîlnirile
de pînă acum nu au dat rezulta
tele așteptate de omenire.
Relatind despre cuvîntarea tova-
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transformările revoluționare care și-au pus am
prenta pe toate domeniile vieții politice, eco
nomice, sociale și spirituale a poporului
român sînt pe larg reflectate de mijloacele de
informare în masă de pe toate meridianele
lumii.

râsului Nicolae Ceausescu, ziarul
„THE EGYPTIAN GAZETTE" re
levă că președintele României a
reînnoit propunerea ca țările so
cialiste membre ale Tratatului de
la Varșovia să treacă la reducerea
unilaterală a cheltuielilor militare
și a efectivului trupelor cu 10—15
Ia sută, ceea ce nu ar afecta cu
nimic forța de apărare a țărilor
socialiste.
Ziarul
menționează
precizarea făcută de tovarășul
Nicolae Ceaușescu că astfel de mă
suri ar avea o mare însemnătate
politică și ar exercita o puternică
influență pentru a determina și
țările capitaliste — îndeosebi cele
din N.A.T.O. — să adopte o poziție
corespunzătoare.
Articolul este însoțit de portretul
președintelui României.
Agenția ASSOCIATED PRESS
relevă că. în cuvîntarea sa, pre-

ședințele Nicolae Ceaușescu, după
ce a chemat să se facă totul pen
tru salvgardarea păcii, a avansat
propunerea ca
țările
socialiste
membre ale Tratatului de la Var
șovia să treacă la reducerea uni
laterală a cheltuielilor militare și
a efectivului forțelor armate cu
10—15 la sută. Se menționează, de
asemenea, aprecierea președintelui
României că sînt necesare acțiuni
îndrăznețe pentru depășirea încor
dării
internaționale și reinstaurarea destinderii.
Revista elenă „ULTRA NEW
INTERNATIONAL" inserează un
articol consacrat acțiunilor și pro
punerilor constructive pe plan in
ternațional ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu referiri la
propunerea
de transformare a
Balcanilor într-o zonă fără arme
nucleare, a colaborării și păcii.
/Printre
conducătorii
luminați,
antirăzboinici — relevă revista —
un loc de excepție il ocupă pre
ședintele
României
prietene,
Nicolae Ceaușescu. Cu apeluri per
manente,
cu acțiuni energice și
luptind pe planul ideilor, el acțio
nează pentru făurirea pilonului de
aur al coexistenței și traiului paș
nic al popoarelor. Nu se oprește la
formule teoretice. Trece la soluții
posibile pentru cite o zonă, pentru
întreaga Europă și, mai departe,
pentru întreaga omenire".
Referitor la poziția tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la
situația din Balcani, revista scrie :
„Președintele României consideră
că sînt posibile dezvoltarea unor
relații de prietenie între popoarele
balcanice și soluționarea, prin dia
log prietenesc, a diferendelor exis
tente".
într-un articol consacrat celei
de-a 41-a aniversări a revoluției
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă din
august
1944. revista
sovietică
„AGHITATOR" scrie că actul is
toric de la 23 August 1944 a des
chis calea unor profunde transfor
mări revoluționare și democratice
în România. Prin munca plină de
abnegație a poporului, în tară a
fost creat un puternic potențial
productiv
și
tehnico-științific.
După ce prezintă cifre referitoare
la dinamica producției industriale
și agricole, la creșterea produsului
social și a venitului național, re
vista reliefează dezvoltarea rela
țiilor româno-sovietice la baza că
rora se află înțelegerile convenite
în cadrul întîlnirilor dintre condu-

A 20 DE ANI DE LA CONGRESUL
AL IX-LEA AL P.C.R.

de lu
la cCongresul al IX-lea al P.C.R.,
/’ ue
ț precum și aniversării revoluției
i de eliberare socială și națională,
1 antifascistă și
Y. antiimperialistă,
-........... -------------- la
I Ciudad de Mexico, în aula centrală
!• a primăriei sectorului Cuajimalpa
I de Morelos, a avut loc vernisajul
1 expoziției de fotografii și artizanat ■
' * „Imagini din România contemi porană".
! La inaugurare au luat parte re) prezentanți ai organelor locale, dit plomați, membri ai Asociației de
1 prietenie Mexic-Romănia, un nu\ meros public.
Cu acest grile) au fost evocate
importanța celor două evenimente
1 și marile înfăptuiri ale poporului
1 român în cele două decenii de cînd
i în fruntea partidului și a tării se
i află tovarășul Nicolae Ceaușescu.
) A fost deschisă, de asemenea, o
l expoziție de carte, cuprinzînd, la
’ loc de cinste, volume din opera to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român,
președintele
Republicii
Socialiste România. Sint expuse. de
asemenea, lucrări ale tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, precum fi alte cărți
apărute in editurile românești.

\
\
\
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In cadrul manifestărilor culturale
organizate la Toluca, participanții
au dat o înaltă apreciere politicii
externe a României, inițiativelor de
larg răsunet internațional ale tova-

cătorii celor două partide și țări.
Ziarul bulgar
„OTECESTVEN
FRONT", într-o știre despre deschi
derea la Sofia a expoziției „20 de
ani de la Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român, sub
liniază că „pentru poporul român
frățesc, Congresul
al IX-lea al
P.C.R. a avut o importanță excep
țională in dezvoltarea sa multilate
rală". Se menționează apoi că, în
perioada de după Congres, au fost
obținute mari succese în industrie,
agricultură, în domeniul cuțturii și
artei.
Informînd despre același eveni
ment,
ziarul „RABOTNICESKO
DELO" inserează un material sub
titlul „Ani de avînt", iar „VECERNI
NOVINI" — o informație intitulată
„Eveniment istoric".
Declarația Agerpres cu privire la
hotărîrea Uniunii Sovietice da a

@ Congresul al IX-lea al P.C.R., un eveniment de
mare însemnătate în dezvoltarea multilaterală a
poporului român ® Ani de remarcabile înfăptuiri în
toate domeniile vieții politice și sociale ® „Prin
tre conducătorii luminați ai lumii, președintele
Nicolae Ceaușescu ocupă un loc de excepție”

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL ÎMPLINIRII

\ CIUDAD DE MEXICO 3 (Agermanifestărilpr
pres).
L.
...... In cadrul
_
I consacrate împlinirii a două decenii

Totodată sînt evidențiate orientările funda
mentale ale politicii externe românești, dinami
că, profund umanistă, bazată pe respectarea
dreptului fiecărui popor la progres și demnita
te națională, participarea și inițiativele Româ
niei, ale președintelui său în promovarea păcii,
destinderii, colaborării, prieteniei și înțelegerii.

—1
\
\
\
\

rășului Nicolae Ceaușescu, privind
asigurarea păcii și promovarea în
țelegerii intre popoare.
In cuvîntul său, rectorul Univer
sității din localitate, Jorge Gua
darrama Lopez, a reliefat contribu
ția președintelui Nicolae Ceaușescu,
a tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu lă eforturile
consacrate afirmării tot mai vi
guroase a științei și învățământu
lui in România.

ADDIS ABEBA 3 (Agerpres). —
In cadrul manifestărilor organizate
In Etiopia, la Biblioteca Ministeru
lui Afacerilor Interne ai Etiopiei
a fost deschisă o expoziție de
carte românească. La loc de
frunte sînt expuse lucrări din
gîndirea social-politică a președin
telui Nicolae Ceaușescu.

\
\

\

\

\
\
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OTTAWA 3 (Agerpres). — La
Oxford Arts Center, din orașul ca \

nadian Magog, și in Centrul civic
din Cornwall au fost organizate
expoziții de carte.
La loc de frunte au fost
prezentate exemplare reprezenta
tive din opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România.
Au fost expuse, de asemenea, lu
crări de artă, cultură și istorie,
obiecte de artizanat și montaje de
fotografii înfățișind lupta poporu
lui român pentru independentă și
unitate națională, semnificațiile
actului de la 23 August 1944.

i
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institui în mod unilateral, începînd
de la 6 august pînă la 1 ianuarie
1986, un moratoriu asupra tuturor
experiențelor nucleare a fost re
luată de ziarele de peste hotare.
Astfel, ziarul sovietic „PRAVDA"
subliniază pasajul in care se afir
mă că opinia publică din țara noas
tră salută declarația secretarului
general al C.C. al P.C.U.S., M. S.
Gorbaciov, cu privire la hotărîrea
Uniunii Sovietice de a sista în mod
unilateral orice experiență cu arma
nucleară, România apreciind că
această nouă inițiativă sovietică are
o mare însemnătate pentru succesul
tratativelor de la Geneva și, în ge
neral, pentru oprirea înarmărilor
nucleare. Se menționează și preci
zarea din declarație că ar fl_ salutar
faptul dacă și S.U.A. ar răspundă
pozitiv acestei inițiative.
Despre Declarația Agerpres au
scris și ziarul bulgar „RABOT
NICESKO DELO" și celelalte cotidiane centrale bulgare, care re
produc din declarație partea referi
toare la aprecierea dată noii initia
tive sovietice și cea privind poziția
opiniei publice din România față
de această inițiativă.
Relevind că ■ Româhia apreciază
noua inițiativă sovietică ca avînd
o mare însemnătate pentru succesul
negocierilor de la Geneva și, în ge
neral, pentru oprirea înarmări
lor nucleare, ziarul cehoslovac
„PRACE" adaugă că — potrivit
declarației — adoptarea de către
ambele părți a unui moratoriu pri
vind încetarea
experiențelor nu
cleare ar face să crească speranțele
popoarelor în succesul negocierilor
privind armele nucleare și cosmice
și, totodată, ar constitui un bun
exemplu pentru alte state care
dispun de arme nucleare.
în săptămînalul „PARALELI",
care apare la Sofia, este inserat
un reportaj despre Canalul Dună
re — Marea Neagră, fiind eviden
țiate avantajele construirii noii ar
tere de circulație.
■Un
alt
săptămînal
bulgar,
„NAUKA I TEHNIKA", în articolul
„Mai repede, maî confortabil, maî
ieftin", so referă la metroul bucureștean.
Despre aceeași construcție înse
rează o corespondență sub titlul
„Metroul bucureștean a devenit cel
mai îndrăgit mijloc de transport
din Capitală" și AGENȚIA A.D.N.
(R. D. Germană).
Tema unei alte corespondențe din
București a agenției A.D.N. o con
stituie dezvoltarea Capitalei țării
noastre, care a devenit „cel mai

ORIENTUL
MIJLOCIU
BEIRUT 3 (Agerpres)
— Puter
nice ciocniri s-au produs, simbătă
dimineața, intre unități ale armatei
libaneze și milițiile druze în zona
de munte ce domină Beirutul. Osti
litățile s-au declanșat vineri seara
sub forma unor schimburi de focuri
cu arme automate, dar s-au inten
sificat, ajungind la puternice lupta
cu mortiere și rachete. Scena prin
cipală a
ciocnirilor a constituit-o
zona Souk El Gharb. Ținta unor
tiruri a fost și localitatea Aley.
BAGDAD 3 (Agerpres). — Regele
Hussein al Iordaniei a efectuat o
scurtă vizită la Bagdad, în cursul
căreia a conferit cu președintele
Irakului. Saddam Hussein. După cum
relevă agenția A.N.A., convorbirile
s-au referit la relațiile bilaterale,
conflictul iraniano—irakian și confe
rința arabă; extraordinară la nivel
înalt propusă a avea loc la 7 august
In orașul marocan Casablanca.
Autoritățile Israeliene de ocupație
din teritoriul de pe malul de vest
al Iordanului continuă practicile re
presive împotriva populației palesti
niene. După cum Informează agen
țiile A.P. și France Presse, autori
tățile militare Israeliene au închis
pentru două luni Universitatea pa
lestiniană An-Najah din Nablus ca
răspuns la intensificarea luptei îm
potriva ocupației străine. împotriva
acestui centru important al învățămîntului superior palestinian, frec
ventat de 3 500 studenți, a mal fost
luată o măsură similară în urmă cu
un an din aceleași motive, reamin
tesc agențiile menționate.
Totodată, forțele Israeliene au în
chis redacția ziarului arab „Al
Shaab" din sectorul de est al Ieru
salimului.
(Agerpres)

mare șantier de construcții". Apro
ximativ 77 la sută din locuitorii
Bucureștiului trăiesc în locuințe
construite în perioada de după eli
berare — menționează agenția,
precizînd că pînă in 1990 alți 400 000
de cetățeni urmează să se mute în
locuințe noi.
In
legătură
cu aniversarea a
două decenii de la Congresul al
IX-lea al Partidului Comunist
Român, ziarul elvețian „BERNER
ZEITUNG" publică un amplu arti
col despre țara noastră, ilustrat cu
o hartă a României.
Buletinul agenției Italiene de
presă „ECOMOND PRESS" relevă,
într-un articol, că România, în
trecut o țară eminamente agrară,
a realizat o intensă industrializare,
în prezent acest sector furnizînd aproximativ 60 la sută din produsul
național.
Un articol consacrat dezvoltării
economiei românești este inserat și
de
publicația austriacă „DAS
MAGAZIN".
într-un articol privind dezvol
tarea economică a României, re
vista argentiniană
„INTEGRACION-PRENSA
INTERNATIO
NAL" menționează că România a
obținut succese importante in do
meniile industriei construcțiilor de
mașini, chimiei, industriei meta
lurgice și altor sectoare ale
economiei. In sfera comerțului ex
terior — scrie revista — România a
înregistrat succese
importante,
participînd din ce în ce mai mult
la colaborarea internațională și la
schimbul mondial de valori. Româ
nia întreține relații economice cu
150 de țări, iar volumul comerțului
exterior este de 39 de ori mai mare
decît în 1950.
Realizările economiei românești
în 1984 constituie, de asemenea,
tema unui articol apărut în coti
dianul nipon „MAINICHI DAILY
NEWS", in care se arată, printre
altele, că în 1984 s-a înregistrat o
creștere a producției cu 6 la sută
față de anul anterior, paralel cu o
creștere de 5 la sută a schimburi
lor comerciale, în pofida accen
tuării pe plan internațional a ba
rierelor comerciale, a dobînzilor
înalte și a intensificării concuren
tei. Eforturile depuse în sfera ex
portului s-au concretizat într-o
sporire a excedentului balanței co
merciale, scrie ziarul, adăugind că
acest rezultat este încurajator și,
în acest fel, pînă în 1987, Româ
nia va reuși să-și amortizeze da
toria externăZiarul italian „AVANTI" se re
feră, într-un articol, la felul cum
a fost soluționată în țara noastră
problema națională. Este citat ora
șul Timișoara, unde se prezintă
spectacole de teatru in patru limbi,
se realizează egalitatea deplină în
drepturi in toate sectoarele vieții.
Ziarul reproduce statistici' referi
toare la instituțiile de învățămint
de toate gradele, care își desfă
șoară activitatea în limbile de pre
dare maghiară, germană și altele,
precum și tabele statistice privind
editarea de lucrări literare în lim
bile naționalităților conlocuitoare.
Cotidianul cipriot
„CYPRUS
MAIL" se referă, în articolul
„România — leagănul unei istorii
și civilizații multimilenare", la
continuitatea civilizației
dezvol
tate în spațiul carpato-danubianopontic. Ziarul subliniază că în
timpurile moderne românii au pro
movat pe scară Jargă solidaritatea
balcanică pe baza afinităților cul
turale și a tradițiilor comune. De-a
lungul istoriei, scrie ziarul, Româ
nia a fost o adevărată punte cul
turală între civilizațiile orientală și
occidentală. în încheiere se men
ționează că poporul român, prie
tenos și harnic, și-a apărat întot
deauna independența, declarînd cu
fermitate că Balcanii și Mediterana
aparțin pentru totdeauna popoare
lor care trăiesc în aceste regiuni,
(Agerpres)

VARȘOVIA

Plenara C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La Var
șovia s-au desfășurat lucrările ple
narei C.C. al P.M.U.P., care a dez
bătut și aprobat raportul Biroului
Politic privind sarcinile partidului
în legătură cu
pregătirile în ve
derea alegerilor pentru Seim.
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președin
tele
Consiliului
de
Miniștri al
R.P. Polone, a rostit cuvîntul de în
chidere a lucrărilor plenarei.

Datoria externă-o grea
povară pentru țările
Americii Latine
• Propunere pentru
convocarea unei conferințe
Ia nivel înalt
HAVANA 3 (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor reuniunii de la
Havana a reprezentanților vieții po
litice și economico-sociale latino-americane și caraibiene, consacrată
problemei datoriei externe, vorbito
rii au subliniat necesitatea unității
de acțiune a țărilor continentului in
vederea unei soluționări echitabile a
ei, pentru asigurarea unor condiții
propice dezvoltării națiunilor conti
nentului. Reprezentanții Braziliei au
propus convocarea unei conferințe
latino-americane la nivel înalt asu
pra problemei datoriei externe, precizind că această tară se oferă să
găzduiască o asemenea reuniune.

• O liotărîre a Republicii
Peru
LIMA 3
(Agerpres). — „Hotă
rîrea Perului de a aloca numai 10
la sută din valoarea exporturilor
sale pentru plata datoriei externe
nu este dovada unei atitudini hazar
date sau extremiste, ci un act de
suveranitate și, realism" — a decla
rat, la Lima, președintele țării, Alan
Garcia Perez, transmite agenția pe
ruană de presă Andina. El a arătat
că noul guvern peruan, instalat la
28 iulie, urmărește cu prioritate
reactivarea economiei naționale pe
calea unor transformări structurale
profunde în conformitate cu condi
țiile concrete din țară. „Vom face
o adevărată revoluție economică și
socială, pe potriva necesităților și
intereselor naționale și fără a accepta
ingerințe străine" — a declarat șeful
statului peruan.
El a precizat că poziția Perului în
problema soluționării datoriei sale
externe — de aproximativ 14 mi
liarde dolari — reprezintă refuzul
său de a accepta condiții care ar
afecta dezvoltarea națiunii și reali
zarea bunăstării poporului peruan.

WASHINGTON 3 (Agerpres). —
S.U.A. au hotărit să suspende orice
ajutor economic și militar acordat
Republicii Peru, după ce președin
tele acestei țări, Alan Garcia, a
anunțat că va limita nivelul ram
bursărilor, pe următoarele 12 luni,
pînă la 10 la sută din veniturile
realizate la export de țara sa.

MOSCOVA

încheierea celui de-al Xll-lea Festival Mondial
al Tineretului și Studenților
• Chemare pentru pace adresată de participant tinere
tului lumii ® Activități ale delegației tineretului român
MOSCOVA 3 (Agerpres).
— In
cadrul unei festivități
desfășurate
pe stadionul „Lujniki" din Moscova,
simbătă s-a încheiat cel de-al
Xll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților, amplă mani
festare înscrisă in contextul mar
cării Anului Internațional al Tine
retului.
Au participat conducători de partid
și de stat sovietici, conducători și
membri ai delegațiilor de tineret pre
zente la festival, invitați, un numeros
public.
In mesajul adresat tineretului și
studenților lumii de participanții la
cel de-al Xll-lea Festival Mondial
al Tineretului și Studenților se lan
sează chemarea ca, indiferent de
convingerile politice, filozofice și
religioase, tînăra generație să facă
totul pentru evitarea unei catastrofe
atomice, pentru oprirea cursei înar
mărilor
nucleare și convenționale
pe Pămînt, împiedicarea extinderii
ei în spațiul cosmic, pentru inter
zicerea totală a armelor nucleare șl
a altor arme de distrugere în masă.
Documentul reafirmă
adeziunea
participanților Ia litera și spiritul
Actului final de la Helsinki și ex
primă solidaritatea cu lupta po
poarelor din diferite
regiuni ale
planetei împotriva
politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru libertate, independență
și suveranitate, soluționarea pro
blemelor privind datoria externă a
țărilor în curs de dezvoltare și edi
ficarea unei noi ordini economice
mondiale.
Anul Internațional al Tineretului,
proclamat de Organizația Națiuni
lor Unite sub deviza „Participare,
Dezvoltare, Pace" — se subliniază
în document — a atras atenția
opiniei publice mondiale asupra ne

RIPOSTA
DATA
FORȚELOR
CONTRAREVOLUȚIONARE. Ulti
mul punct de rezistență al forțelor
contrarevoluționare din Nicaragua
— baza de la Sarapiqui — a fost
lichidat de forțele Armatei Popu
lare Sandinlste — a anunțat Minis
terul nicaraguan al Apărării, In
tr-un comunicat citat de agenția
Prensa Latina.
CONGRESUL PARTIDULUI PRO
GRAMUL SOCIALIST BIRMANEZ. In cadrul lucrărilor celui
de-al V-lea Congres al Partidului
Programul Socialist Birmanez, de
guvernâmînt, secretarul genera] al
C.C. al partidului, U Aye Ko, a
prezentat Raportul politic al Comi
tetului Central, tn cars se subli
niază că Birmania va continua să
promoveze o politică externă acti

vă șl independentă — informează
agenția China Nouă. Documentul
pune în evidență, totodată, dorința
Birmaniei de a dezvolta relații de
prietenie și respect reciproc, de În
țelegere și cooperare cu alte țări,
in primul rînd cu statele vecine.
U Aye Ko a relevat că amestecul
străin în treburile interne ale altor
țări sau la nivel regional perturbează pacea mondială și slăbește
eforturile spre destindere.

SESIUNEA COMITETULUI IN
TERIMAR AL MEKONGULUI. In
capitala laofiană s-au desfășurat
lucrările sesiunii Comitetului inte
rimar al Mekongului, la care au
luat parte delegații din Laos, Viet
nam și Thailanda, precum și re
prezentanți din 23 de țări ce coo
perează cu 'acest organism — Infor
mează agenția Khaosan Pathet Lao.
Comitetul a examinat probleme ale
cooperării In explorarea și dez
voltarea fluviului Mekong.
PREȚURILE CU AMĂNUNTUL
AU CRESCUT IN IUGOSLAVIA,
in iulie, cu 4,1 la sută, comparativ
cu luna anterioară — Informează
agenția Taniug, citind date ale In
stitutului iugoslav de statistică.

ALEGERI. Primele alegeri gene
rale în ultimii 15 ani vor fi or

★
Simbătă, în ultima zi a celui de-al
Xll-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților, și-au încheiat
activitatea centrele
de
dezbateri
politice, in cadrul cărora au fost
abordate, din perspectiva interese
lor și aspirațiilor fundamentale ale
tinerei generații, problemele majore
ale lumii contemporane. Dezbate
rile, la care delegația
tineretului
român a participat activ, de pe po
zițiile principiale ale politicii ex
terne a partidului și statului nostru,
în spiritul valoroaselor idei cuprinse
în Mesajul adresat
de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
președintele
Republicii Socialiste România, par
ticipanților la festival, au reliefat
hotărîrea tinerei generații, a orga
nizațiilor sale revoluționare, progre
siste și democratice de a-și uni
rindurile și de a se implica respon
sabil în eforturile de soluționare a
marilor probleme ale epocii.
în aceeași zi, membri ai delega
ției tineretului român s-au întîlnit
și au avut convorbiri cu reprezen
tanți ai unor organizații de tineret
prezente la festival. A fost eviden
țiată, în acest cadru, . însemnătatea
deosebită a Anului Internațional al
Tineretului, a cărui deviză „Parti
cipare, Dezvoltare, Pace" reflectă
fondul de opțiuni și aspirații esen
țiale ale tinerei generații contem
porane.

IN NUMEROASE ȚĂRI

ACȚIUNI SI LUĂRI DE POZIȚIE
PENTRU PACE SI DEZARMARE
BEIJING 3 (Agerpres). — Pro
gramul denumit „războiul stelelor"
nu trebuie realizat, deoarece va
antrena schimbări calitative în
cursa inarmărilor, a declarat Deng
Xiaoping,
președintele Comisiei
Centrale Consultative a P.C. Chi
nez, la o întîlnire cu editori brita
nici, anunță agenția China Nouă.
Deng Xiaoping a adăugat că acest
plan diferă, prin natura sa, de spo
rirea cu cîteva unități a număru
lui de focoase nucleare ori de crea
rea cîtorva noi tipuri de rachete.
TOKIO 3 (Agerpres). — La Hi
roshima s-au încheiat lucrările
Conferinței internaționale pentru
interzicerea armelor nucleare, re
latează agenția T.A.S.S. Simbătă
seara, participanții au adoptat un
apel către popoarele lumii, în care
le cer să-și unească eforturile
pentru a elimina pentru totdeauna
pericolul unei catastrofe nucleare
și a asigura un viitor pașnic vii
toarelor generații.
Tragedia orașelor Hiroshima și
Nagasaki trebuie să aducă mereu
aminte omenirii că armele nucleare_ amenință tot ce este viu pe Pă
mînt. Sperăm că inițiativele inter
naționale
pozitive și bunăvoința
vor contribui la preîntîmpinarea
războiului nuclear și Ia lichidarea
armelor nucleare, se spune în apel.

LONDRA 3 (Agerpres). — Un
grup de supraviețuitori ai bombar
damentelor atomice de la Hiroshi
ma și Nagasaki a participat, la Lon
dra, la manifestații pentru pace,
împotriva cursei inarmărilor. Ma
nifestațiile au fost organizate cu
sprijinul mișcării Campania pen
tru dezarmare nucleară, una dintre
principalele organizații antinuclea
re din Marea Britanie, transmite
agenția U.P.I.

GENȚI1LE DE PRESA
S - pe scurt
HOTARÎRE. După cum transmite
agenția T.A.S.S., C.C. al P.C.U.S. și
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au
adoptat .hotărîrea. „Cu . privire la
răspîndirea largă a noilor metode
economice și la sporirea influenței
lor asupra accelerării progresului
tehnico-științific". Documentul re
levă că experimentul economic are
ca scop lărgirea drepturilor între
prinderilor în domeniul planificării
și activității economice și a eviden
țiat posibilități mari de creștere a
eficienței și calității producției.

voilor, problemelor și aspirațiilor
tinerei generații. Documentul arată
că tineretul poate și trebuie să aibă
un viitor mai bun, in condițiile
exercitării unor drepturi fundamen
tale cum sint dreptul la muncă și
la o viață demnă, la învățămint ge
neral și pregătire profesională, de
a participa la viața societății.
După
prezentarea mesajului a
avut loc un impresionant spectacol
realizat de mii de tineri sovietici.

ganizate tn Lesotho In luna sep
tembrie a.c. — a anunțat primul
ministru al țării, Leabua Jonathan
— transmite agenția M.A.P.

ÎMPOTRIVA
VIOLENȚEI
IN
SPORT. Primul ministru al Marii
Britanii a avertizat cluburile brita
nice de fotbal că unele meciuri ar
putea fi interzise sau jucate fără...
spectatori, dacă manifestările huli
ganice de pe stadioane nu vor dis- '
părea, transmite agenția Reuter.
„Dacă violența este prețul pe care
trebuie să-l plătim pentru a avea
fotbal, nu vom plăti acest preț", a
subliniat premierul britanic. Primul
ministru a cerut cluburilor de
fotbal să studieze, între alte mă
suri, posibilitatea eliberării de cărți
de tdentitate obligatorii pentru
spectatori.

WASHINGTON 3 (Agerpres). —
O uriașă „Panglică a păcii", conținind 23 000 de imagini ce își pro
pun să sugereze ororile unui even
tual război nuclear, va fi desfășu
rată duminică, pe o distanță de 25
de kilometri, intre clădirile Penta
gonului și Congresului S.U.A., in
cadrul acțiunilor organizate de militanții pentru pace americani . eu
prilejul împlinirii a 40 de ani de la
bombardamentele atomice asupra
orașelor japoneze Hiroshima și Na
gasaki, transmit agențiile Associa
ted Press și France Presse. La ma
nifestația de la Washington și-au
anunțat participarea circa 50 000 de
persoane.

VIENA 3 (Agerpres). — „Hiroshi
ma cheamă să se pună capăt cursei
înarmărilor nucleare!" — acesta
este apelul comun publicat la
Viena de către reprezentanți ai
unor organizații de tineret, de fe
mei, clericale și ale oamenilor de
știință din Austria.
GENEVA 3 (Agerpres). — R.F.
Germania a prezentat celor 40 de
state participante la conferința
pentru dezarmare de la Geneva un
studiu cuprinzînd detalii tehnice
ale unui sistem seismologie mon
dial pentru supravegherea respec
tării unui acord privind încetarea
experiențelor cu arma nucleară.
Studiul — relatează agenția D.P.A.
— analizează condițiile în care
acest sistem poate fi dezvoltat, in
vederea detectării, localizării și
identificării exploziilor nucleare.
Șeful delegației vest-germane la
conferință a relevat că acest studiu
trebuie înțeles ca o inițiativă pozi
tivă în contextul pregătirii unui
acord privind interzicerea expe
riențelor nucleare.

SITUAȚIA DIN UGANDA. Con
siliul Militar din Uganda, creat
după lovitura de stat militară de la
27 iulie, va exercita puterea execu
tivă și legislativă, a declarat gene
ralul Tito Okello, noul șef de stat
și președinte al acestui organism,
format din 12 membri. într-o pro
clamație oficială dată publicității
la Kampala, generalul Tito Okello
transferă Consiliului Militar toate
prerogativele parlamentului și cele
ale președinției. Documentul ofi
cializează, de asemenea, funcția de
prim-ministru, căruia îi revine. în
tre altele, sarcina numirii unui ca
binet ministerial în consultare cu
președintele consiliului.
CATASTROFA AERIANA. Un
avion de pasageri, aparținând com
paniei nord-americane „Delta", cu
160 de persoane la bord, s-a pră
bușit și a explodat în timpul ateri
zării pe aeroportul Dallas — Fort
Worth (statul Texas) în condițiile
unei puternice furtuni. Potrivit ul
timelor estimări, cel puțin 130 per
soane și-au pierdut viața.

ȘOMAJUL ÎN S.U.A. în luna iu
lie, totalul șomerilor înregistrați în
Statele Unite s-a cifrat la 8,45 mi
lioane persoane, respectiv la 7,3 Ia
sută din forța de muncă a țării,
relevă datele oficiale publicate la
Washington.

IN R.S.A. SITUAȚIA CONTINUA SĂ RĂMINA ÎNCORDATĂ. La Soweto
șl In apropiere de Witbank au avut loc noi acțiuni de protest împo
triva Instaurării stării de urgență. Purtătorul de cuvint al Departamen
tului de Stat al S.U.A., Charles Redman, citat de agenția China Nouă,
a condamnat asasinarea juristei Victoria Mxenge, cunoscută militantă
antiapartheid din Republica Sud-Africană, apărătoare în procesul in
tentat de autoritățile rasiste de la Pretoria unui grup de 16 membri
ai Frontului Unit Democratic. Purtătorul de cuvint a chemat guvernul
sud-african să descopere șl să condamne pe autorii acestei crime.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s Cod 71 341. Buoureștl Plata Scînteil nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale și dlfuzorU din întreprinderi și instituții. Cititori! din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA- —
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsflr Buoureștl, Calea Grivitei nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligratlo CASA SCINTEII
40 360

