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RĂSPUNDERE, ABNEGAȚIE, COMPETENTA 
pentru realizarea și depășirea planului la export

i •

și a planului în industria extractiva!îndeplinirea integrală, !ă toate sortimentele, a planului la producția fizică și realizarea exemplară, in condiții de înaltă calitate și eficientă, a prevederilor de plan la export au făcut din nou obiectul unei ample și exigente analize in Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ceea ce evidențiază pregnant însemnătatea deosebită pe care 6 acordă partidul nostru, secretarul său general,, tovarășul Nicolae CeaUșeșcu, încheierii acestui ultim an al actualului cincinal cu realizări cit mai bune în toate ramurile economiei noastre naționale.Apreciind rezultatele bune obținute in răstimpul care a trecut din acest an, in comunicatul ședinței' Comitetului Politic Executiv se subliniază că deși la o serie de produse importante ale economiei naționale s-a înregistrat un ritm de creștere superior celui din perioada corespunzătoare a anului trecut, totuși realizările din primele opt luni ale anului nu se ridică la nivelul posibilităților existente, in activitatea unor ministere, centrale și unități economice au continuat să se manifeste lipsuri importante, care au . dus la ne- Indeplinirea unor sarcini de plan.Pornind de la neajunsurile manifestate în lunile ce au trecut din a- cest an, conducerea partidului a analizat în ultimul timp situația din fiecare minister economic și a stabilit măsuri concrete pentru recuperarea, cit mai grabnică — în prima parte a lunii septembrie — a nerea- lizărilor din această perioadă. în spiritul acestor exigențe, acum în fața organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii din fiecare întreprindere stă sarcina de a acționa cu perseverență, prin toate formele muncii politico-educative și organizatorice, pentru mobilizarea și prinderii tuturor oameni al muncii, creșterea răs- colectivelor de a tuturor mun-

citorilor, cadrelor tehnico-inginerești și economice in vederea înfăptuirii neabătute, punct cu punct, a măsurilor stabilite in fiecare întreprindere, in fiecare secție și la fiecare loc de muncă, pentru îndeplinirea integrală și in condiții de inaltă eficientă a planului pe acest an la producția fizică și la export. In acest sens, și-a dovedit întreaga eficiență practica unor organe și organizații de partid, a unor consilii ale oamenilor muncii de a urmări stăruitor și cu inaltă răspundere, zi de zi, și chiar ceas de ceas, pe întregul flux tehnologic, stadiul realizării planului la producția fizică și la export, precum și intervențiile prompte, fără aminări, ale acestora pentru solutionarea operativă a tuturor problemelor ce pot să apară la un moment dat in desfășurarea proceselor de producție.Pentru întărirea răspunderii tuturor factorilor care contribuie la realizarea planului — începind cu personalul din întreprinderi pînă la ministrul si viceprim-ministrul care răspunde de un sector sau altul — Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat proiectul Decretului cu privire la noi măsuri pentru aplicarea mecanismului economico-fi- nanciar și creșterea răspunderii personalului de conducere și a aparatului tehnic, economic și de altă specialitate în realizarea planului de producție pentru export si a planului de producție in industria extractivă. Conform prevederilor decretului. personalul de conducere din unitățile economice, centrale, ministere. celelalte organe centrale și consilii populare, precum și personalul tehnic, economic si de altă specialitate cu atribuții in realizarea planului la export si a exportului din aceste unități care depășesc planul producției pentru export și realizează exportul beneficiază, lunar, de o primă de export de pină la 20 la sută din retribuția tarifară, calcu-

lată in raport cu procentul de depășire a planului producției de export. De asemenea, se stabilește acordarea unei prime lunare de pină la 10 la sută din retribuția tarifară pentru personalul de conducere, tehnic, economic și de altă specialitate din unitățile din industria extractivă- care depășește planul de producție la cărbune, țiței, minereuri neferoase, în raport cu procentul de depășire realizat. în același timp se prevăd penalizări cu circa 2 la sută din retribuția cent de pentru ducției cel din zările puțind merge pînă la 50 sută din retribuția tarifară.Este de cea mai mare importanță ca aceste măsuri să fie imediat cunoscute de toți oamenii muncii, de toate cadrele cu atribuții in realizarea exportului, în creșterea producției la cărbune, țiței, minereuri neferoase și alte substanțe minerale utile, astfel incit fiecăruia să-i fie clare avantajele ce decurg din aplicarea acestor măsuri, precum și consecințele de ordin material pe care le atrage nerealizarea planului la export și in industria extractivă. In ansamblul lor. măsurile stabilite de conducerea partidului au in vedere creșterea răspunderii la toate eșaloanele fată de realizarea exemplară a planului pe acest an hotăritor al cincinalului și au o mare însemnătate pentru ridicarea pe un plan calitativ superior a activității din toate sectoarele economiei noastre naționale, pentru progresul economico- social mai rapid al tării noastre.Dimensiunea și amploarea sarcinilor ce revin fiecărui colectiv de întreprindere în acest an hotăritor al cincinalului impun in lunile care urmează o activitate bine organizată, înaltă răspundere, ciplină, pentru ca pretutindeni.

tarifară pentru fiecare pro- nerealizare a planului — atît personalul din sectorul pro- pentru export, cit si pentru industria extractivă, penali- la

ordine și dis- in

toate unitățile economice, rezultatele in producție să se situeze la nivelul maxim al posibilităților, la nivelul prevederilor de plan și al angajamentelor asumate in intrecere. Iată de ce, urmărind aplicarea neabătută a recentelor măsuri stabilite de Comitetul Politic Executiv, organele și organizațiile de partid sint chemate să acționeze energic, stăruitor, cu toată fermitatea pentru a imprima activității tuturor organelor de conducere colectivă din întreprinderi un stil mai dinamic și mai exigent de muncă, pentru combaterea oricărei manifestări de formalism și a oricăror tendințe de justificare a lipsurilor, pentru rezolvarea concretă și operativă a tuturor problemelor de care depinde realizarea exemplară, la toți indicatorii cantitativi și calitativi, a planului pe acest an.Pe deplin convinși că succesele do- bindite in consolidarea bazei energetice și de materii prime a tării, in creșterea exportului, in sporirea generală a producției materiale și a eficientei economice stau la temelia dezvoltării necontenite a avuției sociale, a venitului național — suportul sigur și trainic al, progresului nostru economic și bunăstării întregului popor — oamenii muncii au înalta îndatorire patriotică de a acționa cu dăruire, de a da tot ce au mai bun ca putere de muncă și spirit creator pentru a face din perioada care a mai rămas pină la sfirșitul anului o perioadă a rezultatelor superioare in întreaga activitate economică. Interesele economiei naționale, ale întregului popor impun ca îndeplinirea exemplară a planului pe acest an hotăritor al cincinalului și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă să devină un țel major al activității fiecărui comunist, al fiecărui om al muncii, al tuturor colectivelor de oameni ai muncii I
SE CERE TUTUROR

MAXIMĂ RĂSPUNDERE!
Opinii în legătură cu Decretul privind noi măsuri 
pentru aplicarea mecanismului economico-financiar și 
creșterea răspunderii personalului de conducere și a
personalului tehnic, economic și de altă specialitate
în realizarea planului de producție pentru export și 

a planului de producție în industria extractivă

ÎN PAGINA A lll-A

una cele mai spectaculoase „lucrări de artă" de pe traseulViaductul Topolog,Vîlcele - Rîmnicu Vilcea,(este și cel mai lung viaduct din țară !) și pînă la 50 metri înălțimedintretrece peste valea riului Topolog, pe deasupra a două sate, avînd 1 350 metri lungime
[ M actualitatea socialistă a tării

• reportaje • însemnări •

Foto : E. Dîchiseanu

— Cind am venit .aici, in iulie 1965, repartizat ca profesor — povestea Gheorghe lacomi — mi s-a părut la capătul Venisem insă ho- Cind amcă ■ am ajuns lumii.:tărît să rămin. cerut locuință am fost sfătuit să am răbdare... timpul... se va rezolva.. sint greutăți...— Și erau greutăți ?— Erau, de ce să nu cunosc. începuseră să seasCă din întreaga țară mineri, tehnicieni, ingineri. Se construiseră doar două blocuri. Umblam prin sat și dam tîrcoale și celor două blocuri și-mi ziceam : „Cum naiba, nu se găsește un loc și pentru mine?". S-a găsit, pină la urmă. Astăzi sint 3 000 de apartamente noi, Moldova Nouă cu toată convingerea — s-a născut în ultimii 20 de ani. In acest spațiu de timp își confirmă cu adevărat numele. Pină în 1965 Moldova Nouă era un loc necunoscut. Cine despre ea pînă 1965, cind a fost datorită zăcămintelor neferoase de aici, la lucrările , celui Congres alIntr-un nostru de putea să Răsfoind monografii mai vechi, descoperim însă că această localitate nu a fost chiar așa de anonimă. In .secolele anterioare, numele așezării de pe malul Dunării flutura pe buzele negustorilor de aramă din in- ^treaga Europă. îndeosebi,

cu că
reso

moderne.- o spun
aproape ce știa în iulie evocată, dede-al IX-lea partidului ?fel, partenerul discuție s-ar aibă dreptate.

Analiza temeinică, exigentă a muncii

le era familiar negustorilor Veneției unde metalul cu irizări de foc stors din roca de aici era negociat, destul de strîns, înainte de a lua calea Orientului A- propiat. Sint vestite obiectele de aramă bătută, artistic incrustate, care ieșeau din mina meșteșugarilor arabi. în strălucirea potoli

investiții au socotit că nu are rost și au întors spatele Moldovei Noi. Și, astfel, așezarea a intrat, pentru o vreme, în conul de umbră al uitării. O uitare relativă, pentru că în anul în care comuniștii hotărau țării, in cel de al IX-lea mare forum al partidului largi magistrale de dezvol-
Moldova Nouă
iși reconfirmă

azi numele
tă a cupelor cu picior înalt un ochi avizat putea descoperi unduirile calme ale Dunării călătorind spre Porțile de Fier prin dreptul portului Moldova Nouă. Mai mult încă ! Zăcămintele de cupru din acest colț al Banatului au fost exploatate din zorii istoriei omenirii. Și n-a încetat a- ceastă lucrare pină in era noastră cind, datorită intensității extracției metalul s-a retras, aidoma unei ființe obosite, mai spre adincuri. S-a pus întrebarea dacă, in acele condiții, mai merita să se continue exploatarea lui.Capitaliștii, in goană după cului de piatră din Munții profituri imediate, fără noi Banatului ii sint familiare.

tare In viitor, cuprul de la Moldova Nouă revine, din- tr-o dată, in centrul atenției. Acest metal își avea locul lui bine definit in planurile de mare anvergură economico-socială, con- tînd ca materie de prim rang în procesul complex al făuririi industriei socialiste, moderne.Spre deosebire de profesorul Gheorghe lacomi, fostul miner Gheorghe Damian e om de-al locului, s-a născut aici, la malul Dunării, a copilărit aici, a intrat în mină, la Delinești, „vihînd" mangan — cum spunea el. Drumurile adin-

El știe bine ce a fost Moldova Nouă pînă preajma anilor 1960...— Nu era un metru pătrat de asfalt — spune el. De-abia începuse electrtfi- carea comunei. De lucru pe aici ? Doar pe apă, ca marinari, sau în munți, ca mineri sau tuneliști, la calea ferată. Bărbații plecau la muncă prin alte părți de țară. Se întorceau de sărbători, să-și vadă familiile. Si iar plecau. Pină in 1965, cind a început totul. Știți, și aici, ca în întreaga țară, socialismul a aprins lumini de mare speranță. S-a apropiat de bogăția pe care stă orașul cu alte mijloace, cu alte puteri, cu nouă viziune. Oamenii s-au întors la mină. Lor li s-au alăturat mulți alții, din alte părți ale tării. In 1965 Moldova Nouă avea 5 000 de locuitori; numără astăzi 20 000 ! Un nou oraș se oglindește în apele Dunării. Și, în spatele lui — mina de cupru, renăscută, reînnoită, modernizată, reprospectată, reevaluată. Eu știu cum 6-a pornit totul, pentru că, în acei ani, concetățenii mei au hotărît să-mi întrerup drumul spre mină, alegîn- du-mă primar.— Se pare că au fost mulțumiți de alegerea făcută, pentru că, iată, v-au ales mereu, la fiecare nouă legislatură.— Așa au gîndit ei că e bine. Am urcat cu toții pe

rt în

Dionlsie ȘINCAN
(Continuare în pag, a IV-a)^

fiecărui comunist - mijloc de perfecționare
a activității organizațiilor de partidcum la al se cunoaște, in cel de-al XIII-lea partidului, tovarășul

■ ■

A
Simbol al iscusinței

Brusc, grupul de 
scriitori din care fac 
parte se lămurește. 
Bijuteria din mina in
terlocutorului (și gaz
dei noastre ospitaliere 
totodată) este o pompă 
de injecție, adică o 
„inimă de tractor". 
Presimt că fiecare din 
noi preferă această ti
tulatură simbolică. De
sigur, ea nu poate in
tra ca atare în nici un 
nomenclator, dar fru
musețea sa poate sta 
foarte bine intr-o pa
gină de ziar sau de 
carte. De altfel, văd 
că nu sint singurul 
care iși ia notițe. Co
legii mei simt că ne 
aflăm intr-un spațiu 
ce se pretează la o ex
periență scriitoriceas
că mai amplă. Lingă

injecție, 
pre 
plexă aparatură pro
dusă
Ajuns aici, il opresc Ipe 
maistrul Grama, ru- 
gindu-l să-mi spună 
ce s-a intimplat cu un 
astfel de specialist — 
Laurențiu Doinaru \— 
pe care l-am cunos
cut in uzină, acum 
vreo cincisprezece ani. 
Astfel, aflu că tinărul 
inginer de atunci, un 
impătimit de lectură 
— cărți tehnice, dar și 
de artă — este acum 
directorul Uzinei de 
mecanică fină, pe care 
o vizităm. Este omul 
care se află — mi se 
spune, cu sinceră pre
țuire — in avanpostul 
acțiunilor de creștere 
a nivelului tehnic al 
întreprinderii. Urmare 
a acestor acțiuni res
ponsabile — in care 
este antrenată toată 
suflarea uzinei — s-au 
constituit noi linii de 
transfer, centre 
prelucrare, puncte de 
alimentare automată, 
linii de transport au
tomat al spânului. Alt
fel spus, s-a făcut 
totul ca munca să fie 
mai ușoară și mai efi
cientă.

Înțeleg deci de ce 
nu am recunoscut — 
revenind 
ani buni 
teritoriu 
tenace 
pompei 
Pentru 
este cea de acum zece 
ori cincisprezece ani. 
Este un alt produs, 
afirmind și confirmând 
saltul calitativ al unei 
gindiri tehnice care se 
face respectată tot mai 

. mult și pe plan mon
dial. Gindirea tehnică 
românească, sprijinită 
pe puterea brațului 
muncitoresc. Privesc 
incă o dată, cu atenție, 
cele două bucăți de 
metal din miinile 
omului din fața mea.

află un 
In cea- 

de trac- 
de oțel.

Mai greu ne-a fost 
să pricepem ce este 
piesa din mina dreap
tă a omului. In stingă 
ținea un șurub și fie
care din noi l-a recu
noscut de indată. Bu
cata de oțel din dreap
ta părea o bijuterie 
grea, strunjită cu 
nesfirșită atenție și 
pricepere. Omul ne-a 
spus din capul locului 
că intre i ' 
câți de ; 
înscrisă 
uzinei. ' 
scrisului, 
lesne că era vorba mai 
degrabă de simbolul unui drum și ne-am 
bucurat sincer să des
coperim in Ion Grama 
un practician al me
taforei, 
metafora 
incerca 
uluitoare 
Așadar, 
maistrul Grama, acum 
treizeci și cinci de ani 
aici se fabricau șuru
buri. Mai precis, șuru
buri și cuie. Transfor
marea uzinei s-a făcut 
din mers, impusă fiind 
de noul ritm de dez
voltare al țării. Apă
ruseră primele trac
toare românești, se 
diversifica producția 
de utilaje agricole. Și, 
culmea, tocmai uzina 
aceasta din munți a 
fost desemnată să dea 
o substanțială mină de 
ajutor agriculturii. Nu 
mă mir insă, ascultin- 
du-l pe meșter. Pen
tru mine, cel născut 
sub pridvorul Carpa- 
ților, muntele a avut 
întotdeauna înfățișa
rea unui bob de griu. 
Dar mai bine să văd 
unde vrea să ajungă 
cu spusele specialistul 
din fața noastră. Așa
dar, in 1953 se fabrică 
aici, la Sinaia, prima 
pompă de injecție. 
Prima „inimă de trac
tor", cum s-ar zice. 
Cum arăta? Puteți să 
o vedeți in expoziția 
amenajată in clădirea 
de la intrarea in uzi
nă. Nu-mi cereți să 
v-o aduc aici s-o ve
deți. Nu de alta, dar e 
cam grea. Cintărește 
vreo treizeci și cinci, 
patruzeci de kilogra
me. Acolo, in expozi
ție, avem toate tipuri
le produse pină acum. 
Gabaritul lor s-a re
dus de la an la an. 
Acum, producem pom
pe de dimensiuni re
duse, circa cinci kilo
grame, Cea pe care o 
țin in mina asta este 
una din ultimele in- 

^rate in fabricație...

adică 
această

des- 
com-

de fabrică.

nește sarcinile profesionale șl obștești, in care se comportă în familie și societate, discuțiile individuale ale birourilor organizațiilor de bază cu membrii de partid au menirea de a conduce, totodată, la îmbunătățirea intregii activități a organizațiilor de partid. Iată de ce. cu prilejul fiecărei instruiri cu activul, organizată la nivel județean, municipal. orășenesc sau comunal, se insistă . de fiecare dată și asupra creșterii răspunderii organizațiilor de partid in pregătirea, organizarea și desfășurarea discuțiilor individuale. Și pentru ca acestei ample activități să i permanent măsura ca de bază săla începutul anului un program de organizare și desfășurare a discuțiilor individuale. In acest fel se evită aglomerarea discuțiilor spre ultima parte a anului și, implicit, posibilitatea manifestării unei anumite superficialități in desfășurarea lor. Pe baza acestor programe, birourile organizațiilor de bază discută de regulă mai intii cu acei comuniști cărora in anul precedent le-au fost adresate critici și li s-au făcut observații, pentru a vedea cum au ținut seama de recomandări și dacă este nevoie să fie ajutați in continuare, precum și cu cei in activitatea cărora observă in prezent

După Raportul Congres Nicolac Ceaușescu sublinia cu pregnanță faptul că in această perioadă „Este necesar să întărim spiritul de răspundere și combativitate, de ordine și disciplină in activitatea fiecărei organizații de partid, a fiecărui membru al partidului". Considerind această sarcină evidențiată de secretarul general al partidului ca o ,necesitate imperioasă, legată de creșterea rolului conducător al partidului, în toate domeniile de activitate, Comitetul județean Călărași al P.C.R. acordă o atenție deosebită sprijinirii birourilor organizațiilor de bază in pregătirea, organizarea și buna desfășurare a discuțiilor individuale cu comuniștii. Practica muncii de partid, experiența acumulată de-a lungul anilor ne-au demonstrat rolul deosebit de important pe care il au discuțiile individuale in întărirea spiritului revoluționar, a răspunderii și exigenței, in angajarea puternică a fiecărui comunist la înfăptuirea hotărîriior și sarcinilor partidului. a îndatoririlor ce îi revin la locul de muncă, în creșterea contribuției la dezvoltarea spiritului de inițiativă, de ordine și disciplină în munca fiecărui colectiv.Constituind un moment important in activitatea fiecărui comunist, de analiză exigentă, critică și autocritică. a modului in care iși indepli-

se și in se asigure un caracter profund, s-a luat fiecare organizație întocmească incă deIstorice realizări pe plaiuri de istorie
Ultimele două decenii, „Epoca 

Ceaușescu", au incrustat in chipul 
județului Alba înnoiri fără prece
dent in istoria acestor plaiuri. Mu
nicipiul Alba Iulia — „Orașul Uni
rii" — se mândrește cu realizări 
uriașe. Populația municipiului s-a 
triplat in cei 20 de ani, iar zestrea 
urbanistică s-a imbogățit cu 17 000 
apartamente, 120 unități comercia
le. 184 săli dț clasă...

Profunde înnoiri au cunoscut in 
ultimele două decenii și celelalte 
așezări ale județului. „In această 
perioadă, preciza tovarășa Domnica 
Maier, vicepreședinte al comitetu
lui f executiv al consiliului popular

județean, in Alba s-au dat in folo
sință peste 30 000 apartamente. Nu
mai in primii ani ai actualului cin
cinal s-au construit in județ de 9 
ori mai multe apartamente decit in 
cincinalul 1956—1960, iar in ultimii 
20 de ani peste 72 la sută din 
populația județului s-a mutat in 
case noi. Au fost, de asemenea, re
zolvate numeroase probleme com
plexe ale procesului de urbanizare".

In acest an a inceput sistemati
zarea zonei centrale a municipiului 
Alba Iulia, iar anii ce vin vor adu
ce, de asemenea, înnoiri importan
te in toate localitățile județului. 
(Ștefan Dinică).

unele neîmpliniri, pentru a-i sprijini șă le înlăture cit mai rapid cu putință. Și tot din experiența practică dobindită s-a desprins concluzia că este in interesul eficienței acestei activități de partid ca fiecărui comunist să i se aducă din vreme la cunoștință data cind s-a stabilit să se discute cu el, ceea ce determină o angajare mai a acestuia in înfăptuirea încredințate.Un alt aspect important, ter organizatoric, ține de avind ca scop ridicarea la un nivel mereu mai înalt a activității fiecărei' organizații de bază, la aceste discuții s-a asigurat prezența obli- ■ gatorie a membrilor comitetelor de partid repartizați să răspundă de ' organizația respectivă. Apoi s-a insistat ca de fiecare dată concluziile desprinse, observațiile, criticile și propunerile făcute, ca fi sarcinile ce se stabilesc pentru activitatea de viitor a fiecărui comunist să fie consemnate in procesele-verbale ale ședințelor de birou respective. Am semnalat acest ultim aspect pentru că el este de un real folos atunci cind pe parcursul anului se controlează modul cum își îndeplinesc comuniștii sarcinile primite sau cind aceștia raportează in adunările generale.In ce privește conținutul discuțiilor individuale, birourile organizațiilor de bază au fost îndrumate să a- nalizeze cu prioritate modul in care muncesc comuniștii, in care se afirmă pe tărimul producției materiale. Adică să analizeze cum iși indepli- nesc sarcinile de plan, cum acționează pentru descoperirea și punerea în valoare a noi posibilități de creștere a productivității muncii și a calității produselor, de realizare a producției destinate exportului in concordantă cu cerințele, de competitivitate de pe piața externă, de Încadrare in normele de consum planificate, de recuperare, recondi- ționare și reintroducere în circuitul economic a materialelor refolosibile, de realizare a unor producții agricole sigure și stabile și asigurarea unei eficiența economice mereu mal mari. Se poate spune că, și drept urmare a atenției sporite acordate de birourile discuțiilor muncii din cum sint cele de la Combinatul siderurgic Călărași. întreprinderea de construcții de nave si piese turnate Oltenița. Combinatul de celuloză și hirtie, întreprinderea de confecții, întreprinderea de materia-

puternică sarcinilorcu carac- faptul că,

organizațiilor de bază Individuale, oamenii numeroase colective.

Vasile ZAHARIAsecretar al Comitetului județean Călărași al P.C.R.
(Continuare in pag. a II-a)

cele două bu- 
metal se află 

toată viata 
Ca oameni ai 

, am ințeles

Chiar dacă 
pe care o 

era de o 
concretețe, 

recapitulează
ÎNSEMNĂRI

mine, prozatorul Radu 
Theodoru — fost pilot 
și marinar incercat — 
familiarizat deci cu 
motoarele, incearcă să 
distingă in piesa înfă
țișată toată migala de 
gind și de braț așe
zată in ea. „Înțeleg că 
lupta se dă pentru 
stăpinirea zecimilor de 
microni" — incearcă 
să se verifice parcă pe 
sine prețuitul confrate 
— și Ion Grama, omul 
care a crescut practic 
aici, in uzina din 
munți, unde a intrat 
ucenic și a parcurs 
toate etapele împlini
rii profesionale pină la 
cea de maistru șef de 
secție ii 
vizitatorului 
cărui cărți 
meniul că 
străine) că 
efort constant ; 
durată la fiecare 
de muncă tocmai pen
tru ceea ce scriitorul a 
numit „lupta pentru 
stăpinirea zecimilor de 
micron". Ca să se 
ajungă aici, a fost ne
voie de muncă, desi
gur. A fost nevoie, de 
asemenea, de o pregă
tire intensă. Uzina are 
de altfel o școală pro
fesională, licee de spe
cialitate și nimeni nu 
se poate plinge că ar 
putea rămine pe din
afară procesului de 
instruire continuă, de 
pregătire profesiona
lă temeinică. Astăzi, o 
parte din inginerii 
uzinei iși susțin lucră
rile de doctorat chiar 
despre aparatura de

confirmă 
său (ale 

am senti- 
nu ti sint 
există un 

Si de 
loc

de

după cițiva 
in acest 

al muncii 
înfățișarea 

de injecție, 
că ea nu mai

In stingă se 
banal șurub, 
laltă o inimă 
tor, un cord
Și dacă bijuteria aceea 
de metal, care incor
porează practic toată 
viața și munca uzinei 
nu am putut-o identi
fica prea ușor, ei 
bine, miinile acelea 
care o poartă și care 
au făptuit-o, miinile 
acelea puternice și 
sensibile totodată le-aș 
recunoaște și peste o 
mie de ani.

Titus VÎJEU
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Prin conlucrarea cu cetățenii — 
o bună întreținere 
a fondului locativ

O BOGATA ȘI MEREU PROAS
PĂTA ZESTRE EDILITARA. Cine a cunoscut Oradea mai demult si a avut apoi prilejul să o viziteze periodici a sesizat desigur că de la precedentul Congres al consiliilor populare, desfășurat In anul 1980, si pină acum, aici, ca în toate localitățile tării, s-au petrecut ample prefaceri edilitare înnoitoare.Cum era firesc și necesar. In consens cu Impetuoasa dezvoltare economică a municipiului de pe Criș și, totodată, cu cerințele determinate de sporul natural al populației respective (în 1980 Oradea număra 185 000 locuitori — astăzi are 206 000), a cunoscut o energică intensificare construcția de locuințe. Peste tot. în mai toate zonele orașului, s-a construit mult : la sfîrșitul anului 1980, fondul locativ nou cuprindea 61 000 apartamente (dintre care 32 000 racordate la termoficare) ; astăzi, acesta numără 72 000 a- partamente (55 000 cu termoficare). Și în continuare la Oradea se înaltă blocuri de locuințe, ' frumoase și confortabile.

PENTRU CA 
FRUMOSUL SA 
RAMlNA mereu 
FRUMOS„ Depu- nînd considerabile eforturi materiale și financiare pentru construirea a zeci. și sute de mii de locuințe moderne, menite să asigure cetățenilor condiții de trai tot mai civilizate, statul nostru socialist urmărește ca asemenea construcții să folosească poporului vreme îndelungată, să dureze generații de-a rîndul. Dar viata noilor blocuri este condiționată direct— in sensul prelungirii sau scurtării— de modul în care sînt ocrotite și păstrate, de operativitatea si grija cu care sînt supuse obișnuitelor lucrări de reparație și întreținere.Evident, și la Oradea consiliul popular cheltuiește anual multe milioane de lei pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și a unor categorii de reparații la blocuri. Pentru anul în curs, spre exemplu, a rezervat acestui scop nu mai puțin decît 19,5 milioane lei : în primele șapte luni fuseseră cheltuite 11,7 milioane. Primăria urmărește sistematic ca activitatea I.J.G.C.L., a cooperativei „Constructorul" și a formațiilor de meseriași ale cooperativelor agricole ce aparțin de municipiu să se desfășoare în bune condiții. cu prestări operative și de calitate. în acest sens, pe lingă controalele obișnuite, biroul comitetului executiv al consiliului popular analizează periodic — respectiv de cîteva ori pe an — situația fondului locativ, bazîndu-se și pe constatările făcute în prealabil, nemijlocit, pe teren.

ÎNTREȚINEREA LOCUINȚEI — 
LA FEL DE IMPORTANTA CA ȘI 
CONSTRUIREA EI, Dar cum conlucrați cu cetățenii pentru a-i antrena și sprijini să-și păstreze în bune condiții casa in care locuiesc, pen
tru a dezvolta, în general, spiritul civic responsabil fată de această uriașă avuție națională? — l-am întrebat pe tovarășul Traian Bonta, vicepreședinte cu probleme de construcții al comitetului executiv al consiliului popular municipal.— Pornind de la considerentul că omul, dacă primește o locuință finisată îngrijit si curată, o va păstra și 
el tot așa. Și la fel. dacă in jurul casei, pe strada lui. în cartier vede curățenie, își va întreține și el curat apartamentul. Ordinea pere și impune ordine, în aceeași măsură in care dezordinea împinge la dezordine. De aceea, în primul rînd ne îngrijim ca unitățile de construcții să execute bine și corect lucrările de finisaj și de instalații, să înlăture operativ aspectul de șantier din jurul noilor ansambluri de locuințe date in folosință. La rîndul lor. deputății de circumscripție si comitetele de cetățeni desfășoară o activitate cotidiană de explicare si convingere. evidențiind locatarilor că problema întreținerii locuințelor este la fel de importantă ca aceea a construirii acestora. Se urmărește atragerea fiecărui cetățean la crearea unei ambiante deosebite — spatii verzi, locuri de joacă frumos ame

CONCRET DESPRE EVITAREA FORMALISMULUIO parte inseparabilă a sarcinilor șl orientărilor trasate de partid in legătură cu perfecționarea continuă a conducerii vieții economice și sociale o constituie evitarea excesului de formularistică. combaterea formalismului în toate aspectele sale. Acesta este cadrul in care ziarul „Scînteia" a abordat teme ale perfecționării stilului de muncă al unor unități, aspecte ale simplificării formularisticii, popularizînd anumite experiențe și relevînd situații perfectibile în această privință. Astfel, in articolele „Intre a lucra și... a-ți face de lucru" („Scînteia" nr. 13 316) și „In centrul atenției — rezolvarea problemelor, nu consemnarea lor" („Scînteia" nr. 13 321) erau redate constatările unui sondaj comparativ între numărul și conținutul circularelor și al adreselor cu caracter general primite de consiliile populare a două comune vecine, dar situate în județe diferite (Prejmer. județul Brașov, și Ozun, județul Covasna).Ca urmare a publicării, redacția a primit din partea Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Brașov un răspuns, din care spicuim :
„Comitetul executiv al Consiliului 

popular al județului Brasov a dispus 
o analiză exigentă a tuturor actelor 
ce se elaborează la nivelul județului 
(circulare, instrucțiuni, situații sta

najate. fațade proaspăt văruite, pomi îngrijiți, curățenie peste tot — care să-i facă plăcere omului cind vine acasă. Trebuie spus că. în general, cei 71 deputati de circumscripții electorale, oameni de diferite virste și profesii, se dovedesc adevărati promotori ai spiritului cetățenesc înaintat, cei mai multi fiind nu numai inițiatori de fapte civice și catalizatori de energii civice, dar în primul rind fruntași in efectuarea nemijlocită a muncilor obștești.— Dar cum sint păstrate in interior locuințele ?— Să mergem să vedem pe teren — ne-a invitat vicepreședintele.
ASOCIAȚII MODEL, GOSPODARI 

MODEL. Și am mers pe teren, concluziile rezultate fiind precumpănitor pozitive. In zona de vest a orașului (ansamblurile „6 Martie" șl „Transilvaniei"), pe Splaiul Crișanei, 
Din experiența organelor locale ale puterii 

și administrației de stat

în zona „Dimitrie Cantemir". în cartierul „Nufărul I". pe Calea Aradului. apartamentele noi, locuite de cetățeni (in aceeași măsură cele proprietate de stat, ca și acelea proprietate particulară), holurile, casa scărilor și dependințele sînt păstrate și folosite în mod civilizat, cu grijă gospodărească și dragoste de curățenie și frumos. (Blocurile E II, EI și J din zona de vest sînt modele din acest punct de vedere!).Sigur, aspectul civilizat atestă. In primul rînd, nivelul de educație al locatarilor respectivi. Tot atit de adevărat este însă că exact în aceste zone — și nu e o coincidentă, o întîmplare — acționează reprezentanți dintre cei mai destoinici ai obștii. Deputății Mircea Cretu („Nufărul I"), Dumitru Blaga și Dionisie Tibrea (zona de vest) sau Sereș Katalin (Splaiul .Crișanei), maiștri la întreprinderile din oraș, sînt cu- noscuti, apreciat! si ascultați de cetățeni, sînt dintre cei care împletesc vorba cu fapta, cu propriul exemplu de muncă.La fel, președinții asociațiilor de locatari din aceste zone, ca Vasile Ungur (asociația 116), Nicolae Apa- raschivei (126). loan Jurău (301), Emilia Ispir (11) sau Ilie Vulpe (311) — gospodari care urmăresc cu multă grijă tot ce se în- timplă in cartier, cum sînt ocrotite construcțiile, dacă se repară la timp orice stricăciune, înainte de a lua proporții, cum se comportă cetățenii fată de aceste bunuri. Ei au avut, spre exemplu, inițiativa de a aduna lunar cite o sumă mică de la fiecare apartament (pînă la 10 lei), pentru ca primăvara și toamna să se poată efectua, unde este cazul, reparațiile necesare. In felul acesta.

Din noua arhitecturâ a municipiului Oradea

tistice, informări etc.) și se trimit la 
consiliile populare subordonate, sta
bilind ca pe viitor — in afara dărilor 
de seamă statistice — să nu se mai 
solicite informări cu caracter pe
riodic.

In legătură cu unele circulare cu

caracter normativ, acestea se vor di
fuza in copie-extras pentru pro
blemele care privesc direct localități
le respective si vor fi prelucrate de 
organele de specialitate ale aparatu
lui sau unităților județene suboido- 
nate.

Urmărirea programelor speciale și 
a sarcinilor de plan se va face — 
periodic — de către activiștii consi
liului popular al județului care răs
pund de localitățile respective.

Subcomisia județeană pentru sim
plificarea si raționalizarea sistemului 
de evidentă va extinde analiza asu

nici cetățenii nu dau'deodată sume mari, găsindu-se insă, la timpul cuvenit. fonduri bănești suficiente.
FARA excepții nu s-ar 

PUTEA 7 Ce-i drept, există, din păcate. în Oradea și cetățeni care nu-și îngrijesc apartamentele primite de Ia stat așa cum ar trebui, care neglijează sau intîrzie reparațiile ce se impun, uitindu-se impasibili cum li se deteriorează locuința de la o zi la alta sau care provoacă ei înșiși stricăciuni, neglijind apoi înlăturarea acestora. efectuarea reparațiilor. Blocurile P 188. P 189 din cartierul Ioșia Nord, cele 4—5 blocuri din zona străzii Seleușului. și încă altele. arată de parcă n-ar fi fost date în folosință in ultimii ani. sînt prost întreținute, degradate. In 138 de apartamente din oraș a apărut condens (șl n-a fost înlăturat peste tot la timp), în 33 de blocuri s-au produs inundații la subsol (nu o dată și din vina locatarilor).Ce face consiliul popular pentru Înlăturarea a- cestor neajunsuri și evitarea apariției lor în viitor? In primul rînd, desfășoară acțiuni de educație civică : popularizează instrucțiunile de folosire și Întreținere a apartamentelor, afișindu-le Ia locuri vizibile, prelucrindu-le în adunările cetățenești ; face cunoscute. prin asociațiile de locatari, categoriile de lucrări a căror executare cade în sarcina chiriașilor și pe care — contra cost — le pot executa unitățile mai sus amintite ; discută individual cu cetățenii care se dovedesc neglijenti și nepăsători fată de fondul locativ. Edilii ne spuneau că au în evidentă 453 asemenea cazuri. Iar cind se constată că munca educativă nu are efectul așteptat, se apelează șl la sancțiunile prevăzute de lege pentru asemenea cazuri.
EXPERIENȚA BUNA SE CERE 

GENERALIZATA. In această perioadă, premergătoare Congresului consiliilor populare, cind organele locale ale puterii și administrației de stat își analizează activitatea pe toate planurile — pentru a sintetiza și apoi extinde experiența bună, pentru a lua măsuri eficiente de înlăturare a neajunsurilor — la Oradea se urmărește și îmbunătățirea conlucrării cu cetățenii în domeniul bunei conservări si îngrijiri a locuințelor.Așa cum s-a mai arătat, locuințele reprezintă o avuție națională care trebuie păstrată în mod exemplar și nimeni nu are dreptul să le deterioreze ori să asiste nepăsător la . deteriorarea lor. Este o îndatorire deosebit de importantă a consiliilor populare și a asociațiilor de locatari, a întreprinderilor de gospodărie comunală și, în primul rind, a cetățenilor înșiși.
Gheorqhe MITROI 
Ioan LAZA

pra tuturor unităților subordonate și 
va face propuneri pentru reducerea 
unor formulare care in prezent cir
culă in cadrul unităților.

O dată cu măsurile luate, mulțumim 
redacției ziarului „Scînteia" pentru 
ajutorul acordat tn lichidarea unor 
neajunsuri din activitatea noastră și 
a unităților subordonate".Desigur, răspunsul vădește o preocupare serioasă și o abordare eficientă, realistă, a aspectelor semnalate. Chiar dacă — așa cum reiese și din răspuns — măsurile luate nu epuizează problema, ele oferă elemente interesante de luat în seamă și de către alte consilii populare, cu atit mai mult cu cit constatările articolelor nu priveau exclusiv și nici nu erau specifice doar județelor in care s-a întreprins sondajul.

P. S. : După cum s-a arătat mai sus, în cele două articole erau consemnate exemple, constatări și din activitatea organismelor Consiliului popular al județului Covasna. De la acesta nu am primit însă nici un răspuns. (Articolele au apărut la datele de 15 și 21 iunie a. c. ; termenul de răspuns stabilit prin Legea presei este de 30 de zile.)
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BUCUREȘTI : însuflețită 
activitate cetățenească 
in interesul cetățenilorLa fel ca pe întreg cuprinsul tării, și in sectorul 5 din București cetățenii întîmpină cu realizări de seamă apropiatul Congres al consiliilor populare. Mobilizați de deputății consiliului popular, de comitetul executiv, de organizațiile obștești — dintre care se evidențiază comitetele de cetățeni — ei au reușit in cele 8 luni care s-au scurs din acest an să realizeze prin muncă patriotică lucrări în valoare’ de sute de milioane lei. Maria Dănciulescu, șeful sectorului organizatoric și Îndrumării activității obștești, ne-a vorbit despre cîteva obiective realizate aproape exclusiv prin muncă patriotică. A fost reamenajată complet piața „13 • Septembrie" — care de la 28 locuri de vînzare dispune azi de aproape 300 ; s-a dat in folosință un nou depozit pentru cartofi, pe Șoseaua Viilor, cu o capacitate de 4 000 tone ; au fost amenajate cîteva parcuri și locuri de joacă pentru copii. In același timp, aplicîndu-se cu consecvență prevederile Legii nr. 10 din 1982, cetățenii îngrijesc cu regularitate împrejurimile blocurilor : mătură aleile, întrețin spațiile verzi, colectează materiale recuperabile.

(G. Gheorghe).

PRAHOVA : Largă 
participare la împăduriri 

și strîngerea fructelor 
de pădureMii de cetățeni al localităților rurale din zonele de munte și co- linare ale județului Prahova, avînd în frunte deputății locali, au tre- cut in acest an la o largă acțiune de Împădurire a unor versanți muntoși pleșuvi, ă unor plantații care aveau goluri (uscăciuni), la sădirea de pomi pe marginea șoselelor. Inspectoratul silvic județean — care a coordonat aceste ample lucrări și a asigurat asistența tehnică necesară, materialul săditor și altele — ne-a informat că in fondul forestier al Prahovei s-au plantat pînă în prezent peste 3 milioane de puieți de molid, stejar, fag, frasin în zonele comunelor Măneciu, Valea Doftanei, Talea, în platoul Bucegi, în Muntele Roșu și in alte părți, însu- mind o suprafață de aproape 600 de hectare, cu, mult peste planificarea prevăzută. De asemenea, aproape 100 ha de puieți au fost sădiți in pădurile aparținînd consiliilor populare.Acțiunea de împăduriri va continua in această toamnă cu și mai mare intensitate, prevăzîndu-se, prin munca cetățenilor comunelor, plantarea unui număr de cel puțin 3—4 milioane de puieți. ,Totodată, cetățenii comunelor, elevii participă la o altă acțiune de mare interes economic : strin- gerea fructelor de pădure și a plantelor medicinale. Pină în prezent, din zonele Apostolache, Sin- geru. Văleni de Munte, Vărbilău și altele s-au ijecoltat, cu ajutorul forței de muncă din localitățile apropiate, peste 300 tone de cătină, ciuperci, zmeură, precum și plante medicinale (8 tone) — floare de soc, sunătoare, coada șoricelului, floare de tei, frunză de mesteacăn și altele. (Constantin Căpraru).

a ■ r a b i ■
(Urmare din pag. I)le de construcții Călărași și altele, au obținut rezultate deosebite in îndeplinirea planului pe acest an. Pe baza propunerilor făcute de comuniști in cadrul discuțiilor individuale. au fost inițiate numeroase măsuri pentru reducerea normelor de consum, recuperarea și refolosirea materialelor, a pieselor de schimb și subansamblelor, realizindu-se și depășindu-se, in primul semestru, sarcinile la majoritatea sortimentelor prevăzute in planul de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile, fiind recondiționate circa 3 600 de repere in valoare de peste 18 milioane lei. Demn de remarcat este și faptul că, preocupați de dezvoltarea mai puternică a economiei județului, în cadrul discuțiilor individuale comuniștii au făcut numeroase propuneri cu privire la folosirea mai eficientă a spatiilor de producție existente, creșterea indicelui de utilizare a mașinilor și utilajelor, perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a intregului personal muncitor. Astfel, la Combinatul siderurgic Călărași, întreprinderea de construcții de nave și piese turnate Oltenița, întreprinderea antrepriză de construcții și montaje siderurgice Călărași, întreprinderea de confecții și întreprinderea de transporturi auto Călărași s-a extins practica repartizării tinerilor absolvenți in formații de lucru bine închegate, pe lingă comuniști cu o bună pregătire politică și profesională și care constituie un exemplu in muncă, in familie și societate. 'Agricultura județului Călărași ocupă un loc important în producția națională de cereale, plante tehnice, legume, carne și lapte, avînd o puternică bază tehnico-materială. Este firesc deci ca birourile organizațiilor de bază din agricultură, in discuțiile purtate cu membrii de partid, să analizeze cu răspundere și exigență modul în care ei aplică in practică prevederile programelor speciale de măsuri cu privire la realizarea în fiecare unitate a unor producții cît mai mari, care să ducă la creșterea contribuției județului la constituirea fondului centralizat al
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RECONDITIONAREA
REFOLOSIREA

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ! 
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT 1N ECONOMIE.

UN EXEMPLU FOARTE BUN l„Ca «ă poți duce o treabă la bun efîrșit, de multe ori contează foarte mult să știi s-o începi. Pentru că de felul cum e gindită și începută acțiunea poate depinde Întregul succes".Această idee a reliefat-o unul dintre cei 65 de președinți ai comitetelor de cetățeni care activează in sectorul 4 al Capitalei. Discutam cu el și cu alți cîțiva activiști ai consiliului popular despre acțiunea gospodărească de recuperare a materialelor.Legat de această idee — cum au început gospodarii sectorului 4 acțiunea de recuperare a materialelor rămase de ani și ani prin, cotloanele gospodăriilor sau pur și simplu, uitate pe șantiere, aruncate pe unde se nimerea 7Cu cîteva luni In urmă, consiliul popular a organizat un „schimb de experiență-instruire" la care au participat deputați, președinți ai comitetelor de cetățeni, lucrători al consiliului popular, directori și alți factori de răspundere din întreprinderile sectorului, Instructori voluntari.Scurtă dar eficientă, adunarea a scos în evidență că recuperarea materialelor refolosibile nu trebuie concepută ca o campanie de sezon — cum ar fi, de’ exemplu, plantarea de arbuști ornamentali, că este o acțiune cu caracter de permanență, o activitate obștească ce trebuie să sporească mereu în intensitate. Cu ocazia adunării respective, planul general de recuperare a materialelor refolosibile pe sector a fost defalcat în 65 de părți — după numărul deputaților și comitetelor de cetățeni din sector. Inițial, planul prevedea ca pînă la sfîrșitul anului să fie recuperate : fier vechi — 600 tone ; hîrtie — 85 tone ; cupru 3 tone ; plumb — 5 tone ; textile — 3 tone ș.a.m.d.Datorită inițiativelor cetățenești, analizei întreprinse de deputați, cifrele de plan ș-au dovedit a fi mici față de posibilități, viața, activitatea practică infirmîndu-le doar în cîteva luni. Cum a fost, concret, posibil acest lucru ? Iată măsurile luate de consiliul popular în -urma inițiativelor cetățenești, considerind atît propunerile cit și măsurile ca opera colectivă a întregii adunări.• Au fost organizate pe sector încă 14 puncte fixe de colectare, fiecare cu trei secțiuni : pentru depozitarea hîrtiei, a metalului, a sticlei. Așezate in puncte de mare circulație, ele sint accesibile tuturor locuitorilor.© Pentru colectarea hîrtiei au fost amenajate 20 de rulote înzestrate cu cîntare.• La fiecare bloc din sector a fost montat cite un conteiner. Aflat la îndemîna locatarilor, aceștia, în loc 
statului șl la înfăptuirea programului de autoaprovizionare. Evidențiem in mod deosebit exigența și spiritul mobilizator in care s-au desfășurat discuțiile individuale la Întreprinderile agricole de stat Lehliu, Jegălta, Drumu Subțire, Chirnogi, la cooperativele agricole de producție Gurbănești, Dor Mărunt, Ulmeni, Valea Argovei, Ștefan Vodă, Brincoveni și stațiunile de mașini agricole Mînăstirea și Frăsi- net, care au pus in fața fiecărui comunist cerința folosirii cu eficientă sporită a intregului fond funciar, introducerii in producție a unor 
Analiza temeinică, exigentă 
a muncii fiecărui comunist
soiuri și hibrizi cu Înaltă valoare biologică și potențial productiv ridicat.O atenție deosebită se acordă in cadrul discuțiilor Individuale cu membrii de partid aspectelor privind creșterea conștiinței socialiste și formarea omului nou. cu o concepție revoluționară materialist-dialectică, cu o conduită morală ireproșabilă în familie și societate. Se discută astfel despre modul in care participă fiecare comunist la învățămintul politic, cum se pregătește pentru cunoașterea și însușirea temeinică a documentelor Congresului al XIII- lea al partidului, a hotăririlor de partid și de stat, a orientărilor și indicațiilor de o deosebită valoare teoretică și practică cuprinse in vasta operă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cum este firesc, comitetul județean de partid urmărește îndeaproape ca in fiecare organizație de bază discuțiile individuale să fie folosite ca un mijloc eficient de întărire puternică a vieții de partid. Pe baza observațiilor, propunerilor 

să arunce pe stradă hirtfa, fierul, sticla, le depozitează în recipientul respectiv, prin dreptul căruia trec zilnic. Au fost astfel montate o mie de conteinere, acesta fiind numărul blocurilor construite in sector.® In legătură cu această inițiativă trebuie arătat că asociațiile de locatari au organizat un sistem de cointeresare materială pentru femeile care asigură curățenia in părțile comune ale blocurilor, incit
Experiența Consiliului 
popular și a comite
telor de cetățeni din 
sectorul 4 ai Capita
lei în colectarea ma
terialelor refolosibile

acestea desfășoară o adevărată întrecere în ce privește sortarea, ambalarea și predarea (la IRVMR) a materialelor recuperabile depozitate în conteinerele respective. (Plata pentru personalul de serviciu se face proporțional cu valoarea materialelor recuperate).
® O problemă mult discutată de cetățeni a fost aceea a organizării unor depozite de cartier, acolo unde nu s-au înălțat încă blocuri. S-a propus crearea unor depozite simple, fără cheltuieli de construcții. Solu

Sortimente Plan Realizări 
la 1 mai

Realizări 
Ia 1 iuliefier vechi 600 tone 1 050 tone 2 500 tonehîrtie 85 „ 124 „ 212 „cupru 3 „ 0,5 „ 6 „plumb 5 „ 7 9 „textile 3 „ 5 5 „Pornind tocmai de spectaculoase obținute al Capitalei a fost nouă consfătuire Scopul acesteia ? Ni tovarășul Florian Secu, președintele comitetului de cetățeni din scripția nr. 12.

la realizările în sectorul 4 organizată o cetățenească, l-a prezentatcircum-— Cind consiliul popular, organizațiile de partid din cartier, deputății știu să mobilizeze oamenii, să-i convingă că lucrul care se cere e atît în interesul economiei naționale, cit și al întregului popor, rezultatele nu pot fi decît bune. In circumscripția mea, de exemplu, mobilizați de deputatul nostru, am adunat împreună cu locuitorii ei, doar în două duminici, 2,5 tone de fier vechi și hîrtie. Rezultatul ne-a încurajat, 
și sugestiilor comuniștilor, se are in vedere ca birourile organizațiilor de bază să promoveze un stil de muncă dinamic, revoluționar, să stimuleze și să asigure participarea mai activă și responsabilă a tuturor comuniștilor la dezbaterea problemelor care se analizează in adunările generale de partid sau in cele ale oamenilor muncii, pentru ca fiecare membru de partid să se afle în prima linie a bătăliei pentru realizarea sarcinilor economice, să fie intr-adevăr un exemplu de comportare și atitudine în muncă și viață, în activitatea obștească.

In prezent, organele șl organizațiile de bază din județul nostru sint angajate in finalizarea discuțiilor individuale și pregătirea concluziilor ce s-au desprins, a măsurilor necesare menite să ducă la ridicarea întregii activități de partid Ia nivelul cerințelor și exigențelor din etapa actuală. Desfășurarea primelor adunări generale care au dezbătut aceste concluzii a scos la iveală necesitatea ca birourile organizațiilor de bază să acorde o mai mare atenție organizării acestor convorbiri pentru că, in fond, de aceasta depinde mult reușita lor. Totodată, avem in vedere ca adunările generale de partid să constituie incă un prilej de a urmări repartizarea judicioasă a sarcinilor încredințate fiecărui . comunist, in raport cu nivelul pregătirii profesionale, politice și experiența dobindită, combaterea atitudinii de a supraîncarcă cu sarcini pe anumiți comuniști numai pentru că și-au demonstrat în repetate rînduri capacitatea de a rezolva operativ și temeinic problemele încredințate, a tendințelor existente In unele locuri de a se neglija din

Locuri la odihnă 
și tratament în luna 

septembrieO lună pentru care prognoza meteorologică prevede timp prielnic practicării turismului. Stațiunile balneoclimaterice, situate pe litoral și în celelalte zone ale țării, oferă condiții deosebit de bune pentru petrecerea vacanțelor și efectuarea curei balneare.Oficiile județene de turism vin In întîmpinarea dorințelor dumneavoastră cu o ofertă generoasă șl diversificată.Cei doritori se pot adresa agențiilor de turism pentru informații suplimentare și obținerea de bilete în stațiunea preferată.

ția ? S-a găsit una eficientă : curțile mai încăpătoare ale unora dintre ei. Și astfel au fost organizate alte 15 depozite.• întreprinderea de salubritate a montat pe mașinile care ridică resturile menajere și alte obiecte aruncate din gospodăriile, populației un sac pentru hîrtii și o ladă cu două despărțituri — pentru sticlă și pentru metale.© în fiecare duminică, comitetele de cetățeni, deputății, cu sprijinul larg al gospodarilor, iei la muncă obștească : din gospodăriile personale, de pe locurile unde s-au făcut demolări ori s-au ridicat noi construcții se adună importante cantități de fier vechi, hîrtie, sticlă.® La poarta fiecărei unități economice, a fiecărei instituții a fost montată cite o cutie pentru colectarea tuburilor de spray. în loc să le arunce, muncitorii, cetățenii care trec pe stradă le depozitează acolo, fiind periodic ridicate de IRVMR.• A fost organizată o „echipă de recuperare" la „groapa de gunoi" din sector. Tot ce scapă prin rețeaua mai sus amintită de depistare și colectare a materialelor refolosibile este adunat, sortat și predat la IRVMR de echipa respectivă.Stabilirea acestor măsuri — ce exprimă cristalizarea inițiativei cetățenești — a făcut ca in aproape 6 luni planul inițial de recuperări al consiliului popular să fie cu mult depășit.Redăm cifrele, arătînd comparativ realizările obținute la 1 mai și ia 1 iulie, date care au constituit momente, de analiză pe fiecare circumscripție electorală în parte.

ne-a făcut să înțelegem, practic, cit este de realistă și importantă cerința ca toți cetățenii, organizațiile de tineret, comitetele și comisiile de femei, O.D.U.S.,- toate organizațiile obștești să colecteze materialele refolosibile. Și, ca urmare, noi, comitetele de cetățeni, ne-am gîndit că n-ar fi rău să ne mărim planul inițial. L-am mărit de 10 ori ! Așa incit, la sfîrșitul anului vom preda în loc de 600 tone fier vechi 6 000 tone. Hîrtie — în ioc de 85 tone — 850 tone ș.a.m.d.Acesta e modul responsabil în care cetățenii înțeleg să răspundă chemării partidului — în folosul economiei naționale șl al lor propriu.
Gh. GRAURE

acest punct de vedere comuniștii care au funcții de conducere în producție. De asemenea, ne propunem și acționăm ca dezbaterile adunărilor de concluzii să stimuleze generalizarea inițiativelor valoroase ale fruntașilor în muncă, punerea in valoare a propunerilor comuniștilor făcute in cadrul discuțiilor, stabilirea unor măsuri cu termene și responsabilități concrete pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate.Analizind in spirit critic și autocritic modul in care se desfășoară discuțiile individuale cu comuniștii de către birourile organizațiilor de bază, este necesar să arătăm că nu am reușit să determinăm in absolut toate organizațiile de partid o înaltă răspundere și exigență față de conținutul acestor discuții, față de eficiența lor. Așa se explică faptul că, deși in unele unități mai sînt comuniști care nu-și realizează normele de producție, execută produse de slabă calitate, nu au o conduită morală corespunzătoare, săvirșesc abateri de la normele eticii și echității socialiste, nu participă la lucrările din agricultură așteptind ca societatea să-i ofere mai mult decît contribuția sa, discuțiile individuale nu au determinat o modificare a comportamentului acestora. De asemenea, sint încă birouri de organizații de bază care, o dată cu prezentarea concluziilor asup'ra discuțiilor individuale in adunările generale. iși consideră activitatea încheiată în această direcție. Ca atare, ele nu mai urmăresc sistematic cum se îndeplinesc sarcinile stabilite pentru anumiți comuniști cu prilejul discuțiilor, cum se preocupă alții de aplicarea recomandărilor făcute de birou, cum se înfăptuiesc la termenele prevăzute măsurile stabilite cu prilejul adunărilor de concluzii.Ținind seama de aceste neajunsuri, comitetul județean de partid a stabilit o serie de măsuri pentru a determina îmbunătățirea substanțială a muncii in acest domeniu, astfel incit discuțiile individuale să contribuie la ridicarea întregii activități a organizațiilor de bază, la perfecționarea stilului și metodelor lor de muncă, spre a asigura și pe această cale o eficiență crescindă a întregii activități de partid.
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SE CERE TUTUROR 
MAXIMĂ RĂSPUNDERE!

INSĂMÎNJĂRILE DE TOAMNĂ
- TEMEINIC PREGĂTITE!

Opinii in legătură cu Decretul privind noi măsuri pentru aplicarea mecanismului 
economico-financiar si creșterea răspunderii personalului de conducere si a 
personalului telmic, economic si de altă specialitate în realizarea planului de producție 

pentru export si a planului de producție in industria extractivă

Ne despart puține zile de momentul începerii însă- mînțării griului și a celorlalte culturi de toamnă. Pentru a pune temelii puternice viitoarei recolte, este necesar ca atit pregătirea terenului, cit și a semințelor să fie făcută cu cea mai mare răspundere. Desfășurarea acestor
lucrări a constituit obiectivul raidului-anchetă întreprins de corespondenții „Scînteii" în trei județe situate în partea de nord a țării — Sălaj, Suceava și Satu Mare - unde în- sămînțările incep mai devreme decit în alte zone și deci pregătirile trebuie încheiate din timp.

Nici o abatere de la normele tehnice
privind calitatea arăturilor

Un act normativ mobilizatorDecretul cu privire la noile măsuri pentru aplicarea mecanismului economico-financiar și creșterea răspunderii personalului de conducere și a personalului tehnic, economic și de altă specialitate în realizarea planului de producție peiTtru export și a planului de producttie in industria extractivă se înscrie pe linia măsurilor consecvent promovate de partidul și statul nostru, de iubitul nostru , conducător, to'varășul Nicolae Ceaușescu, în vederea creșterii răspunderii tuturor pentru realizarea sarcinilor economice și stimularea activității din aceste domenii prioritare ale economiei naționale.Acest nou act normativ es,te de natură să mobilizeze toate energiile, întregul spirit gospodăresc și de inițiativă al cadrelor de conducere, care, ijată, trebuie să dovedească prin tot ceea ce fac, prin măsurile întreprinse că sint la nivelul impus de exigențele actuale reieșite din documentele de partid. Deși Schela de producție petrolieră Craiova are la ora actuală restanțe la producția de țiței, restanțe datorate in principal creșterii accentuate a conținutului de apă în fluidul extras și diminuării producției efective de țiței la sondele aflate in exploatare, prin măsurile pa care le-am stabilit recent în adunarea generală a oamenilor mun
Cadrele de conducere 

din minister vor sprijini mai eficient

Recentele măsuri stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., precum și prevederile decretului Consiliului de Stat sint de natură să ducă la creșterea răspunderii tuturor cadrelor de conducere din mine, din combinatele și întreprinderile miniere, din minister, pentru realizarea integrală a planului, pentru, stabilirea unor măsuri care să vină in sprijinul creșterii producției, ne obligă pe toți, în mod firesc, să ne îndeplinim mai bine obligațiile ce ne revin, să acționăm operativ, competent, in soluționarea tuturor problemelor de care ține realizarea exemplară a planului.Pe baza sarcinilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., conducerea Ministerului Minelor a întocmit operativ un program de măsuri pentru sprijinirea concretă a unităților rămase in urmă, pentru acordarea unei asistente de înaltă calificare. Au fost repartizați specialiști cu‘ competentă din cadrul ministerului, oameni care vor fi de acum și mai direct implicați în realizarea planului, să urmărească in unitățile cu probleme creșterea gradului de folosire a utilajelor, problemele fundamentale de organizare a aprovizionării și a desfacerii produselor, fiindcă, deși pare paradoxal, sint unități care nu și-au realizat sarcinile de plan, dar au în schimb probleme cu stocurile supranormative, deci o activitate economico-financiară precară. Tocmai în acest sens, specialiștii ministerului nostru s-au și deplasat în unități pentru a stabili legături directe cu furnizorii de piese de schimb și utilaje, cu beneficiarii în vederea asigurării desfacerii ritmice a cantităților de cărbune. De exemplu, printre sar-
Planul la export - îndeplinit
și depășit în bune condiții!Prevederile cuprinse în recentul decret al Consiliului de Stat au în vedere, firește, mobilizarea exemplară. în perioada care a mai rămas pînă la sfirșitul anului, a tuturor cadrelor- de conducere din unitățile economice. centrale industriale, ministere, celelalte organe și consilii populare, precum și a personalului tehnic, economic și de altă specialitate cu atribuții în realizarea producției de export și a exportului, ca să mă refer numai la acest domeniu de activitate. In ce ne privește, personalul tehnic și de conducere. toti oamenii muncii din întreprinderea noastră au acționat și acționează, încă de la începutul anului, in deplin consens cu indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea sarcinilor la export. Este și motivul pentru care, la această oră. unitatea se prezintă cu planul la export realizat in proporție de 126,4 la sută. Au fost 

livrate suplimentar partenerilor externi produse in valoare de aproape 10 milioane lei. De remarcat faptul că in toată această perioadă n-a fost înregistrat nici un refuz de calitate.. Și în perspectivă avem asigurate contracte pe care ne străduim să le onorăm, pe cit posibil. in avans. încă de pe acum am început acțiunea de încheiere a contractelor pentru producția anului viitor, fapt care ne permite elaborarea din vreme a tehnologiilor de lucru. Știm bine că pe piața externă se cer tot mai multe conductoare cu performante tehnice ridicate și noi ne străduim să răspundem acestor exigente. De altfel, faptul că livrăm asemenea conductoare unor firme de prestigiu confirmă competitivitatea produselor noastre.în scopul realizării în continuare în bune condiții a producției destinate exportului au fost pregătite cîte- va noi instalații specializate. Aceluiași

cii, măsuri care vizează îmbunătățirea activității formațiilor de lucru — de la efectuarea probelor la executarea reparațiilor și intervențiilor — întărirea disciplinei, creșterea răspunderii în supravegherea și controlul exploatării sondelor, asigurarea unei asistențe tehnice mai bune în schimburile II și III, vom redresa activitatea. Am definitivat un program de măsuri geologo-tehnologice la un număr de 51 de sonde, prin aplicarea cărora putem recupera integral restanța de 40 000 tone țiței pe care o avem în prezent. Acest lucru va fi însă posibil numai cu sprijinul nemijlocit al ministerului, al trustului, al celorlalți factori de decizie din domeniul nostru de activitate. Tocmai de aceea este foarte bine că prevederile acestui act normativ implică toate cadrele de conducere, tehnice și economice din industria extractivă in rezolvarea operativă și competentă a problemelor de care depinde indeplinirea planului de producție. Deși noi am fost sprijiniți și pînă acum de organele tutelare, prin prevederile sale, actualul decret va asigura, sint convins, o mai bună colaborare între toți factorii de răspundere din industria extractivă a țițeiului.
Inq. Aurel GIG1U directorul Schelei de producție petrolieră Craiova

minierecinile imediate ce s-au dat specialiștilor repartizați la Combinatul minier Valea Jiului sint și montarea și punerea in funcțiune a 3 complexe mecanizate de abataj la minele Vulcan, Paroșeni și Lupeni, reducerea numărului de utilaje inactive pentrii creșterea capacităților de extracție, îmbunătățirea activității Ia instalațiile de preparare a cărbunilor pentru creșterea randamentelor de extracție și de îmbunătățire a calității produselor. Cei care au primit sarcina să se deplaseze la Combinatul minier Rovinari pentru a sprijini efectiv unitățile vor avea in vedere îmbunătățirea organizării formațiilor de lucru pentru întreținerea și repararea utilajelor tehnologice din carierele dotate cu excavatoare cu rotor, terminarea pină la 10 septembrie a lucrărilor de ripa- re a transportoarelor cu bandă de la carierele Roșia-Avans și Tismana 1. aplicarea in producție a cercetărilor încheiate și multe alte probleme legate de realizarea integrală, in timpul care a mai rămas, a planului de producție pe acest an.Decretul Consiliului de Stat va avea o inriurire puternică in mobilizarea tuturor cadrelor de conducere din unități, combinate, întreprinderi miniere, precum si din cadrul ministerului nostru, de a face totul, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru realizarea integrală a planului din acest an și pregătirea temeinică pentru producția primului an din viitorul cincinal.
Inq. Vasile Scripăt- 
FLORESCUdirectorul Direcției plan din Ministerul Minelor 

scop îi servește și dublarea unei capacități de emailare, acțiune care va fi finalizată pină la 31 decembrie, deși, inițial, se stabilise ca termen de realizare anul 1986. Recentul decret ne-a mobilizat pe toti. astfel că vom stabili noi măsuri tehnico-orga- nizatorice pentru promovarea pe scară cit mai. largă a exportului. întreg personalul de conducere si tehnic din întreprindere, ca de altfel întregul colectiv de oameni ai muncii au înțeles semnificația profundă a prevederilor decretului. care îndeamnă la maximă răspundere cadrele de conducere și sint hotărîti să acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea la termen și în condiții de bună calitate a producției destinate exportului, sarcină prioritară -a economiei noastre.
Inq. Comei 
MICLEAdirectorul întreprinderii de conductori electrici emailați, Zalău

De Ia muncitor la ministru 
- să ne îndeplinim mai bine 

obligațiile ce ne revin!Asemenea tuturor minerilor țării, colectivul minei noastre a primit cu mult interes Decretul cu privire la noi măsuri pentru aplicarea mecanismului economico-financiar și creșterea răspunderii personalului de conducere și a personalului tehnic, economic și de altă specialitate in realizarea planului la producția de export și a planului in industria extractivă. Ca specialist, consider că măsurile prevăzute in recentul decret sint menite să sporească inițiativa, spiritul gospodăresc și de răspundere al cadrelor de conducere, a întregului personal tehnico-economic pentru buna organizare a muncii și coordonarea eforturilor întregului colectiv pentru deplina valorificare a potențialului tehnic și uman existent in unitățile noastre miniere. Măsurile stabilite ne obligă in mod firesc, pe toți, de la muncitor la ministru. să ne îndeplinim mai bine obligațiile ce le avem.în primii ani de activitate, colectivul minei Motru-Vest nu iși realiza integral sarcinile de plan. Era o mare insatisfacție pentru noi. toți minerii de aici. Dar de fiecare dată cînd analizam temeinic cauzele, ne dădeam seama că acestea se datorau cu deosebire deficiențelor proprii. Treptat, treptat, am întărit exigența, am instalat un climat de ordine și disciplină, de răspundere muncitorească in fiecare galerie și abataj. Ca urmare, de 3 ani consecutiv reușim să ne depășim ritmic sarcinile de plan. Chiar în condițiile grele in care a debutat acest an, înregistrăm „la zi" o producție suplimentară de peste 30 000 tone lignit. Spun toate acestea cu
0 reglementare în spiritul echității: 

stimulente pentru rezultate foarte bune, 
penalizări pentru lipsa de exigență!împreună cu ortacii mei am luat cunoștință cu viu interes de prevederile Decretului cu privire la noi măsuri pentru aplicarea mecanismului e- conomico-financiar și creșterea răspunderii personalului de conducere și a personalului tehnic, economic și de altă specialitate in realizarea planului de producție pentru export și a planului de producție in industria extractivă, .prevederi care sint de natură să ducă la creșterea răspunderii tuturor pentru buna desfășurare a activității in aceste sectoare ale economiei naționale.Considerăm că. prin aplicarea prevederilor acestui decret, cadrele de conducere tehnice și economice iși vor spori răspunderea pentru mai buna organizare a producției și a muncii în subteran, pentru asigurarea unei aprovizionări ritmice a fronturilor de lucru, perfecționarea activi

tății de revizii și reparații a utilajelor, a transportului din subteran și rezolvarea operativă a tuturor problemelor de care depind in foarte mare măsură reușita muncii noastre și realizarea ritmică a prevederilor de plan.De altfel. în recenta adunare generală a reprezentanților oamenilor muncii de la mina noastră au fosț stabilite o serie de noi măsuri menite să îmbunătățească transportul pe verticală și orizontală, activitatea de deschidere și intrare in producție a noi fronturi de lucru, să asigure perfecționarea organizării muncii în abataje, acolo unde se hotărăște soarta producției. Transpunerea în viață a acestor măsuri impune din partea cadrelor de conducere și tehnico-in- ginerești și de alte specialități să acționeze . cu mai multă hotărîre în spiritul o- rientărilor și indicațiilor reieșite din ședința Comitetului Politic Executiv al C.C.
Pentru întărirea disciplinei 

și creșterea puternică a inițiativeiSint maistru într-una din cele mai mari unități din țară producătoare de mobilă pentru export. Practic, o mare parte din producția unității noastre este destinată partenerilor externi. Se înțelege, așadar, cit de mare interes a stîrnit in mijlocul colectivului nostru recentul decret al Consiliului de Stat cu privire la noi măsuri de creștere a răspunderii personalului de conducere în realizarea planului de producție pentru export.Consider că prin conținutul său, care in spiritul eticii și echității socialiste prevede atit măsuri de stimulare, cit și sancțiuni materiale, in raport cu depășirile sau nerealizările producției de export, recentul decret este menit să întărească răspunderea tuturor cadrelor de conducere și a altor cadre cu atribuții in realizarea producției de export — de la directorul întreprinderii pînă la maiștri — să determine eliminarea neajunsurilor care influențează negativ această importantă activitate.Consiliul oamenilor muncii din unitatea noastră a întreprins in ultima vreme, corespunzător exigențelor formulate de conducerea partidului și statului, o seamă de măsuri care au dus la creșterea producției de export și a calității produselor pentru export. Mă refer, în special, la organizarea cursurilor de specializare, care sint obligatorii pentru întregul personal muncitor din secțiile de prelu

convingerea că stă in puterea fiecărui colectiv de mineri din Valea Motrului, din întregul bazin carbonifer al Gorjului să-și reevalueze forțele, să acționeze mai ho- tărit pentru sporirea susținută a producției de-cărbune in următoarele 4 luni ale anului. Este a- ceasta nu numai cerința expresă subliniată la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, ci, în primul rind. marea noastră datorie- față de patrie, inalta răspundere ce o avem in asigurarea bazei energetice a țării.Ne-am propus să acționăm mai stăruitor pentru folosirea cu randament superior a complexelor mecanizate din galerii și abataje, să gospodărim mai bine materialele și piesele de schimb, să întărim asistenta tehnică in toate cele 3 schimburi. Brigăzile de producție conduse de minerii Ion Otînjac și Ion Stan s-au angajat într-o entuziastă întrecere pentru a realiza fiecare, pină la ■ sfirșitul anului, o producție suplimentară de cel puțin 20 000 tone cărbune. Vom persevera in continuare pentru aplicarea fermă a unor soluții tehnice eficiente. aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă și întărirea ordinii și disciplinei, pentru promovarea neabătută a principiilor au- toconducerii muncitorești, astfel incit, prin tot ce intreprindem. să dinamizăm eforturile întregului colectiv, să realizăm și să depășim substanțial planul la producția de cărbune pe acest an.
Inq. Toma TODEA șeful minei Motru-Vest,’ județul Gorj

al P.C.R., pentru a a- sigura înfăptuirea integrală și depășirea sarcinilor de plan pe acest an.Noi, minerii, sîntem o familie unită și de aceea ne și numim între noi ortaci, iar in activitatea de producție sintem zi de zi alături, în subteran, mineri și cadre teh- nico-inginerești. Și este drept ca și retribuția atit a unora, cit și a altora să fie legată direct de indeplinirea sarcinilor de producție.Minerii de la Lonea sint ferm hotărîți să acționeze pentru realizarea și depășirea planului pe acest an la extracția de cărbune și să asigure pregătirea în cele mai bune condiții a realizării planului de pro-, ducție pe anul 1986, primul an al viitorului cincinal.
Grîqore 
MÎNDRUT miner, șef de brigadă la întreprinderea minieră Lonea

crări mecanice, montaj și finisaj. Aceștia iși însușesc în cadrul cursurilor amintite cele mai noi cunoștințe tehnico-profesionale, in strinsă concordanță cu exigențele mereu sporite ale unui export dinamic și eficient. O dovadă a interesului și răspunderii cu care se acționează in întreprindere pentru onorarea exemplară a sarcinilor de export o constituie și faptul că. peste 75 la sută din personalul întreprinderii noastre a primit cu regularitate prime pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor la export.Am deplina convingere că aplicarea măsurilor prevăzute de recentul decret va determina creșterea și mai puternică a inițiativei și răspunderii întregului personal de conducere față de bunul mers al producției, de realizarea exemplară a planului de export în condiții de inaltă calitate și eficientă. La locul meu de muncă, în calitatea pe care o am de maistru, voi acționa cu toată priceperea și răspunderea pentru organizarea superioară a producției și a muncii, pentru întărirea disciplinei tehnologice, condiții hotărîtoare pentru realizarea producției de export la cei mai înalți parametri calitativi,
Ioan KOVACSmaistru la întreprinderea de prelucrare a lemnului Satu Mare

Din cele 47 060 hectare planificate a fi insămînțate in această toamnă in cooperativele agricole din județul Sălaj, pină miercuri seara au fost arate 15 088 hectare. Peste media realizărilor pe județ la această lucrare se situează unitățile agricole din consiliile agroindustriale Zimbor, Nușfalău și Crasna. „întreaga activitate de pregătire a însămințărilor de toamnă a fost precedată de citeva aplicații demonstrative — ne spune tovarășul Durai Geza, organizatorul de partid din consiliul agroindustrial Crasna. în prezenta grupului permanent al consiliului, conducerii S.M.A., a unor reprezentanți ai direcției agricole județene, în citeva unități, inginerii^șefi au efectuat ei inșiși reglajele și au dat explicațiile de rigoare privind efectuarea arăturilor. Tot atunci, pe baza programului de măsuri, s-a stabilit ca pe nici o solă să nu înceapă pregătirea terenului fără ca inginerul-șef sau șeful de fermă să stabilească parametrii tehnici de lucrări. S-a indicat, totodată, ca nici un tractorist să nu iasă din secția S.M.A. fără ordin de lucru și braz- dometru. Și toate acestea, ca să existe garanția efectuării unei lucrări de calitate ireproșabilă".înarmați cu aceste argumente, ne-am deplasat pe teren. La C.A.P. Meseșeni, de exemplu, intr-o solă, o formație de mecanizatori aplica amendamente calcaroase. Alături erau pe terminate arăturile execu
Specialiștii — alături de mecanizatori!în această toamnă, în județul Suceava urmează să fie insămințate 45 675 hectare. Pentru executarea unor lucrări de cea mai bună calitate s-au făcut și se fac pregătiri intense. Tovarășul Petre Paul Leșea- nu, director cu producția vegetală la direcția agricolă a județului, ne-a spus că din cele 8 314 tone griu de sâmință au fost condiționate și s-au ridicat probe pentru 7 560 tone, pri- mindu-se buletine de analiză — de culoare roșie — pentru 4 431 tone, restul cantității fiind in curs de analizare. De asemenea, au fost condiționate și s-au primit buletine de analiză și pentru toate cele 900 tone orz de sămînță. Acum, unitățile agricole preiau sămința, acțiunea des- fășurindu-se in ritmul prevăzut.De asemenea, continuă în ritm intens executarea arăturilor pe terenurile eliberate de culturile timpurii. Pină în seara zilei de 3 septembrie au fost arate 3 517 hectare din cele 45 675 hectare prevăzute a fi însă- mințate in această toamnă. De ce atit de puțin ? „Nu s-a asigurat motorina necesară tractoarelor repartizate la arat, ne spune tovarășul Constantin Bahrinceanu. directorul Trustului S.M.A. Pină la 4 septembrie au fost eliberate de diferite culturi peste 22 000 hectare. întru-

La C.A.P. Pogoanele, județul Buzău, arături pentru însămînțările de toamnă
Numai semințe de calitate bună!întrucit in această toamnă în județul Satu Mare urmează să fie insămințate aproape 94 000 hectare, din care 68 000 hectare cu griu, acum trebuie efectuat un volum mare de lucrări pregătitoare : arături, fertilizări, condiționarea semințelor etc. Cum se prezintă situația la zi ? Din discuțiile avute la direcția agricolă reiese că arăturile au fost executate in proporție de 39 la sută, deși față de perioada in care ne aflăm trebuiau realizate cel puțin pe jumătate din suprafața planificată, întrucit insă în ultima vreme au sosit și cantitățile de motorină restante, iar pămintul a devenit mult mai ușor de arat și discuit in urma ploii căzute in cursul zilei de miercuri, 4 septembrie, sint create posibilități foarte bune pentru recuperarea răminerilor în urmă și executarea lucrărilor la un foarte bun nivel calitativ și cu economisirea unor importante cantități de motorină.în acest sens merită relevată experiența C.A.P. „Someșul" Satu Mare. Pregătirea celor 550 hectare pentru a fi semănate cu grîu se face cu discul mare amplasat după tractorul A 1 800, cu care, potrivit calculelor temeinice făcute de președin

tate de o formație de 10 tractoare. O simplă privire de ansamblu poate conduce la concluzia că lucrările se execută în condiții de bună calitate. La C.A.P. Stirciu, sute de cooperatori erau prezenți in cimp la recoltarea cartofilor. Șeful unei brigăzi ne face să înțelegem că este imperios necesar să se grăbească această acțiune, dat fiind faptul că cele 200 hectare urmează să fie insămînțate
SĂLAJ

cu grîu. „Eliberarea terenului este o problemă de prim ordin — este de părere șeful secției de mecanizare, Nicolae . Feșteu. Am arat 175 hectare, dar greul vine de abia de acum înainte". Am putut constata că, pe suprafețele de pe care se recoltează cartofii, arăturile executate sint de foarte bună calitate. „Arăturile se efectuează sub semnul unui strict control al calității — precizează inginerul-șef al consiliului. Vasile Brazdău. Avem în vedere efectuarea unei arături prin care să fie încorporate toate resturile vegetale, să se respecte adincimea, uniformitatea etc.“.Nu peste tot sint respectate normele tehnice la lucrările de pregătire a terenului. Pe o solă a cooperativei agricole Bănișor, bunăoară, o formație de 9 tractoare efec

cît se lucrează intens la recoltarea cartofilor, în condițiile asigurării motorinei, viteza zilnică la recoltarea acestora poate depăși 1 000 hectare". Aflăm că ritmul arăturilor este foarte lent. în ziua de 3 septembrie, pe ansamblul județului s-au arat doar 338 hectare, cu mult sub viteza zilnică planificată.
SUCEAVA

Există reale posibilități ca, prin asigurarea cantităților necesare de motorină și printr-o temeinică organizare a muncii, să fie grăbit ritmul arăturilor. Iată concluziile raidului efectuat in ziua de 3 septembrie in mai multe unități agricole din consiliul agroindustrial Suceava. La C.A.P. Salcia au fost arate 30 hectare. Pe această suprafață, cu 3 discuri se pregătea terenul pentru semănat. „Ploaia de astă-noapte a fost binevenită — ne spune tovarășul Vasile Tofan, inginerul-șef al unității. Bulgării rezultați pe arătură se mărunțesc acum ușor și foarte bine". O suprafață mai mare de teren, aproape jumătate din cea prevăzută a fi insămințată cu ce

tele unității, Alfred Hatzak, și de alți specialiști, se obține o economie de 2 000 litri motorină față de situația cind același volum de lucrări ar fi fost executat cu 6 discuri mici. Tot în această unitate, in cadrul acțiunii de fertilizare cu îngrășăminte naturale, al căror transport se realizează
SATU MARE

cu atelajele proprii, împrăștierea acestora se face direct în terenul eliberat, fără a se mai depozita in prealabil in platforme, economisin- du-se astfel timp și forță de muncă.Spre deosebire de anii trecuți, pregătirea semințelor este avansată. După cum ne-a informat inginerul Virgil Săsăran, șeful inspectoratului județean pentru controlul calității semințelor. s-au asigurat 17 800 tone griu și 3 275 tone sămin- ță de orz etc. S-a condiționat pină în momentul de față cea mai mare parte din cantitatea de griu (16 000 tone), iar la orz este aproape terminată. S-au făcut. In 

tua arături • pe un teren de pe care se recoltase inul. La o analiză mai atentă a calității se putea constata ușor că lucrarea nu corespundea cerințelor. Și nu întimplător. Nici unul din cei 9 tractoriști nu avea ordin de lucru în care să fie înscriși parametrii tehnici și nici unul nu avea brazdometru. Și mai grav era faptul că nimeni din conducerea cooperativei agricole nu era de față și nici nu trecuse pe acolo. Ca atare, lucrarea efectuată era necorespunzătoare ; pe alocuri, adincimea arăturii era sub 15 centimetri, nu era uniformă, brazdele nu erau cum trebuie. Din loc în loc, plugurile scoteau bulgări mari de pămînt. Se pune întrebarea : ce au înțeles și ce și-au însușit, dar mai ales cum respectă mecanizatorii și specialiștii indicațiile date cu prilejul demonstrațiilor practice efectuate înaintea declanșării lucrărilor ? Și, mai ales, cum se controlează indeplinirea celor stabilite ? Sint întrebări la care trebuie să dea un răspuns, prin fapte, președintele cooperativei, șeful de fermă, șeful secției S.M.A., ceilalți factori cu munci de răspundere. Pentru ca asemenea situații să nu se mai întîmple se impune ca, peste tot, la executarea arăturilor, specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole să manifeste cea mai mare exigență.
Euqen TEGLAȘcorespondentul „Scînteii” 

reale, a fost arată Ia C.A.P. Burdu- jeni. Mecanizatorii aveau ordine de lucru in care erau prevăzute normele tehnice.în schimb, la C.A.P. Mitocul Dra- gomirnei. lucrările erau foarte întîr- ziate. Pină in seara zilei de 2 septembrie fuseseră arate doar 70 hectare din cele 260 hectare care urmează să fie insămințate cu griu și orz. Miercuri se lucra la arat pe o solă de 20 hectare. Cei doi mecanizatori nu aveau ordine de lucru și nici nu cunoșteau ce adîncitne trebuie să aibă arătura. Rezulta o arătură superficială, neuniformă, cu multe făgașuri. Inginerul-șef al cooperativei agricole, Constantin Rotaru, i-a pus pe mecanizatori să regleze plugurile, iar după această intervenție s-a efectuat o arătură uniformă și la adincimea prevăzută. De ce nu le-a dat indicațiile necesare dimineața, la începerea lucrării ? Pentru că nu se afla acolo unde obligațiile lui profesionale îi cereau să fie, adică la cimp. Direcția agricolă județeană are datoria isă acționeze ferm ca toți specialiștii din agricultură să-și desfășoare activitatea pe teren, acolo unde se pun bazele viitoarei recolte.
Sava BEJINARIUcorespondentul „Scintei'” 

mare parte, și probele de germinație Diferența se află in curs de analizare. Ca atare, majoritatea unităților au sămința condiționată, însoțită de buletine roșii. Sint și citeva cazuri in care a fost respinsă sămința din cauza germinației mai slabe (între 82—86 la sută), ca urmare a depozitării unor loturi de sămînță în condiții mai puțin corespunzătoare, care au favorizat încingerea, sau datorită recoltării la o umiditate mai ridicată, între acestea se situează cooperativele agricole Livada (60 tone), Turț (22 tone), Vetiș (20 tone), Cărășeu (20 tone). Cantitățile respective vor fi înlocuite în cadrul schimbului cu sămință de calitate biologică corespunzătoare pe baza repartiției direcției agricole de la centrul de contractarea, producerea și prelucrarea semințelor.în județ a și Început semănatul culturilor furajere, mai devreme decit în anul trecut. Acesta este un indiciu in plus că toate lucrările restante privind pregătirile pentru semănat trebuie încheiate In cel mai scurt timp.
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scînteii''
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■MANUALELE Z"
'<• ■

la ora difuzării în școli Pasiune și virtuozitate pe scenele cintccului
A intrat in tradiția anilor noștri ca pregătirile pentru inaugurarea, sub semnul calității mereu mai înalte, a unei noi etape de activitate școlară, să fie evaluate cu precădere in raport de ținuta manualelor, de stadiul elaborării, tipăririi și difuzării lor in școli, de rigoarea aplicării exigențelor pe care le reclamă această activitate de răspundere maximă. Care este stadiul tipăririi și difuzării acestor manuale, sub ce caracteristici editoriale și tipogrqfice se înfățișează și ce concluzii de viitor generează ele ? Pentru răspunsuri cit mai concludente să reconstituim drumul parcurs de cartea școlară din cadrul programelor de învățămînt pină la pupitrul elevilor.Facem, deci, primul popas al anchetei noastre la întreprinderea de difuzare a cărții, unitate de activitatea căreia depinde in mare măsură ajungerea la timp și in condiții bune a cărților la destinatari. Con- știenți de această Îndatorire. lucrătorii întreprinderii desfășoară in prezent eforturi susținute, precedate, cum este și firesc, de cunoașterea amănunțită a stadiului tipăririi cârtii de școală, ca și a măsurilor ce 6e impun incă de pe acum in vederea debutului corespunzător al „șarjei" de manuale pentru anul școlar 1986—1987. De la tovarășul Ion Vasiliu, șeful sectorului de carte școlară, aflăm mai intii citeva cifre concludente pentru ritmul de apariție a manualelor în aceste zile : dacă la data de 21 august mai erau de apărut 30 de titluri intr-un tiraj de peste 2 milioane exemplare, la data de 27 august numărul acestora a scăzut la 19 titluri totalizînd circa 1.5 milioane exemplare. Iar un asemenea ritm inalt de apariție și de difuzare a continuat si in zilele din urmă, nu insă cum ar fi trebuit : „opt titluri de manuale sint programate să apară in cursul lunii septembrie. deși inițial Editura didactică și pedagogică planificase predarea integrală a manualelor pină la 31 august 1985“ — ne-a precizat interlocutorul nostru. Iar unele dintre aceste titluri, ca și tirajul lor. intre care amintim Biologia pentru clasa a XT-a (82 000 exemplare). Istoria pentru clasa a IX-a (374 500 exemplare). Istoria pentru clasa a Vil-a (171 600 exemplare) sînt de importantă deosebită pentru ca noul an școlar să debuteze corespunzător.Bineînțeles că. față de tuatie. întreprinderea adoptat măsura ca nici manuale să nu rămină ma.i mult de 24 de ore,atit mai necesară cu cit nu toate tipografiile expediază tirajul integral al fiecărui titlu apărut. Practica mai veche a „cozilor de tiraj", prelungite uneori chiar și citeva mini, și-a făcut pe alocuri simțită prezența și in acest an : la data de 21 august, de pildă. încă mai existau restante nefirești de tiraj, totalizînd peste 250 000 exemplare, la un număr de 19 titluri, deși asemenea titluri' figurează, în scriptele organizatorilor, la capitolul realizări. Așa se face că la data amintită întreprinderea poligrafică Oradea mai

avea de expediat mii de exemplare din Geografia pentru clasa a XII-a, la fel întreprinderea poligrafică Craiova pentru Algebra de clasa a Xll-a. la fel întreprinderea poligrafică .,13 Decembrie" din București pentru Fizica de clasa a Vl-a s.a.m.d. De altfel. ritmicitatea de ansamblu a tipăririi cărții de școală lasă uneori de dorit și dintr-un alt punct de vedere, cel al eșalonării armonioase pe decade si. respec-

că problema manualelor ne preocupă si intr-o perspectivă mai amplă, amintesc că. încă din perioada imediat următoare, respectiv in trimestrul al patrulea din acest an. vom tipări o producție anticipată, în contul anului viitor.— Ce vă propuneți și ce recomandați pentru ca manualele anului școlar 1986—1987 să beneficieze de condiții superioare de apariție ?— Intre toți factorii răspunzători de calitatea manualelor școlare, inclusiv sub raportul ritmului de a- paritie, s-a statornicit o bună colaborare. iar in virtutea acestei colaborări. tipografiile au rolul adeseori hotăritor pentru apariția la timp a manualelor. Așadar, nu vreau să critic pe nimeni, doar citeva recomandări aș dori să fac : Fiind vorba și pe viitor îndeosebi de reeditarea manualelor, ritmul de apariție a acestora poate spori dacă in loc de obiș-
NOUL AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT

SUB SEMNUL EXIGENTELOR CALITĂȚII
R ’tiv, pe luni a manualelor tipărite. Bunăoară. întreprinderii de difuzare a cărții i-au fost livrate manuale în valoare de 1.9 milioane intre 1 și 10 iulie. 10,9 milioane intre 11 și 20 iulie. 21 milioane între 21 și 31 iulie, iar livrarea si-a aflat ritmul armonios nici în cursul lunii august.Cum se explică asemenea suri care se răsfring, intr-o mai mică sau mai mare.

lei lei lei nucuvenit

această si- amintită a un set de în depozit măsură cu

neajun- măsură asupra bunei pregătiri a noului an de în- vătămint ? La Combinatul poligrafic „Casa Scînteiî", tovarășul Tudor Coman. șeful Serviciului de producție. ne-a vorbit despre o seamă de greutăți specifice, multe dintre ele depășite acum, carte școlară pe de sfirșit.— Din totalul cind producția de acest an se apropie17 mi- scolară.

sâptă-

celor peste lioane exemplare de carte noi asigurăm circa 13 milioane de exemplare — ne-a concretizat situația interlocutorul nostru — si vă rog să consemnați ma.i intii faptul că 
toti tipografii noștri și-au făcut o 
problemă de onoare din apariția în
tr-un timp corespunzător a manua
lelor școlare. Pe la jumătatea lunii august ne-am reînnoit angajamentul ca pină la sfîrșitul lunii să apară toată cartea școlară existentă în paginație. ceea ce reprezintă peste 90 la sută din planul nostru de carte școlară pe acest an. Și pînă acum (29 august) ne-am respectat acest angajament. Restul producției urmează să apară pină în jurul datei de 10 septembrie. Și ca să vedeți

nuitele adăugiri, anexate paginii deja tipărite de carte școlară, se dactilografiază in întregime si definitiv manuscrisul, pentru eliminarea, cit mai mult posibil, a corecturilor ulterioare. Anexele cărților (coperți, planșe) pot fi predate si ele de către editură o dată cu manuscrisele, nu ca pină acum după culegerea textului, ceea ce provoca uneori inutile. Și in privința hărților colorate sau în există loc de mai bine, ca vorbesc despre necesitatea predării tuturor manuscriselor cu respectarea riguroasă a calendarului stabilit, a colilor editoriale prevăzute in olan s.a.m.d.Ajungem astfel implicit în sfera muncii editoriale, hotăritoare din multe puncte de vedere pentru apariția în condiții optime a manualelor. O primă dovadă în acest sens o intilnim la Editura ..Ceres'1. Aici au fost pregătite manuscrisele pentru 27 titluri de manuale, in majoritatea lor destinate elevilor liceelor agro-industriale. Și pentru că o asemenea pregătire s-a făcut sistematic, 25 din aceste titluri sînt tipărite, celelalte două (Mașini și instalații 
zootehnice pentru clasele a Xl-a și a Xll-a și Mașini și instalații agricole pentru clasa a Xll-a) aflindu-se într-un stadiu avansat de tipărire. Dar cu aceste exemple nu «-a epuizat contribuția' didactică a Editurii ..Ceres". Aproape jumătate din planul anual al editurii cuprinde lucrări care, gratie înaltului lor conținut științific și tehnic, expus după prin-

așteptări elaborării alb-negru să nu mai

Foto : Sandu CristianInstitutul politehnic București

cipiile accesibilității si ale atractivi- tătii. se adresează in egală măsură tinerilor de pe băncile liceelor, nu numai agroindustriale, ci si din celelalte profile, lărgindu-le orizontul cunoașterii, sensibilizindu-i față 1 de frumusețile patriei și de problemele naturii înconjurătoare, ca prestigiosul Tratat vol. 1. recent apărut, mediul universitar și tuturor specialiștilor, fiind cea cuprinzătoare lucrare de Succesul acestei literaturi ajutătoare — ne-au încredințat interlocutorii noștri, inginer Gabriel Manoliu si loan Bucur, director și. respectiv, redactor-șef al editurii — 8>e dato- reste in bună parte faptului că manuscrisele beneficiază de pe urma unui timp corespunzător de pregătire. Ceea ce nu întotdeauna este cazul cu manualele propriu-zise. Cu citiva ani in urmă, prevederi regulamentare statorniciseră ca planul titlurilor de manuale să fie predat editurii cu 18 luni înaintea începerii anului școlar respectiv, incit exista timpul corespunzător pentru elaborarea, pentru controlul științific și metodic al manuscriselor, pentru analiza lor intr-un cadru mai larg. Anul acesta, in schimb, planul editorial cu acest profil a fost definitivat abia la data de 1 februarie cind. intre altele, față de schița de olan existentă anterior, Ministerul Educației si învățămintului a solicitat introducerea a incă sase titluri . noi. despre care e greu de crezut că nu erau cunoscute dinainte ca discipline de învățămînt.Iată acum și citeva date din activitatea Editurii didactice și pedagogice : elevii clasei I vor primi la 15 septembrie un nou manual de Matematică elaborat după o concepție și. respectiv, după o programă modernă, cu o grijă deosebită pentru accesibilizarea noțiunilor, inclusiv prin utilizarea textului in patru culori. Paralel a fost elaborat, ca lucrare ajutătoare, si un Caiet de 
matematică pentru clasa I conceput în două părți, caiet pe care elevii vor lucra nemijlocit și in strinsă legătură cu prevederile manualului. Noul an școlar va aduce in librării si Culegerea de probleme de matematică pentru elevii claselor V—VIII elaborată pe baza programelor in uz. așadar cu o preocupare sporită pentru accesibilizarea noțiunilor, pentru reliefarea continuității și organicită- tii acestora la nivelul de înțelegere al tuturor copiilor. Dicționarul ma- 
ghîar-rom'ân pentru uz școlar apare ca pereche a celui român-maghiar tipărit anterior, iar dintre lucrările de ținută grafică amintim Atlasul geo
grafic ai Republicii Socialiste Româ
nia și Atlasul botanic. Un numeros 
material didactic, alcătuit din circa 40 titluri de hărți, tablouri, planșe, mape cu imagini, jocuri pregătitoare pentru activitatea școlară etc., completează lista aparițiilor editoriale destinate apropiatului an școlar.Concomitent elaborate și 30 
universitare al apariție este pînă la sfîrșitulSă reținem așadar că „șarja" de carte școlară 1985 se apropie de sfirsitul dorit și. totodată, să subliniem un adevăr cunoscut, pectat : deși are caracter ciclic, necesită de 
fiecare dală un efort sporit de creație. de competență politică si profesională, așadar inclusiv organizatorică.

Alte lucrări, dc ocnologie, provine din se adresează mai profil.

cu acestea, au fost titluri de manuale căror termen de planificat cel tirziu anului 1985.
de multă vreme dar nu întotdeauna res- pregătirea cărții școlare.

Mihai IORDANESCU

De la baladă la cîntecul dedicat păcii, cintecul militant-mobiliza- tor, de la citatul folcloric la prelucrări folclorice în stil disco, de la romanță la rock-ul de cea mai modernă factură, de la cintecul vechi — reminiscență de cintec orășenesc la compoziții originale, de la formații de muzică ușoară la ansambluri de estradă, la band-uri moderne de jaz, de jaz rock, de hard rock, de la formații de promenadă la grupuri corale, soliști instrumentiști,, vocali, folkiști, de la fierăstrău la synte- siser... Impresionant acest fenomen pe care il cuprindem sub genericul „muzicii ușoare" finala celei Festivalului României" niciodată, convingător izvorului nesecat de talente al tă- rimului muzical ! La Oradea, Brașov, Rimnicu Vilcea, Focșani. București — orașe in care au fost organizate competițiile finale — s-au prezentat în fața juriului, a publicului, peste 6 000 de artiști amatori, bineințeles, marea majoritate tineri, fiecare după aptitudinile lui, după pregătirea muzicală, ar- gumentind complexitatea acestui fenomen extins la scara națională, care și-a dovedit din plin treptele de progres, de maturizare. Pentru că ni se prezintă, astăzi, după cițiva ani de experiență, de competiții, de stimulare a talentelor, de intensă colaborare cu artiștii profesioniști, cu instituțiile profesioniste, un superior statut al artistului amator, ca să nu mai vorbim de exigențele publicului... A urca pe scenă, acum, intr-o finală republicană, a te adresa publicului, înseamnă să dovedești că artistul amator este nu numai acel îndrăgostit de muzică, pasionat de arta sunetelor, ci un meloman instruit, care a depășit cunoștințelor argumentele calității, aptitudinile original, interesant. Mii de soliști, mii de formații, zeci de ore de audiție cu momente de virtuozitate, de aleasă inspirație, dar și clipe improvizate, cu soluții noi, inspirate, dar și căi bătute, bineștiute. Peste toate detaliile însă, care înlănțuite, după cum spuneam, marcau cert o nouă treaptă in lansarea artiștilor amatori — o singură concluzie : emoția certă in împlinirea faptului de artă. Cu alte cuvinte, răspunderea față de dialogul cu publicul, dorința perfecționării, a cizelării datelor tehnice, artistice de care dispun. Și nu puteai să nu rămîi impresionat de evoluția citorva „vîrfuri" : grupul vocal- instrumental de la Casa armatei din Mangalia (Cornel Voicu. Stă- nescu Victor, Nițu Laurențiu și Gabriela Boțan), grupul strumental de la Școala de artă din Alexandria, intitulată „Atlantida"), Gheorghe Lungu de la cultură a sindicatelor din Măgurele, chimic Giurgiu, solistul Nicolae Surdu — maistru electrician 'a Fabrica de zahăr din Zimnicea, toți finaliștii de la Școala populară de artă din București, într-o remarcabilă ținută interpretativă — în curînd realizatorii emisiunilor da gen vor aduce In prim plan pe Silvia Dumitrescu, Denise Roman, Dana Bartzer ; apoi, orchestra de muzică ușoară a întreprinderii .,23 August", pianistul Ionescu Mihai de Ia y^ICECHIM, grupul,„201“ de la Sin-

și care in de-a V-a ediții a național. „Cintarea a fost, mai mult ca in privința

nivelul mediu al tehnice, care deține care prin sale aduce un cuvint

vocal-ln- populară (cu piesa solistul Casa de Turnu orchestra Combinatului Giurgiu,- maistru electrician

dicatul învățămint sector 1. soliștii vocali Florescu “ Casa de cultura Aurel — cipiului Casa de Craiu —- catelor Sibiu, ______ ______întreprinderea de mașini și _____Baia Mare, Ion Vătășoju — întreprinderea șov. nota nută, juriul au apreciat împlinite, Fără îndoială vor persevera, vom mai afla, pentru că finalul acestei ediții, ținind seama de procentul covirșitor al tinerilor, este doar începutul activității lor pe tărimul artei, așa cum s-a demonstrat recent la Con
cursul de interpretare de la Mamaia, in care laureați ai Festivalului național „Cintarea României", soliști din Hunedoara, Bacău. București, Tulcea, Iași etc. au evoluat demoristrindu-și calitățile. Cu atit mai mult, deci, concluziile, observațiile, opiniile pe care le-am reținut nu sint decit ferestre larg deschise către profesionalism, către evenimentele care vor urma.„Cred că este momentul — opina 
Eugenia Măndița, vicepreședinta Comitetului de cultură și educație socialistă al municipiului București— să vorbim nu numai despre progresul cantitativ și calitativ al acestei ediții, comparativ cu etapele anterioare, ci și de faptul că s-a modificat noțiunea de artist amator. Mai ales aici, în Capitală, unde este inima vieții artistice românești, unde ființează cele mai mari instituții artistice profesioniste, datorită colaborării permanente cu artiștii profesioniști, a îndrumării sistematice de care au beneficiat artiștii amatori, evoluțiile lor au dezvăluit rodul instruirii, eliminarea diletantismului, a amatorismului în care primau datele native și intuiția. Și chiar după încheierea festivă a acestei ediții, nu vom mai lăsa să treacă timpul și vom urmări cum Centrul de îndrumare a mișcării artistice de amatori, Școala populară de artă, în continuare artiștii profesioniști se vor preocupa nu numai de depistarea de noi talente, dar și de specializarea, de perfecționarea celor mai dotați, care s-au remarcat in ultima vreme ; intrarea lor în circuitul vieții artistice — chiar dacă este vorba de „Tribuna artistului amator" — va fi un pas important". „Urmăresc acest fenomen al muzicii ușoare împlinite de artiștii amatori — spunea dirijoarea Li
gi» Bordincel de la Institutul de cercetări etnologice șl dialectologice— de peste două decenii. Această ultimă ediție a Festivalului național „Cintarea României" cred însă că a fost definitorie ; pentru că s-a dovedit mai mult c» niciodată că electricianul, inginerul, sudorul, elevul, operatoarea chimistă etc, avînd aptitudini artistice, dar și cunoștințe muzicale, o pregătire prealabilă care să-i detașeze de simplii melomani și care uneori trece chiar și de nivelul mediu, pot aduce la lumiria rampei adevărul artistic, așa cum ei îl gin- desc și îl simt. Chiar și folkiștil au înțeles că numai cu 2—3 acorduri lumea lor muzicală ar rămine cantonată în monotonie, că, studiind notele, gramatica muzicală, tehnica chitării, pot să se exprime mult mai lejer. Cit privește band-urile de ultima oră. tinerii au venit, în general, nu numai cu

ConstantinPașcani. Neamțu Casa de cultură a muni- Ia.și, Mihaeia Horotan — cultură Deva, Mioara Casa de cultură a sindi- Sonia Codorean — sculeDar toate tot mecanică Codlea, Bra- este imposibil de a participările de ți- ceea ce publicul, a fi momente momente de referință ! că despre cei care

o dotare tehnică corespunzătoare, dar și cu compoziții originale in care nu o dată remarcai ecoul de cîntec românesc". „Așa cum un șofer amator — completa compozi
torul Marcel Dragomir — nu poate să circule decit dacă știe legile circulației la fel de bine ca șoferul profesionist, și artistul amator, dacă vrea să se adreseze publicului, trebuie să '■ ‘ tințe deBine telor se mare — ____ _ ,__________ ,școlile populare de artă sinț deschise tuturor celor ce vor să studieze canto, chitara, pianul, vioara etc. ; nu există instituție artistică profesionistă care să nu aibă in agenda ei de lucru colaborarea cu artiștii amatori, mai trele de îndrumare a tistice de amatori, măiestrie se învață și concerte, de operă... de amatorism — adăuga 
pozitorul Jolt Kcrestely intr-un fej o noțiune depășită.' Etapa republicană a celei de a V-a ediții a „Cîntării României" a adus pe scenă de mare talent, orchestre tuite din virtuozi, folkiști împleteau balada cu

stăpinească anume cunoș- tehnică muzicalăspus, intrucit citirea no- face acum in clasele prided nu este o problemă,
sint și cen- mișcării ar- Lecțiile de in sălile de „Noțiunea 

com- este
tineri alcă- care -------  — culorile folk-ului. Nu o dată s-a depășit nivelul mediu, s-a văzut din plin efortul atitor muzicieni profesioniști de a instrui formațiile artistice de amatori. De acum deci trebuie să fim și mai exigenți fată de actul artistic, față de fapta de artă a acelor artiști care la locul lor de muncă sint muncitori, ingineri, tehnicieni, și încă dintre cei mai buni".De fapt, ce înțelegem prin „artist amator" ? Se poate spune că este un iubitor de artă, care, deți- nind acele date tehnice necesare, acea instrucție artistică absolut obligatorie, participă la viața artistică din pasiune, domeniul său de activitate fiind diferit față de cel de artă, aptitudinile artistice, creative stimulindu-1. dindu-i ener- gia necesară acumulării unui bagaj de cunoștințe artistice (de tehnică vocală, instrumentală, terpretare)t .....................exprimarea, sublinia - 

Vasile Donose.rlului în această etapă republicană la secția „Muzică ușoară" — că, deținînd datele tehnice, sub atenta supraveghere a artiștilor profesioniști, artistul amator își poate lărgi orizontul de pregătire, capacitatea de exprimare, astfel incit să se poată apropia cît mai mult de adevărul artistic. Si cred -x _ j_.x mai mult acestUj mare amplitudine Festivalul național .Cintarea României" — adică, sute amatori, tain circuitul

in- care să-i faciliteze comunicarea. „Aș opina muzicologul președintele ju-

că, o dată fenomen de care este „c- ' de mii de lente care _____ ... _______ .vieții artistice, care pe podiumuri mai mici sau mai mari vor să dialogheze cu publicul — forurile de resort trebuie să-i acorde in continuare toată atenția, sprijinul ne- ' cesar, sistematic, să-i înlesneascăIn permanență colaborarea cu artiștii profesioniști."...Peste 6 000 de tineri, soliști vocali, instrumentiști, folkiști, canta- utori... — aplaudați în etapa republicană 1 O finală exigentă, în fața unui public exigent. Dar, peste toate concluziile, să nu uităm : respectul lor față de actul artistic, . emoția lor în fața împlinirii faptului de artă.

artiști intră

Smaranda OTEANU

(Urmare din pag. I)schele, am pus mina mistrie, construind din melii nouă așezare, spirit gospodăresc, cu gindul la trai mai civilizat, potrivit visului lor de mai bine. Se dovedesc gospodari de frunte, grijulii cu fiecare palmă de pâmînt pe care-1 înfloresc cu noi construcții, cu bulevarde largi, tivite cu vegetație bogată, așa cum le place minerilor să vadă cînd se întorc din adincurile de piatră.— Care va să zică, Moldova Nouă s-a redescoperit pe ea însăși.— Și-a redescoperit puterile, prin mina de cupru de aici, prin știința de a-și crește oamenii pricepuți — minerii și specialiștii legați trup și suflet de adincurile muntelui. De altfel, peste tot in țară unde au înflorit noile platforme industriale oamenii locului au fost chemați să se transforme pe ei înșiși, asumindu-și- competențe tehnice, științifice, sociale la inălțimea timpului de creație socialistă. Păi, știți dumneavoastră, că, și aici, la Moldova Nouă nu era măcar un singur specialist ? Sînt acum peste 160 de ingineri, aproape 100 de subingineri, 260 de maiștri, 116 tehnicieni, 160 de cadre didactice. Și nici un navetist ! Toți sint legați de zonă, de mină, de oraș, de cele două porturi fluviale. Căci, două porturi sînt — cel vechi și cel nou, industrial,'în plină dezvoltare.Privit dinspre Dunăre, orașul se detașează pe fundalul verde al pădurilor cățărate pe munți, aidoma unei stațiuni balneare. în dreapta lui însă, pe piste betonate se desfășoară forfota autobasculantelor încărcate cu minereu, grăbind spre platforma noului port mineralier. Dinspre stațiile de preparare — benele funicularelor coboară tot în incinta portului, transportind concentratul de cupru. Benzile transportoare aduc neincetat in iazul uzinelor de preparare din lunca Dunării sterilul

pe te- Cu
rezultat din exploatare. Peisajul, deci, este în continuă modelare. Oare — ne-am întrebat noi eu glas tare, de față cu directorul întreprinderii miniere, inginerul Petru Tomescu — nu cumva intervenția omului în tot ansamblul natural de aici îi strică frumusețea, îi clatină echilibrele ?— Dimpotrivă — ne dă răspuns gazda noastră — ii creează alte frumuseți și alte utilități. Cu alte cuvinte, ii creează noi echilibre, mai stabile, mai complexe. Ca la orice șantier de construcție — și acesta

acesta, știind că minereul de cupru de la Moldova Nouă era socotit foarte sărac ? De aceea a și fost părăsită mina într-o altă epocă... Au fost oumva a- precieri eronate ?— în raport cu zăcăminte din alte părți, cel de aici este sărac. Dar și această afirmație devine relativă în clipa în care hărnicia minții omțilui descoperă metode de extragere mult mai eficiente. Datorită acestei hărnicii, a spiritului științific, inventiv, a fost pus în exploatare, într-o carieră de suprafață, minereul de banatită, minereu cu-

deci nu combustibili, și acesta, la prima întrebare, rezultă,

Mărturii despre om, pledoarii pentru faptă

MOLDOVA NOUĂ
poate fi considerat un șantier de construcție prin tot ce este prevăzut să se ridice de mina omului — și aici, pipă nu sînt date jos schelele, nu-ți poți reprezenta prea limpede, dacă nu ești implicat direct, finalul.— Ce se construiește, de fapt, aici ?— Depozitarea sterilului înseamnă in fond crearea unei noi mine, pentru viitor. Sterilul acesta potențial minereu viitor, cînd știința coperi posibilități ploatare de și mai mare finețe a neferoaselor, care mai scapă exploatare Priviți în mineralier, strălucesc schele noi ; sint schelele de început ale unui pod, lung de 700 de metri, peste brațul navigabil al Dunării, la înălțimea de 40 de metri, care va sfirși pe ostrovul din fața . portului. Ostrovul va deveni, începind cu anul 1987, un depozit de steril, cu o capacitate de 250 milioane tone...— O altă mină pentru viitor.— Exact !— înțelegem că noțiunea de steril este foarte relativă. Cum explicați lucrul

este un pentru va des- de ex-mijloacelor de contemporane, stingă portului acolo unde

secolul care nu potrivite am des-noscut încă din trecut dar pentru existau metodele de extragere. Noi coperit aceste metode. Prelucrăm 6 milioane tone minereu pe 4 linii tehnologice, la suprafață, înzestrate cu utilaje prototip de mare capacitate, unicate in Europa. Brevete românești, gindire românească. Adăugați la aceasta și cele 13 linii tehnologice care deservesc activitatea de subteran și vă veți face o imagine despre proporțiile exploatării de aici. Sub microscop, la analiză, concentratul nostru de cupru este purtător a încă 3—4 metale foarte necesare industriei noastre Totul se separă minuțiozitate, la dustrială. Pentruaceste metale sînt prevăzute construcții de uzine de preparare chiar aici — de pildă, pentru molibden. Avem deja o instalație experimentală de mică capacitate pentru recuperarea molibdenului, prin tehnologii neclasice...— Ce înseamnă tehnologie neclasică ?— Adică fără abur tehnologic la condiționare. Estp o tehnologie care, în lume, încă nu este cunoscută. Nu avem nevoie de

de vîrf. cu mare scară in- unele din

centrală termică, consumăm Brevet românesc Dar, să revenim dumneavoastră După preparare, firesc, sterilul. Microscopul și analizele surprind însă în structura lui noi posibilități de exploatare. Sigur, nu cu mijloacele de azi. Dar miine ? Mintea omului este inventivă, va găsi drumuri noi să filtreze noi bogății în această materie care azi ni se pare seacă.— Fără îndoială că aceste drumuri vor fi găsite. Dovadă — inițiativele și acțiunile novatoare și ale colectivului muncitoresc de la Moldova Nouă, care prin gindul și fapta lui a schimbat chipul unei întregi regiuni.— -Este un exemplu strălucit al puterii de creație a socialismului, de împuternicire a locului prin hărnicia și spiritul inventiv al oamenilor, stăpini pe munca și destinul lor. Ați vizitat noul oraș. El este creația acelorași oameni care storc din piatră minereul de cupru. îl gospodăresc cu aceeași pasiune cu care gospodăresc ceastă uzina complexă ca să numesc astfel exploatarea noastră minerească.Ne reintîlnim, mai tirziu, cu primarul localității, fostul miner Gheorghe Damian. Străbatem împreună străzile curate, bine îngrijite ale orașului. Este drumul lui obișnuit, la fntîl- nirile sale cu cetățenii preocupați de bunul mers al activității citadine, care-și are punctele ei fierbinți — noi construcții de dat la termen, acțiuni de înfrumusețare și bună gospodărire, pregătirea școlilor și liceului pentru deschiderea noului an școlar și atitea altele. Și, mai ales, pregătirea viitorului ! Pentru că, aici, ca in oricare alt colț de ' itorul este mereu ți a tuturor, strins prezentul pe care trăiește cu gindului de mai bine, mai frumos. Moldova Nouă ■ acum își reconfirmă cu adevărat numele.

a-

țară, vi- in aten- legat de fiecare ii intensitatea

Ceea ce frapează la lectura volumelor de reportaje din ultimii arii e nevoia acută de viață imediata. Reportajul încetează de fapt să fie literar, tin- zind in schimb să fie adevărat, un chip similar al realului. La rîn- du-i, reporterul își pierde aura de extraterestru oprit o clipă intr-un colț al planetei Pămînt, își dezbracă straiul greu de metafore și, brusc ușurat, se amestecă dezinvolt printre semeni provocindu-i la un dialog familiar, al cărui prim cîștig e firescul. „Raportor al umanității", cum îl vedea cindva Călinescu, el își formulează depoziția cu un sentiment acut al participării, cu o concizie ce trădează adesea starea de urgență lăuntrică. Nu e de mirare că textele sale sint de cele mai multe ori„scrisori", așadar documente aleunei expresivități In care „regia" apare minimă, iar fără fast (nici fals)Una din cele mai această factură, nu cată de Sânziana I . Eminescu, se și numește, de altfel, 
Scrisori din linia într-o transcripție poematică, patetică, lucidă .rodul unor repetate descinderi în realitatea de alături. Ca file dintr-un posibil jurnal de călătorie al tinărului scriitor, reportajele de aici pun în relație mâr- ■ turia personală cu portretul de generație, adevărul subiectiv, comunicat brusc, in explozii repetate de sinceritate, cu un realism emoționant, din care nu lipsește o măsură de criticism. Pentru Sânziana Pop, „linia întii" nu e un orizont îndepărtat (pentru unii, atit de îndepărtat incit comunicatele lor „de front" nu mai rețin decit o continuă canonadă, un zgomot surd de motoare rar întrerupt de declamații), ci un spațiu al adevărului uman ce poate apărea la tot pasul, cu singura condiție prealabilă de a fi privit de reporter cu ochii larg deschiși. în fond, „scrisorile" nu sînt altceva decit portrete, schițe, profiluri (niciodată caricaturi !), printre care se strecoară, creionat discret, precum în frescele de altădată, chipul reporterului însuși. înțeles astfel, reportajul presupune o „poetică", lesne de recompus diri citeva accente categorice ale mărturiei. într-o ierarhizare ad-hoc, prima regulă ar fi evitarea locului co
mun, refuzul enunțului „sec și anost", al „idilismului dulceag", într-un cuvint repunerea sensibilității în drepturile sale. A doua, oarecum surprinzătoare In acest context, e opțiunea pentru entu
ziasm. în fine, ultimul, dar nu cel din urmă precept e „respec
tul integral al realității", fidelitatea pentru un adevăr omenesc al cărui chip, nefardat, ba chiar

răvășit fugar de o lacrimă sau de umbra unei tristeți e mai stenic, mai mobilizator decit multe alte „declarații patetice". Simultaneis- mul acestor opțiuni, statornic manifeste la nivelul textului, transformă reportajul într-o insolită hologramă, asigurînd eroilor invocați a treia dimensiune : a adin- cimii și complexității morale, intr-un cuvînt a conștiinței revoluționare.„Contaminată de idealism", ceea ce, încă o dată, nu înseamnă retorică goală, în afara vieții, autoarea își descoperă eroii în spații in care „geneza" noii lumi e continuă. Minerul cu obrazul acoperit de praf de cărbune, chirurgul ce-și ascunde fața, așezindu-și mîinile sub o lumină puternică și, aș adăuga, simbolică, țăranul tăcut din Vilcea cu obrazul scăldat ia-

fotogramă, cronica unei neîntrerupte construcții, a unei mari iubiri. Fiindcă, zice reporterul, „ceea ce se construiește din dragoste nu are moarte". Ridicată la tempera-' tura înaltă a adevărului, dragostea poate deveni in acest caz un sinonim al lucidității, al voinței de a nara istoria Canalului așa cum a fost, cu bucuriile și dramele ei, cu zborul lui Manole, dar și cu jertfa lui. Insinuată fugitiv într-o pagină, o „autocritică" prin care reporterul dă seamă mai mult pentru păcatele breslei decit pentru cele personale, stabilește — cu concursul unui erou ce ține să rămină anonim — regimul ideal al reportajului. într-o „dezbatere culturală", constructorul cu pricina întoarce pe toate fețele, cu logică și vervă de critic literar, o carte de reportaje și „condamnă (s.n.)eul se oferă stilistic.i bune cărți de demult publi- Pop la Edituraintii și adună rind pe rind sarcastică și
Însemnări pe marginea unor volume de reportaje

răși de o „invincibilă lumină", șoferul încă adolescent ce se extrage din „peisajul" canionului tăiat de oameni in stincile Dobrogei, activistul utecist cu profilul înnegurat de un trecător neadevăr, învățătorul din Vulturești care simte printre copii „o fericire de jur împrejur", dqși altminteri mărturisește că nu-1 „înțelege nimeni", sint numai citeva din aceste memorabile portrete de „oameni noi", pentru care munca e încordare și bucurie, crez și reazem, singura stare omenește cu adevărul.
A treia ecluză pe care peră Romulus Lai pe Canalului Dunăre—Marea Neagră o reprezintă oamenii, adică cei care, ca să folosesc chiar cuvintele reporterului, „au ridicat apele la cotele voinței lor". Vechi profesionist, Romulus Lai aduce în reportaj o minuție sociologică, o rigoare „monografică", umanizate însă printr-o tehnică matură a montajului alert, viu, imprevizibil. Față de volumele pe care Ie-a dedicat în trecut Transfăgărășanului ori Metroului, in A treia ecluză (Editu

ra Cartea Românească) apare în plus o elasticitate de poem cinematografic. Cronologia e secundară, importante sint ideea. lumina tare a revelației, decupajul nervos al acelor clipe faste cind oamenii se arată așa cum sînt. Viul, trăitul, 
văzutul sint pentru Romulus Lai imperative tot atit de obsedante precum erau odinioară metafora fluvială, lirismul ordonat în jerbe mari de cuvinte „frumoase". Zăgăzuite acum, reduse la strictul necesar, cuvintele lasă loc faptelor, înlănțuirea lor expresivă contu- rind cu fiecare pagină, mai bine zis cu fiecare imagine, cu fiecare

pe scurt conformăo desco- șantierul

superficialitatea cu care vedea autorul oamenii șantierului, uniformizarea caracterelor lor, căutarea cu orice preț a faptului de spectaculozitate ieftină, gravele confuzii de ordin tehnic, dar mai ales teribilismul cu care încerca să-și înzestreze eroii, pentru a-i prezenta intr-o haină care nu le aparține și de care ei se rușinează". Schim- bind semnul, putem deduce de aici și proiectul „Ecluzei" lui Romulus Lai, proiect ce-1 onorează pe reporter, chit că acesta nu-i rămine totdeauna fidel. într-ade- văr, umanitatea explorată de el tinde spre varietate ; între ostașul ce înfruntă ca la război malul de pămint prăbușit deasupră-i și „descurcărețul" Șperaclu care se „aclimatizează" hoinărind pe șantier deosebirile sînt atit de mari incit comunicarea pare exclusă. Și totuși, experimentatul reporter intuiește liniile devenirii, posibilitățile de evoluție omenească. Un final sec de capitol notifică o schimbare la față : „istețul" se leapădă de poreclă, devenind un nume, a cărui istorie va fi, poate, de căutat într-o cronică viitoare.încă necristalizat definitiv ca reporter, Dumitru Ion Dincă propune in Locul de lingă inimă (Editura Eminescu) un experiment nelipsit de interes. Doi metri de șină 
salvează Buzău!, de altminteri cel mai bun capitol din sumar, evocă un episod puțin cunoscut din cronica lui August ’44. Un grup de feroviari curajoși a anihilat atunci un important detașament german. Ca într-un film celebru despre feroviarii francezi din Rezistență, deznodămîntul se profila greu, plin de riscuri. Refăcind istoria acestei acțiuni în care ceferiștii nu aveau alte arme decit in

teligența și patriotismul. Dumitru Ion Dincă așază „evenimentul de la Cilibia" in contextul unor tulburătoare relații umane, al unei unanime solidarități românești. Balansul între trecut și prezent, intre trăire individuală și stare colectivă, între eroismul spectaculos și anonimatul liber consimțit in care au plonjat apoi protagoniștii dau acestor pagini o notă de emoționantă- autenticitate ce contrastează vizibil cu reportajele cam convenționale, cam pripite din restul volumului.Rețineam, la Începutul acestor Însemnări, ca o posibilă trăsătură de generație, dinamismul noilor promoții de reporteri. Reportajul presupune, de altfel, prin natura lui,- mișcarea, neastimpărul. Există și un „reportaj leneș" ? Pare incredibil, dar răspunsul afirmativ poate fi avansat. Ion Barbu spunea cindva că poezia leneșă e foarte adesea o poezie vivace care se intovărășește cu o tehnică rudimentară și barbar însușită. Schim- bind ceea ce e de schimbat, nu altfel stau lucrurile și cu reportajul. Un volum de Petru Idriceartu, Delegație pentru geneză (Editura Eminescu) oferă multe argumente în acest sens. Mai intii e de notat stilul gifiit, eliptic, fără predicat, „pe repede înainte 1“ al majorității textelor. „Totdeauna pe fugă", precum chiriașul lui Topîrceanu, autorul n-are timp ' (dar nici voință 1) pentru necesara selecție. Faptele înseși vin otova, fără simțul perspectivei. Citind un capitol, al nouăsprezecelea, despre o zonă pe care o cunosc bine, am simțit involuntar tentația unei confruntări mentale. Imposibil ! „Dinamic", gureș, reporterul se arată aici mai atent la aventurile loco- moției decit la; oameni și locuri, la „priveliști și sentimente". Brusc opacizat, geamul automobilului taie punțile comunicării și astfel reportajul ajunge un simplu jurnal de bord în care sint inventariate scrupulos o portieră defectă, o tobă spartă, niște planetare reumatice, o pană de cauciuc, rituală a uleiului, o fragmentară (gen : case au oamenii !...completarea sporovăială „Să vezi ceȘcoli, dispensare, cămine culturaie, magazine, blocuri de locuințe cu mai multe etaje, electrificare..."), o țigară, un foc de pușcă și. se putea altfel?. Iarăși o pană de cauciuc. Reportajul respectiv s-ar putea intitula, crede Petru Idriceanu, „Ev nou in Valea Sărăciei". Ceea ce, într-un. fel, sună involuntar autocritic : expulzată din real, sărăcia revine în spațiul observației, al expresivității cuvîntului, al puterii de generalizare. „Geneza" se desfășoară deci fără participarea reporterului.
Ioan ADAM
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Excelenței Sale
Domnului SEYYED ALI KHAMENEI

Președintele Republicii Islamice Iran< TEHERANCu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta- funcție de președinte al Republicii Islamice Iran, vă adresez călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului iranian.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Iran se vor dezvolta in continuare, atit pe plan bilateral cit și in viața internațională, spre binele popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

F xpplpntpi Snip
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări și bunele urări pe care ați binevoit a mi le adresa cu ocazia alegerii mele ca președinte al Republicii Italiene, care mi-au făcut o deosebită plăcere.Cu acest prilej, doresc, la rindul meu, să transmit Excelenței Voastre cele mai cordiale și sincere urări pentru fericirea personală a Excelenței Voastre și pentru prosperitatea poporului prieten al României.
FRANCESCO COSSIGA

Președintele Republicii Italiene

LUCRĂRILE CONFERINȚEI MONDIALE A COMITETELOR
NAȚIONALE PENTRU A.I.T.

Excelenței Sale
Domnului WEE KIM WEE

Președintele Republicii SingaporeCu prilejul alegerii in funcția de președinte al Republicii Singapore, vă adresez dumneavoastră calde felicitări, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului singaporez prieten pace și prosperitate.îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta tot mai puternic in viitor, atît pe plan bilateral cit și în viața internațională în folosul reciproc, al cauzei păcii, securității și destinderii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul și Guvernul Statului Qatar mi se alătură in a mulțumi sincer Excelenței Voastre pentru felicitările transmise cu ocazia celei de-a 14-a aniversări a Zilei independenței naționale a țării noastre și, la rindul meu, vă adresez cele mai bune urări.
KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI

Emirul Statului Qatar

Primire ia primul ministru al guvernului

Excelenței Sale
Domnului FRANZ JOSEF STRAUSS

Președintele Partidului Uniunea Creștin-Socială, 
Prim-ministru al landului BavariaCu ocazia zilei de naștere vă adresez felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate.îmi amintesc cu plăcere de intîlnirile cu dumneavoastră care au contribuit la impulsionarea relațiilor dintre cele două țări și îmi exprim convingerea că aceste relații se vor dezvolta, în continuare, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășul Constantin Dăscălescu, primul ministru al guvernului, a primit pe V. V. Sîciov, secretarul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, aflat în țara noastră la invitația guvernului român. Cu acest prilej au fost abordate probleme ale dezvoltării colaborării în cadrul C.A.E.R.V. V. Sîciov a mulțumit pentru ospitalitatea de care s-a bucurat.

precum și pentru posibilitatea de a vizita unele obiective industriale și social-culturale din țara noastră.în timpul vizitei, V. V. Sîciov a avut convorbiri cu tovarășul loan Totu, viceprim-ministru al guvernului, reprezentantul permanent al României la C.A.E.R., care asigură președinția Comitetului Executiv al Consiliului.
TELEGRAMĂ

Cronica zilei

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a transmis tovarășului Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, o telegramă prin care, in numele Guvernului Republicii Socialiste România și al

său personal, îi exprimă sentimentele de profundă compasiune în legătură cu pierderile de vieți omenești și marile daune materiale provocate de cutremurul de pămint care s-a produs recent în regiunea autonomă Xinjiang-Uigură și îl roagă să transmită familiilor celor dispăruți sincere condoleanțe.

în Capitală au continuat, joi, lucrările Conferinței mondiale a ' comitetelor naționale pentru Anul Internațional al Tineretului cil tema : „Tineretul anului 2000 — Participare, Dezvoltare, Pace". în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul reprezentanții comitetelor naționale pentru A.I.T. din Indonezia, Portugalia, Vietnam, R.D.P. Yemen, Siria, U.R.S.Ș., Egipt, Sudan, Argentina, Afganistah, Congo, Malta, Angola, Republica Centrafricană, R.P.D. Coreeană, Togo, Polonia, Tunisia, Zimbabwe, Grecia, Guineea, precum și ai P.N.U.D. și UNESCO.Vorbitorii au subliniat Înalta apreciere și considerație de care se bucură pe plan international preocuparea constantă a României socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru soluționarea problemelor complexe ale tinerei generații, pentru promovarea idealurilor de pace, colaborare și progres, idei reafirmate cu pregnanță în Mesajul adresat de șeful statului român participanților la această importantă manifestare mondială și care au constituit puncte de referință în cadrul dezbaterilor.Procedind la un amplu și fructuos schimb de informații și experiență privind problematica aflată in dezbaterea conferinței, participanții au abordat aspecte semnificative legate de locul și rolul tineretului în lumea contemporană, de contribuția sporită pe care tînăra generație este chemată să o aducă la realizarea progresului economic și social, la îmbogățirea tezaurului spiritual al umanității. S-a relevat că, în perioada actuală, caracterizată prin agravarea situației internaționale, prin- tr-o accelerare a cursei înarmărilor, tineretul — ca importantă forță socială în cadrul fiecărei națiuni —
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trebuie să se afirme ca un participant activ în lupta pentru pace, pentru dezarmare, și în primul rind pentru dezarmare nucleară, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru o lume fără arme și fără războaie.Lucrările conferinței continuă.*Tovarășul Nicu Ceaușescu, prim- secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., a avut, joi, întrevederi cu conducători ai unor delegații participante la conferință : Zakir Khan Chowdhury, ministrul tineretului și sportului din Bangladesh, Luis Manuel Parreiras, președintele Comisiei naționale pentru A.I.T. din Portugalia, J. da Siva Nzenque, inalt comisar pentru informații, tineret, sport, artă și cultură, președintele Comitetului național pentru A.I.T. din Republica / Centrafricană, Niall Johnston, președintele Comitetului A.I.T. din Irlanda de Nord, Fiona Cameron, președintele Comitetului A.I.T. din Scoția, Sharon Gay, membru al Comitetului A.I.T. din Țara Galilor, Hosni Shoukri Saleh, secretar de stat în Consiliul Suprem pentru tineret și sport, secretar general al Comitetului Național pentru A.I.T. din R. A. Egipt, Mustafa El Menif, șef al cabinetului primului ministru, membru ai Comisiei naționale pentru A.I.T. din Tunisia, Biaby Al- mamy, ministrul tineretului, artelor și sportului din Guineea, Khamal Thapa, președintele Comitetului Central al Organizației de tineret, membru al Secretariatului Comitetului național pentru A.I.T. din Nepal, Evgheni Uzunov, secretar al Comitetului național pentru A.I.T. din Bulgaria, Jan Brunner, secretar co-
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ordonator al Comitetului Național pentru A.I.T. din Cehoslovacia, Ho Anh Dong, secretar al C.C. al U.T.C. „Ho Și Min", secretar executiv al Comitetului național pentru A.I.T. din R. S. Vietnam. Wieslaw Zawis- lak, secretar al Comitetului național pentru A.I.T. din Polonia, Maritza Melero Lazo, membră a Biroului C.C. ai Uniunii Tinerilor Comuniști din Cuba, Herbert Griessig, secretar al Comisiei Naționale pentru A.I.T. din R. D. Germană.în cursul întrevederilor a fost evidențiată însemnătatea Conferinței mondiale găzduite de capitala României, prima manifestare de o asemenea amploare ce abordează aspecte ale vieții și activității tineretului, relevîndu-se că, prin caracterul său de lucru, reuniunea permite mai buna cunoaștere a realizărilor și preocupărilor Comitetelor naționale pentru A.I.T., degajarea unor concluzii menite să contribuie la intensificarea eforturilor pentru soluționarea problemelor majore ale tinerei generații, pentru afirmarea sa tot mai activă in viața societății.Au fost reliefate, totodată, bunele relații existente intre tineretul din România și din țările respective, la a căror dezvoltare și-a adus o contribuție importantă activitatea comitetelor naționale pentru A.I.T., sub- liniindu-se dorința comună de a se acționa pentru extinderea și aprofundarea în continuare a acestor raporturi.A avut loc, de asemenea, un amplu schimb de vederi în probleme actuale ale vieții internaționale, sub- liniindu-se necesitatea unirii eforturilor tinerei generații din întreaga lume pentru înfăptuirea aspirațiilor de pace, progres și colaborare rodnică între națiuni.
S3 @ &

Dll\l ȚĂRILE SOCIALISTE

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei, joi a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezențl Carlos dos Santos Veras, ambasadorul Republicii Federative a Braziliei la București, membri ai ambasadei.
★La Academia Republicii Socialiste România s-au încheiat, joi, lucrările celei de-a X-a Conferințe internaționale de matematică ce a avut ca temă „Teoria operatorilor".La această prestigioasă'manifestare științifică, organizată de Departamentul de matematică din Institutul Național pentru Creație Științifică și Tehnică, au participat .repu- tați specialiști din țară și de peste hotare, care au dezbătut probleme de mare actualitate și interes pentru matematica aplicativă. Au fost evidențiate aprecierea de care se bucură în străinătate școala românească de teoria operatorilor și uti

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 septembrie, ora 20 — 9 
septembrie, ora 20. în țară. : -Vremea 
va fi răcoroasă, chiar rece, noaptea și 
dimineața. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, mai ales sub 
formă de averse, însoțite de descăr
cări electrice, mai frecvente în centrul, 
nordul și estul tării. îndeosebi in pri
ma parte a intervalului. La munte, la

teatre
® Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Papa dolar — 19,30; (sala
Atelier) : Faxul și domnul Valentino 
— 19.e Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, rotonda Ateneului Român) : 
Spectacol de sunet și lumină „TITA
NII BAROCULUI MUZICAL : BACH

cinema 
® Cu mlinile curate : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,13; 13,30; 15,45;
18; 20.
® Program de desene animate — 9; 
10,30; 12; 14; 16, Imposibila iubire — 
18,30: DOINA (16 35 38).
© Declarație de dragoste : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11: 13,15; 15,30;
17,45; 20, VIITORUL (10 67 40) — 15 f 
07; 19.
@ Pas In doi : GIULEȘTI (17 55 46) 
— 9; 1*1,15; 13,30; 15,45; 18; 20. AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Ciuleandra : COSMOS (27 54 95) — 
10,15; 12,30; 14,43; 17; 19,15.
@ Un comisar acuză : STUDIO

litatea acestui domeniu de activitate în dezvoltarea diferitelor sectoare ale economiei.
frLa București s-au încheiat, joi, lucrările celui de-al V-lea Congres național de boli infecțioase și epidemiologie, organizat sub egida Uniunii societăților de științe medicale din Republica Socialistă România.Au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului Sănătății, Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Academiei de științe medicale, specialiști din clinicile și spitalele de profil din Capitală și din țară, precum și de peste hotare.Reuniunea a oferit cadrul unui larg schimb de opinii in probleme actuale privind patologia infecțioa- să a afecțiunilor respiratorii acute, hepatitei virale de tip B și tipul actual de malarie. Sintetizind cercetări teoretice și aplicative, lucrările prezentate au abordat tehnici moderne de depistare a acestor boli, cit și mijloace eficiente de tratament, alte acțiuni menite să contribuie la permanenta îmbunătățire a asistenței medicale profilactice și, implicit, a stării de sănătate a populației. (Agerpres)

peste 1 500 metri altitudine, precipita
țiile vor fi și sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vintul va sufla slab pină 
la moderat, cu intensificări locale din 
sectorul nord-vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 3 și 13 
grade, iar maximele intre 14 și 24 
grade. Local, se va produce ceată, în
deosebi in zona de munte. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă. îndeosebi 
noaptea și dimineața. Cerul va fi 
temporar noros. Ploaie, îndeosebi sub 
formă de averse. Vînt cu unele in
tensificări din sectorul nordic. Tem
peraturile minime vor oscila intre 8 
și 11 grade, iar cele maxime între 20 
și 23 grade.

— HANDEL". Recital Ioslf Ion Prun- 
ner — pian — 20.
© Opera Română (13 18 57) : Recital 
extraordinar Ileana Iliescu — 18.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi șl 
negri — 19.
@ Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19.
® Teatrul satiric-muzical ,*,C. Tănase“ 
(15 56 78, grădina Boema) : Boema, 
bucuria mea I — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Melodii, melodii — 19,30.

(59 53 15) — 9,15; 11,30; 13.30; 15,45; 18; 
20,15. COTROCENI (49 48 48) — 15;
17; 19.
© Ziua „Z« : PACEA (60 30 85) — 15; 
17,15; 19,30.
@ Masca de argint : POPULAR 
(35 15 17) —• 15; 17,15: 19.30.
© Cireșarii : PROGRESUL (23 94 10) 
— 15; 17; 19.
© Lovitură fulgerătoare : LUMINA 
(44 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
@ Ostaticul : FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Adio, vise ale tinereții : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 14,30; 16,30; 18,30. 
© Aii Baba și cei 40 -de hoți : DA
CIA (50 35 94) — 9; 12; 16; 1.9.
© Joe Limonadă — 14,30; Gară pen
tru doi — 16,30; 19,30 : DRUMUL
SĂRII (3128 13).
© Șansa : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
© Legenda dragostei: VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19, ARTA

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea In economie
20,35 Amfiteatrul artelor (color). Re

vistă a „Cintăril României''. Emi
siune realizată la Expoziția orga
nizată cu prilejul finalei celei 
de-a V-a ediții a Festivalului na

INFORMAȚII SPORTIVE

BOX : Campionatele mondiale 
pentru tineretDin nou întreceri frumoase la cele două reuniuni de ieri, reuniuni care au stabilit pe semifinaliștii campionatelor mondiale pentru tineret. După eliminarea lui Daniel Dumitrescu din' competiție, ’printr-o decizie flagrant eronată, decizie favo- rizind metoda bătăioasă în dauna tehnicității net superioare etalate de boxerul român, se pare că antrenorii noștri au reorientat atitudinea elevilor lor spre un box de asaltare continuă a adversarilor. în maniera aceasta foarte combativă ciștigaseră rind pe rind Tudoriu. Ion Pal, Gogol și Beșliu la capătul unor partide pline de dinamism. Ieri, ieșeanul Giani Gogol (care provine de ia C.S.M. Iași — antrenor C. Văsiliu) a repetat atacul neîntrerupt in fala bulgarului Iankov. invingindu-1 prin abandon in rundul II și intrind astfel in zona semifinalelor. Era âl cincilea semifinalist român (după Tudoriu. Pal. Beșliu și Drăghici). iar spectatorii se așteptau ca puternicul nostru reprezentant la categoria 67 kilograme. Ștefan Drișcu. să meargă pe același drum. Iată insă că bulgarul Stoianov a știut să evite atacurile vijelioase ale lui Drișcu, punc- tind, e drept, foarte puțin, totuși suficient ca să obțină decizia juriului. în schimb, la categoria 57 kilograme, Daniel Măeran a îneîntat publicul cu boxul său elegant și eficient, convingind pe toți arbitrii judecători pentru o decizie netă : 5—0. Astfel. Măeran deyine cel de-al șaselea semifinalist român.în limitele categoriei semigrea, Vasile Damian a obținut victoria la puncte in fata lui Rene Ryl (R. D. Germană), iar la categoria

(213186) — 9; 12; 16; 19, la grădină
— 20,30.
© Undeva, cîndva : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Toată lumea este a mea : SALA 
MICA A PALATULUI — 17; 19,45,
GRIVIȚA (17 08 58) — 9: 12; 16; 19.
@ Marea cursă : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18.30.
© Camera în formă de L : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19,15, 
la grădină — 20,30.
© Hangar 18: BUCUREȘTI (15 6151)
— 9; 11; 13; 15,15; 17.30; 19,45, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20. FLAMURA (85 77 12) — 10;
12,30; 14,30; 17; 19,30.
© Bunul meu vecin Sam : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,45; 14.30; 17,15; 20, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 12; 16; 19, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11,45;
14,30; 17,15: 20, MELODIA (11 13 49) — 
9; 12; 16; 19. 

țional „Cintarea României", ma
nifestare consacrată sărbătorii 
naționale a poporului român șl 
împlinirii a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

21,15 Cadran mondial (color). România 
și problemele lumii contempo
rane

21,30 Efigii ale muncii — anul XX 
© Magistrala submarină. Reportaj

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

mijlocie-mică, Marian Gavrilă a fost întrecut la puncte de Valeri Denisenko (U.R.S.S.).Astăzi sint programate galele semifinale, de la ora 15 și, respectiv, 19, fază a competiției în care sint calificați și șapte boxeri români:: Marcelică Tudoriu (categ. muscă), Daniel Măeran (categ. pană); Giarii Gogol (categ. semiușoară), Ion Pal (categ. ușoară), Dumitru Beșliu (categ. mijlocie), Vasile Damian (categ. semigrea) și Iulian Drăghici (categ. supergrea). (Valcriu Miro- nescu).
CICLISM : „Turul României"Etapa a 5-a a Turului ciclist al României, desfășurată pe traseul Piatra Neamț — Roman — Iași, a revenit rutierului dinamovist Constantin Căruțașu, care l-a întrecut la sprint pe coechipierul său Ionel Gancea — ambii fiind înregistrați pe distanța de 134 km cu timpul de 3h04’54”.Lider al clasamentului general se menține Mircea Romașcanu (România), urmat de Ionel Gancea (Dinamo) — la 1’21”, Gheorghe Kleinpeter (Dinamo)\— la 1'43” și Frank Jesse (R.D. Germană) — la 3’19”.Astăzi se dispută etapa a 6-a : Iași — Vaslui — Bacău (154 km).
ATLETISM. Proba feminină de 2 000 m din cadrul tradiționalului concurs internațional de atletism de la Rieti (Italia) a fost ciștigată de sportiva româncă Maricica Puică, cu timpul de 5’30”39/100, urmată de Fifa Lovin (România) — 5'40”35/100, Lorraine Moller (Noua Zeelandă) — 5’47”97/100. Doina Melinte (România) — 5’51 ”22/100, Agnese Possamai (Italia) — 5’54”35/100 și Ruth Wysocki (S.U.A.) — 5’57”63/100.

© Yankeii : VICTORIA (16 28 79) —
9,30: 12,30; 16; 19.
© Nocturna Barrandov : UNION 
(13 49 04) — 9; 11: 13; 15; 17; 19.
© Căpitanul răzbunării : LIRA
(317171) — 15.30; 17,30; 19.30, la gră
dină — 20,30, MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19.
© Afacerea Plgot ; FERENTARI 
(80 49 85) — 9; 11; 13.
© Cursa infernală : FERENTARI — 
15; 17; 19. GRADINA 23 AUGUST 
(11 13 49) — 20,30.
® Atenție la „Pană de vultur" : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
0 Superman : FLACĂRA (20 33 40) — 
9; 12; 16: 19. GRĂDINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20.
© Ciinele electronic : GRĂDINA 
GLORIA (47 46 75) — 20,30.
® Așa bunic, așa nepot : GRADINA 
PARC HOTEL (17 08 58) — 20,30.

„Uzinele agricole" din cimpia PlovdivuiuiDrumul de la Sofia spre orașele Sadovo, Osenovgrad și mai departe, pină la Smolian, din zona de sud a tării, străbate multe locuri pitorești, încărcate de istorie. în carnetui de reporter se adună denumiri de localități, date și fapte, nume de oameni gata să-ți arate „pe viu" ce au însemnat pentru ei cei 41 de ani citi au trecut de la victoria revoluției socialiste, eveniment de seamă, pe care poporul bulgar ii aniversează, in fiecare an, la 9 septembrie.Al doilea oraș >ca mărime din Bulgaria. Plovdiv, cu cei peste 350 000 locuitori ai săi, și-a căpătat faima unui puternic centru industrial, comercial și cultural. Cele mai multe din întreprinderile acestui modern oraș, ai cărui edili au îmbinat în mod fericit civilizația prezentului cu istoria, aparțin industriei constructoare de mașini (se produc aici motoare, componente electrotehnice și electronice, aparatură de joasă tensiune, mașini de scris și altele), metalurgiei neferoaselor, industriei ușoare. Alături de acestea. întreprinderile industriei alimentare, cu vechi tradiții, valorifică roadele mănoaselor păminturi din această zonă, produ- cind renumitele conserve din leguma și fructe, sucuri, vinuri, produse lactate etc. Pentru că orașul, așezat pe ambele maluri ale riu- lui Marita, este și inima celei mai dezvoltate și puternice regiuni a- gricole din tară.în jurul Plovdivuiui s-au dezvoltat vaste complexe agroindustriale, in zona agricolă a acestei bogate regiuni se află Sadovo, oraș cu peste 20 000 de locuitori, a cărui dezvoltare este strips legată de vastele transformări înnoitoare ce au avut loc la scara întregii țări in ultimele patru decenii. Șoseaua traversează terenuri fertile, cultivate cu porumb, legume, plante tehnice, apoi plantații de vită de vie și livezi incărcate de rod bogat ce incintă privirea.

In livezile din ținutul Plovdivuiui

Despre strădania și preocupările de a se înfăptui măsurile stabilite de Plenara C.C. al P. C. Bulgar de la începutul acestui an. in ce privește dinamizarea agriculturii șl realizarea dezvoltării sale intensive și stabile pe baza celor mai noi cuceriri ale progresului tehnico- științific, ne vorbește pe larg Ștefan Nicolov Dimov, prim-vicepre- ședinte al complexului agroindustrial Sadovo și vicepreședinte al consiliului popular orășenesc. Deși complexul agroindustrial Sadovo a luat ființă doar in 1979. el a
însemnări de călătorie 

din R. P. Bulgaria

reușit să se situeze printre cele cu producția cea mai intensivă din tară. De pe cele 17 000 hectare pe care le deține — cultivate cu porumb, griu, arahide, mentă și alte plante tehnice, precum și de pe cele plantate cu legume și livezi de meri și peri, cu viță de vie — se realizează anual o producție în valoare de peste 45 milioane leva. La porumb, de pildă, se obțin 10—11 tone la hectar, la griu — 5 tone, roșii — 50 tone, ardei — 30 tone. La fructe (mere, pere etc.) valoarea producției la hectar a ajuns la 5 000 leva. Complexul înregistrează venitul cel mai mare din țară obținut be un hectar de teren cultivat. Aici există, de asemenea, și un puternic sector zootehnic — 2 500 vaci cu lapte, peste 8 000 tăurași pentru carne, circa 13 000 de oi. Este, de fapt, cel mai mare complex pentru producția de carne.Explicația acestor rezultate, relatate cu legitimă satisfacție de gazde. constă nu numai in rodnicia pămîntului (și este adevărat că in zonă terenurile sint foarte fertile), ci și în hărnicia oamenilor, in organizarea modernă a proceselor de 

producție din agricultură. în folosirea pe scară largă a irigațiilor (ele ocupă 93 la sută cu perspectiva apropiată de a se ajunge la cuprinderea integrală a suprafeței de teren arabil a complexului). Despre semnificația acestor transformări ne vorbise in drum spre Sadovo cooperatorul Țaciu Dincev dintr-un alt orășel din această regiune. Clesura : „Pămîntul rămine neschimbat. Doar oamenii care-1 lucrează se schimbă. Viata lor a devenit alta. Revoluția socialistă a schimbat din rădăcini înfățișarea satelor bulgare, ca și a tuturor localităților noastre".Și. intr-adevăr. în toate zonele agricole prin care am trecut am întîlnit elocvente mărturii ale dezvoltării agriculturii, ale hărniciei și muncii însuflețite a oamenilor. Cum tot astfel sint evidente eforturile făcute de-a lungul anilor pentru extinderea mecanizării și chimizării complexe, a industrializării, integrată intr-un proces complex ce cuprinde cercetarea științifică, producția agricolă propriu-zisă și realizarea bunurilor alimentare....Oameni, fapte, experiențe. La Osenovgrad avem prilejul să cunoaștem, din relatările lui Hristu Hristev, directorul combinatului de conserve, unitate specializată îndeosebi pe producerea conservelor și a sucurilor din fructe și legume, o interesantă experiență în acest domeniu ce a căpătat o puternică dezvoltare in Bulgaria vecină. Combinatul produce zeci de sortimente (circa 30 000 tone pe an) de sucuri, dulcețuri și conserve pentru copii. Acest gigant industrial, în care lucrează circa 1100 de oameni. își asigură materia primă de la trei complexe agroindustriale din preajmă. Mecanizarea și automatizarea proceselor de producție permit ca muncitorul să devină un simplu operator, care doar supraveghează procesul tehnologic. Calitatea înaltă a produselor (in ultimii opt ani nu s-a inregistrat nici o reclamatie in această privință) i-a adus combinatului multe medalii de aur la Tirgul de la Plovdiv, ca și la diverse expoziții internaționale, produsele sale fiind mult solicitate, exportindu-se in 39 de țâri.Imaginea de azi a cimpiilor și satelor bulgare reflectă preocuparea constantă pentru asigurarea unei eficiente sporite prin promovarea progresului tehnic și realizarea uilei calități superioare a muncii — obiective principale pentru înflorirea și dezvoltarea intensivă a agriculturii, ca ramură de bază a economiei naționale. Iar imaginea ele azi ă cimpiilor si satelor bulgare se integrează in tabloul de ansamblu al profundelor transformări petrecute in țara prietenă de la sud de Dunăre. <prin munca tenace a harnicului ei popor, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar.
Gheorghe PÎRVAN
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTER
® LIVEZI MAI PRODUCTIVE

CU MERI... FĂRĂ COROANĂ.După mai bine țări întreprinse decenii de cerce-de două . ................. _________ de specialiști ai Stațiunii agricole din East Mailing, de lingă Londra, s-au obținut varietăți productive de meri fără coroană, cu trunchiul înțesat de ramuri scurte, la capătul cărora se dezvoltă fructele. Nu este vorba, cum s-ar crede, de un rezultat al ingineriei genetice, ci de ..înnobilarea", prin metode clasice, a unui bizar produs ai naturii, un mâr descoperit. în anii ’60. in Columbia. Derivat dintr-o varietate canadiană — respectiv mărul Wij- cik — acesta prezenta particularitatea de a forma pe trunchiul său noduli. din care creșteau ramuri scurte. Orizontale. Prin încrucișarea acestui măr cu diferite soiuri cultivate în Anglia, cercetătorii au selecționat patru varietăți de meri-..coloană", care au fost puse la dispoziția pomiculto- rilor, în vederea testării. întrucît a rezultat că noile varietăți permit creșterea densității pomilor in livezi (fiind suficientă o

distanță de un metru intre doi pomi. în loc de doi metri, in livezile obișnuite) și facilitează culesul mecanizat. merii-..coloană“ vor fi adoptați de o serie de pomicultori. în vederea cultivării pe scară largă.
® CERAMICĂ ANTIȘOC. In familia materialelor ceramice noi. cu largi perspective de utilizare în industrie, a intrat, de curînd, o realizare a specialiștilor francezi din cadrul Centrului national de cercetări științifice. Noua ceramică, obținută. in principal, pe bază de alumină și ni- trură de aluminiu, prezintă proprietăți remarcabile: duritate foarte mare, rezistentă la agresiunea acizilor și a bazelor, fiind scutită de coroziune pină la temperaturi de 1100 grade Celsius. Prin sinterizarea ei. adică procesul de legare doar prin încălzire și presare a materialului granular, se elimină total porozitățile acesteia. în plus, noua ceramică este transparentă si prezintă un anumit grad de elasticitate. Utilizări posibile? La protejarea surselor de radiații

infraroșii etc.), a altor echi- materiale de șocuri termice,(ultraviolete, pamente și împotriva agresiunilor de natură mecanică sau chimică, sau la realizarea de hublouri rezistente la presiuni și temperaturi înalte, îndeosebi pentru nave submersibile și aeronave.
® „CAPCANĂ" LICHIDĂ 

PENTRU PREȚIOASE REZIDUURI, în curind, la Lenzing, Austria, va intra in funcțiune o originală instalație cu membrană lichidă pentru recuperarea din apele industriale uzate a unor reziduuri metalice fine, care, în prezent, se pierd. Această instalație, ce constituie o premieră mondială, realizează, in patru faze succesive, recuperarea unor metale deficitare pe plan mondial (vanadiu, nichel, zinc, crom etc.). în ce privește zincul, bunăoară, acesta este recuperat în proporție de peste 90 la sută. Prezentat succint, procedeul constă în trecerea apelor uzate

printr-un filtru special de ulei care reține reziduurile metalice, separate ulterior, spre a fi reintroduse în circuitul productiv. apel obținute este garantată de circuite de control automat al acesteia.
® APĂ ULTRAPURĂ. De aPâ ex- trem de curată este nevoie într-o serie întreagă de procese industriale, de la șlefuirea sticlei optice, protecția suprafețelor metalice, prepararea reactivilor chimici, pină la fabricarea conservelor etc. Tocmai pentru prepararea de apă demineralizată și epurată de orice impurități de natură mecanică sau organică, la Școala politehnică din Varșovia a fost realizată o instalație modulară baza de 6 mp tină și ușoară principal, dindoar cu un mic aport de oțel rezistent la acizi. Instalația asigură demineralizarea, fără discontinuități, a apei, cu ajutorul unei serii de schimbători de ioni, prevăzuți cu un sistem de regenerare, iar calitatea

de dimensiuni reduse (cu și înălțimea de 3 m), ief- întrucit este fabricată, in sticlă și material plastic,

® UN „ARGUS" DETECTOR 
DE DEFECȚIUNI. Specialiști ai uzinei metalurgice din Sisak, R.S.F. Iugoslavia, au conceput un aparat destinat să asigure supravegherea bunei funcționări a conductelor, îndeosebi. Noul dispozitiv controlează cinci parametri de bază ai conductelor,' folosind, in principal, jeturi de apă sub presiune și izotopi radioactivi de cesiu 127. Cu o capacitate de testare de 60 000 tone conducte, pe an, acest „Argus" poate fi folosit cu 'succes in detectarea defecțiunilor intervenite nu numai iii conducte de petrol, bunăoară, dar și la cazane tubulare.

cașă au fost descoperite nu demult in zona complexului de cercetări arheologice de la Sacsayhuaman. din departamentul peruan Cuzco. Avind în vedere că s-au descoperit și o serie de apeducte ce porneau de la străvechea amenajare hidrotehnică, specialiștii sint unanimi în a considera că lacul respectiv era folosit pentru irigarea terenurilor agricole din regiune.

® IRIGAȚII PE VREMEA IN
CAȘILOR ? Numeroase vestigii ale unui mare Iac de acumulare din epoca in-

® PROTAGONISTUL UNOR 
SPECTACULOASE CREȘTERI ALE 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII. In" trarea în funcțiune a unei mașini de decupat metale cu laserul, intr-una din secțiile de prelucrări ale firmei .■.Boeing", a avut drept rezultat o creștere cu 600 la sută a productivității muncii. Mașina, utilizind o sursă laser de 750 wați, debitează, cu o viteză de 3,3 metri pe minut, semifabricate metalice cu o grosime pină la 4,76 mm. Decuparea este controlată de un computer, piesele fiind de o excelentă calitate.

DiHORIZONTURlLE; CUNOAȘTERII ■4
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Pentru soluționarea globală și echitabilă
a problemei datoriilor externe

Poziția țării noastre prezentată 
la Conferința Uniunii interparlamentareOTTAWA 5 (Agerpres). — Participant» la cea de-a 74-a Conferință a Uniunii interparlamentare (U.I.P.), care iși desfășoară lucrările la Ottawa. au hotărit înscrierea pe ordinea de zi a unui punct suplimentar, consacrat problemei datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare.In intervenția sa, delegației române. Grupului interparlamentar Ilie Văduva, a prezentat propunerile României, care preconizează găsirea unei soluții globale, urgente si echitabile pentru lichidarea datoriei externe. punind in evidentă imperativul unor negocieri între țările în curs de dezvoltare, statele dezvoltate, băncile și organismele sistemului financiar-bancar. inclusiv organizațiile financiare internaționale, care să aibă în vedere înlăturarea poverii datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare și sporirea considerabilă a fondului pentru facilitarea progresului lor. convenirea unor măsuri practice pentru reducerea și stabilizarea dobînzilor la un nivel rezonabil și pentru lărgirea accesului țărilor slab dezvoltate la credite internaționale în condiții avantajoase.A fost înfățișată susținută desfășurată ședințele României, Nicolae Ceaușescu, în direcția soluționării juste și durabile. în interesul și cu participarea tuturor statelor, a problemelor grave ale

conducătorul președintele român.

activitatea de pre- tovarășul

economiei mondiale și relațiilor economice internaționale, ca cerință fundamentală a asigurării progresului economic și social al popoarelor, a păcii in lume. In acest context, au fost subliniate semnificația și actualitatea propunerii României privind convocarea unei conferințe la nivel inalt a țărilor în curs de dezvoltare.în proiectul de rezoluție prezentat de delegația română se subliniază necesitatea angajării sporite a parlamentarilor in rezolvarea acestor probleme., *In cadrul lucrărilor conferinței a avut loc o reuniune specială dedicată împlinirii a 40 de ani de la crearea Organizației Națiunilor Unite. William Bufferin, secretar general adjunct al O.N.U. pentru problemele politice, a pus in evidentă importanta acordată de forumul mondial activităților desfășurate de Uniunea interparlamentară in problemele păcii, securității și colaborării internaționale și s-a pronunțat pentru intensificarea eforturilor comune. pe plan parlamentar și guvernamental. in vederea înlăturării pericolelor care amenință viitorul omenirii. La rîndul său. John Page, președintele in exercițiu al Uniunii interparlamentare. a chemat parlamentele din întreaga lume să acționeze pentru împlinirea aspirațiilor de pace, prietenie si colaborare Intre popoare.

NECESITATEA CREȘTERII ROMI O.N.U. 
IN VIATA INTERNAȚIONALA

în raportul anual al secretarului general
al organizației mondiale

___ ,_________  UNITE 5 (Agerpres). — La Națiunile Unite a fost dat 
publicității raportul anual al secretarului general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, asupra activității organizației.

subliniată

NAȚIUNILE

Documentul, elaborat în perspectiva celei de-a 40-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., ale cărei lucrări se vor deschide la 17 septembrie, subliniază necesitatea creșterii contribuției acestei organizații mondiale la asigurarea păcii, realizarea de progrese in domeniul dezarmării* și limitării armamentelor, al luării unor măsuri colective in vederea eliminării pericolului nuclear. Totodată, in document este relevat rolul pe care-1 poate juca O.N.U. în verificarea respectării unor tratate de control al armamentelor nucleare. Secretarul general al O.N.U. adresează puterilor nucleare apelul de a ajunge Ia un acord cuprinzător riențelor ciind că contribui privind interzicerea expe- cu arme atomice, apre- un asemenea document ar la oprirea unui proces care

amenință însăși existenta omenirii. Este exprimată speranța că intilni- rea la nivel inalt americano-sovie- tică, ce va avea loc în luna noiembrie la Geneva, „va contribui la reducerea tensiunilor și la obținerea unor progrese in domeniul dezarmării, precum și in alte probleme importante".In raport este reafirmat rolul ce revine Națiunilor Unite in ce privește încurajarea dialogului intre state și lansarea unor inițiative, precum și cel al Consiliului de Securitate in stingerea conflictelor, acest organism trebuind să-și consacre eforturile pentru a acorda prioritate păcii mondiale și securității internaționale.în raport sint abordate, de asemenea, alte probleme importante care confruntă omenirea.
împotriva extinderii cursei înarmărilor in spațiul cosmic

O declarație a agenției T.A.S.S

EVOLURA SITUAȚIEI 
DIN LIBAN

LUANDA 5 (Agerpres). — In capitala Angolei au continuat joi lucrările Conferinței ministeriale a țărilor nealiniate. în ședința plenară, șefi ai unor delegații au expus pozițiile țărilor lor asupra principalelor probleme cu care este confruntată lumea contemporană și cu privire la acțiunile viitoare ale mișcării de nealiniere. în mod deosebit, a fost subliniată necesitatea prevenirii unei catastrofe nucleare, prin oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de dezarmare, Ia soluționarea pe cale pașnică a tuturor diferendelor între state. S-a apreciat că focarele de criză din lume au aceeași cauză — politica de forță și intervenție în treburile interne ale

a țărilor nealiniatealtora, negarea dreptului popoarelor la dezvoltare liberă și autonomă, în cadrul lucrărilor s-au prezentat pe larg situația economică internațională și gravele dificultăți pe care Ie întimpină țările in curs de dezvoltare, în special ca urmare a proporțiilor dramatice pe care a luat-o problema datoriilor externe. In legătură cu aceasta, a fost subliniată necesitatea reluării negocierilor și convocării unei conferințe consacrate problemelor monetare și financiare.Vorbitorii au chemat Ia întărirea unității mișcării de nealiniere, în vederea consolidării rolului și contribuției ei la statornicirea unei cooperări eficiente, în folosul păcii și înțelegerii internaționale.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — în legătură cu anunțarea la Washington a . desfășurării, intr-un viitor apropiat, de experiențe cu sistemul de arme antisatelit „ASAT", agenția T.A.S.S. a dat publicității o declarație in care se spune că această ho- tărire duce, în mod nemijlocit, la dezvoltarea unei noi clase de arme periculoase — mijloacele cosmice ofensive. Administrația americană, subliniază declarația, întreprinde a- cest pas in condițiile în care pe masa tratativelor de la Geneva se află propunerea sovietică privind interzicerea totală a armelor cosmice ofensive, inclusiv a mijloacelor antisatelit, și lichidarea celor existente.La sfîrșitul lunii august, partea sovietică a informat din nou Administrația americană că moratoriul unilateral sovietic asupra mijloacelor antisatelit poate rămine în vigoare atîta vreme cît alte siv S.U.A., vor acționa milar.Agenția T.A.S.S. este tă să declare că, în cazul desfășurării de către S.U.A. a experiențelor cu arme antisatelit, Uniunea Sovietică șe consideră eliberată de anga-

jamentul. asumat unilateral, de a nu plasa mijloace antisatelit în spațiul cosmic.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Joi s-au produs noi ciocniri intre combatanți palestinieni și miliții șiite in sudul Beirutului, in zona taberei de refugiați palestinieni Bourj El Ba- rajneh. In urma acestor ciocniri, armata libaneză a închis șoseaua spre aeroportul din Beirut.Pe de altă parte, la linia de demarcație dintre estul și vestul Beirutului, armata libaneză și milițiile rivale au redeschis un punct de trecere intre cele două părți ale orașului, permițind, astfel, trecerea in Beirutul de vest a primului convoi transportind combustibil și alimente în mai mult de o săptămină.Agențiile U.P.I. și Reuter relevă că fostul președinte al Libanului, Suleiman Frangieh, a anunțat proiectul unui plan de reformă constituțională, care, potrivit părerii sale, ar putea constitui un prim pas spre un dialog vizind încetarea crizei prin care trece țara. Acest plan propune o reprezentare egală în parlament și guvern a creștinilor și musulm inilor și atribuții sporite funcției de prim- ministru. Se propune menținerea actualului sistem de distribuire a funcțiilor de președinte, prim-ministru și președinte al Camerei Deputaților.In sfirșit, se precizează că în urma exploziei produse miercuri în localitatea Zahle, din Valea Bekaa, cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața și 50 au fost rănite.

Reuniunea internațională de la Habarovsk »
Mesajul adresat deMOSCOVA 5 (Agerpres). — La Habarovsk au început lucrările Conferinței internaționale „40 de ani de la victoria asupra militarismului japonez și sarcinile mișcării pentru pace în țările din Pacific", Ia care i din 40 de state unor organizații formează agențiaConferinței i-a saj de către Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S. „In zilele noastre, cînd planeta este amenințată de pericolul unei catastrofe nucleare, se subliniază in mesaj, nu există o sarcină mai importantă și urgentă ca apărarea păcii pe Pămint". Mesajul evidențiază necesitatea transpunerii in viață a ideii

Mihail Gorbaciov

state, inclu- în mod si-împutemici-

Economia mondială continuă să evolueze într-o 
direcție „de nesuportat și financiar periculoasă"

se arată în raportul anual al U.N.C.T.A.D.

mișcăriiAsia și Oceanul participă delegați și reprezentanți ai . internaționale, in- T.A.S.S. fost adresat un me-

transformării Asiei intr-o zonă a păcii și securității, a colaborării internaționale echitabile și reciproc- avantajoase. In U.R.S.S., relevă mesajul, sint apreciate și susținute inițiativele pașnice, constructive ale altor țări din Asia privind diversele aspecte ale securității continentului, în general, sau ale reglementării situației in unele zone ale sale. Este exprimată, totodată, speranța că forțele social-politice și organizațiile din țările din Asia și zona Oceanului Pacific iși vor intensifica lupta, alături de forțele progresiste ale planetei, pentru încetarea cursei înarmărilor, eliminarea pericolului unui război mondial și lichidarea armei nucleare, pentru însănătoșirea situației internaționale.
Sprijin ferm luptei poporului namibian 

pentru independențăCANBERRA 5 (Agerpres). — Conferința asupra Namibiei, desfășurată la Canberra, și-a exprimat sprijinul ferm față de lupta poporului namibian pentru independență, condusă de S.W.A.P.O. (Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest).In comunicatul final dat publicității, conferința condamnă ocuparea ilegală a Namibiei de către R.S.A. și exploatarea resurselor naturale din acest teritoriu de către autoritățile sud-africane. Totodată, partici-

panții adresează un apel la adoptarea de măsuri speciale impotriva regimului minoritar rasist de la Pretoria pentru a-1 determina să acorde neintirziat independență și libertate deplină poporului namibian.Comunicatul cheamă, de asemenea, organizațiile și grupările arit'i- apartheid să-și intensifice eforturile in vederea eradicării politicii de discriminare rasială și a colonialismului din Namibia și Republica Sud-Af ricana.
Planeta în angrenajul devastator

al cursei înarmărilor (n)Continuăm publicarea concluziilor unor studii recente ale Organizației Națiunilor Unite, efectuate în cadrul Campaniei mondiale pentru dezarmare și prezentate sintetic sub forma unui afiș tipărit la O.N.U. in sute de mii de exemplare, înfățișind, intr-o suită de grafice, efectele cursei înarmărilor — irosirea unor imense bunuri materiale, a unor valori incomensurabile, pe lingă spectrul permanent, amenințarea constantă a distrugerii întregii planete. Proporțiile inimaginabile ale cheltuielilor militare lor, așa cum au tema unui prim numărul ponente
mondiale, ca expresie bănească a cursei înarmări- fost redate într-unul din ațeste grafice a constituit comentariu (vezi „Scînteia" din 31 august a.c.). in ne propunem să comentăm alte două imagini com-de fațăale acestui angrenaj devastator.

GENEVA 5 (Agerpres). — Economia mondială continuă să evolueze într-o direcție „de nesuportat și financiar periculoasă" pe termen lung, se arată, potrivit agențiilor internaționale de presă, în raportul anual al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), dat publicității la sediul din Geneva al organizației mondiale. Pe plan internațional, „redresarea economică este șovăielnică, iar procesul dezvoltării rămine într-o criză profundă", se menționează în document. Dacă, în 1983, la nivel mondial s-a înregistrat o rată a creșterii economice de 2 la sută, iar In 1984 — de 4,3 la sută, pentru anul 1985 se anticipează scăderea acesteia Ia 3 la sută. Raportul atrage însă atenția asupra faptului că această ușoară creștere a fost inegal repartizată, întrucit în numeroase țări în curs de dezvoltare, în special de pe continentul african, s-a înregistrat un declin economic, ca urmare a consecințelor crizei din economia mondială, a extinderii dezechilibrelor fluxului comercial, a sporirii ra-

tei dobînzilor și nesoluționării problemei datoriilor externe. Ratele înalte ale dobinzii impuse țărilor în curs de dezvoltare au determinat un larg transfer de fonduri din aceste state în cele industrializate.Soluționarea problemei datoriei externe a devenit pentru majoritatea țărilor în curs de dezvoltare o Chestiune prioritară, cu atit mai mult cu cit economia lor este afectată, între altele, și de practicile protecționiste, precum și de marile deficite comerciale ale unor state industrializate. Pe de altă parte, documentul arată că sînt necesare sprijinirea eforturilor proprii de creștere economică ale țărilor in curs de dezvoltare, scăderea ratelor dobinzii, asigurarea unui acces sporit al produselor de export ale statelor datoare pe piețele țărilor bogate, perfecționarea sistemului monetar internațional. In concluzie, se atrage atenția că problemele datoriilor, creșterii economice și dezvoltării trebuie să fie abordate în cadrul unei ample strategii coordonate și clare.

Președintele Iranului despre 
principalele obiective economice 

ale țării(Agerpres). — Seyyed a depus jurămîntul președinte al Iranu- fost reales pentru unTEHERAN 5 Aii Khamenei în funcția de lui, în care a nou mandat de patru ani — informează agenția IRNA. Khamenei a cîștigat alegerile prezidențiale desfășurate în Iran luna trecută, întrunind 89 la sută din voturile exprimate de electoratul'iranian.în discursul rostit cu acest prilej, președintele a relevat că principalele obiective ale guvernului vor viza dezvoltarea economiei, combaterea șomajului șl a inflației. El a subliniat importanța instituirii unei planificări economice independent de veniturile obținute pe baza petrolului. Președintele Khamenei a menționat, totodată, că guvernul său va acorda o deosebită atenție combaterii analfabetismului și promovării culturii.

s-a văzut, în prezent militare anuale se ri- miliarde dolari, tinzînd stat asigurați pe seama restrlnge- rii consumului individual, iar 29 de cenți pe seama investițiilor de capital fix. Smulgerea din avuția statelor a unor resurse financiare și materiale inestimabile înseamnă lipsirea a sute și sute de milioane de oameni de posibilitatea unei viefi demne. Să ne gindim, de asemenea, la ce înseamnă cursa înarmărilor pe planul risipirii unor materii prime din cele mai prețioase, în condițiile cînd devine tot mai limpede că rezervele de astfel de materii prime ale Terrei sînt strict limitate. Să ne gindim. de pildă, la următoarele realități inexorabile :
cri- sim-

Măsuri guvernamentale 
în Sri Lanka

Cazul „Rainbow Warrior"
Declarația primului ministru francezPARIS 5 (Agerpres) — în legătură cu atentatul comis la 10 iulie, la Auckland, in Noua Zeelandă, împotriva navei „Rainbow Warrior" a mișcării ecologiste internaționale „Greenpeace" continuă „să se mențină semne de întrebare", iar Franța va desfășura mai departe investigații ta această problemă — a declarat primul ministru francez, Laurent Fabius, la posturile naționale de televiziune. El a arătat, de. asemenea, că are unele Îndoieli și dorește să fie cunoscut adevărul, pre- cizind că i-a cerut ministrului apărării, Charles Hernu, să-și continue investigațiile, informează agenția France Presse. Pe de altă parte, primul ministru francez a cerut autorităților neozeelandeze „să furni-

zeze probe" asupra culpabilității' eventuale a unor cetățeni francezi — care, în acest caz, vor fi urmăriți și deferiți justiției. El a reafirmat hotărirea Franței de a «continua experiențele nucleare in zona atolului Mururoa.După cum s-a anunțat, Noua Zeelandă a prezentat anterior Franței documente ce pun în evidență o implicare franceză in organizarea atentatului de la Auckland, pe baza rezultatelor cercetărilor Întreprinse in acest sens de poliția neozeelandeză. Documentele au fost remise lui Bernard Tricot, însărcinat de către președintele Franțois Mitterrand cu efectuarea anchetei privind responsabilitatea Franței in comiterea atentatului.

COLOMBO 5 (Agerpres). — Guvernul srilankez a decretat restricții de circulație pe timp de 16 ore în regiunea Trincomalee, din nord-es- tul țării, in urma recentelor ciocniri înregistrate între forțele politiei, comunitățile cingaleză și tamilă — a anunțat purtătorul de cuvînt guvernamental, citat de agențiile Reuter și France Presse. După cum a precizat acesta, forțele armate au primit ordinul de a menține ordinea în nordul și estul țării.Incidentele semnalate la începutul acestei săptămini s-au soldat cu cel puțin 28 de morți — a anunțat purtătorul de cuvint al guvernului, citat de A.F.P. Observatorii politici apreciază că încordarea situației interne amenință să perturbe negocierile dificile — întrerupte la jumătatea lunii august — dintre reprezentanții comunității tamile și autoritățile sri- lankeze. Acest dialog urmează să fie reluat, la Delhi, in decursul viitoarelor săptămîni.

Așa cum cheltuielile dică la 800 să atingă nivelul inimaginabil de 1 000 miliarde dolari. Potrivit studiilor O.N.U. ale căror rezultate sint concretizate ta graficul din stingă jos, reprezentînd REPARTIZAREA PE PLAN MONDIAL A ACESTOR CHELTUIELI, cea mai mare parte, 70 la sută, revine unui număr de 6 principale puteri militare. Pentru a ne opri asupra unui singur exemplu, in S.U.A. sumele alocate în scopuri militare pe exercițiul financiar curent ating nivelul record de 292,6 miliarde dolari. Apare limpede că, fie și în cazul unei țări puternic dezvoltate din punct de vedere e- conomic, o asemenea povară militară nu poate fi suportată cu ușurință, mai ales în condițiile in care consecințele zei continuă să se facățite, afectînd, într-o măsură mai mică sau mai mare, toate statele lumii, fără excepție. Nu este deloc o coincidență, ci o relație directă între faptul că în același an financiar in care cheltuielile militare ale S.U.A. au atins cifra amintită, deficitul bugetar al acestei țări se situează, de asemenea, la un nivel record, 213 miliarde dolari. Un deficit de asemenea proporții se datorează, în principal, tocmai spiralei in continuă creștere a înarmărilor și, implicit, a cheltuielilor militare.între eforturile pentru înarmări și „starea de sănătate" a economiei există o relație directă, nemijlocită, tocmai datorită faptului că sporirea arsenalelor înseamnă un transfer tot mai masiv de resurse financiare, materiale și umane, de potențial tehnico-științific din sectorul civil in sectorul militar, adică din sectorul productiv In neproductiv.Intervine și un alt aspect : pradimensionarea eforturilor înarmări din partea unor taritermină și alte state să adopte, la rindul lor. contramăsuri, ceea ce duce la un cerc vicios, sub al cărui impact întreaga economie a planetei se resimte tot mai mult. De la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial au fost cheltuite in lume pentru înarmări peste 9 000 miliarde dolari, ceea ce echivalează cu produsul brut mondial ne 1975. Or, economia lumii, economia nici unei țări nu iși pot- permite să susțină la infinit o asemenea „substanță utilă".Experții O.N.U. au de fiecare dolar (100 tuit în scopuri militare. 42 de cenți

• Consumul de petrol pentru necesitățile militare se ridică pe plan mondial la 700-800 milioane barili anual, ceea ce întrece de peste două ori consumul anual de țiței al continentului african.• An de an, 14 Ia sută din producția mondială de aluminiu, 16 la sută din cea de cupru, 10 la sută din producția de plumb, nichel, zinc sînt înghițite de Molohul înarmărilor. Cea mai mare parte a metalelor rare, titan, vanadiu, crom, molibden, este folosită în scopuri militare. de O.N.U. ara- din cheltuielile revin celorlalte Desigur, aceas- fenomenele de
celsu- de de-

pierdere decalculat că cenți) chel-

Graficul întocmit tă că 15 la sută militare mondiale țări industrializate, ta explică de cecriză persistă de atita vreme și în aceste țări. După cum indică datele experților Națiunilor Unite și ai Băncii Mondiale, sporirea cheltuielilor pentru înarmări are ca efect accentuarea tendinței de încetinire a ritmului de creștere economică, ducind la cronicizarea crizei — cu însoțitoarele sale permanente, inflația și șomajul. Nu intimplător, numărul șomerilor pe ansamblul țărilor capitaliste dezvoltate depășește în prezent 30 de milioane.Din păcate. în viitoarea cursei înarmărilor stat atrase în măsură crescindă și numeroase țări in curs de dezvoltare, acestora ajungind să le revină acum 15 la sută din totalul cheltuielilor militare, coeficient deosebit de împovărător și cu atit mai greu de suportat cu cît țările respective au de făcut față unor dificultăți economice din cele mai acute. Constituie o tragică realitate că pe măsura intensificării cursei înarmărilor decalajele din-

GUVERNULUI EGIP-

DE PRESA

20 869 miliar- cu primele 1984. în peri- a.c.. deficitul

să elaboreze proiectul viitoarei constituții.

și pentru frumusețea 
populare românești

pe scurt
~lConsultativ, fost ministru de finanțe, cu formarea unui nou cabinet. Premierul desemnat a început deja consultările în vederea alcătuirii noii echipe guvernamentale, a cărei componență, potrivit declarației sale, ar putea fi anunțată sîmbătă, transmite agenția M.E.N.

LA TOKIO A AVUT LOC O 
SEARA CULTURALA ROMA
NEASCA în cadrul căreia s-au 
recitat versuri din poeți români, 
clasici și contemporani. O forma
ție muzicală din țara noastră a in
terpretat melodii populare româ
nești și japoneze. Kazue Shinkawa, 
președintele Asociației poeților din 
Japonia, a vorbit despre valorile 
poeziei și muzicii românești. Su- 
miya llaruya, cunoscut editor și 
traducător din literatura română, 
a făcut o prezentare a vieții și 
operei lui Livlu Rebreanu. Mani
festarea, la care au participat 
personalități de seamă ale artei ja
poneze șl un numeros public, s-a 
bucurat de succes.

ÎN PREGĂTIREA VIITOAREI 
CONSTITUȚII ETIOPIENE. La Addis Abeba s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al Partidului Muncitorilor din Etiopia consacrate pregătirilor privind proclamarea Republicii Populare Democrate Etiopia, altor probleme politice și social-economice actuale. La plenară s-a hotărît crearea unei comisii constituționale care

IN ORAȘUL AUSTRIAC KREMS 
S-A DESFĂȘURAT CEA DE-A 
IX-A EDIȚIE A FESTIVALULUI 
INTERNAȚIONAL DE ARTA 
POPULARA, la care au participat, 
pe lingă formații artistice din toa
te landurile austriece, și ansam
bluri folclorice din 17 țări. Româ
nia a fost reprezentată de ansam
blul „Getusa" din Deva, care a în
trunit aprecieri unanime atit pen
tru nivelul artistic de excepție, ca
litatea interpretării cintecelor și a 
dansurilor de pe meleagurile tran
silvane, cit 
costumelor 
prezentate.

ACORD CHINO-SPANIOL. Intre R. P. Chineză și Spania au fost semnate joi, la Beijing, un acord și un protocol suplimentar privind cooperarea științifică și tehnologică. Documentele semnate in prezența premierului Consiliului de Stat, Zhao Ziyang, și a președintelui guvernului spaniol, Felipe Gonzalez, aflat in vizită oficială in capitala chineză, prevăd extinderea colaborării tehnico-științifice in domeniile de interes pentru ambele țări, pe baza egalității și avantajului reciproc — relatează agenția China Nouă.
DEMISIA

TEAN. Primul ministru al Egiptului, Kamal Hassan Aii, a prezentat demisia guvernului său președintelui Hosni Mubarak, care a accep- tat-o, a anunțat Ia Cairo ministrul informațiilor, Safouat El Cherif. Totodată — s-a precizat — șeful statului egiptean l-a însărcinat pe Aii Loutfi, membru al Consiliului

DEFICITUL BALANȚEI 
MERCIALE A ITALIEI pe primul semestru al acestui an a fost grav afectat de importul de produse energetice, soldul negativ în acest sector cifrîndu-se la de lire. Comparativ șase luni ale anului oada ianuarie-iunie balanței comerciale italiene a crescut cu peste șase miliarde de lire, potrivit datelor publicate de Institutul Central de Statistică Roma (I.S.T.A.T.).

tre țările dezvoltate și cele în cura de dezvoltare, departe de a se îngusta, se adîncesc și mai mult. Astfel, dacă la începutul anilor ’70 decalajul dintre aceste două grupe de țări era de 1 :13, in prezent este de 1 :15, 1 :16.Citeva constatări ale O.N.U. care dau măsura dramatismului situației existente :• Chiar și țările în curs de dezvoltare considerate cele mai sărace cheltuiesc în medie pentru activități sume egale agricultură. cu caracter militar 
cu cele investite in

unui avion modern• Costul de luptă importat se dublează la fiecare 4-5 ani ; aceasta înseamnă că dacă in urmă cu două decenii o țară din lumea a treia trebuia să exporte o anumită cantitate de cupru, bauxită etc. pentru achiziționarea unui astfel de avion, în prezent trebuie să exporte cantități de 8 ori mai alte cursa mijloc țărilor gate.
mari. Cu cuvinte, angrenarea in înarmărilor reprezintă un suplimentar de sărace de către jefuire a cele bo

care de-ra-Stat tot atîtea realități monstrează cit de oportune și ționale sint propunerile României socialiste privind înghețarea imediată și apoi reducerea cu 5—10 la sută anual a bugetelor militare, începind în mod firesc, cu statele cel mai puternic înarmate, care cheltuiesc cel mai mult pentru mijloacele de luptă și urmind ca jumătate din sumele economisite să fie folosite pentru satisfacerea nevoilor sociale ale tuturor țărilor, iar cealaltă jumătate exclusiv pentru ajutorarea tarilor in curs de dezvoltare. După părerea României. țările socialiste sînt chemate să procedeze la măsuri unilaterale in acest sens, ceea ce. fără a duce la o diminuare a securității, ar spori prestigiul și autoritatea internațională a acestor termina și alte state ze exemplul. țări, ar de- să le urme-grafic. dinCel de-al doilea dreapta sus. evidențiază COSTUL IN VIEȚI OMENEȘTI AL FOLOSIRII ARMELOR ACUMULATE TN ARSENALELE STATELOR ÎN PERIOADA POSTBELICA.Este adevărat, de la încheierea celui de-al doilea război mondial nu a mai avut loc o conflagrație generală, omenirea a fost scutită de ororile unui conflict la scara planetară. Și totuși, nu a existat o pace generală : în perioada postbelică s-au desfășurat circa 150 conflicte locale soldate cu gic tribut de vieți : intre 1982 au pierit in viitoarea conflicte 20 de milioane de ceea ce depășește numărul tanților care au pierit în timnul celui de-al doilea război mondial (17 milioane) ; în prezent sint in

un tra- 1945 și acestor oameni, comba-

curs de desfășurare peste 40 de conflicte locale, mai mici sau mai mari, numărul victimelor sporind mereu, iar la aceasta se adaugă peste 100 controverse teritoriale, care s-ar putea transforma in ciocniri armate.Desigur, pierderile de vieți omenești. ca și distrugerile provocate de asemenea conflicte reprezintă doar o fracțiune neinsemnată in comparație cu ceea ce s-ar produce în cazul unui conflict generalizat. cind, in mod inevitabil, se va recurge la armele nucleare. Or. potrivit datelor existente :• In prezent în arsenalele mondiale există 55 000 focoase nucleare, a căror capacitate explozivă depășește de 6 000 de ori totalul bombelor folosite în cursul celui de-al doilea război mondial ; un singur submarin de tipul „Poseidon”, cu arme nucleare la bord, echivalează, sub raportul forței de distrugere, cu trei războaie mondiale, iar un submarin Trident, înzestrat de asemenea cu rachete nucleare, dispune de o capacitate de distrugere echivalentă cu de 25 de ori ultimul conflict mondial.• Un schimb masiv de lovituri nucleare insumind 5 000 de megatone (o megatonă — 1 milion tone trinitrotoluen) ar provoca pierderi umane evaluate la 1 miliard de morți și tot atiția grav răniți, condamnați la o moarte rapidă ; iar „iarna nucleară” care s-ar instala în urma unui asemenea schimb de lovituri ar duce, pină la urmă, la dispariția oricărei urme de viață pe planeta noastră.Dar chiar dacă nu sînt puse ta acțiune, armele in general și cele nucleare in special, ca principalele instrumente ale politicii de forță, dominație și dictat, reprezintă factori generatori de insecuritate, neincredere și tensiune in relațiile dintre state, de viciere continuă a climatului politic internațional.Iată realitățile în temeiul cărora. România, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU consideră că problema fundamentală a vremurilor noastre este oprirea cursei înarmărilor, in primul rind a celor nucleare, trecerea nciniirziată la măsuri autentice de dezarmare — reducerea cheltuielilor militare fiind prima și cea mai lesnicioasă verigă pentru declanșarea acestui proces, central politicii nerile, constante ale țării noastre dobin- dind semnificația unei exemplare dăruiri pentru înfăptuirea dezideratului vital al umanității : încetarea escaladei militare, asigurarea păcii, făurirea unei lumi fără arme și războaie.

Acesta este un obiectiv și permanent al întregii externe românești, propu- demersurile si inițiativele

R. CĂPLESCU
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