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Prevederi mobilizatoare în Planul unic de dezvoltare

economico - socială a țării pe perioada 1986-1990

factor hotărîtor al progresului economic și social
„Nu trebuie să uităm nici un moment că realizarea unei înalte
productivități a muncii constituie factorul determinant pentru înfăptuirea
Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea,
că produc
•
•
tivitatea muncii este hotărîtoare pentru afirmarea superiorității socie
a oamenilor
muncii, a poporului"
tății socialiste, a forței creatoare c.
2:::::::’
NICOLAE CEAUȘESCU
în întreaga perioadă inaugurată de
Istoricul Congres al IX-lea al P.C.R.
din iulie 1965, partidul nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu au pro
movat consecvent, că o componentă
esențială a strategiei dezvoltării economico-sociale a țării, obiectivul
creșterii continue, în ritmuri susți
nute a productivității muncii. De-a
lungul acestor ani de mărețe înfăp
tuiri. secretarul general al partidului
• subliniat în repetate rinduri că
sporirea rapidă a productivității mun
cii reprezintă o lege obiectivă a pro
gresului economic și social, o cerință
vitală a afirmării superiorității so
cietății socialiste. Sub influența
dinamizatoare a factorilor de sporire
a rodniciei muncii, toate ramurile
industriale, economia națională în
ansajnblu au cunoscut în ultimele
două decenii o dinamică puternică,
mereu ascendentă, creșterea produc
tivității muncii dovedindu-se una
din pirghiile fundamentale ale creș
terii producției materiale, a venitu
lui național și ridicării, pe această
bază, a nivelului de trai al între
gului popor.
Evident, înscrierea fermă a Româ
niei pe traiectoria dezvoltării eco
nomice intensivi, o dată cu trecerea
la înfăptuirea cincinalului 1986—1990,
conferă productivității muncii dimensiuni noi, superioare, ea fiind
îhtr-un
grad și mai înalt
sursa
prioritară de sporire a avuției socie
tății, a venitului național, de dez
voltare a forței economice a țării.
Semnificația deosebită a creșterii
rolului acestui factor intensiv, dc
eficiență al dezvoltării
economice
este evidențiată convingător de fap
tul că. in actualul cincinal, peste
90 la sută din sporul venitului na
țional trebuie realizat prin creșterea
productivității muncii sociale. De
aici rezultă, cu toată claritatea, că o
dezvoltare intensivă, la scara întregii
economii naționale și in fiecare uni
tate nu este posibilă fără o creștere
puternică a productivității muncii.
„Să pornim de la faptul că tre
buie să dublăm productivitatea
munci! pină in 1990“ — sublinia
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
in magistrala cuvintare rostită la
Plenara C.C. al P.C.R. din 23—24
iunie. Acesta este un obiectiv esen
țial, de importanță Cardinală pentru
țara noastră. în fond, nu sc poate
vorbi de făurirea societății socia-

GIURGIU : Producție
fizică peste prevederi
Traducind cu hotărîre în via
ță indicațiile și orientările se
cretarului general al partidului,
date cu prilejul vizitei de lucru
efectuate recent în județul
Giurgiu, colectivele de oameni
ai muncii de aici au intrat in
cel de-al doilea semestru al
anului cu o depășire a sarcini
lor de plan la producția marfă
industrială in valoare de 60
milioane lei. De la începutul
anului și pină in prezent s-au
produs și livrat suplimentar
economiei naționale 1 980 000
mc gaze asociate utilizabile,
utilaje tehnologice
1 643 tone
miniere, 568 tone utilaje pentru
industria metalurgică și altele.
De asemenea, au fost livrate la
export, in avans, 2 barje de
1 740 tone fiecare. Aceste succe
se se datoresc in principal pre
ocupărilor
constante
pentru
creșterea mai accentuată a
productivității muncii, indicator
care in acest an este mai mare
cu 3 la sută față de plan. (Ion
Manea, corespondentul „Scinteii'1).

liste multilateral dezvoltate, de îna
intarea spre comunism, de ridicarea
continuă a nivelului de trai ai po
porului, fără a realiza o inaltă pro
ductivitate a muncii. Cu atit mai
stringent se impune această necesi
tate peritru țara noastră spre a se
înscrie in mod decisiv pe calea edi
ficării unei economii intensive, de
mare eficiență și a deveni, și din
punctul de vedere al productivității
muncii, competitivă cu orice țară
dezvoltată. Viața a demonstrat, că
lichidarea
decalajelor
economice
dintre state depinde, în primul rînd,
de lichidarea decalajelor sub aspec
tul nivelurilor productivității muncii.
Cu deplin temei se poate afirma
că. reflectând gradul de dezvoltare
a forțelor de producție, de folosire
a potențialului tehnic și uman, pro
ductivitatea muncii este un indicator
important al aprecierii nivelului de
dezvoltare economică a fiecărei
țări. Din această perspectivă, dubla
rea productivității muncii în actua
lul cincinal se circumscrie obiectivu
lui strategic fundamental stabilit de
Congresul al XIII-lca al partidului
privind trecerea României, pînă in

anul 1990. de la stadiu! de țară în
curs de dezvoltare la un stadiu nou,
superior, de țară mediu dezvoltată
din punct de vedere economic și
social. Este Un obiectiv însuflețitor,
cu profunde semnificații patriotice,
la înfăptuirea căruia sint chemați
să-și aducă contribuția toți oamenii
muncii, întregul nostru popor.
Sint toate acestea argumente ma
jore care ilustrează de ce partidul
nostru, secretarul său general situ
ează creșterea puternică a producti
vității muncii intre obiectivele prio
ritare ale dezvoltării eConomicosociale în acest an. și în întregul
cincinal 1986—1990. în conștiința tu
turor oamenilor muncii trebuie să
devină tot mai limpede înțelegerea
că productivitatea muncii, creșterea
în ritm susținut a acesteia nu repre
zintă o problemă de economie poli
tică generală,
ci o problemă de
viață, o cerință obiectivă, determi
nantă a progresului economico-social
al României în actualul cincinal.
Dacă vrem ca țara noastră să fie
tot mai prosperă și
înfloritoare,
dacă dorim să ne ridicăm calitatea
vieții — și, desigur, dorim cu toții

acest lucru — atunci trebuie să ac
ționăm cu mai multă hotărîre, cu
spirit de răspundere revoluționar
pentru creșterea puternică, rapidă și
generală, in toate ramurile și unită
țile economice, a productivității
muncii sociale.
Tn strinsă concordanță cu această
cerință obiectivă primordială, planul
național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe perioada
1986—1990 prevede sarcini importante
privind
ridicarea
productivității
muncii. Pe ansamblul industriei re
publicane, productivitatea muncii,
calculată pe baza valorii producțieimarfă, este prevăzută să crească in
tr-un ritm mediu anual de 11,2 la
sută, pe această bază urmând să se
realizeze practic întregul spor al
producției industriale din această
perioadă. Creșteri importante ale
productivității muncii sînt prevăzute
și in construcții-montaj, in agricul
tura de stat, precum și in alte sec
toare ale economiei naționale. Sint

Grîu mult și bun de pe soluri
î
ț
ț
din cele mai sărace
ț
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publicăm relatarea
î unei valoroase ex
ț periente a Comite
tului județean Olt al
P.C.R. în promovarea
și extinderea unui
nou soi de grîu de
înalt randament, în
deosebi pe terenuri
le podzolice și pe
smolnite, care sînt
dintre cele mai slab
productive

Cîteva învățămin
te și concluzii prac
tice ce se desprind
î
iy pentru
organizațiile
de partid, pentru or
ganele și unitățile a
gricole, îndeosebi din
î
județele în care pon
derea solurilor pod
zolice, în general a
solurilor sărace, este
mare

Mircea ANGELESCU

NIVELOLOI DE TRAI AL POPORULUI
după cel dc-al IX-lea Congres al partidului reprezintă
de șase ori mai mult decit s-a construit in cele două
decenii anterioare. Iar perspectivele deschise de cel
de-al XlII-Iea Congres al partidului în acest domeniu,
ritmul înalt și amploarea construcției dc locuințe ilus
trează preocuparea statornică a partidului nostru, a
secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
de a se asigura cu prioritate această componentă esen
țială a creșterii nivelului de trai — condiții de locuit
cetățenii țării.
civilizate pentrutoți
...................................
”

se adaugă firesc satisfacției pentru de peste 24 000 ori. cît reprezintă
munca bine făcută. Prezent la eve numărul de apartamente și garsonie
niment, corespondentul nostru și-a re date în funcțiune în întregul ju
deț. de la constituirea sa, la care se
notat opinia noilor locatari :
— Simt eu toată ființa bucuria pe adaugă mai bine de 10 800 case edicare o trăiește orice om ce se mută ficate in satele bistrițene și năsăuîntr-o casă nouă, ne-a declarat M. dene.
Costin, lăcătuș in atelierul de autoAm ales exemplul acestui județ
utilări al întreprinderii mecanice dintre foarte multe posibile pentru
Bistrița. Dispunem de tot ce ne tre că. in anul 1968, statisticile consem
buie : mobilă, aragaz, frigider, tele nau existența doar... a două blocuri,
vizor, covoare. Ne mutăm dintr-un cu un total de 40 apartamente 1 Să
apartament de două camere intr-u fi avut Bistrița de acum două de
nui cu patru camere, cu bucătărie și cenii un alt fus orițr ? Categoric, nu !
trei balcoane, in total 102 metri pă- Industrie n-a avut. Și-a făurit-o, iar
trați. Și mai așteptăm al treilea co binefacerile acesteia au rodit : sint
pil sub acest „acoperiș'.1, deci gin- locurile de muncă și „casele de pia
dim firesc destinația camerelor, care, tră'1, generatoare de bunăstare și
merită spus, sint lucrate „ca Ja ' prosperitate.
carte'1.
Bucuria mutării în îocuință nouă,
Bucuria mutării in casă nouă în multiplicată de cîteva milioane de
acest pitoresc oraș transilvan e o ori la scara întregii țări, este rezul
bucurie frecventă, pentru că se con tatul aplicării politicii consecvente
struiește mult și trainic și in actua- de ridicare a nivelului de trai, al
multiplicată
cincinal.’ obucurie
............................................
- înfăptuirii programului de construc-

Una dintre numeroasele inagini revelatoare ale noului peisaj urbanistic caracteristic

tone de grîu la hectar

(Continuare in pag. a V-a)

COMPONENTA DE BAZA A RIDICĂRII

Una din direcțiile strategice de
bază ale politicii partidului in pe
rioada ce succede Congresului al
IX-lea este, după cum bine se știe,
dezvoltarea economico-socială armo
nioasă a tuturor zonelor și județelor
țării, materializată in crearea a 250
de zone și platforme industriale și,
corespunzător acestei baze economi
ce solide. în marile și numeroasele
ansambluri și cartiere de locuințe,
edificate in toate orașele, precum și
in chipul nou al satului românesc.
Mutarea in casă nouă, eveniment
cotidian care, in România socialistă,
are loc la trei minute, exprimă cu
o mare forță revelatoare una dintre
componentele esențiale ale calității
vieții. Bucuria familiei lăcătușului
Mihai Costin, mutată intr-un apar
tament nou. in strada Axente Sever,
din MUNICIPIUL BISTRIȚA, face
parte din frumosul cotidian, din îm
plinirile durabile ale atitor milioane
și milioane de oameni ai muncii care
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AMPLOAREA CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE

Vocația constructivă a poporului nostru, afirmată cu
deosebită vigoare in acești ani glorioși, se reflectă in
tr-o multitudine dc obiective economice și social-culturalc, ctitorite in toate zonele și județele țării — in
mod deosebit in amploarea construcției de locuințe. In
acești 21 dc ani intr-un ritm fără egal in istoria țării
s-au construit noi cartiere, noi orașe, noi așezări ru
rale, in armonii arhitecturale moderne, corespunzătoare
exigențelor superioare de confort și civilizație. Cele 2,3
milioane de apartamente construite in perioada de

î
ț

ții dc locuințe care a transformat ra
dical înfățișarea orașelor și satelor
patriei.

Localități demne
de înaltele criterii
ale civilizației
socialiste
Dar in România se construiește nu
numai mult, ci și ințelept, cu o si
gură privire in perspectivă, după
planuri și concepții de sistematizare
atent elaborate, cu grija includerii
locuințelor in ansambluri urbane
complexe, dispunind de toate dotă
rile importante pentru viața civili
zată. Ne oprim asupra altui exemplu
— marele municipiu dunărean GA
LAȚI. Dezvoltarea echilibrată a ora
șului, in strinsă corelație cu con
strucția marilor întreprinderi și
platforme industriale, a creat un
profil urban cu aspect modern, o
legătură firească intre zonele indus
triale și cartierele de locuințe. Cele
93 000 de familii ale siderurgiștilor,»
navaliștilor, textiliștilor și ale celor

C. BORDEIANU

cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"
(Continuare in pag. a II-a)

tuturor orașelor țarii : centrul municipiului Craiova

Foto : E. Dichiseanu

NIVELUL CUNOAȘTERII
Șl PERSPECTIVELE NOULUI
România a intrat, ineepind cu
actualul cincinal, intr-o etapa de
cisivă a dezvoltării sale economicosociale. Trecerea, pină in 1990, la
un stadiu nou. superior, de țară
mediu dezvoltată din punct de ve
dere economic și social, iar pină
in anul 2000 la acela de țară industrial-agrară multilateral dezvol
tată, constituie obiectivul funda
mental al acestei etape. în con
știința poporului nostru este lim
pede ideea că îndeplinirea unui
astfel de obiectiv face necesară
amplificarea rolului factorilor intensivi-calitativi, de eficiență, ren
tabilitate și competitivitate. La
chemarea partidului, a secretaru
lui său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. bătălia pentru
o eficiență tot mai ridicată a cu
prins toate sferele procesului de
reproducție, toate domeniile de activitate. Eficiența se situează
acum in centrul
tuturor preocupă
rilor pentru reali
zarea unei creș
teri economice di
namice și intensi
ve. pentru per
fecționarea con
tinuă a întregii
societăți. Dar gra
dul de eficiență
cerut de actua
lele programe de
dezvoltare
eco
nomico-socială a
țării poate, fi asigurat numai de către oameni cu
pregătire multilaterală.
Ideile, tezele, orientările subli
niate recent de, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. in amplele cu
vântări rostite la plenara Comite
tului Central al partidului, la ple
nara comună a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale,
prilejuite de
dezbaterea
proiectului
planului
pentru actualul cincinal, au evi
dențiat cu putere cerința pregătirii
multilaterale a muncitorilor, țăra
nilor. intelectualilor, a întregului
popor. Desigur, noțiunea de pre
gătire multilaterală se impupe a
fi înțeleasă in spiritul epocii noas
tre. Nu trăim in Renaștere și nu
mai este posibil, acum, in pragul
celui de-al treilea mileniu, ca ace
lași om să fie și genial constructor
de aparate de zbor, și inspirat ar
hitect, și pictor de excepție. Dar
acest adevăr nu trebuie să devină
un argument pentru stricta specia
lizare. Pentru că specialistul care
știe mult in domeniul lui de acti
vitate, dar nu are o perspectivă
largă asupra celor multe, prin con
tactul neîncetat cu marile valori
ale științei, ale culturii, ale cunoaș
terii umane, in general, va fi nu
mai un simplu depozitant de cu
noștințe de specialitate, ca o... ma
gazie de la care ridici materiale pe
bază de bon de necesitate. Aici
totul este contabilizat, iese atit cit
intră. Chiar mai puțin, pentru că
mai sint și perisabilități. Și cunoș
tințele se degradează, se „uzează
moral11 și se „uzează fizic11. Cine
se rezumă, așadar, numai la acu
mularea unor cunoștințe de specia
litate vine în contradicție, printr-o
astfel de atitudine, nu numai cu
natura umană, ci și cu legile vie
ții. Pentru a-și hrăni inteligența,
omul trebuie să adune, asemenea
unei albine, cunoștințe din toate
^domeniile, să se pregătească mul

tilateral. Să dobindească o inaltă
cultură. însăși noțiunea de specialist-cult are. in prezent, sensuri
noi. semnificații noi, pentru că
personalitatea umană nu se mai
împlinește numai prin literatură,
prin filozofie, prin artă. Om cult,
din perspectiva vremii noastre, este
acela care cunoaște matematică,
fizică, chimie, biologie, care adună
cunoștințe din multe domenii, eu
ajutorul cărora face din pregălirea
lui de specialitate o forță activă,
un factor de creativitate.
Azi, in societatea noastră socia
listă. educația revoluționară asinii-’
lează tot ceea ce a creat mai bun
omenirea in toate sferele cunoaș
terii, atit in științele tehnice, cit
și in cele umaniste. Pentru că nu
mai revoluționarul cu o temeinică
pregătire științifică și culturală se
va putea situa pe poziții inaintate
in toate împre
jurările vieții, va
dobindi
clarvi
ziune in întrea
ga sa activita
te.
Numai
un
astfel de revolu
ționar, numai un
astfel de comu
nist va dobindi
o atitudine îna
intată
față de
concepțiile meta
fizice despre lu
me și viață, față
de teoriile
1
despre
exi sten ța
■Unor
forțe supranaturale care au dirijat sau
ar dirija incă universul. Are bo
gate semnificații, in acest sens,
sublinierea făcută de secretarul
general al partidului: „Pentru a fi
comunist, pentru a fi revoluționar,
nu este suficient să ai un carnet
roșu in buzunar. Trebuie să iți ri
dici continuu nivelul de cunoștințe,
trebuie să acționezi, in orice îm
prejurare, ca revoluționar: să ac
ționezi iii sensul cerințelor obiec
tive ale dezvoltării. Comunismul
înseamnă știință, cultură, un înalț
nivel de cunoaștere a legilor dez
voltării sociale și ale naturii'1.
A fi revoluționar azi, in socie
tatea noastră socialistă. înseamnă
a fi profund implicat in actualita
te. înseamnă să-ți cunoști
bine
epoca, să ințelegi care-i sint des
chiderile, pină unde s-au înălțat
gindirea și acțiunea umană in cu
noașterea structurii materiei și a
legilor universului, in determina
rea evoluției și in revoluționarea
societății, dar și care ii sint limi
tele ce trebuie să fie depășite. Să
pătrunzi
ințelesurile
dinamicii
timpului, ale raportului dialectic
dintre trecut, prezent și viitor. Să
te afirmi prin gindire înaintată,
prin atitudine revoluționară față
d6 muncă, față de răspunderile so
ciale, să fii promotor activ al nou
lui.
Dintotdeăuna voința omului de a
schimba lumea, de a o Înnoi s-a
întemeiat pe cunoaștere. îmbogățindu-?i cunoștințele, acumulind
experiență, omul a reușit să spargă
mereu plafonul limitelor propriei
sale gîndiri, propriilor sale înfăp
tuiri. A trasat continuu drumuri
noi spre ceea ce, Ia prima vedere,
părea inaccesibil, a făcut să devină

IDEI Șl TEZE DIN
PATRIMONIUL
GINDIRII
REVOLUȚIONARE

Adrian VASIEESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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BUZĂU

DE LA O ZI LA ALTA, VITEZE SPORITE DE LUCRU
Vremea nestatornică din perioada
recoltării orzului a continuat și în
prima decadă a acestei luni, creini
serioase probleme celor peste 1000
de combineri și specialiștilor anga
jați în bătălia pentru pîinea țării.
Datorită măsurilor aplicate de co
mandamentul județean pentru agri
cultură șl a unei mobilizări exem
plare, pînă in seara zilei de 12 iulie
griul a fost strîns de pe mai bine
de 80 la sută'-din cele 70 737 hectare
cultivate.
în prima zi din această săptămînă s-a lucrat „întins". Marți și
miercuri s-a recoltat între ferestrele
dintre ploi. Joi nu a plouat, fapt ce
a permis combinerilor buzoieni să
stringă griul de pe 4 725 hectare, iar
vineri, viteza medie planificată a fost
depășită, recoltîndu-se 7 278 hectare,
întreaga forță mecanică a județului
fiind organizată pe formații distincte,
conduse de specialiști, este astfel di
rijată incit fiecare oră bună de lucru
să fie folosită din plin. Avîndu-se
în vedere experiența acumulată la
recoltarea orzului, s-a trecut la par
celarea lanurilor, intrarea în lucru
a combinelor făcindu-se operativ, in
raport de gradul de umiditate. In
lanurile de griu cu talie foarte mică
și în cele răvășite de vînt se acțio
nează cu echipe de cosași, ajutate de
uteciști și pionieri.
Ca și în verile trecute, combinerii
sînt eroii acestor zile, mai bine zis
ai orelor fierbinți ale griului. în
consiliul agroindustrial Balta Albă,
recolta de griu a fost strinsă de pe
75 la sută din cele 4 565 hectare cul
tivate, fără pierderi, într-un climat
de deplină ordine, disciplină și res
ponsabilitate, iar culturile duble au
fost însămînțate pe circa 2 600 hec
tare. „Ploile din această săptămînă
au venit ca la comandă — ne spune
tovarășul Gheorghe Anghel, pre
ședintele consiliului agroindustrial
Balta Albă. Ne-au prins cu porum
bul pentru boabe pus sub brazdă pe
toate cele 1 395 hectare planificate și
în următoarele trei-patru zile vom
încheia și semănatul celorlalte cul
turi succesive". în tarlaua Pietroiu
<100 hectare) a C.A.P. Boldu, sur
prindem un prim exemplu de cum
trebuie să se lucreze în condițiile di
ficile ale acestei veri. Deși joi
plouase, vineri la ora 10 lanurile se
zvîntaseră și o formație complexă

de 13 combine, 15 tractoare cu plu
guri și 5 semănători acționau din
plin. Eliberarea terenului se făcea
operativ. Griul din buncărele com
binelor era descărcat din mers în 7
autocamioane, iar pleava în 13 re
morci. Paiele erau transportate cu 17
căruțe direct în baza furajeră fără
a mai fi balotate, realizîndu-se eco
nomie de timp și carburanți. Acest
flux continuu era supravegheat de
președintele unității, Ene Gîrban, și
șeful de fermă, Ion Sofronie. Și încă
o practică eficientă încetățenită la
această cooperativă. Fiecare combină
este urmărită cu atenție de un co
operator destoinic, care are misiunea
de a observa dacă aparatele de tă
iere și batere sînt bine reglate, dacă
pleava ajunge integral în remorci si
dacă în urma combinei nu rămin
boabe. Așa după cum aveam să
constatăm, pînă seara doar o sin
gură combină din cele 13 s-a defec
tat, dar priceperea mecanicilor de la
atelierul mobil a făcut ca ieșirea ei
din flux să nu dureze decît 25 mi
nute.
Din Cîmpia Rîmnicului Sărat am
ajuns în zona colinară a județului,
în consiliul agroindustrial Zăpoca.
„Spre deosebire de alte campanii, în
aceasta s-a acționat în ritm intens,
chiar și în zilele ploioase — ne
spune inginerul-șef al consiliului, Ion
Nartea. Pentru a ne încadra in vi
tezele zilnice și ținînd cont de spe
cificul terenului, am concentrat for
mațiile de lucru la cooperativele
Chilii, Minzălești, Lopătari și Scor
țoasa, iar de luni am început sece
rișul griului și în Bărăganul mon
tan de la Cărpiniștea. Fiecare com
bină funcționează în lan zi-lumină și
avem garanția că și unitățile din
consiliul nostru vor încheia recol
tarea celor 2 460 hectare în urmă
toarele două-trei zile."
Convinși fiind că „zile bune de lu
cru" nu înseamnă numai zile cu
soare, lucrătorii ogoarelor buzoiene
sînt hotărîți să termine în următoa
rele 3—4 zile recoltarea griului și însămînțarea culturilor duble de legu
me și plante furajere, semănatul
porumbului pentru boabe fiind în
cheiat.

Stelian CHIPER
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TULCEA

DEPOZITAREA RECOLTEI, IN RITM
CU RECOLTAREA!
- .

In ultimele zile, aversele de ploaie
care s-au abătut în nordul Dobrogei au stînjenit desfășurarea lucră
rilor în campania agricolă de recol
tare a griului. „în aceste condiții,
cînd plouă aproape zilnic, iar tem
peraturile sint foarte ridicate și insolația puternică, există pericol ca
griul să se scuture în lan — ne
spunea inginerul Ștefan Gavriliță,
director la direcția agricolă jude
țeană. De aceea, comandamentul ju
dețean pentru coordonarea lucrări
lor agricole a indicat ca acolo unde
apare pericolul scuturării
. boabelor
să se recolteze cu umiditate
i___
mai
mare, iar producția să fie solarizată".
Pe bună dreptate se poate spune
că s-a cîștigat o bună experiență la
recoltarea griului în condițiile de
vreme capricioasă. Cu toate că in
această săptămină a plouat aproape
in fiecare zi, recoltarea griului a
continuat în majoritatea unităților agricole tulcene. La cooperativa agricolă de producție Garvăn, in pri
mele ore ale dimineții ploaia a Îm
piedicat combinele să intre în lan.
La ora 10, după ce șeful fermei și
președintele unității au verificat
umiditatea boabelor, au dat ordin de
lucru celor cinci combine. „Recoltăm
ultimele hectare din cete 300 cul
tivate — ne spunea Pândele Iutele,
președintele cooperativei. în două
ore încheiem lucrarea. Aproape în
treaga suprafață am recoltat-o prin
tre ploi". Așa au procedat și coo
perativele vecine din Jijila, Măcin,

— . a

Turcoaia, unde producția, de grîu se
adună de pe ultimele hectare. Re
marcăm, de asemenea, preocuparea
mecanizatorilor de la cooperativa agricolă Iazurile, pentru strîngerea
rapidă și fără pierderi a recoltei de
griu. Aici, în ultimele două zile, nu
a mai plouat. Mecanizatorii au fo
losit din plin timpul — ne spunea
Ștefan. Turtoi, șeful secției de me
canizare. Vitezele de recoltare pla
nificate au fost depășite cu 20—30
la sută. Această parcelă pe care lu
crează acum cete 11 combine, este
ultima suprafață rămasă de j-ecoltat“. La cooperativa agricolă de pro
ducție Beștepe, unde, de asemenea,
nu a plouat, mai sint de recoltat 250
hectare de griu. La ora 11, din 15
combine funcționau doar două. Nu
este vorba despre neglijență in buna
organizare a muncii în cimp, ci de
lipsă de ritmicitate în aproviziona
rea secției de mecanizare cu moto
rină. în timp ce la cooperativele
Mahmudia și Independența exista
motorină pentru două zile de lucru,
cu toate că numărul combinelor aflate la recoltat era mai mic, la
Beștepe, 13 combine nu aveau com
bustibil pentru a recolta, pierzîndu-se în acest fel ore prețioase.
Probleme privind depozitarea griu
lui, se ridică în unitățile agricole din
Delta Dunării, unde se lucrează pe
ultimele suprafețe. „întîmpinăm di
ficultăți în ce privește livrarea pro
ducției — spunea tovarășul Marin
Nițu, director general al Centralei
Delta Dunării. Peste 7 500 tone de

griu sînt depozitate în fermele din
Deltă, neexistînd condiții corespun
zătoare de păstrare. Motivul ? între
prinderea de contractare, achizițio
nare și păstrare a produselor agri
cole din Tulcea întîrzie preluarea
producției de griu din Deltă. Din
cele cinci puncte de livrare amena
jate de noi funcționează doar trei.
S-a motivat 'că nu există șlepuri
pentru transport, dar nici cînd
le-am pus la dispoziție nave, nu ac
ționează pentru intensificarea pre
luării producției".
Nu numai în Deltă există deca
laje între recoltarea și livrarea pro
ducției la fondul de stat. în timp
ce la nivel de județ s-au recoltat
jumătate din suprafețele cultivate
cu griu, cantitățile livrate la fon
dul de stat reprezintă doar 33 la
sută. în unitățile agricole din județ
sînt depozitate peste 35 000 tone de
griu. Principala cauză a acestor de
calaje o constituie lipsa mijloacelor

din alte domenii de activitate bene
ficiază de condiții bune de locuit, in
aproape 85 000 apartamente confor
tabile, cîte însumează Galațiul con
temporan. Au fost adoptate astfel de
soluții constructive incit fiecare car
tier să beneficieze de o rețea opti
mizată de unități comerciale și de
prestări servicii, de școli, grădinițe
și locuri de joacă pentru copii, ci
nematografe, unități de asistență sa
nitară, zone verzi, terenuri de sport.
Marile și frumoasele bulevarde —
Republicii și Coșbuc — străzile Brăi
lei și Siderurgiștilor, Calea Prutului
deschid căi magistrate spre zonele
industriale și ansamblurile de locu
ințe. Urmind calea de ape, o altă
poartă de intrare in oraș poate fi
descoperită, in toată splendoarea ei :
faleza Dunării, încadrată de două
zone industriale cu specific portuar,
un plăcut cadru natural de prome
nadă, de liniște, completat prin con
tribuția artiștilor plastici gălățeni cu
inedite sculpturi in metal.
Totodată, vechile edificii concepu
te de arhitecți renumiți, devenite
monumente ale patrimoniului arhi
tectural românesc, fac obiectul unor
studii de restaurare și completare,
astfel încit, împreună cu noiie con
strucții, să se constituie intr-un ca
dru armonios închegat. Pe planșete,
pe machete se profilează noua gară
de călători, blocurile ce vor străjui
faleza Dunării, obiective care se vor
adăuga celor prezente : spitalul ju
dețean de copii, casa de cultură a
științei și tehnicii pentru tineret,
obiective date în folosință in acest
an, fiecare in parte și toate la un loc
ilustrînd amplul efort constructiv
realizat de oameni pentru oameni,
pentru o nouă calitate a muncii și
vieții.

însuși aspectul, condițiile și meto
dele muncii pe șantiere. Ritmul in
vestițiilor a fost posibil prin moder
nizarea radicală, prin industrializa
rea construcțiilor.
Totodată insă s-a pus și in bună
măsură s-a rezolvat problema di
versificării arhitecturale. în acest
sens merită amintite preocupările și
reușitele arhitecților și constructori
lor, ilustrate, spre, exemplu, de noile
construcții din Baia Mare, MiercureaCiuc, Pitești, Rimnicu Vilcea, Bacău,
Iași, Deva și din multe alte locali
tăți. Construind mult și frumos, se
conturează personalitatea civică și
arhitecturală a fiecărei așezări urba
ne sau rurale, se definește și in acest
mod nivelul tot mai ridicat de viață
și civilizație al oamenilor muncii.
Aportul proiectanților se regăsește,
cu deosebire, în păstrarea și promo
varea elementelor specifice arhitec
turii tradiționale valoroase, imple
mentate in documentațiile puse la
dispoziția constructorilor.

Neculal AM1HUEESEI
corespondentul ,;Scînteii"

TELEORMAN

LA SEMĂNATUL CULTURILOR DUBLE
- TEHNOLOGIILE RIGUROS RESPECTATE
In unitățile agricole din județul
Teleorman s-a prevăzut să se insămînțeze în această vară cu culturi
duble 94 620 hectare. Realizarea in
tegrală a acestui program solicită
din partea mecanizatorilor, coopera
torilor și specialiștilor o răspundere
sporită pentru executarea în pe
rioada optimă a tuturor lucrărilor.
Mai ales că precipitațiile căzute în
ultimele săptămîni au contribuit la
creșterea rezervei de apă din sol,
creîndu-se astfel condiții favorabi
le punerii unei temelii solide celei
de-a doua recolte suplimentare, în
deosebi de furaje și legume. Am
urmărit în cîteva unități agricole
cum se acționează în această pe
rioadă pentru ca însămînțarea cul
turilor duble să se facă într-un timp
cit mai scurt, respectîndu-se În
tocmai normele agrotehnice.
Exemplul multor unități agricole
demonstrează convingător că, acolo
unde a existat preocupare pentru
desfășurarea lucrărilor în flux, re
zultatele sînt pe măsură. în con
siliile agroindustriale Blejești, Or
bească, Drăgănești-Vlașca, Purani,
Videle, chiar în condițiile vremii
instabile, prin temeinica organizare
a activității în cîmp, prin folosirea
la maximum a fiecărei ore bune de
lucru, s-au semănat cu culturi duble
importante suprafețe. La întreprin
derea agricolă de stat Alexandria,
pe 200 hectare, de pe care s-a strîns
orzul, s-a însămînțat porumb pen
tru boabe. Actualul stadiu de ve
getație, densitatea și uniformitatea
culturii atestă răspunderea cu care
s-a lucrat aici. în prezent, s-a tre
cut la efectuarea primei prașile me
canice. Concomitent cu secerișul
griului, continuă semănatul cultu
rilor duble, lucrîndu-se diferențiat
de la o solă la alta. „Unde terenul
a rămas tasat, după recoltare — ne
spune inginerul Marian lagăr, di
rectorul întreprinderii — am lucrat
după
tehnologia
clasică :
arat,
discuit, erbicidat, semănat. Pe tere
nurile cu textură mai ușoară, la
pregătirea patului germinativ, direct
în miriște,
utilizăm
tractoarele
A-l 800, cu discurr'‘grele." Cehă Cb*
s-a făcut și se face în cele șapte
ferme vegetate ale întreprinderii,
pentru a se obține efectiv producții
din cea de-a doua cultură, poate fi
rezumat și in alte citeva idei esen
țiale : folosirea pe solele destinate
porumbului boabe a unor soiuri
timpurii din grupa 100, capabile să
ajungă mai repede la maturitate ;
însămînțarea pe terenurile pregăti
te pentru furaje a hibrizilor tardivi,
care dau o masă vegetativă mare ;
aplicarea dozelor de erbicide pre
văzute în tehnologii ; executarea
primei prașile imediat ce plante
le au răsărit. în general, în condi
țiile acestei veri cu precipitații dese,
specialiștii din unitățile agricole ale
județului au optat la pregătirea
celei de-a doua culturi pentru
folosirea discurilor mari și a semă
nătorilor clasice. Mai ales că s-a
produs și o' adevărată „explozie" de
buruieni care îngreunează utilizarea

AMPLOAREA CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE
(Urmare din pag. I)

de transport. Ministerul Agriculturii
a repartizat pentru unitățile agrico
le tulcene o capacitate de trans
port de aproape 1 000 tone. în rea
litate însă, întreprinderea din Tul
cea specializată pentru transportul
produselor agricole a asigurat cu aproape 200 tone capacitate de trans
port mai puțin. Nici autocamioane
le trimise în unități nu pot fi fo
losite fiindcă nu s-a livrat motori
na repartizată. Față de 60 tone de
motorină repartizată, Ministerul In
dustriei Petrochimice a livrat aces
tei întreprinderi numai 24 tone. Su
punem atenției aceste neajunsuri cu
convingerea că factorii de răspun
dere vor întreprinde măsurile nece
sare în vederea livrării neintîrziate
a producției de griu în bazele de
recepție?

„Elemente arhitecturale specifice
sînt cuprinse în toate proiectele care
materializează schițele și detaliile de
sistematizare pentru zonele centrate
ale celor opt orașe din județul VIL
CEA, cit și pentru centrele civice ale
celor 78 de comune — ne spune arhi
tectul Costel Dobrinescu, directorul
centrului județean de proiectare. Au
fost concepute construcții încadrate
armonios în spații caracteristice unor
orașe și comune-grădină".

z

Prin voința
cetățenilor,
cu participarea
și în folosul
cetățenilor

întoarcem filele carnetului de re
porter la pagina consacrată unui fost
tîrg, astăzi mare municipiu : BAIA
MARE. Pentru cei 150 000 de lo

mașinilor de semănat direct în mi
riște. „Datorită umidității terenuri
lor, roțile combinelor care recoltea
ză griul produc denivelări — ne
spune inginerul Constantin Vatau,
directorul trustului județean al sta
țiunilor pentru mecanizarea agri
culturii. Ca atare, s-a recomandat
să se lucreze direct pe miriști cu
discurile mari pentru a se asigura
un bun pat germinativ necesar în
corporării semințelor."
Și la cooperativa agricolă de pro
ducție Lița se acordă o atenție de
osebită adaptării tehnologiilor de
lucru la condițiile specifice fiecărei
sole. „Practic, ne spune inginerulșef Constantin Dușmanu, privim
semănatul culturilor duble ca pe o
campanie normală de însămînțări.
Nu întîmplător. Anul trecut, am ob
ținut în toamnă, din a doua cultură,
peste 4 000 tone de porumb siloz cu
care am completat necesarul dă fu
raje pentru puternicul sector zoo
tehnic de care dispunem."
Pe ansamblul județului, pînă vineri
seara au fost însămînțate cu culturi
duble 56 700 hectare. Cu reali
zări mai mici se înscriu unitățile
din consiliile agroindustriale Traianu, Tătărăștii de Jos, Smîrdioasa,
Salcia, Buzescu. Din cele 100 700 hec
tare de pe care s-au strîns cereale
le păioase s-au eliberat de paie
58 730 hectare. O asemenea situație
impune ca organizațiile de partid
de la sate și consiliile populare co
munale să intervină energic pentru
ca toate suprafețele de pe care s-a
recoltat griul să fie eliberate de
paie și insămințate cu culturi duble,
conform programelor stabilite. Și
aceasta cu cit mai repede, cu atît
mai bine, spre a se obține neapărat
producțiile prevăzute.

Stan ȘTEFAN

METODELE EFICIENTE DE MUNCĂ SE NASC

DIN EFORTUL DE PERFECȚIONARE A MUNCII

ÎN RĂSPUNDEREA CELOR MAI RUNE CADRE
- REDRESAREA ACTIVITĂȚII RRIGĂZILOR
CU RESTANTE LA PRODUCȚIA DE CĂRBUNE
Să punem, prin urmare, față în
față cele afirmate la plenara Comi
tetului județean de partid Hunedoara
cu activul din minerit, de către tova
rășul Aurel Bîrlea, prim-secretar al
Comitetului orășenesc Vulcan al
P.C.R. (la care ne-am referit în
tr-un articol precedent, publicat in
ziarul nr. 13 649, din 11 iulie a.c.) cu
adevărurile muncii cotidiene. Cum
poate fi argumentat convingător, de
pildă, modul concret de a munci
al activiștilor de partid și altor cadre
pentru a rupe „tradiția" brigăzilor
rămase sub plan și a te scoate la
liman în mod sigur și definitiv ?
Răspunsul la întrebare a venit, pri
ma dată, din altă sursă decît de la
aceea pe care o căutam. în chiar
dimineața care a urmat plenarei, nu
l-am putut intîlni la sediul Comite
tului orășenesc de partid Vulcan pe
tovarășul Aurel Bîrlea. „Ați venit
prea tirziu (era ora 8 fără un sfert
— n.a.) — ni s-a spus. Ne-a comu
nicat. că se află. la mina Vulcan".
Acolo aflăm că a intrat,în mină. întîlnindu-1, in schimb, pe tovarășul
Gheorghe Iericiu. șeful secției orga
nizatoricei comitetului municipal de
partid, care coordona, la Vulcan, un
colectiv de control complex, acesta
ne-a răspuns la o întrebare : „Birlea
n-a vorbit la
plenară despre
pfoiecte sau intenții, ci despre ac
țiuni practice, concrete, care se află
în plină derulare. Am convingerea
că sintem in fața unei experiențe pe
care' vă trebui s-o generalizăm".

Capătă contur o experiență
ce se impune atenției
Așadar, o experiență care ar tre
bui, să fie generalizată 1 în ce con
stă ? S-a pornit de la o realitate
clară : din cele 72 de brigăzi' de la
întreprinderea minieră Vulcan, 24
desfășoară o activitate inegală de la
lună'la lună, cumulînd restanțe în
realizarea planului, iar 11 brigăzi
nu și-au realizat sarcinile de plan
atit în cursul anului'trecut, cit și in
perioada care a trecut din ’86. Desi
gur, nu este subestimată activitatea
nici unei brigăzi, dar pentru cete 11,
care rămin constant în urmă și ale
căror nerealizări afectează rezulta
tele întregului colectiv al întreprin
derii, s-au stabilit măsuri aparte,
deosebite. Aceste măsuri, cum aveam
să ne dăm seama, nu sînt ieșite din
comun ; sînt pe cît de simple, pe atît
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Recoltarea griului, în Insula Mare a Brăilei
Foto : Vasile Moldovan

cuitori ai săi, Baia Mare are
peste 40 000 apartamente noi, din
care mai mult de 31 000 con
struite in ultimele două decenii.
Preocuparea pentru util și frumos se
reflectă și in modul cum este pus în
valoare cadrul natural existent,
peisajul montan deosebit de expre
siv, prin elemente de arhitectură mo
dernă. Deschiderile largi realizate
spre acest fundal prin bulevardele
Republicii, Decebal, Unirii, regimul
de înălțime moderat al construcții
lor, creațiile originale ale proiectan
ților și arhitecților conferă orașului
o personalitate inconfundabilă.
Centrul de reședință al Maramure
șului este o creație a locuitorilor săi,
sub toate aspectele. Toate proiectele,
schițele de sistematizare sau de mo
dernizare, de creare a spațiilor desti
nate agrementului sint supuse dez
baterii publice, rezultînd sugestii,
propuneri și, ceea ce este deosebit de
important, se asigură atragerea locui
torilor la ample acțiuni constructive
și de înfrumusețare. „E o mîndrie să
urci pe schelele arhitecturii moderne
a unui oraș ca Baia Mare, unde fie
care cartier are cel puțin o construc

ție originală — afirmă Marin
Marchiș, inginer constructor. Să men
ționăm cîteva : sediul politico-administrativ al județului, spitalul jude
țean cu 1 300 de paturi, institutul de
invățămint superior, hotelul „Mara",
ansamblul comercial „Săsar" sau
complexul „Dacia".
— Orașul nostru cu atîtea construcții-emblemă e o mîndrie a Maramu
reșului — este de părere profesorul
Vasile Rus. Rădăcinile adinei ale pu
terii acestei așezări maramureșene
se află, neîndoielnic, în orizonturile
subterane, in galerii și abataje, acolo
de unde minerii dau țării materii
prime indispensabile dezvoltării in
dustriale, dar mai ales în „filonul de
aur" al politicii partidului, ctitorul
acestor superbe creații ale zilelor
noastre.

Chipul nou al satului
românesc
Sute de mii de locuințe noi, îm
preună cu sute și mii de edificii de
interes social au fost construite și în
localitățile rurale, schîmbînd radical

A construi bine a construi repede,
eficient, frumos
Desigur, amplul volum al construc
țiilor, greu de imaginat pentru cine
nu cunoaște realitățile României de
astăzi, a restructurat fundamental

Noul centru civic al municipiului Satu Mare

Foto : Sandu Cristian

de necesare și eficiente. Ele fac do
vada seriozității și responsabilității
cu care comitetul orășenesc de partid
acționează pentru sprijinirea direc
tă, concretă a brigăzilor rămase in
urmă în depășirea dificultăților de
orice natură pe care te intimpină.
Privim o situație cuprinzind re
partizarea cadrelor comitetului oră
șenesc de partid și a membrilor con
siliului oamenilor muncii de la I.M.
Vulcan, pe fiecare din cete 11 bri
găzi. Totul este clar, nu este nimic
de descifrat sau de interpretat aici.
In dreptul numelui șefului de briga
dă este consemnat sectorul unde lu
crează, producția de mii de tone de
cărbune nerealizată atît în anul 1985,

.
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însemnări despre activitatea
organizațiilor de partid
din Valea Jiului (■»
cît și în perioada care a trecut din
acest an, cine răspunde de brigada
respectivă din partea consiliului oa
menilor muncii și, alături, din pari.tea comitetului orășenesc de partid.
,',Sînt două responsabilități care nu
se suprapun și nu se dublează una
pe alta, cei doi tovarăși conlucrează
în vederea atingerii unui scop co
mun — ni se explică. Răspunderea
...pentru acordarea asistenței tehnice
de specialitate și crearea condițiilor
tehnico-materiale și de aproviziona
re ritmică cu cele necesare este în
tregită de răspunderea cadrelor cu
muncă politică ce iau toate .măsu
rile posibile, politico-organizatorice,
de întărire a responsabilității, ordinii
și disciplinei, pentru consolidarea și
fortificarea formațiilor de muncă,
îmbunătățirea ■ climatului de muncă,
asigurarea întrajutorării tovărășești
și a exigenței reciproce cu scopul
evident de a determina redresarea
radicală a activității brigăzii care
i-a fost încredințată".
. Citind atent situația la care ne re
ferim, aveam să facem o constatare
interesantă,
semnificativă
pentru
modul chibzuit și responsabil in care
a fost concepută repartizarea sarci
nilor : in dreptul numelui șefului de
brigadă și al celor mai substanțiale
restanțe față de plan sint țrecuți,
parcă iritr-q ordine ierarhică, facto
rii de ctfndiicere, de dăcizie; cu cea
mai. mare’aulo'ritate. Evident, aceasta
înseamnă 'Sa locurile demuhcă cu
cele mai multe probleme și sarcinile
cele mai grele au fost preluate de
oamenii cei mai competenți, in mă
sură să asigure controlul, îndruma
rea și sprijinul necesare scoaterii fie
căreia din brigăzile rămase in urmă
din situația in care se află de multă
vreme. Nu mai este nevoie de nici
un fel de alte explicații suplimen
tare — și cei de la mina Vulcan o
știu și mai bine — dacă amintim că
de brigada condusă de Fiilop Andrei
răspund Iulian Filip, inginer-șef al
întreprinderii, și Aurel Birlea, de
brigada lui Dumitru Curecheru răs
punde Ion Diaconu, directorul mi
nei, și Vasile Pupăzan, secretar al
comitetului orășenesc de partid, de
brigada lui Florin Șerban răspunde
Mitică Nicolescu, directorul tehnic al
minei, și Gheorghe Lăzăresc, secre
tar al comitetului orășenesc de
partid, de brigada condusă de Petru
Ailincă răspunde Dumitru Rusticea-

înfățișarea și condițiile de viață ale
satului românesc. Acest proces, cu
adevărat revoluționar, continuă. La
recenta plenară a C.C. al P.C.R.,
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : „In mod deosebit este necesar
să trecem cu mai multă hotărire Ia
sistematizarea comunelor și satelor.
Aceste măsuri au un rol deosebit de
important in ridicarea gradului de
civilizație, in apropierea condițiilor
de viață și de muncă între orașe și
sate. Trebuie să facem în așa fel in
cit, incă in acest cincinal, să schim
băm înfățișarea comunelor și satelor
noastre prin realizarea sistematizării,
iar pînă in anul 2000 să încheiem in
linii generale și acțiunea de sistema
tizare și organizare a comunelor și
satelor.
Poposim Intr-o așezare rurală de
Ia poalele Munților Făgăraș : Avrig.
Din cei zece mii de locuitori, cît are
această localitate, doar 24 sînt na
vetiști, oamenii de aici desfășurîndu-și activitatea in unitățile eco
nomice de pe raza comunei. Pro
ducția micii industrii și prestați
ile de servicii sint cuprinse în 18 sec
ții cu 12 profiluri. Sfera serviciilor
urmează să se extindă. „Practic —
după cum spunea primarul comunei,
Nicolae Tarcea — fiecare
lo
cuitor al comunei își are in
Avrig propriul său oraș". în această localitate rurală s-a construiț
o uzină de apă și s-a introdus apa
potabilă in fiecare casă ; Sta dezvol
tat rețeaua de canalizare ; s-au con
struit peste opt sute de apartamen
te. Recent a prins contur o nouă zonă
de blocuri cu 220 apartamente și 750
metri pătrați spații comerciale, iar
in anul viitor vor Ii construite alte
296 apartamente. în curind se va da
in folosință stația de epurare a ape
lor uzate cu o capacitate de 80 litri
pe secundă și continuă lucrările de
construcții la o microhidrocentrală de
14,2 MWh pe rîul Olt.
Sint doar citeva repere pe traseul
urbanizării Avrigului. Caracteristice,
desigur, la scară mai mică sau mai
mare, in atitea zeci ți sute de alte
așezări rurale.
Dar atit activitatea constructivă de
la sate cit și de la orașe n-ar putea
fi înțeleasă Ia adevărata ei dimensiu
ne fără incadrarea ei :ntr-o strategie
fundamentală inițiată de partid,
nemijlocită preocupare a secretaru

nu, inginer-șef, și Gheorghe Dricu,
președintele consiliului orășenesc al
sindicatelor. Și celelalte brigăzi con
duse de Paraschiv Ciurăscu, Cezar
Butnaru, Gheorghe Baltag, Petru
Rad, Romaniuc Onania, Paul Mark,
Mihai Neștean au repartizate — in
dreptul numelui lor — alte aseme
nea cadre, cu responsabilități direc
te, precise. (De obicei popularizăm
fruntașii, pe cei merituoși. De aceas
tă dată n-am respectat... regula.
I-am adus in prim-planul atenției
pe cei rămași în urmă pentru că, nu
de puține ori, efortul lor pentru a
prinde cadența, a se alătura pluto
nului fruntaș este mai mare și poate
și mai anevoios decît ai celor din
față, care imprimă ritmul).

Criteriul esențial
în aprecierea calității
muncii activistului de
partid
- — Pentru fiecare din cadrele re
partizate astfel, îndatoririle ce le re
vin sint cit se poate de clare — ne
explică primul, secretar al comitetu
lui orășenesc de partid. Repartiza
rea forțelor a însemnat doar un prim
pas, o măsură de natură organizato
rică, care nu înseamnă dislocarea
forțelor sau diminuarea atribuțiilor
care revin fiecăruia. Esențial este
modul în care acționăm zi de zi pen
tru ca această distribuire a forțelor
noastre să dea rezultatele scontate,
adică să determine sporirea produc
ției de cărbune de către fiecare bri
gadă. Am asigurat și pînă acum ca
deplasarea activiștilor noștri de
partid, ai organizațiilor de masă, în
subteran, să nu fie considerată ca un
scop în sine, o plimbare in mină
fără obiect. Regula pe care am înce
tățenit-o a fost ca fiecare participare
la adunările generale ale organiza
țiilor de bază din sectoarele miniere
— programată prin planul de muncă
săptămînal — să fie precedată de o
documentare în abataje, prin întîlnjrea cu membrii de partid și cei
lalți muncitori la locul lor de mun
că. De curîrid au fost aduse unele
corective — să te zic așa — planu
rilor săptăniînale și rapoartelor pe
care le prezintă activiștii de partid
la fiecare sfirșit de săptămină : ne
interesează, desigur, cind și unde au
„pontat" în subteran, dar ne preocu
pă in cel mai înalt grad cu cite tone
de cărbune a fost ameliorată situa
ția brigăzii dc care răspunde fiecare
direct. Tonele de cărbune extrase in
condițiile celei măi depline securități
a muncii, cu respectarea scrupuloasă
a tuturor prevederilor legale, repre
zintă criteriul după care ne apre
ciem calitatea activității dc zi cu zi.
...Am luat cu noi un exemplar al
repartizării cadrelor de conducere
pe cete 11 brigăzi rămase in urmă.
Vom reveni, după un timp, spre a
consemna rezultatele acestei măsuri,
cine și in ce fel și-a făcut datoria,
unitatea de măsură, de apreciere a
tuturor demersurilor urmind să fie
demonstrată argumentat, fidel, prin
realizările de atunci care vor corecta
actualele restanțe in Îndeplinirea
sarcinilor de plan. Și care vor mar
ca — fără îndoială — revirimentul
dorit, adică redresarea activității
fiecăreia din brigăzile amintite, re
cuperarea de către ele a restanțelor
la extracția de cărbune.
Dar drumul nostru prin Valea Jiu
lui nu a început și nu s-a oprit la
Vulcan...

Constantin MORARU

lui său general. Ne referim la concep
tul și practica de organizare și siste
matizare economico-socială a terito
riului. Tot ceea ce se edifică astăzi
și se va edifica in România se în
scrie in conturul clar, riguros funda
mentat, al planurilor de perspectivă,
intocmlte pentru întregul teritoriu,
conform cărora zestrea atit de pre
țioasă a pămintului pe care trăim
este împărțită cu grijă pentru toate
trebuințele generațiilor actuale și vii
toare.
...Ne întoarcem cu însemnările în
amintita comună din județul Sibiu,
pentru că preocupările privind sis
tematizarea se află și acolo la ordi
nea zilei. Recent, specialiștii au reanalizat schița de sistematizare, iar
soluțiile propuse vor conduce la o
mai judicioasă folosire și echipare a
terenului, redueîndu-se perimetrul
construibil. Configurația noului cen
tru a făcut obiectul mai multor ana
lize și dezbateri cu deputății și ce
tățenii, propunerile și angajamen
tele cetățenilor vizind sporirea
gradului de urbanizare a localității.
Sistematizarea și organizarea teri
toriului, a localităților rurale, ca și
a celor urbane, reprezintă acțiuni de
largă perspectivă care vizează ridi
carea acestora pe noi trepte de civi
lizație, de progres economic și teh
nic multilateral, dezvoltarea a noi
capacități de producție, care să asi
gure valorificarea superioară a resur
selor locale, diversificarea gamei de
activități productive și de servicii,
crearea unor condiții de muncă și
viață cit mai bune pentru toți locui
torii prin participarea activă la acti
vitățile constructive, în folosul lor,
al Întregii societăți.
Activitatea de sistematizare se îm
bină cu continuarea, in ritm susținut,
a construcțiilor de locuințe. Legea
Planului național unic prevede edifi
carea în perioada 1986—1990 a 750 010
locuințe noi, cu suprafața utilă de 45
milioane metri pătrați, din care 100
mii locuințe noi vor fi construite în
comune și sate. Astfel, va fi rezolva
tă, in linii generale, problema lo
cuințelor, inscriindu-se in cartea de
aur a împlinirilor socialiste o reali
zare cu totul deosebită, de care va
beneficia, in mod nemijlocit, practic,
întreaga populație, cu cea mai direc
tă influență asupra calității vieții
întregului popor.
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Un experiment care pledează convingător pentru extinderea largă
a soiului de grîu Triticale pe solurile podzolice și pe smolnițe
Concluzii cu largă valabilitate din preocupările și experiența Comitetului județean de partid Olt
Cîrnpiilfe șr dealurile Oltului au tot mai mult, în fapt, sta
tutul de ,,cimp experimental'', de uriaș laborator in aer liber,
de vast și complex institut de producție și cercetare agrico
la, Subliniam, intr-o pagina publicata cu citeva zile in urma,
că strinsa conlucrare a unităților agricole din județ cu in
stitute de cercetare științifică, activitatea de cercetare din
județ, din fiecare unitate, experimentarea unor tehnologii
noi, superioare de cultivare a unor soiuri de porumb sou
de cereale păioase, de creștere și hrănire o animalelor au
devenit o linie de conduită, foc parte din programul concret
stabilit de comitetul județean de partid pentru dezvoltarea
agriculturii.
Rezultatele bune și foarte bune obținute în mod con
stant în agricultura județului au primit recent o înaltă apre
ciere din partea secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
„Aș dori să dau o apreciere deosebită organizației de
partid și oamenilor muncii din județul Olt, care au obținut
cea mai mare recoltă de orz pe țară - sublinia secretarul
general ol partidului în cuvintarea rostită la încheierea lu
crărilor recentei plenare a C.C. al P.C.R. Această recoltă
este cu peste 50 Io sută mai mare decit producțiile cele măi
mari obținute de alte județe. Deci nu este vorba de 100 sau
200 kg in plus, ci de peste 2 000 kg în medie la hectar mai
mult decit in alte județe, lată de ce cred că plenara noas
tră trebuie să aprecieze activitatea oamenilor muncii, țără
nimii, organizației de partid din județul Olt, și, totodată, să

Se
numește
TRITICALE.
Există desigur soiuri de grîu
multe pe care le cultivăm in țară.
Fiecare cu calitățile și defectele
lui. Pentru că la soiul perfect
nu s-a ajuns ; în nici un dome
niu al agriculturii știința și
practica nu și-au spus încă
„ultimul cuvînt”, fiindcă, în cer
cetare, ultimul cuvint de fapt
nici nu există, ceea ce ar pă
rea a fi ultimul însemnînd în
ceputul unui drum pentru noi
căutări.
Ce este „Triticale” ? Din
punct de vedere științific nu
este o noutate, Ideea combină
rii și practica încrucișării unor
soiuri de cereale păioase, ca in
general ideea încrucișării în
regnul vegetal pentru obținerea
unor soiuri superioare este
veche. Dar din mulțimea idei
lor puține și-au găsit o. mate
rializare eficientă, concludentă.
Secară este o plantă cerealieră
cu calități și lipsuritalie
inaltă, rezistență la secetă, la
boli și dăunători, ca să vorbim
despre calități și însușiri de pa
nificație scăzute la capitolul de
fecte. După încrucișarea cu
griul, după îndelungi experi
mentări, a rezultat un soi de
griu care a împrumutat' de la
fiecare dintre cele două plante
— ca în poveștile frumoase,
numai că de data aceasta nu s
vorba de o poveste — calită
țile bune ale ambelor specii.
Evident, de la secară noul
soi de griu „Triticale” a îm
prumutat în primul, rînd rezis
tența la ger, la secetă și, mai
ales, la boli și dăunători. De
Ia grîu, cele mai importante
însușiri sint cele privitoare la
panificație.

Randamentul la hec*nr

Față

de producțiile o-

bișnuite de grîu, în condiții de
neirigare, noul soi — adică
soiul despre care este vorba
(TF-2) — dă la hectar o pro
ducție cu minimum 2—3 fnii ki
lograme mai mult, față de so
iurile de grîu cultivate pînă
acum.

Condițiile de cultivare
și pretențiile plantei. Cel
mai important element care
trebuie luat in seamă atunci
cind vorbim de acest soi este
acela că valorifică în mod su
perior condițiile de sol și cli
mă cele mai vitrege, de pe te
renurile cele mai slab produc
tive. înainte de a oferi date
comparative, să reținem o iritimplare care are tilcul ei. Cu
cîțiva ani in urmă — mai pre
cis in anul 1981 — în‘consiliul
agroindustrial Scornicești, ca
drele de conducere și specia
liștii s-au aflat intr-o situație
ceva mai delicată. Primiseră
sarcina. să extindă în cultură acest nou soi de griu. Dar acești
oameni, care numai de lipsă de
curaj și îndrăzneală nu pot fi
suspectați, și-au manifestat fie
cu voce tare, fie pe tăcute neîn
crederea in posibilitățile aces
tui soi și. ca atare, au hotărit
să-l „pedepsească”, amplasind
cultura pe terenurile cele mai
slab productive. „Dacă tot e să
pierdem, măcar să nu pierdem
de pe pămînturile fertile” —
și-au spus ei. Dar acțiunea de
„pedepsire” le-a ieșit pe dos. Pe
750 hectare cultivate cu soiul de
griu „Triticale” au obținut în
medie la hectar o producție de
peste 5 500 kg.
Iată acum și proba statistică
a posibilităților mari în ce pri
vește nivelul producției pe care-1 poate asigura acest soi.

Evoluția producției medii la diferite soiuri de grîu
cultivate la C.fl.P. Colonești, județul Olt

vel de fertilitate. Solurile de
aici sînt formate din . smolnițe
— așa-zise terenuri albe —
avînd un conținut de humus de
numai 2,8 la sută ți un indice
de azot doar de 1,38, cu o acidi
tate de 4—4,5. Pe aceste tere
nuri, încadrate în categoria a
Vl-a de fertilitate, s-a realizat,
după cum rezultă din tabelul
prezentat o producție de 7 500
kg boabe la hectar, administrîndu-se doar 80 derkg de azot ți
60 de kg de fosfor la hectar, în
substanță activă, ceea ce repre
zintă aproape jumătate din
cantitatea administrată , la cele
lalte soiuri d<5 grîu. Concluzia
este fără echivoc. Se evidenția
ză faptul că acest soi valorifi-
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L-32
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Suprafața
(în ha)

Anul

1983
1984
1985
1986

I
V

Triticale

4 050
4 800
3 800
4 100

3 500
3 700
3 100
3 000

3 100
3 560
2 900
3 200

După cum rezultă din tabel,
la cooperativa agricolă din Co
lonești. situată in vecinătatea
consiliului agroindustrial Scor
nicești, pe terenuri de foarte
slabă fertilitate, incadrate de
specialiști in categoria a Vl-a
de fertilitate, la noul soi de
griu „Triticale”. producțiile rea
lizate in ultimii 4 ani s-au si
tuat la un nivel de 2 ori și
chiar mai mult peste produc
țiile obținute la soiurile de
griu cultivate în această zonă
in mod obișnuit. Asupra sem
nificației acestei' diferențe de
recoltă vom reveni.
La ora cind transmitem aces
te rinduri, în consiliul agroin
dustrial Scornicești nu sint încă
încheiate calculele privind ni
velul producției realizate
la
soiul „Triticale” — TF-2. l-a
C.A.P. Scornicești au fost culti
vate în âcest an 137 hectare cu
soiul TF-2. La această oră se
estimează, apreciau tovarășii
Dumitru Brenciu. președintele
consiliului agroindustrial Scor
nicești, șl Ion Vișoiu, ingine
rul șef, pe baza producției
recoltate în buncăre de combi
nă, aproximativ 7 000 kg la hec
tar. „In cursul zilei, pe baza
cintăririi exacte, a stabilirii cu
precizie a indicatorilor de cali
tate, operațiune aflată in curs
de două zile, se va ajunge la
stabilirea bilanțului real al pro
ducției realizate”.
(Seara, la ora 21, ni s-a co
municat că producția realizată
in acest an la soiul „Triticale”
este de peste 8 000 kg la hectar).
în vizita de lucru efectuată în
urmă cu puțin timp de secreta
rul
general
al
partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. m
mai multe județe și unități agri
cole din sudul țării, analizind
nivelul recoltei Ia cooperativa agricolă din Scornicești și la cea

4 500

15
150
350
500

4 500
6 050
5 800
7 500

din Colonești, secretarul general
al partidului i-a felicitat pe coo
peratorii din aceste unități pen
tru rezultatele obținute și pen
tru cele previzibile, dar a atras
atenția că, nivelul producției de
gnu la soiul ..Triticale” poale și
trebuie să crească mult 1
I-am intrebat pe specialiștii
din cele două unități pînă la
ce nivel poate crește producția
la hectar la acest nou soi de
gnu. Unii au apreciat că 9 000
kg la hectar este" o producție
bună și posibil de realizat, alții
au apreciat că 10 000 de kg la
hectar este o producție chiar
potrivită posibilităților acestui
soi.,în condițiile în care canti
tatea de îngrășăminte chimice
și organice administrate și în
egală măsură tehnologia de cul
tură
aplicată sînt la nivelul
producției dorite.

De cite îngrășăminte
chimice are nevoie acest
soi de grîu ? Ni s'a fâcut 0
demonstrație cît se poate de
clară, nu teoretică, ci pe baza,
experiențelor de pînă acum, că
la o producție normală — tnsemnînd de la 4 500 kg în sus
— cantitatea de îngrășăminte
chimice ce trebuie administrată
este cu circa 50 la sută mat
redusă fată de aceea folosită, de
pildă, pe terenurile foarte bune
în sudul județului sau, lucru
foarte important, echivalentă
cu îngrășămintele chimice ne
cesare pentru a obține 2 000 —
aproximativ 2 500 kg la hectar
de griu pe terenuri formate din
soluri podzolice tip smolnițe dar
la soiurile care se cultivau
pînă acum pe aceste terenuri.
Este elocvent
exemplul pe
care-1 dăm de la C.A.P. Colo
nești, unitate
care are soluri
tipice pentru cel mai scăzut ni

f
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înmulți sămința elită pe mari
suprafețe, ceea ce
presupune
aplicarea unei tehnologii pre
tențioase, cu multă competență
profesională.
Așa cum cercetătorii de la
Fundulea au fost bucuroși preluînd din experiența unităților
agricole din județul Olt în ce
privește cultivarea acestui nou
soi de grîu, tot așa de bucuroși
sînt și lucrătorii din agricultu
ra acestui județ pentru munca
specialiștilor de la
I.C.C.P.T.
Fundulea, care le-au pus la dis
poziție un soi de griu cu în
sușiri îmbunătățite.
Unul din oamenii cu o bună
experiență în agricultura jude
țului Olt, intrebat de ce nu

la 30 la sută, este de mențio
nat că indicele specific soiului
„Triticale” corespunde cu al so
iurilor de griu Doina, Melva,
Flamura și Fundulea 29, situîndu-se din acest punct de vedere
la un nivel mediu. în •al trei
lea rînd, ceea ce este cu totul
deosebit, cantitatea de proteină
conținută de făina obținută de
la soiul „Triticale" este cuprinsă
între 14—16 la sută, față de 12
la sută în medie, cit conțin ceTelalte soiuri de griu aflate in
cultură. Altfel spus, plinea ob
ținută de la noul soi de griu
„Triticale" este o pîine foarte
hrănitoare. Fără a avea inten
ția de a accentua calitățile nou
lui soi, trebuie specificat totuși

—1
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• Producții de peste 7 tone la hectar
cu posibilități de creștere la 9 și 10 tone,
în condițiile reducerii aproape la jumătate a
cantităților de îngrășăminte chimice.

SOIURI

Doina

acest an, ne explicau tova
rășii Nicolae Stan, președin
te, ți Nicolae Olteanu, inginer-șef
la
C.A.P.
Colo
nești,
la
toate
celelalte
soiuri de. griu. cultivate am
avut un . puternic atac de
dăunători — gîndacul bălos al
ovăzului șî viermele roșu —
pentru a căror combatere a tre
buit să facem intense tratamen
te cu' elicopterul,'care au sporit
mult cheltuielile la unitatea de
suprafață. în schimb, pe cele
500 de hectare cultivate, cu-.șoiul
„Triticale” nu a fost semnalat
nici un atac de
dăunători,
ceea ce justifică îrr ' această
■unitate,.'ca ți in altele: cultiva
toare, ’ că eficiența acestor cul-

■1 ■

kg/ha

F-29

pentru extinderea acestui soi, ceea ce, cum se va vedea,
va permite introducerea pe scară largă in agricultura noastră
o unei culturi de înalt randament, cu mari avantaje eco
nomice. Sintetizind problemele pe care le pune extinderea
acestei culturi, primul secretar ol comitetului județean de
partid, tovarășul Vasiie Bărbulescu, afirma că eforturile ce
trebuie făcute in această privință, oricit de mari or fi ele,
merită să fie făcute, că vor fi răsplătite cu rezultate,
pentru unii," nebănuite încă. Succint, este vorba de faptul
că acest sol valorifică într-un mod superior terenurile cele
mai slab productive, cu un randament natural scăzut, cum
sint podzolurile, smolnițele, că asigură producții medii
ridicate, în condițiile folosirii unor cantități de îngrășămin
te chimice reduse la aproape jumătate față de trebuințele
celorlalte soiuri, că are calități de panificație cu nimic
mai prejos decit soiurile medii șl chiar cele superioare, că
sint foarte rezistente la ger, ca și la secetă, la dăunători
și nu necesită, deci, din acest punct de vedere, decit
cheltuieli minime, față de soiurile care se cultivă în mod
obișnuit. Tocmai de la aceste calcule riguroase și avantaje
certe, rezultate în urma analizei făcute de către comitetul
județean, pe baza indicațiilor date de secretarul general
al partidului, s-a trecut cu toată hotărîreo la creșterea sg-’
prefețelor cultivate cu acest soi, la producerea seminței
necesare, astfel îneît - îndeosebi în zonele din nord ale
județului - respectivul soi să-și sporească considerabil pon
derea, iar județul să fie în măsură să ajute și alte unități
și județe din țară în extinderea acestei culturi.

ceară tuturor organizațiilor de partid, cooperatorilor și lu
crătorilor agricoli să acționeze in același spirit Ceea ce o
obținut județul Olt trebbiau să obțină, chiar mai mult alte
județe care au pămint mai bun, care au 80 la sută teren
irigat".
Sint și alte rezultate deosebite, numeroase fapte care ates
tă preocuparea statornică, serioasă, a comitetului județean
de partid, o organizațiilor de partid din agricultură pentru
promovarea noului, pentru experiment, pentru stimularea gîndirii, a indrâznelii, pentru punerea in aplicare a tot ceeo
ce poate contribui la creșterea producției, la creșterea efi
cienței agriculturii.
Cu cîțiva ani de zile In urmă, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, a cerut Comitetului jude
țean de partid Olt să acționeze pe planuri largi pentru ca
în agricultura județului să fie experimentate, corectate și
definitivate tehnologii de cultură care să reprezinte progrese
reole față de cele existente. Intre numeroasele recomandări
făcute se numără și extinderea cultivării unui nou soi de
grîu, rezultat al încrucișării intre secară și griu, numit „Tri
ticale".
începutul a fost bun, chiar foarte promițător, datorită, în
principal, inițiativei și. preocupărilor conducerii de atunci
a cooperativei agricole de producție din Scornicești. A
urmat însă o perioadă mai puțin fastă, cu mai puțină pre
ocupare, cu unele greșeli în amplasarea acestei culturi,
pentru ca, în ultimii doi ani, să se revină la măsuri hotărîte

• Rezistență deosebită la ger și secetă,
precum și la boli și dăunători,

• Calități de panificație competitive CU
soiuri dintre cele mai valoroase.
• în județul Olt vor fi însămînțate la
toamnă cu acest soi 10000 hectare, și tot
din acest județ se va asigura sămîntă pentru
încă 10000 hectare din alte zone ale țării

ci cît se poate de bine toemai
terenurile cu un potential scă
zut de producție.
în această privință, trebuie
precizat însă că experiența unir
taților care au cultivat și. culti
vă acest soi este puțin diferită,
desigur în funcție de celelalte
elemente sau verigi agrotehnjl
ce, dar. că în esență, și din acest
punct de vedere, al cantităților
de îngrășăminte chimice ne
cesare, soiul de griu „Triticale”
TF-2
(griu deocamdată, cum
spuneam, fără nume) se dove
dește a fi foarte economicos.

La cit se ridică cheltu
ielile pentru tratamente
le fitosanitare împotriva
numeroșilor
dăunători
de care au parte practic
toate soiurile de grîu ?
Este greu de dat o cifră, aceas
ta fiind în funcție de soi, de
tehnologia de cultură, de corec
titudinea aplicării ei, de condi
țiile climatice și de alți factori.
Cert este însă că aceste chel
tuieli sînt în general destul de
ridicate. Soiul despre care este
vorba îi scutește pe agricultori
de cea mai mare parte din aceste cheltuieli. Rezistent
la
ger și secetă „ca mama secară”,
rezistent la boli și dăunători tot
ca ea, luînd deci de la ea ca
litățile de rezistență in primul
rind, noul soi „Triticale” cu ca
lități de panificație luate de la
„latăl-grîu” se prezintă ca un
pacient fără probleme serioase
în fața fitotehnicienilor, a cul
tivatorilor. Fie și un
singur
exemplu, este însă ilustrativ în
ce privește rezistența la dăună
tori a noului soi de grîu : „In

turi este deosebit de ridicată.
Mai exact, cu aceleași cheltuieli
pb unitatea de suprafață la so
iul „Triticale” se obține - in
plus o recoltă de cel puțin
1 500—2 000 kg la hectar, față
de celelalte soiuri aflate in
cultură”.
întrebare firească: „Dacă e
at it de bun, dacă are
atitea
calități, de ce acest soi de griu
a fost extins pină acum într-o
proporție atît' de mică?” Cau
zele sint
diverse. Cele mai
multe fiind subiective. Chiar in
județul Olt, județ în care s-a
cultivat pentru prima oară în
țară noul soi de șriu,
județ
care a furnizat sămința pentru
extinderea acestei' culturi și al
tor județe și unități
agricole
din țară, a fost o perioadă în
care neglijența s-a manifestat
mai tare decit evidența. A fost
și neîncrederea, a 'fost și ne
glijența, a fost și lipsa de ex
periență, și toate acestea și al
tele, dîndu-și mina,, au cam...
mîncat sămința. La un
mo
ment dat tiu mai exista sufi
cientă sămînță. Unităților agri
cole din județul Olt, care au
fâcut mult Ia început și fac și
mai mult acum pentru promo
varea acestui nou sol de grîu,
Ia solicitarea comitetului jude
țean de partid Ii ș-a alăturat
și Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice de
Ia Fundulea. care a experi
mentat, a analizat, a îmbună
tățit, creînd în final pentru
condițiile noastre soiuri de griu
„Triticale” TF-2, cît și sămința
de elită pentru înmulțirea lui
în unitățile agricole. De altfel,
este de menționat, ca rod al
acestei
colaborări fructuoase
între cercetare și producție, că
unitățile agricole din
județul
Olt' și-au asumat sarcina de a

și-au propus in unitatea lor să
sporească ponderea acestui nou
soi de griu in structura soiuri
lor cultivate, ne-a răspuns că
piinea rezultată din noul soi de
griu „Triticale” este mai neagră
decit cea obținută din soiurile
obișnuite, motiv pentru care
există temerea că nu va fi pe
gustul cumpărătorilor. Evident,
nici vorbă nu poate fi să se
schimbe radical structura soiu
rilor de griu cultivate și să pre
domine soiul „Triticale” TF-2,
ceea ce nici nu ar fi posibil.
Dar, oricum, reținerea nu este
în nici un fel justificată. Noul
soi trebuie să fie larg extins,
în toate zonele unde se justifi
că din ptulct de vedere al con
dițiilor de sol. al randamentului
și economicității lui.
Iată citeva date pe care spe
cialiștii în panificație le vor aprecia la justa lor valoare.
în ziua de 11 iulie, la între
prinderea județeană Olt
de
contractare, achiziții și păstra
re ,a produselor agricole și la
întreprinderea de morărit și
panificație s-a tăcut concomi
tent analiza indicilor de pani
ficație a recoltei de „Triticale”.
Ce a rezultat este demn de re
ținut. Indicele de gluten umed
are o valoare de 24 la sută, ca
și la celelalte soiuri de griu
cultivate. Subliniem că cel mai
înalt indice de gluten poate
ajunge pînă Ia 26 la sută, dar
aceasta numai în ani cu condi
ții favorabile. Aceasta înseam
nă că făina obținută de la soiul
„Triticale” este bună pentru pa
nificație. în al doilea rînd a re-^
zulțat că indicele glutenic —
adică cel care, reflectă capacita
tea de creștere a maielei, este
de 20 la sută. Deși acest indice
Ia soiurile de griu tipice pen
tru panificație poate crește pină

*

că analizele respective au fost
făcute imediat după recoltarea
griului „Triticale” și la o umidi
tate ridicată de 17 la sută. Pen
tru cunoscători este limpede că
după scăderea umidității la
14—15 la sută și trecerea unei
perioade obligatorii de 45 de
zile pentru postmaturare,
in
dicii de calitate la care ne-am
referit se vor situa, categoric,
la un nivel superior celor re
zultați în primă instanță.
Deci ce perspective sînt în
ceea ce privește extinderea
acestui soi de griu ? Menționam
Ia începutul acestor rînduri fap
tul că pe baza recomandă
rilor
secretarului
general
al
partidului,
tovară șui
Nicolae Ceaușescu, s-a alcătuit
încă cu mulți ani în urmă. un
program de mare anvergură pe
baza căruia producția de griu
din soiul „Triticale” trebuie să
dețină o pondere mult mai ri
dicată. Fără îndoială că organe
le agricole centrale — Ministe
rul Agriculturii, Academia de
științe agricole și silvice, in
stitutele de cercetare agricole
teritoriale — cit și organele agricole din județele interesate
vor trage toate învățămintele
ce se impun. Pentru că extin
derea cultivării acestui soi vi
zează în ultimă instanță întin
se suprafețe din țara noastră,
în primul rînd
podzoluri și
smolnițe, șî in general toate te
renurile cu fertilitate naturală
scăzută. Nu este puțin lucru ca
intr-un județ, să spunem, de
exemplu, Dîmbovița sau Argeș,
sau oricare altul care are su
prafețe întinse cu soluri podzoli
ce și smolnițe. să se obțină pro
ducții sigure de minimum 4 000
kg la hectar cu cheltuieli la care
se obțin in mod obișnuit pro
ducții mult mai mici la soiuri-

lntr-o zonă cu cele mai sărace soluri din județul Olt, cu „pămînturi albe", cum le numesc cooperatorii din Colonești, adică
păminturi cu un agrofond de foarte slabă calitate, lanurile de
griu din soiul „Triticale", de la care s-a evaluat o producție
de peste .7 500 kg la hectar, așteaptă intrarea combinelor
le aflate actualmente în cultu
ră. dar care nu sint adaptate
pentru terenurile cu fertilitate
naturală scăzută.
Județul Olt, dovedindu-șî și
în acest sens rolul de pionierat,
va reține și în acest an întrea
ga producție de la soiul „Triti
cale” TF-2 pentru sămință, urmind să însămințeze în această
toamnă peste 10 000 hectare cu
acest nou soi. Totodată, din
producția
realizată in
acest an pe cele 1 500 de
hectare cultivate
cu soiul
„Triticale”, județul
'Olt va
livra și altor județe sămința
necesară pentru extinderea acestui soi pe alte 10 000 hecta
re din terenurile slab pro
ductive.
Prin comunele din județul Olt
pe unde am călătorit în aceste
zile ni s-a pus de mai multe ori
o intrebare la care noi încercam
să răspundem în serios, dar
care intrebare, ne-am dat seama,
era o glumă. „Nu ne puteți
ajuta să cumpărăm de undeva
niște topoare ?“ Ne uitam unul

la altul, și nu știam, cum și în
ce fel să-i ajutăm pe . acei
oameni să-și procure topoarele
de care au nevoie — înțelegind
că unitățile cooperației meș
teșugărești din județ nu pot
face față solicitărilor. Dar unul
dintre noi întreabă : „De ce vă
trebuie atitea topoare ?” „Ca
să putem tăia cocenii de po
rumb la toamnă” — ni se răs
punde, și in ochii lor se putea
citi dubla bucurie a olteanu
lui : că a făcut o glumă bună
și, apoi, că a reușit in același
timp
să-ți
comunice
ceva
foarte important. Anume că
producția de porumb a acestui
an se anunță a fi peste aștep
tări. Chiar peste așteptările
unor oameni care numai ei
știu ce au făcut pentru ca această producție să fie foarte
bună.
Ar mai trebui o ploaie bună
peste 12—14 zile. Nu se poate
ca natura să mș fie înțelegă
toare cu acești oameni care
atît de mult ajută natura să
fie mai darnică.
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------ NOUA CALITATE A VIEȚII--------

DIALOGURI ALE MUNCII Șl CREAȚIEI |
PE PLATFORMA MUNCITOREASCĂ „GRIVIȚA ROȘIE" -------- —H
Constructorul conștient al marilor
obiective economice contemporane,
cunoscător al celor mai perfecționate
mijloace de producție, al celor mai
noi realizări tehnice și științifice nu
poate fi, in condițiile societății con
temporane. românești, decît un om
capabil deopotrivă să declanșeze mari
energii, dar și să vibreze in
fața
frumuseților lumii, a capodoperelor
artei și literaturii. El nu mai poate
fi doar beneficiarul pasiv al crea
ției altora. Dimpotrivă. Accesul la
cele mai înalte trepte ale științei și
culturii, libertatea de a-și afirma co
respunzător aptitudinile și puterea
de muncă, de gindire sint realități
stabile ale societății noastre. în care
se valorifică plenar înțelepciunea și
energia colectivă, in care personali
tatea umană se bucură de nelimitate
posibilități de afirmare. „In noua
etapă a dezvoltării societății noas
tre, a societății in general, sublinia
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
în cuvintarea rostită cu prilejul îm
plinirii a 65 de ani de la făurirea
P.C.R., conștiința revoluționară a
oamenilor devine o puternică forță,
S,-ar putea spune că ea este hotăritoare pentru întreaga dezvoltare a
societății omenești și cu atît mai
mult pentru triumful socialismului
și comunismului, pentru realizarea
păcii pe planeta noastră".
Imaginea unei societăți care să dis
pună deopotrivă de capacitatea crea
tivă și constructivă, trasată cu atita
luciditate de secretarul general al
partidului, implică formarea multila
terală a constructorilor noii societăți
românești, al căror orizont științific
și cultural se va reflecta in mod co
respunzător in calitatea producției
realizate, în însăși calitatea vieții
oamenilor. întemeiată pe o nouă con
cepție asupra muncii, pe făurirea și
utilizarea unor structuri moderne, pe
înalta tehnicitate a produselor indus
triale, modelarea complexă a omului
de tip nou, cu trăsături morale dis
tincte, animat de o înaltă conștiință
civică este însăși condiția înaintării
implacabile a societății românești
spre noi orizonturi de progres și civi
lizație. „Viața, întreaga
dezvoltare
contemporană a țării nu ne permit
să încetinim ritmurile înaintării con
structive a oamenilor, indiferent de
domeniul concret al manifestării lor

— ne spunea Maria SăvesCu, secretar
tată. Căci atenția acordată creșterii
cu propaganda la Comitetul de partid
calificării, competenței, inițiativei se
al sectorului 1. în această zonă a Ca
cere îmbinată cu cea menită să nască
pitalei, in care sint concentrate citeși să consolideze o nouă concepție
va dintre marile obiective industriale
despre muncă (menirea muncii, demale țării, eficiența activității econo
mice este o realitate incontestabilă.
Cincinalul încheiat anul trecut cu
patru luni mai devreme față de pre
vederi a marcat, suplimentar, o proClubul I.U.C. „Grivița roșie" care,
ducție-marfâ in valoare de 4,2 mi
asemenea bibliotecii, a primit premiul
liarde lei. Anul acesta, pină in
1
pe țară la ultima ediție a Festiva
preajma zilei de 8 Mai, o producțielului național „Cintarea României",
marfă de 522 milioane lei puncta,
polarizează (pe lingă un larg evan
semnificativ, în primul rînd, străda
tai de cercuri politice și activități
nia unor colective fruntașe. Succesele
sportive) munca de pregătire și afir
cele mai semnificative sint legate de
mare a numeroase formații de artiști
oameni, de competența și dăruirea
amatori, dintre care nu puține încu
lor. Fiecare izbîndă este rezultatul
nunate
cu importante premii națiounui efort corelat. în spiritul acestei
realități, întreaga noastră activitate • nale. încă un argument din zecile de
mii posibile — în legătură cu faptul
— care implică de la caz la caz o
că socialismul creează atit premi
multitudine de forme, de la acțiuni
sele obiective cît și climatul înflorir.i
de larg ecou (cum ar fi „Specialiștii
libere a personalității umane,
ale
oferă soluții") la propaganda vizuală
afirmării
in
proporție de masă a
din întreprinderi și de la dezbateri
creativității,
originalității
poporului
politico-ideologice
la
organizarea
nostru, chemînd categorii din ce in
unor complexe schimburi de expe
ce mai largi la crearea și valorifi
riență — este consecvent orientată
carea cuceririlor științifico-tehnice și
spre formarea omului nou, spre dez
culturale. Cît.eva exemple : echipa de
voltarea convingerilor sale patriotice,
muzică populară a luat locul I pe țară
comuniste, a spiritului civic, a dorin
la
ultima ediție a Festivalului națioței de a contribui cu toate capaci
tățile la succesul operei de construire . nai „Cintarea României", cea de dana socialismului".
1 suri — locul al II-lea, cu grupul vocal
Succesele obținute numai în cadrul
și folk. Formația ce realizează mon
ultimei ediții a Festivalului național
taje literare a dat relief și vibrație
„Cintarea României" de cele 784 for
poeziei patriotice. Iar dacă cei peste
mații artistice sau de cele 582 cercuri
70 de animatori ai ansamblului fol
de creație tehnico-științifică și artis
cloric de la I.U.C. atestă bogăția tra
tică nu fac decit să ilustreze prindiției — interpreții de muzică ușoară
tr-unul din numeroasele exemple po
sint receptivi Ia șlagărele cele
sibile — acela al activității desfășu
rate în cadrul sectorului 1 — multi
mai noi.
lateralitatea proceselor de educație
La I.M.M.R. exemplele sint, de
socialistă, creșterea continuă a nive
asemenea, revelatoare. Pentru că
lului de cultură și civilizație. In acest
Eugenia Nedișan (sculer-matriter)
context, cultura a devenit o necesi
și Sirbu Alexandrina (lăcătuș) sint
tate socială obiectivă, un factor edusoliste vocale, Filip Maria, Ciopașiu
cativ-formativ de primă importanță.
Cum o demonstrează și realitățile
Cristian și Marin Ion, de la secția
spirituale întilnite la întreprinderea
electrice, fac parte din „temuta" și
de utilaj chimic și Ia întreprinderea
„obiectiva" brigadă artistică — după
mecanică de material rulant —
cum o caracterizau colegii lor, strundouă din întreprinderile industriale
gărițele Elena Oprișanu și Mihai
importante ale Capitalei, în care rit
Cristiana sint membre ale echipei de
murile înalte ale muncii își află un
dansuri... și, este știut că taraful de
corespondent firesc în bogăția acti
muzică populară, formația de dan
vităților culturale.
suri și grupul folcloric, ca și brigada
artistică sint formații laureate ale
Festivalului
național
„Cintarea
României".
Cercetînd activitatea în sfera arte
lor cu mai pronunțate caractere te-

Beneficiari ai democratizării culturii

Perfecționare profesională
și moral-politică
în ultimul sfert de veac, de cînd
întreprinderea „Grivița roșie" ș-a
reprofilat pe utilaj chimie și tehno
logic pentru industria chimică și pe
trochimică, istoria sa, veche de aproape nouă decenii, cu glorioase
tradiții muncitorești, a înregistrat
„capitolele" unui progres
rapid și
momentele unor salturi spectaculoa
se către noi etape ale modernizării și
dezvoltării. Expoziția muzeului I.U.C.
„Grivița roșie" conține, alături de
anii întemeierii (cele dintîi repara
ții... primul vagon... prima locomoti
vă...), o amplă cronică vie a repeta
telor evenimente mai apropiate, a
anilor din urmă atît de denși și ge
neroși în înfăptuiri — istoria recen
tă fiind strîns legată de actualitate
și „privind" energic spre viitor.
Fiecare din cele cincisprezece vi
zite
de lucru
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al partidului (înscrise in „cartea de
aur" a întreprinderii), a echivalat cu
un adevărat program de muncă și de
acțiune pentru viitor. Un program
care — dincolo de dezvoltări mate
riale — a presupus o atenție deosebi
tă față de om — „făuritorul tuturor
bogățiilor materiale și spirituale", cel
de care „depinde înaintarea cu succes
a patriei noastre pe calea societății
comuniste". Titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste", acordat pentru a doua
oară I.U.C. „Grivița roșie", ^afirmă
calitățile tuturor celor peste 5 000 de
muncitori, tehnicieni, ingineri ai co
lectivului — aducînd implicit o re
cunoaștere a succeselor dobîndite în
procesele perfecționării umane; fără
Îndoială — sub multe aspecte ; o

nitatea și rolul el formativ), un și
mai viu sentiment al răspunderii, al
cerințelor disciplinei și in primul rind
o implicare conștientă in activitate,
in procesele înnoirii și modernizării.

perfecționare profesională, dar și mo
ral-politică.
Ofensiva noului în economie solicftă activizarea la maximum a re
surselor și capacităților creatoare, a
inițiativei și inventivității oamenilor
muncii. „Adevărul este, sublinia și
ing. Bercea Victor, vicepreședinte al
comitetului sindicatului de la între
prinderea mecanică de material ru
lant, că întreaga activitate a între
prinderii nu se face cu roboți — se
face cu oameni și sintem datori să
ne preocupăm de creșterea tinerilor,
de formarea, de educația lor politică,
cetățenească, culturală. Cu alte cu
vinte, de împlinirea personalității
lor".
Vreo 15 mii de metri pătrați —
după cum măsura din ochi Chistrugâ
Adrian, inginerul-șef al acestei im
portante unități — are Imensa hală,
inima întreprinderii — acolo unde
cele două transbordoare deplasează
spectaculos vagoanele de la o fază
la alta de lucru, supunîndu-le price
perii unor lăcătuși, montatori, su
dori, topi tori, nichelatori..., adică spe
cialiștilor in cele 64 de meserii !
Pentru că, anual, fiecare din miile de
vagoane care brăzdează țara
po
posește cuminte, aici, la „verificare",
ca să nu mai vorbim că există in
„viața" lor și un moment care se
numește „reparație capitală-modqynizare".
Activitatea politică și cultural-educativă rămine și aici domeniul prin
cipalei „sudări" și „forjări" a perso
nalității umane, a creării unor
oameni reprezentativi pentru socie
tatea socialistă multilateral dezvol

matice, constatam ca o orientare pro
gramatică strinsa legătură a activită
ții amatorilor cu viața întreprinderii,
conștiința vie a misiunii educative.
Printre „oamenii Griviței” se nu
mără și membrii cineclubului I.U.C,
care au realizat o peliculă de refe
rință’cu acest titlu — scrutind chi
purile tovarășilor lor. eroi ai muncii,
comuniști angajați plenar pe „fron
tul muncii".
Dincolo de multitudinea mani
festărilor, care conferă prestigiu și
autoritate activităților culturale de la
I.U.C., am desprins și preocupări le
gate de modelarea mediului ambiant,
preocupări care, deși nu se bucură
incă de un cadru organizatoric adec
vat. există, se manifestă ca o per
manentă și atît de umană aspirație
spre frumos. Consemnăm, astfel, că,
atrași de teritoriile tăcute.ale culorii,
cițiva dintre muncitorii acestei im
portante platforme industriale (prin
tre care Biru Paul, maistru lăcătuș la
secția II, Armeanu Constantin de la
atelierul de proiectări, Mărăcinescu
Constantin și Păunescu Constantin de
la secția III cazangerie) nu se limi
tează doar la simpla activitate de
realizare a propagandei vizuale din
întreprindere, ci își încearcă imagi
nația, puterile creatoare și în dome
niul picturii. O selecție a lucrărilor
plastice ale maistrului lăcătuș Paul
Biru, aproximativ 50, a făcut de alt
fel obiectul unei expoziții deschise
în incinta uzinei. Cuvintele de apre
ciere consemnate de colegii de mun
că în „Caietul de impresii al expo
ziției" sint nu doar un indemn, ci, mai
mult, o obligație de onorat in viitor.
Organizarea mai frecventă aici, la
I.U.C., a unor expoziții de artă plas
tică, continuitatea in a organiza noi
manifestări in succesiunea celor deja
realizate in colaborare cu
Muzeul
de artă al Republicii Socialiste
România, Muzeul satului și de
artă populară sau cu Muzeul de
istorie a municipiului ar stimula cli
matul de emulație, de confruntare a
ideilor și valorilor existent aici.

O mai adîncă implicare în activitățile
educative
Echipele proprii evoluează adesea
în fața colectivului I.U.C. Deși aflat
„intramuros", clubul este totodată un
spațiu de stimulare a contactului cit
mai larg și divers cu cultura profe
sionistă. Evocăm în discuția cu direc
torul clubului, E. Mihailov, tempe
ratura înaltă a unei discuții cu tinerii
de aici despre piesa de actualitate,
la care, printre invitați, s-au aflat
artiștii Dină Cocea, Ion Lucian și dra
maturgul Theodor Mănescu. Ni se
vorbește de o altă întilnire cu Filar
monica „George Enescu", cînd Ion
Voicu, rechemat la rampă de cinci
ori, și-a mărturisit tulburarea in fața
cunoștințelor muzicale și gustului
auditoriului grivițean. Ni se sugerea
ză minutele de magie a artei in com
pania „Madrigalului". Ni se vorbește
de dialogurile cu cineaști sau de mo
mentele de poezie și schimb de idei
cu poeți, precum Al. Andrițoiu,
Nicolae Dragoș, Petre Ghelmez, Gh.
Pituț, cu prozatori ca George Bălăiță
și Ion Hobana ș.a. (în 1985 au avut
loc aici aproape douăzeci de „lan
sări de carte").
Și totuși „sint multe de făcut încă
pentru atragerea spre cultură". In
sensul creării gustului ? — il între
băm
pe tovarășul Nicolae
Duțu,
secretar adjunct al comitetului de
partid de la I.U.C. „Desigur, mi se
răspunde, dar aș zice mai ales in cel
al programării mai riguroase a tim
pului. Aceasta pentru că, uneori (și
mă gindesc mai ales la tineri. încă
insuficient implicați, după opinia mea,
in toată paleta activităților educative
și cultural-artistice), uneori deci vă-

zînd reacția acestora la fenomenele
culturii imi dau seama că nu sint
prea inițiați. Vreau să spun, cu alte
cuvinte, că, o dată „captați", atrași în
teritoriul culturii, ei reacționează
sensibil și entuziast (educația
din
școală, cea dobindită prin interme
diul mass-media, și, în general, autoeducația culturală făcîndu-se simți
tă pozitiv). Activitatea cultural-artistică este o parte componentă a mun
cii noastre, chiar economice. Trebuie
desigur să nuanțăm — adaugă el. Și
eu. Și dumneavoastră, in ceea
ce
scrieți. Să nu exprimăm și să nu cre
dem intr-un utilitarism îngust. Nu
el definește umanismul socialist. Si
gur, așa cum este omul, așa este și
producția. Dacă chipul omului e bo
gat, dimensiunile lui profunde, mo
tivele ideilor, atitudinilor, convinge
rilor, simțirii sale sint complexe ;
coardele ce trebuie să vibreze in el
țin și de viața lui morală, dar și de
specificul personalității lui, chiar de
chemarea frumosului. Sint multe de
făcut pentru ca actul de cultură să
reverbereze în interiorul omului, să-i
modeleze eul adine. Viitorul ne va
judeca in funcție de toate acestea.
Și pe noi. Și pe creatorii de artă".
O opinie care îndreptățește încre
derea că există aici toate premisele
și condițiile necesare ca viața spiri
tuală să-și spună mai consistent cuvîntul in realizarea unei noi calități
a vieții in general.

Marina PREUTU
Natalia STANCU
Smaranda OȚEANU
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Întregii lumi medicale:

Lăsati țigara!
Ofensiva propagandistică împotriva
fumatului — mai amplă, mai susținută!
Rîndurile

din

acest

serial

(vezi „Scinteia" din 29 iunie și
6 iulie a.c.), le-am inceput cu

interogația : „Iarăși despre fu
mat ?“
Da. iarăși. Pentru că nocivi
tatea fumatului este Un lucru
demonstrat. Pentru că e nece
sară dezvoltarea atitudinii deci
se. necruțătoare împotriva aces
tui rău. Pentru că o opinie de
masă împotriva acestui flagel
este în interesul sănătății oame
nilor. a tinerei generații mai
ales.
Cert este un lucru : in ulti
mele două decenii, de cind s-a
declanșat „războiul mondial îm
potriva fumatului", in lume
s-au făcut progrese deloc negli
jabile in această direcție. în
același timp, nu trebuie citusi
de puțin subestimată maladia
tabagismului — inamicul incri
minat de toți specialiștii in pro
blemele sănătății umane. Forța

de rezistentă a... țigării tine de
mulți factori, între care se de
tașează tradiția „in rele" a aces
tui obicei. La aceasta se adaugă
si exemplul nedorit dat tocmai
de unii dintre cei chemați să
combată fumatul, apoi ignoran
ta fată de consecințele pericu
loase ale fumului de țigară etc.
lată doar cîteva din motivele
care, pe ici. pe colo, mai gene
rează... replieri defetiste in fata
țigării. A apărut chiar o adevă
rată „literatură orală" cu. pre
tenții umoristice — ce-i drept,
un umor cam... afumat 1 — pe
seama ofensivei propagandistice
de combatere a tabagismului. a
urmărilor sale nefaste.
Fenomenul deci trebuie tratat
cu seriozitate. împotriva fuma
tului se cuvin mobilizate forte
din ce în ce mai puternice. în
tara noastră s-au initiat în
această privință numeroase mă
suri : sub egida Ministerului

Sănătății se desfășoară diferite
acțiuni menite să limiteze fu
matul în locurile publice, in în
treprinderi si instituții, să aver
tizeze asupra pericolului său.
— în campania antifumat —
este de părere dr. Mioara Mincu,
medic-sef al sectorului 2. direc
tor al Spitalului clinic „Dr. I.
Cantacuzino" din Capitală —
s-au obtinut unele rezultate
bune. în această direcție mai
sint insă multe de făcut pentru
ca. peste tot. combaterea fuma
tului să devină o cauză a tu
turor. Cu atît mai mult cu cît
toți — si fumători și nefumători,
de la fătul aflat in stadiul exis
tentei embrionare si nină la
omul centenar — avem numai
de cîștigat. Deci — perseverare
si iar perseverare.
Este un punct de vedere ju
dicios. „Scinteia". in anterioa
rele sale acțiuni publicistice Îm
potriva tabagismului. a găzduit
de-a lungul timpului si alte
asemenea puncte de vedere te
meinic formulate, s-au relevat
inițiativele bune la locurile de
muncă. Împotriva țigării, s-au

dinOiață
dus.i cwlttâa
eu

consemnat propuneri de larg
ecou. Cu toate acestea, se cu
vine recunoscut deschis că ofen
siva împotriva râului produs de
fumul de țigară n-a evoluat
peste tot in raport cu starea de

Cose științei și tehnicii pentru tineret din Timișoara

Teatrul muzica)
din Constanta
este cel mai tinăr dintre teatrele
noastre de operă si balet. A creat
cu toate acestea, cu sprijinul orga
nelor de partid si de stat, o tra
diție si a format un public Intr-un
oraș unde nu existase inainte o
viată muzicală. A strins in iurul
lui o mină de artiști temeinic pre
gătiți. iri maiorltatea lor tineri, cu
al căror concurs a făcut in rindurile ascultătorilor o adevărată ini
țiere muzicală prin repertoriul pe
cit de variat, tot
pe atit de con
cludent
pentru
nivelul artistic al
colectivului. Fără
îndoială, s-ar cu
veni citate inte
gral operele, ope
retele, spectaco
lele
de
balet
și
concertele
prezentate de-a lungul anilor, dar
deocamdată semnalăm doar succe
sul obținut de excelentul an
samblu de pe Litoral cu o acțiune
proiectată și realizată la proporții
remarcabile.
Acțiunea aceasta, reluată an de
an și aflată nu de mult la a
douăsprezecea ediție, este „Luna
muzicii
de
operă
și
balet",
desfășurată în cadrul Festivalului
național „Cintarea României". Spec
tacolele si concertele au fost con
cepute si In această stagiune ea
puncte de reper ale unei fastuoase
călătorii prin tara muzicii de operă
și balet: Pe lingă Donizetti. Rossini.
Verdi, Puccini, Bizet, Aclam. Ceaikovskj și Minkus. ri-au lipsit nici
compozitorii noștri. Paul Constantineșcu, cu opera O noapte furtu
noasă, si — in premieră absolută —
inspiratul balet intr-un act Balada
lui Rică de Laurențiu Profeta. pe
scenariul de Anca Tudor, după o

cunoscută poezie a lui Miron Radu
Paraschivescu.
Titlul lucrărilor, semnificative
pentru evoluția limbaiului liric al
secolului XIX și începutul secolu
lui XX. prezentate in cadrul mani
festării. ca Bărbierul din Sevilla.
Don Pasquale. Rigoletto. Traviata,
Othelo. Carmen. Boema. Madame
Butterfly si Tosca. sau Spărgătorul
de nuci. Frumoasa din pădurea
adormită. Giselle și Don Quijote,
exercită o evidentă fascinație asu

tatea de simțire a tinereții. Re
gizorii Gheorghe Bărbulescu si
Ion Drugan. pictorii scenografi
Serbau Jianu. Aurel Florea. Nicolae Drăaan si Febus Stefănescu.
maestrul de cor Boris Cobasnian.
coregrafii Oleg Danovschi si Mi
reille Savoool. impreună cu diriiorii Radu Ciorei, Mihaela Silvia
Roșea si Gheorghe Stanciu. perso
nalități înzestrate cu puterea de a
stăpini ansamblul.
si-au demon
strat. permeabilitatea la subtilitățile
genului liric. Cit
privește
artiștii
oaspeți și „Con
certul
concerte
lor" de închidere,
cu program de
arii celebre din
opere, care
au
cucerit asistența
pra publicului. El a pretuit cum se
fără ajutorul măștilor și
cos
cuvine darul colectivului, ca si al
tumației
—
ca
excepționalul
artiștilor oaspeți din tară si de
Emil Pinghireac, de la Teatrul mu
peste hotare, de a dezvălui cu o
zical din Galați, artistul de o pro
permanentă
fervoare conținutul
fundă palpitație Csaba Airizer. de
adine al muzicii cintate. Tinăra
la Opera din Timisoara, admirabi
echipă a Teatrului liric din Con
lul bariton Dan Serbac. de la Opestanta — sub indrumarea entu • ra Română din Cluj-Napoca. si ma
ziastă. competentă a cunoscutului
rea artistă a cintului Mioara Cortez
regizor Nicolae Ciubuc — care
David, de la Opera din Iași (califi
și-a
făurit
de pe
acum
un
cativele nu sint in nici un fel de
nume, are dreptul la prețuirea
circumstanță !) — au binemeritat
noastră, prin remarcabila virtuozi
prețuirea publicului.
tate cu care cintăretii folosesc Voci
Datorită interpretării încărcate
le vibrind de simțire poetică. Ar
de o emoție direct comunicată.
tiști ai cintului. ca Margareta An„Luna muzicii, de operă și balet" a
driescu. Daniela Cosmescu — un
Teatrului liric din Constanța, men
glas strălucit si o tehnică impeca
ținută intr-o permanentă tensiune
bilă. Niculina Cârstea. Emilia Ciura calității și sporind prestigiul
dea. Veronica Diaconu. Maria Domanifestărilor muzicale din cadrul
robantu. Mirela Negulescu. RomliFestivalului
național
„Cintarea
lia Radu. Gabriela Tofănel. sau ca
României", a determinat un suflu
Artemie Coiocaru. Uie Găntoiu. Ion
de generoasă recunoștință în rinTirea — si am menționat doar
dul sutelor de melomani.
citeva nume — dispun de miiloace
de expresie pregnante, de ingenui
Georqe SBARCEA

Argumentul valorii

Nivelul cunoașterii și perspectivele noului
(Urrtare din pag. I)
posibil ceea ce i se infățișa ca imposi
bil. Prin cunoaștere, a depășit cele
mai multe dintre obstacolele pe care i
le-a așezat dinainte natura și, totoda
tă, s-a autodepășit. Propria sa de
venire, propria sa perfecționare s-au
înscris ca o permanență a istoriei.
Este drept că de multe ori scepticis
mul și metafizica l-au descurajat cu
stăruința lor in Ideea limitelor cu
noașterii. Chiar Hipocrat, părintele
medicinei, exponent al gindirii avan
sate a Greciei antice, susținea că la
un moment dat omul se împotmo
lește in imperfecțiunea cunoașterii.
După mai bine de două mii de ani,
filozoful german Kant, care a elabo
rat regulile formale ale cunoașterii,
mai stăruia in credința limitării sfe
rei sale de cuprindere. Viața, istoria
au infirmat insă astfel de teze. Cu
noașterea a cucerit noi și noi terito
rii, s-a diversificat. Au apărut noi
modalități de organizare a cunoaș
terii, bazate pe cooperarea dintre
științe, pe optimizarea investigării
realității. S-a calculat că, în aceste
condiții, lumea se schimbă în numai
trei ani cit in 30 de ani la începu
tul acestui secol, in 300 de ani inainte de Newton și in 3000 de ani in
epoca de piatră. Firește, această
comparație se referă la rapiditatea
cu care se produc înnoirile. Pentru
că pe alte planuri nici un fel de com
parații nu mai sint posibile. însuși
timpul a devenit mai dens, mai Încă
pător. Pe vremea poștalionului, cînd
veștile despre evenimente mai mari
ori mai mici aveau nevoie de ci te va
săptămîni pentru a ajunge nu numai
dintr-o țară in alta, ci și dintr-o lo
calitate in alta, in cuprinsul acele
iași țări, o secundă constituia o uni

lucruri afirmată de realitate.
Este si motivul pentru care in
tr-o recentă ședință a Cumitetului Politic Executiv ai C.C. al
P.C.R. s-a indicat — din grija
maximă pentru sănătatea popu
lației — să se amplifice ofen
siva împotriva tabagismului. a
consumului de alcool. Actionind
oe mai departe in acest spirit,
este cazul să subliniem necesi
tatea revederii atente a progra
melor si măsurilor consacrate
combaterii fumatului, programe
pe care diferite instituții sani
tare. de educație, organizații de
masă si obștești au datoria să
le inițieze în continuare. Acti
vitatea propagandistică consa
crată eradicării tabagismului să
capete mai multă vitalitate, să
antreneze forțele cele mai cali
ficate. să convingă si să con
știentizeze. Este de dorit o
ofensivă de amploare, persuasi
vă. dusă cu mijloace eficiente,
in măsură să determine atitu
dini de maximă grijă fată de
starea de sănătate căreia fumul
de țigară nu-i poate aduce decit
numai rău.

Medicamentul universal împotriva
tabagismului — VOINȚA
— Există multi care spun că
nu pot să se lase de fumat.
Dv„ tovarășe conf. univ. dr.
Pompiliu Popescu, aderați la
această... formulă ?
— Cîtuși de puțin. Si
nu
numai eu, ci toți specialiștii din
lume argumentează că se poa
te „înțărca" de țigară. Mai ales
că se cunosc temeinic factorii
de risc, furnalul fiind si .el vi

Foto : S. Cristian

novat pentru proliferarea mul
tor maladii, intre care un
loc aparte il dețin bolile
cardiovasculare. Ce trebuie să
se facă in această direcție ?
Să operăm cu argumente forte.
Să arătăm si rezultatele încu
rajatoare obținute, dar să rele
văm si adevărurile crude, care
să pună pe ginduri. să determi
ne atitudini corespunzătoare.

tate de timp neglijabilă. Acum . însă,
in ăra cuceririi Cosmosului și a in
formaticii, crește neincetat valoarea
fiecărei secunde. O rachetă cosmică
străbate distanțele cu o viteză mai
mare de trei ori dec it aceea a sune
tului. Este mult, este puțin? Mult
în raport cu trecutul. Dar poate pu
țin față de viitor. Oamenii de știință
ne asigură că în secolul XXI, de care
ne mai despart numai 15 ani, se va
zbura spre stele cu o viteză de
30 000 de km pe secundă. Ceea ce' în
seamnă pă intr-o singură clipă o navă
cosmică va parcurge 30 000 de km,
deplasindu-se cu a zecea parte din
viteza luminii. Va fi mult în com
parație cu performantele de azi. Va
fi poate însă puțin față de ceea ce
este posibil. Pentru că va fi încă de
parte limita sugerată de Albert Ein
stein, celebrul autor al „teoriei re
lativității". Și nu este exclus ca în
săși această limită să fie... relativă.
Pentru că era la începutul secolului
cind Einstein a demonstrat că, în
univers, nici o deplasare nu va pu
tea' să depășească viteza luminii. Va
mai fi actuală această afirmație in
mileniul trei ?
Tabloul lumii contemporane au
tentifică actualitatea ideii subli
niate de secretarul general al
partidului nostru, potrivit căreia în
nici un domeniu nu s-a încheiat pro
cesul revoluționar al cunoașterii; nu
există realități și fenomene, legități
ale dezvoltării lumii ce nu pot fi cu
noscute, ci numai care nu sint deocam
dată cunoscute. „Iată de ce, preci
zează. tovarășul Nicolae Ceausescu,
trebuie să acționăm permanent pen
tru înțelegerea și cunoașterea a noi
și noi taine ale naturii și Universu
lui. pentru aprofundarea legităților
generale ale dezvoltării societății

conștiente fată in fată cu peri
colul tabagismului.
Adevărurile dure au. fără în
doială. un rol important și in
această ofensivă de conștienti
zare asupra consecințelor noci
vă ale fumatului. ■ Cu ani in
urmă, unul din marii noștri
scriitori se afla intr-o redacție
si asculta cu îngăduință „jela
nia" unui fumător convins care,
spunea el. nu se poate lăsa de
țigară și pace.
— Caută pe cineva să te sperie
bine, monser. i-a spus zimbind,
scriitorul.
Replica plastică. Ironică nu
mea un adevăr esențial : argu
mentul imbatabil, faptul de
monstrat științific, proba mate
rială, ca să spunem așa. repre
zintă arsenalul principal in
munca de convingere pentru re
nunțarea la țigară. Fiecare ex
punere științifică ori diafilm,
fiecare dialog al specialistului
cu robul țigării
ori
fiecare
pliant etc. să cuprindă obliga
toriu tocmai probele forte adu
nate In „dosarul fumatului",
să dezvăluie fata nu de puține
ori zguduitoare a răului, să-1
convingă pe cel in cauză de ne
cesitatea
de a se
Păzi de
acest rău.
„Leacul" care să „vindece" de
fumat s-a căutat îndelung si la
noi si pe meridianele
lumii.
Cind scriem aceste rînduri ne
reamintim o intimplare trăită
de un coleg de breaslă. Fumă
tor inveterat. atunci cind a vi
zitat o unitate sanitară din su
dul Chinei, l-a rugat De un me
dic să-i pună si lui in urechi
două „pioneze" (ace de acupunctură) pentru a se „vindeca
de fumat". I s-a îndeplinit do
rința si. la scoaterea „pioneze
lor". a exclamat bucuros :

Desen de Adrian ANDRONIC
— Acum. gata, s-a zis cu fu
matul !...
Medicul a surfs fin la această
izbucnire, completind :
— Deci v-ati hotărit să vă
lăsati de fumat ? Foarte bine.
S-ar putea să vă ajute în aceas
tă privință chiar si... pionezele.
S-ar. putea. Să nu uitați insă
nici o clină că voința dv. e hotăritoare.
Așadar : nu „pilula miracu
loasă" care să-1 salveze pe fu
mător de otrava țigării.
Nici
formula fermecată care să de
termine — ca să cităm opinia
ironică a unuia dintre oarticipanții la investigația noastră —
„in 24 de ore renunțarea tuturor
la țigară". Toate drumurile
omului-conltient că cea mai de
preț avere asa este sănătatea —
avertizat asupra pericolului ți
gării, duc, iată.
tot la actul

omenești, ale progresului uman și
să le punem la baza intregii opere
de edificare a socialismului și comu
nismului in România".
Desigur, obiectivele stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului
pentru actualul cincinal și, in per
spectivă, pină in anul 2000 implică
acțiunea a numeroși factori econo
mici, politici și sociali. De o impor
tanță majoră, in această privință, se
dovedesc a fi programele elaborate
de partid — și care au inceput deja
să fie aplicate — pentru modernizarea_ producției și organizarea științi
fică a muncii, pentru introducerea pe
scară largă, in unitățile economice,
a mecanizării, automatizării, cibernetizării și robotizării. Dar. in actuala
etapă, așa cum a reafirmat recent
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pro
gresul multilateral al țării depinde
într-o tot mai mare măsură de dez
voltarea științei, invățămintului și
culturii. în concepția secretarului
general al partidului — a cărei
esență izvorăște din cerințele vieții,
din realitățile proprii societății
noastre — pentru însuși revoluțio
narul acestei etape este definitorie
preocuparea de a-și însuși cele mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii,
ale cunoașterii umane in general,
de a invăța, de a-și afirma spiritul
creator in muncă.
Se distinge, de aici, rolul de o
deosebită importanță al științei,
invățămintului și culturii in ansam
blul factorilor care asigură edifica
rea societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintarea patriei noas
tre spre comunism. întreaga na
țiune. pentru a fi cu adevărat
revoluționară, trebuie să dobindească
un înalt nivel de civilizație, de
cultură.

de voință. Iar omul are din
plin această putere. Să notăm in
această ordine de idei opinia
prof. dr. docent Ander Zoltan,
de la Institutul medico-farmaceutic din Tîrgu Mureș, cunos
cut autor de studii si de expe
rimentare a diverse metode care
vizează abandonarea fumatului:
— Renunțarea la fumat este,
înainte de toate, o problemă
personală. Ea nu poate deveni
realitate împotriva voinței ce
lui interesat. Experiența a de
monstrat că fumătorii, atunci
cind devin constienti de perico
lul țigării, dovedesc capacita
tea de voință necesară si reu
șesc să abandoneze fumatul.
Sint mai multe metode de re
nunțare la tabagism : fie trep
tat. fie deodată. Totul depinde
de puterea de stăpinire a celui
care ia o asemenea decizie, spre
binele sănătății lui. Un rol im
portant in aceste împrejurări
trebuie să-1 aibă familia, școa
la. colectivele de muncă, me
dicul etc., care să încurajeze, să
stimuleze efortul de voință pe
care il presupune un aseme
nea act.
— Ce se poate răspunde la în
trebarea : „Bine, bine, mă las
de țigară. Dar ce pun in loc ?“
— Mișcarea în aer liber,
sportul, turismul, atîtea alte
preocupări umane care fac via
ta omului mai plină si frumoa
să. Oricum, e de preferat, să
spunem, să miroși o floare, in
plină natură, decit să pufăi din
țigara care iți și fură ani din
viată. Și mai este un lucru fără
preț pe care fumătorul il poate
pune în locul țigării — SĂNĂ
TATEA.

Elena MANTU
Iile TANĂSACHE
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România,

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Constantin Dăscălescu, a trimis o
telegramă primului ministru al Gu
vernului Republicii Tunisiene, Rachid Sfar, prin care îi adresează
calde felicitări și cele mai bune urări
de succes cu prilejul numirii sale
in această funcție. în telegramă este
exprimată convingerea că, in spiri
tul înțelegerilor convenite la cel mai
înalt nivel, cele două guverne vor
acționa împreună pentru dezvoltarea
tot mai largă a relațiilor de orietenie și colaborare dintre țările și
popoarele noastre.
(Agerpres)

Vă rog să acceptați recunoștința mea pentru amabilul mesaj de felicitare
pe care 1-ati adresat mie și poporului din Seychelles cu prilejul celei de-a
zecea aniversări a independenței noastre.
Cu cea mai înaltă considerație,

ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

de participanții la Plenara C.C. al U.T.C.
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Desfășurindu-ți lucrările intr-un moment de aleasă semnificație isto
rică, in care întregul nostru partid și popor, tînăra generație au omagiat îm
plinirea a 50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la
Brașov, in fruntea cărora v-ați aflat dumneavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, revoluționar și patriot consecvent, exemplu su
prem pentru tînăra generație a țării, ale cărui muncă neobosită și viață eroi
că s-au identificat pe deplin cu glorioasa activitate de peste șase decenii și
jumătate a Partidului Comunist Român, cu interesele vitale ale poporului,
plenara oferă prilejul de a vă adresa, incă o dată, cele mai vii mulțumiri
pentru grija și preocuparea statornică pe care le acordați formării comunis
te, multilaterale a tineretului, asigurării unor condiții minunate de pregătire,
muncă și viață pentru toți tinerii patriei.
Cu alese sentimente de profund respect și înaltă prețuire adresăm, tot
odată, tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume
mondial, respectuoase mulțumiri pentru atenția permanentă pe care o mani
festă pentru educarea tinerei generații, pentru pregătirea sa temeinică in
spiritul muncii, pentru contribuția de mare însemnătate la elaborarea și
traducerea fermă in viață a amplelor programe de dezvoltare economico-socială a țării, la înflorirea continuă a științei, invățămintului și culturii ro
mânești.
Invățind, zi de zi, din exemplul strălucit de muncă și viață al comuniști
lor, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — cel mai
iubit și respectat fiu al națiunii noastre — organizația revoluționară de tine
ret, condusă și îndrumată nemijlocit de partid, dispune de largi modalități de
acțiune in vederea formării temeinice a personalității politice, civice și mo
rale a tinărului zilelor noastre, ca un militant activ și consecvent pentru
triumful mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului.
Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că,
însuflețiți de vibrantele chemări și îndemnuri pe care le-ați adresat, cu repe
tate prilejuri, tinerei generații, nu vom precupeți nici un efort pentru în
făptuirea obiectivelor majore ale propășirii multilaterale a patriei, pentru
traducerea în viață a prevederilor Planului privind dezvoltarea agriculturii
în actualul cincinal, că vom contribui cu clanul și entuziasmul care carac
terizează generația noastră la eforturile creatoare ale întregului popor, ast
fel incit, pină în anul 1990, România socialistă să se înscrie în rindul țărilor
cu un nivel mediu de dezvoltare economică.
Vă asigurăm că, acționînd neabătut pe baza orientărilor și indicațiilor
dumneavoastră, vom face totul pentru a intensifica întreaga activitate politico-ideologică desfășurată de organele și organizațiile U.T.C. in vederea
educării tinerei generații în spiritul patriotismului revoluționar socialist, al
răspunderii și atașamentului față de popor, față de cuceririle sale revoluțio
nare, a hotărîrii de a lupta și munci fără preget pentru ridicarea necontenită
a patriei pe noi culmi de civilizație și progres.
Exprimindu-ne deplina adeziune la politica externă a partidului și sta
tului nostru, al cărei strălucit arhitect și neobosit promotor sinteți dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secretar general, vă asigurăm că acum, în
Anul Internațional al Păcii, tineretul României socialiste va acționa cu în
treaga energie pentru consolidarea unității de luptă și acțiune a forțelor
progresiste și democratice ale tinerilor de pretutindeni, în vederea promo
vării aspirațiilor de libertate, independență și progres ale popoarelor, afir
mării ferme a dreptului primordial al întregii omeniri, ai tinerei generații
la existență pașnică, lipsită de pericolul războaielor.
In aceste momente de largă emulație politică, cu adinei semnificații
pentru munca și viața națiunii noastre, ale tineretului, în numele milioane
lor de tineri ai țării, facem, cu întreaga noastră ființă, un solemn legămînt
în fața partidului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de a acționa cu hotărîre, împreună cu întregul popor, pen
tru traducerea exemplară în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al
XIII-lea al Partidului Comunist Român, pentru înflorirea necontenită a
scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

♦
Sîmbătă, 12 iulie 1986, a avut loc
plenara
Comitetului
Central al
U.T.C., care a analizat activitatea
desfășurată de organele și organiza
țiile U.T.C. pentru antrenarea tine
rilor de la sate la transpunerea
în viață a istoricelor documente adoptate de Congresul al XIII-lea al
P.C.R., a obiectivelor de dezvoltare
intensivă și modernizare a agricul
turii și sarcinile ce revin tineretului
în vederea realizării hotăririlor Con
gresului al 111-lea al consiliilor de
conducere ale unităților agricole so
cialiste, al întregii țărănimi, a orien
tărilor și indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la în
făptuirea' neabătută a noii revoluții
agrare.
De asemenea, plenara a dezbătut
activitatea desfășurată de organele și
organizațiile U.T.C. pentru educarea
patriotică, revoluționară a tineretu
lui, organizarea acțiunilor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea
patriei, cultural-educative, sportive,
turistice și de petrecere a timpului
liber al tinerilor și sarcinile ce re
vin organizațiilor de tineret pentru
înfăptuirea neabătută a Programu
lui ideologic al partidului, a orienărilor și indicațiilor tovarășului
i

*

Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele
Republicii Socialiste
România, cu privire la sporirea efi
cienței intregii munci educative de
formare comunistă a tinerei genera
ții. Totodată, a fost adoptată Hotărirea cu privire Ia organizarea și
coordonarea activității din șantierele
și taberele de muncă patriotică, ta
berele centrale și locale de instruire
și odihnă ale copiilor, elevilor, stu
denților, ale celorlalte categorii de
tineri, în perioada vacanței de vară
1986.
în cadrul plenarei a luat cuvîntul
tovarășul Nicu Ceaușescu, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C.
Participanții la plenară, într-o
atmosferă insuflețitoare. de puter
nică angajare comunistă, revoluțio
nară, dind glas sentimentelor lor de
nețărmurită dragoste și profundă
recunoștință față de cel mai iubit
fiu al poporului nostru, au adoptat o
telegramă
adresată
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul
general al partidului, președintele
Republicii Socialiste România.

Un succes al siderurgiștilor din Călărași

ELABORAREA PRIMELOR ȘARJE DE COCS
La Combinatul siderurgic din Că
lărași au fost elaborate primele
șarje de cocs la bateria nr. 1.
în telegrama adresată cu acest prilej tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de Comitetul jude
țean Călărași al P.C.R. se subliniază
că în deceniul care a trecut de la
punerea temeliei noii cetăți de oțel
de Ia Călărași, de către secretarul
general al partidului, au ifttrat
in funcțiune oțelăria electrică cu
turnare continuă, laminorul de pro

file mijlocii, uzina de reparații si
derurgice, centrala termică.
Adresindu-vă profunda
noastră
gratitudine pentru grija permanentă
ce o purtați dezvoltării multilate
rale a județului nostru, se spune in
telegramă, vă asigurăm, mult iubite
și stimate tovarășe secretar general,
că vom acționa cu. toată hotărirea
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nurilor de dezvoltare economico-socială a județului, pentru înfăptuirea
exemplară a Programului partidului
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare
a
României spre comunism. (Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM. • întilnirea amicală
de atletism dintre selecționatele de
juniori și junioare ale României și
S.U.A. s-a încheiat simbătă pe sta
dionul „1 Mai“ din Pitești cu scorul
general de 187—173 puncte în fa
voarea sportivilor români. La femi
nin au ciștigat atletele românce cu
95—62 puncte, iar la masculin —
oaspeții cu 111—92 puncte • în con
cursul internațional desfășurat la
arena Crystal Palace din Londra, pro
ba feminină de 2 000 m plat a fost
ciștigată de atleta româncă Maricica
Puică in 5’28”69/100 — cea mai bună
performanță
mondială a tuturor
timpurilor, urmată de Yvonne Muray
(Anglia) '— 5’29”58/100, Zola Budd
(Anglia) — 5'30”19/100. Aceasta a
fost a patra victorie consecutivă
obținută
de Maricica Puică în
circuitul pentru „Marele premiu al
Federației internaționale de atletism
— I.A.A.F.".
TENIS.
La
Stalowa-Pola,
în
turneul preliminar pentru competi

SUCEAVA. Secția de artă a Mu
zeului județean Suceava găzduiește
expoziția de pictură „Voronețiana",
organizată în cadrul celei de-a
Xl-a ediții a tradiționalului festival-concurs cu același nume, des
tinat membrilor Uniunii artiștilor
plastici și absolvenților institutelor
de artă plastică din țară. Expozi
ția reunește lucrări de o mare va
rietate tematică și stilistică ale
unor autori din 14 județe și din
municipiul București. (Sava Bejinariu).
GALAȚI. La cabinetul județean
pentru activitatea ideologică și politico-educativă Galați a avut loc
o sesiune de comunicări sub ge
nericul „2500 de ani de la primele

ția internațională de tenis „Cupa
Galea“ (formații de juniori), echi
pa României s-a situat pe locul
intii, obținind calificarea pentru
faza următoare a întrecerii. Selec
ționata română (Mihai Vanță, Ma
rius Comănescu, Silviu Gorgan) a
întrecut cu 4—1 reprezentativa Po
loniei și cu 5—0 pe cea a Norvegiei,
într-unul dintre cele mai spectacu
loase jocuri, Mihai Vanță l-a invins
cu 3—6, 6—1, 6—1 pe polonezul
Wojciech Jamroz.
VOLEI. în turneul internațional
de volei pentru junioare de la Jasbereni (Ungaria), echipa României
a întrecut cu scorul de 3—1 (13—15,
15—13, 15—13, 15—10) selecționata
Olandei.
CICLISM. Cea de-a 8-a etapă a
turului ciclist al Franței, SaintHilaire — Nantes (204 km), a reve
nit belgianului Eddy Plankaert in
4h 39’55” (medie orară 43,727 km),
în clasamentul general se menține
lider danezul Pedersen, urmat la 8
sec. de olandezul Van der Velde.

lupte ale populației geto-dace pen
tru libertate și independență". Au
prezentat comunicări activiști de
partid și de stat, cercetători de la
Muzeul județean de istorie și spe
cialiști în domeniul istoriei. (Ște
fan Dimitriu).
ARAD. Sub genericul ..Pași spre
lumină", la Arad s-a deschis ex
poziția de fotografii a cadrelor di
dactice din județ. Continuind o
frumoasă tradiție începută cu ani
în urmă, actuala expoziție oferă
publicului o incursiuie sugestivă
în universul cotidian și se impune
prin portrete, peisije, studii și
compoziții, care deiotă inspirație
și sensibilitate artiitică. (Tristan
Mihuța).

Sosirea în Capitală a comisarului de stat
pentru afacerile externe al Republicii Zair
Sîmbătă a sosit In Capitală comi
sarul de stat pentru afacerile exter
ne al Republicii Zair, Mandungu
Bula Nyati, care face o vizită ofi
cială în țara noastră.
Pe aeroportul Otopeni, oaspetele
a fost salutat de Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul

Afacerilor Externe, de alte persoane
oficiale.
Au
fost
prezenți
Musungayi
Nkuembe Mampuya, ambasadorul
Republicii Zair la București, membri
ai ambasadei.
(Agerpres)

Adunare festivă cu prilejul celei de-a 65-a aniversări
a victoriei Revoluției populare mongole
Cu prilejul celei de-a 65-a aniver
sări a victoriei Revoluției populare
mongole, sîmbătă a avut loc o adu
nare festivă la care au luat parte
țărani cooperatori, mecanizatori și
specialiști de la Cooperativa agrico
lă de producție Gurbănești, județul
Călărași.
Au participat loan Foriș, primsecretar al Comitetului județean Că
lărași al P.C.R., reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat,
alte persoane oficiale.
Au fost prezenți Togoociin Ghenden, ambasadorul R. P. Mongole la
București, și membri ai ambasadei.
Despre semnificația evenimentului
aniversat a vorbit Dinu Danieluc,
președintele C.A.P. Gurbănești, care
a evidențiat realizările poporului
mongol obținute, sub conducerea
Partidului
Popular
Revoluționar
Mongol, în procesul de dezvoltare
economico-socială a țării. în numele
cooperatorilor din Gurbănești au fost
adresate poporului prieten mongol
cele mai calde felicitări și urări de
noi succese in construcția socialis
mului.

în cuvîntul său, ambasadorul R. P.
Mongole la București, Togoociin
Ghenden, a evocat drumul parcurs
de poporul mongol în cei 65 de ani
de existență liberă șl independentă,
evidențiind realizările obținute Sub
conducerea Partidului Popular Re
voluționar Mongol. Referindu-se la
bunele raporturi existente între
partidele, țările și popoarele noastre,
vorbitorul a relevat caracterul rod
nic al cooperării bilaterale în reali
zarea programelor de dezvoltare economică și social-culturală a R. P.
Mongole.
In încheiere, ambasadorul a adre
sat cooperatorilor, locuitorilor comu
nei urări de noi succese in îndepli
nirea sarcinilor ce le revin în actua
lul cincinal, a hotăririlor Congresu
lui al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român.
In cadrul adunării, Cooperativei
agricole de producție Gurbănești i
s-a atribuit denumirea de „Priete
nia româno-mongolă“.
(Agerpres)

V

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 13 iulie, ora 21 — 16 iulie, ora
21. în țară : Vreme schimbătoare. Ce
rul va fi variabil, cu înnorări mai
accentuate în regiunile nordice șt în
zonele de deal și de munte, unde, pe
alocuri, vor cădea ploi, mal ales aver-

se însoțite de descărcări electrice șl
Izolat de grindină. în rest, averse izo
late. Vînt slab pină la moderat, cu In
tensificări în sud-vest și la
munte.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 8 șl 18 grade, Iar cele maxime In
tre 20 și'30 de grade, local mai ridica
te în sud-est. în București : Vreme
predominant frumoasă, cu cerul varia
bil, favorabil ploii de scurtă durată
după-amiaza. Vînt slab pină Ia mode
rat. Temperaturile minime vor oscila
între 15 și 17 grade, iar cele maxime
Intre 29 și 31 de grade.

CRONICA
*

Prin decret prezidențial :
— Tovarășul Gheorghe Pană se
eliberează din funcția de ministru
al industriei alimentare și al achi
ziționării produselor agricole ;
— Tovarășa Paula Prioteasa se
numește in funcția de ministru al
industriei alimentare și al achizițio
nării produselor agricole și se eli
berează din funcția de adjunct al
ministrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale.

tv
11,30 Telex
11.35 Lumea copiilor
12.40 Din cununa cînteculul românesc.
Muzică populară
13,00 Album duminical (parțial color)
14,45 Partidul, inima mereu tînără
a
patriei. Vocații tinere sub semnul
Epocii de Aur (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,15 Țara mea azi. Epoca Ceaușescu.
Județul Satu Mare în anul 65 al
partidului (color)
19.40 Cîntarea României. De pe marea
scenă a țării pe micul ecran (co
lor). Emisiune realizată in colabo
rare cu Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste și cu Comitetul
de cultură și educație socialistă
al județului Satu Mare
20,25 Film artistic (color). „Omul cu
acordeonul*610
11. Premieră pe țară.
Producție a studiourilor Mosfilm
21.50 Telejurnal

LUNI, 14 IULIE
Telejurnal
Orizont tehnlco-științific
Tezaur folcloric (color)
Teatru TV (color). „Avram îancu“ de Lucian Blaga. Premieră.
Adaptare pentru televiziune de
Lucia Hossu Longin. Cu : Adrian
Pintea, Gheorghe Cozorici, Corado Negreanu, Olga Tudorache, Ion
Marinescu, Petre Gheorghiu, Emil
Liptac, Cornel Vulpe, Matei Gheor
ghiu, Dan Tufaru, Ion Lemnaru,
Petre Morafru, Raluca Penu, Răzvan lonescu, Florin Zamfirescu,
Sorin Postelnicu, Vlstrian Roman,
Constantin
Ciupercescu,
Papii
Panduru, Eusebiu Ștefănescu, Ion
Anghel, Adrian Georgescu, Daniel
Tomescu, Angela Ioan,
Aurora
Leonte, Ana Ciontea, Constantin
Drăgănescu, Emil Mureșan, Mir
cea Cojan, Vasile Boghiță, Valeriu Preda,
Nicolae
Călugărița,
Gheorghe Șimonca, Vasile Muraru, Florin Tănase, Radu Sas. Re
gia artistică : Domnița Munteanu.
Prima parte
21.50 Telejurnal

20,00
20,20
20.35
20.50

ZIUA NAȚIONALA a republicii franceze
Domnului FRANCOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze

PALATUL ELYSEE
PARIS
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Franceze, am plăcerea să vă
adresez sincere felicitări și urări de prosperitate și progres pentru poporul
francez prieten.
îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colabo
rare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul
popoarelor român și francez, al păcii, înțelegerii și cooperării in Europa
și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu. a tri
mis o telegramă primului ministru
al Republicii Franceze, Jacques
Chirac, cu ocazia Zilei naționale a
acestei țări, prin care îi adresează
calde felicitări și urări de prospe

Cu toate că nu concurează cu
frumusețea vechilor ansambluri
arhitecturale ale Parisului, Piața
Bastiliei rămine poate unul din
locurile cele mai îndrăgite de lo
cuitorii capitalei franceze. Ea se
bucură de privilegiul unic de a fi
deopotrivă o răscruce a Parisului,
dar și a istoriei Franței. La 14
iulie 1789, minia poporului a dărîmat din temelii zidurile cumplitei
închisori cu același nume, simbo
lul puterii -absolutiste, schimbînd
in acest fel cursul istoriei Fran
ței și mareînd un punct de refe
rință în evoluția progresistă a omenirii. In mijlocul pieței se înalță
astăzi columna
încununată de
statuia în bronz aurit reprezentînd „geniul libertății". An de an,
la 14 iulie, cînd se aniversează ziua
națională a țării, Piața Bastiliei se
transformă intr-o vastă scenă a
dansului și exuberanței.
Evenimentele de la 1789 și cele
care le-au urmat în direcția adincirii transformărilor declanșate
de revoluția burghezo-democrată
au fost salutate cu bucurie in
țările române. Pe baricadele re
voluționarilor parizieni de la 1848
s-au aflat și Nicolae Băicescu și
alți înflăcărați patrioți români,
care au găsit in ideile generoase
ale revoluției izvor de insuflețire
și încurajare in lupta propriului
popor pentru libertate și indepen
dență națională, pentru progres
social. Străduința patrioților ro
mâni pentru înfăptuirea unității
naționale s-a bucurat de sprijinul
Franței, favorabilă recunoașterii
unirii Principatelor Române. Și
dacă o nouă generație de re
voluționari români și-a sacrificat
viața pe baricadele Comunei din
Paris, ofițeri și soldați francezi au

RĂSFOIND

ritate pentru poporul francez prie
ten. în telegramă se reafirmă încre
derea că relațiile de prietenie româno-franceze vor cunoaște o con
tinuă dezvoltare, în folosul celor
două popoare, al cauzei păcii și
colaborării internaționale.
luptat umăr la umăr cu armata
română la Mărășești, iar 25 de ani
mai tîrziu, în Rezistența franceză,
în acțiunile eroice împotriva hitlerismului, găsim încadrați nu
meroși patrioți români. O coinci
dență cu valoare de simbol o re
prezintă, fără îndoială, eliberarea
concomitentă, în zilele lui august
1944, a Bucureștiului și Parisului
de sub ocupația nazistă.
Ducînd mai departe vechile și
tradiționalele relații de -prietenie
dintre cele două popoare, clădite
pe afinitățile de limbă, cultură,
tradiții istorice, România socia
listă, promotoare consecventă a
colaborării cu toate statele, indi
ferent de orînduirea lor social-politică, acordă o atenție deosebită
relațiilor cu Franța, țară de care
ne simțim legați și prin interesele
comune ale menținerii și consoli
dării securității și păcii în Europa
și în lume. Un rol de cea mai
mare însemnătate în stimularea
. conlucrării bilaterale l-au avut
contactele Ia nivelul cel mai înalt,
documentele și înțelegerile înche
iate cu acele prilejuri concretizindu-se în extinderea și diversi
ficarea schimburilor comerciale, în
orientarea relațiilor economice spre
forme noi, moderne, cum sint
societățile mixte de producție și
comercializare,
în
amplificarea
schimburilor în domeniile științei,
agriculturii, invățămintului.
Este convingerea opiniei publice
din tara noastră că dezvoltarea in
continuare, pe multiple planuri, a
tradiționalelor
relații
românofranceze corespunde intereselor
ambelor țări și popoare, cauzei
generale a colaborării, securității
și păcii pe continentul nostru șl,
în general, în lume.

PRESA STRĂINĂ

„SPECTACLE DU MONDE"

Creșterea puternică a productivității muncii
(Urmare din pag. I)
sarcini realiste, riguros fundamentate
și, tocmai de aceea, în fiecare uni
tate economică trebuie să se acțio
neze cu perseverență și răspundere
pentru îndeplinirea lor și a prevede
rilor suplimentare stabilite prin pro
gramul pentru dezvoltarea intensivă
a economiei naționale pe perioada
1986—1990. dezbătut și adoptat re
cent de plenara C.C. al P.C.R. și de
plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și
Sociale.
De bună seamă, direcțiile in care
trebuie să se acționeze pentru spo
rirea productivității muncii sint pre
cis conturate in programele privind
perfecționarea organizării și moder
nizarea proceselor de producție,
stabilite pe ramuri, ministere, cen
trale și întreprinderi. Tocmai de
aceea, aceste programe trebuie să
stea permanent la baza activității
colectivelor din toate unitățile eco
nomice, iar măsurile prevăzute să
fie aplicate pretutindeni riguros, cu
cea mai mare exigență, astfel ca ele
să dea — in fiecare din cele două
etape și pe ans.amblul cincinalului
— rezultatele ce se scontează in do
meniul sporirii productivității mun-l
cii și in ce privește realizarea celor
lalți indicatori intensiv-calitativi, de
eficiență ai activității economice.
După Cum a relevat secretarul gene
ral al partidului la recenta plenară
a C.C. al P.C.R., experiența bună
din întreprinderile unde s-au aplicat
măsurile de organizare și perfecțio
nare a tehnologiilor arată că s-au
obținut creșteri ale productivității
muncii de 2—2,5 ori și, in unele do
menii, chiar mai mari. Esențial este
ca aceste experiențe să fie genera
lizate in cel mai scurt timp și, tot
odată, să fie înfăptuite neabătut
măsurile stabilite pe ramuri, subramuri ,și unități.
Este cit se poate de evident că
o pirghie esențială de creștere mai
accentuată a forței productive a
muncii o constituie promovarea
largă a progresului tehnic, pe aceas
tă bază urmind să se realizeze peste
50 la sută din sporul dc productivi
tate a muncii prevăzut pentru actua
lul cincinal. în acest cadru, un ac
cent deosebit se pune pe extinderea
mecanizării, automatizării și roboti
zării proceselor de producție, pe do
tarea cu mașini și utilaje de înalt
randament și modernizarea celor
existente, pe aplicarea de tehnologii
noi de fabricație. Sarcini mari in
această privință revin unităților de
cercetare științifică, inginerie tehno
logică și proiectare ; ele vor trebui
să asigure realizarea integrală și la

CARNET CULTURAL
ALBA. în orașul Cimpeni s-a
desfășurat cea de-a XVI-a ediție
a festivalului cultural-artistic „Tul
nicul moților", manifestare de tra
diție, la care participă formații de
amatori din localitate și din comu
nele de pe valea Arieșului. Ediția
din acest an a cuprins în program
o dezbatere cu tema „împliniri și
direcții de continuă înflorire a me
leagurilor moțești", vernisarea trtior
expoziții de artă plastică și creație
tehnică. în finalul manifestărilor,
in centrul orașului Cimpeni a avut

termenele stabilite a obiectivelor de
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresului
tehnic, potrivit cerințelor aplicării
măsurilor prevăzute în programele
de perfecționare a organizării și de
modernizare a proceselor de produc
ție din întreprinderi.
Tdt atit de important pentru creș
terea în ritm inalt a productivității
muncii este ca in fiecare Întreprin
dere să se asigure o organizare su
perioară, pe baze științifice, a pro
ducției și a muncii, sub toate aspec
tele : de la pregătirea temeinică a
fabricației, îmbunătățirea progra
mării producției, modernizarea și
optimizarea fluxurilor tehnologice,
pină la repartizarea judicioasă a sar
cinilor pe formațiile de lucru, folo
sirea rațională a personalului mun
citor, aproyizionarea ritmică a locu
rilor de muncă și asigurarea asis
tenței tehnice de. specialitate pe toa
te schimburile. în esență, perfecțio
narea organizării producției și a
muncii trebuie să asigure valorifi
carea cu maximă eficiență a poten
țialului tehnic și uman, în concor
danță cu cerințele concentrări) și
integrării producției, ale specializării
unităților, întăririi ordinii și disci
plinei in toate sectoarele de activi
tate. Totodată, o deosebită impor
tanță pentru creșterea mai accen
tuată a productivității muncii are
fundamentarea tehnică a normelor
de muncă, ca o cerință esențială a
utilizării integrale a capacităților
de producție, asigurindu-se punerea
permanentă de acord a acestor nor
me cu noile condiții tehnice, tehno
logice și de organizare a producției
și a muncii, precum și cu schimbă
rile ce intervin in gradul de pregă
tire a forței de muncă.
Mecanizarea, automatizarea șl ro
botizarea
proceselor de producție,
introducerea tehnologiilor moderne,
ca și perfecționarea organizării șl
normării producției și a muncii au o
mare însemnătate in creșterea pro-^
ductivității muncii, dar rolul hotăritor revine, incontestabil, oamenilor.
Fiecare unitate economică are acum
nevoie, mai mult decit in etanele
precedente, nu de muncitori și cadre
tehnice cu o specializare
îngustă
intr-un domeniu sau altui, ci de
muncitori și specialiști cu o solidă
și multilaterală pregătire tehnicoprofesională. De muncitori și spe
cialiști care să gindească și să aplice
în munca lor soluții tehnice și or
ganizatorice avansate, să fie in per
manență la curent cu tot ceea ce
este nou în știință și tehnică. Este
o condiție esențială acum, in aceas
tă etapă a edificării socialiste, de
oarece, așa cum releva recent
secretarul general al partidului,

loc un spectacol muzical-coregrafic in aer liber, la care și-au dat
concursul formații artistice din
Cimpeni, Avram Iancu,
Bistra,
Lupșa, Baia de Arieș. (Ștefan Di
ni că).
VRANCEA. în municipiul Foc
șani, manifestări culturale adecvate
au marcat finalizarea a două ac
țiuni care contribuie la sporirea
dotărilor pentru desfășurarea ac
tivității politico-educative si cultural-artistice. Astfel, in cartierul
situat în vecinătatea platformei
industriale a fost deschisă o filială
a bibliotecii județene, iar în zona
centrală a orașului a fost inaugu
rată „Casa cărții". (Dan DrăguIescu).

numai cu oameni cu o Înaltă
pregătire tehnico-profesională, cu un
înalt nivel de cultură și de conștiin
ță revoluționară se poate infâptui
revoluția tehnico-științifică in toate
domeniile, se pot realiza in bune
condiții toate planurile și programele
de dezvoltare a țării.
Societatea noastră are nevoie, în
dezvoltarea sa prezentă și viitoare,
de o înaltă productivitate a muncii
pentru a înainta mai rapid pe dru
mul progresului economic și social.
Iată de ce, în toate acțiunile care
se întreprind acum în acest domeniu
— fie că este vorba de promovarea
susținută a progresului tehnic, a me
todelor moderne de organizare a
producției și a muncii, de aplicarea
fermă a noilor reglementări legale
privind retribuirea in acord global
și direct, de întărirea ordinii și dis
ciplinei în muncă, de ridicarea pre
gătirii tehnico-profesionale — orga
nizațiile de partid din unitățile eco
nomice trebuie să manifeste un rol
activ, dinamic, mobilizind puternic
colectivele de oameni ai muncii in
aplicarea măsurilor prevăzute in
programele de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proceselor
de producție, stimulind permanent
inițiativa creatoare și întărind spiri
tul lor de răspundere în vederea
îndeplinirii integrale și depășirii
sarcinilor de plan privind creșterea
productivității muncii incă din acest
prim an al noului cincinal.
In calitatea lor de
proprietari,
producători și beneficiari a tot ceea
ce se realizează in țara noastră, oa
menii muncii sint profund interesați
să acționeze cu toate energiile lor
creatoare, cu abnegație și spirit de
răspundere revoluționar pentru spo
rirea puternică, in ritmuri susținute,
a productivității muncii, deoarece de
aceasta depinde nemijlocit, în mare
măsură, crearea premiselor econo
mice și resurselor necesare pentru
creșterea veniturilor lor din mun
că, pentru trecerea treptată, in cursul
acestui cincinal, la săptămina de lu
cru de 44—42 de ore și, in general,
pentru realizarea unei noi calități
a vieții întregului popor.
Partidul nostru a pus in fața oa
menilor muncii, a întregului popor
un obiectiv cutezător : dublarea pro
ductivității muncii pină în anul 1990.
înfăptuirea acestui obiectiv repre
zintă o condiție vitală, fundamen
tală a dezvoltării dinamice și inten
sive a economiei naționale, a creș
terii necontenite a avuției societății
noastre, a venitului național — baza
trainică și sigură a ridicării nive
lului de trai, material și spiritual,
al poporului — a mersului ferm
înainte al României spre țelurile
luminoase ale socialismului și comu
nismului.

BACAU. La casele de cultură din
orașele județului Bacău, la cămi
nele culturale, in școli și institu
ții au fost vernisate in aceste zile
mai multe expoziții itinerante, or
ganizate de complexul județean
muzeal de istorie și artă. Acesto
ra li se adaugă expoziții tempo
rare de artă plastică, deschise la
galeriile de artă din Bacău și Moinești. (Gheorghe Baltă).

SALAJ. Sub genericul „Avern
cuvîntul", s-a desfășurat la Casa
de cultură a sindicatelor din mu
nicipiul Zalău un interesant spectacol-concurs susținut de brigăzi
artistice din cadrul cooperației
meșteșugărești. (Eugen Teglaș).

Rezervele de apă ale planetei
trebuie gospodărite cu grijă
• Un studiu recent apreciază că singura soluție eficientă ți
realistă de a evita in următoarele decenii penuria de apă
este mai buna exploatare a resurselor existente ® Se reco
mandă, intre altele, limitarea risipei de apă în domeniul iri
gațiilor, reciclarea apelor industriale, definirea unor norme mai
raționale in conceperea unor instalații casnice legate de
folosirea apei
Rezervele de apă ale planetei ris
că să nu mai fie decit o amară
amintire in următorii 20 de ani, dar
penuria nu va afecta numai unele
regiuni dezmoștenite ale lumii, ci și
ansamblul țărilor occidentale. Seceta
care bintuie in prezent în Sahel sau
in Etiopia, aducind cu ea foametea
și moartea, ar putea să nu fie decit
preludiul unor catastrofe mondiale
de o amploare incă nebănuită.
Acestea sint concluziile unui stu
diu recent, efectuai de „Worldwatch
Institute", organism particular din
S.U.A., specializat in previziuni pe
termen lung in domeniul economiei,
demografiei și resurselor naturale.
Singurul mijloc de a face față aces
tei situații cel puțin dramatice il
constituie o exploatare riguroasă și
eficientă a rezervelor de apă exis
tente, se apreciază in studiu.
Apa joacă un rol din ce in ce mai
mare in lumea noastră din ce in ce
mai complexă. Puține sint sectoarele
vieții economico-sociale care să nu
fie strins legate de existenta apei.
Este drept că in paralel se dezvoltă
o adevărată tehnologie a apei, con
centrată in esență de perfecționarea
operațiunilor de captare, stocare,
epurare și distribuire. Asemenea
perfecționări ar trebui să permită
găsirea unor soluții globale la aceas
tă problemă.
Resursele mondiale de apă care
pot fi reinnoite sint strict limitate.
Datele arată că disponibilitățile de
apă variază mult de la un continent
la altul, iar faptul acesta este și mai
evident dacă încercăm să stabilim
comparații intre diferite țări ale
aceluiași continent. Astfel. Gabonul
are de 2 000 de ori mai multă apă
disponibilă pe locuitor decit Egip
tul ; Laosul de 70 de ori mai multă
decit Pakistanul ; Venezuela de
6 ori mai multă decit Argentina, iar
Norvegia de 100 dd ori mai multă
decit Ungaria.
Agricultura, datorită in special
irigațiilor, rămine cel mai mare con
sumator. In ceea ce privește indus
tria. este evident că nici unul dintre
sectoarele ei n-ar putea supraviețui
fără apă. Astfel, pentru a extrage o
tonă de petrol este nevoie de
10 metri cubi de apă ; pentru a fa
brica o tonă de fibre sintetice este
nevoie de 5 600 metri cubi ; iar o
termocentrală modernă (cu o putere
de un milion de kilowați) necesită
circa 1,4 miliarde de metri cubi
pe an.
In sfera consumului de apă, fac
torul determinant rămine totuși for
midabila explozie demografică ac
tuală (4,6 miliarde locuitori in 1983 ;
6,2 miliarde fri anul 2000). In para
lel. ridicarea . nivelului de trai al
populației, care sporește considera
bil cererea, trebuie luată in seamă
pentru a stabili previziuni precise
pe termen lung. Dacă nevoile de
apă ale omenirii au fost de 3 000
kilometri cubi în 1975 și de 4 000
kilometri cubi în 1985, se apreciază
că acestea vor ajunge la aproxima
tiv 6 000 kilometri cubi pină la sfîrșitul secolului.
La o primă cercetare, această’ ul
timă cifră poate părea liniștitoare,

deoarece se situează mult sub canti
tatea globală de apă disponibilă in
lume (14 000 kilometri cubi). Din
nefericire insă, consumul nu poate
fi comparat cu debitul fluvial glo
bal. ci numai cu partea exploatabilă
a acestui debit.
Astăzi, problema se axează In ju
rul aprecierii acestei părți exploata
bile. Intr-adevăr, din cauza puterni
celor variații anuale ale debitului
fluvial nu se poate conta decit pe
partea constantă a acestuia, puțin
peste 25 la sută din cifra amintită.
Amenajarea unui vast sistem de re
glementare, bazat in esență pe con
struirea unor rezervoare uriașe, ar
putea permite să șe ajungă la 50 la
sută, dar nu mai mult.
Inegalitatea repartizării geografice
a acestui debit fluvial, legată de
condiții geologice, climatologice și
meteorologice, contribuie la comple
xitatea problemei. De aici și dife
rente mari in sfera aprovizionării.
Astfel, Europa, unde se află circa
20 la sută din populația globului,
dispune de cele mai slabe resurse
de apă pe locuitor — numai 7 la
sută din rezervele mondiale dispo
nibile.
O serie de măsuri spectaculoase
au fost propuse in cursul ultimilor
ani. Ideea generală este de a utiliza
rezervele de apă din regiunile cu
umiditate mare, insă slab populate,
pentru a alimenta zonele mai popu
late ale planetei, fapt ce implică
realizarea unor foarte importante
lucrări de construcții civile. In po
fida extraordinarei complexități a
unor asemenea lucrări și a investi
țiilor uriașe pe care le necesită, au
fost aprobate mai multe proiecte.
Astfel, în America de Nord este
vorba de abaterea cursului fluviilor
Yukon, Froser, Peace River, Atha
basca și Columbia pentru asigurarea
irigării
zonelor de semideșert din
Canada și Statele Unite; in America
Latină au fost abătute parțial apele
fluviilor Amazon și Rio de la Plata ;
în Africa, o mare parte a apelor Congoului au fost deturnate spre lacul
Ciad, pentru irigarea unor zone din
apropierea Saharei ; in U.R.S.S., o
serie de studii prevăd deturnarea
unei părți a fluviului Obi și a ape
lor septentrionale europene spre
regiunile Caspicei, Asiei Centrale și
Kazahstanului ; studii asemănătoare
sint realizate în Australia, in Pakis
tan și in numeroase alte țări.
Unii oameni de știință se declară
totuși ostili acestui gen de interven
ții pe scară largă, ale căror conse
cințe imprevizibile s-ar putea do
vedi mai degrabă nefaste, mergind
chiar pină la modificarea climei de
pe Terra.
Dacă dăm crezare studiului reali
zat de „Worldwatch Institute" — se
scrie în „Spectacle du monde" —
singura soluție eficientă și realistă
este o mai bună exploatare a resur
selor de apă. Printre cele citeva re
comandări ale institutului, pot fiamintite limitarea risipei de apă în
domeniul irigațiilor, reciclarea ape
lor industriale, definirea unor nor
me, mai modeste în conceperea ro
binetelor, a altor instalații casnice
legate de folosirea apei.

„România, președintele Nicolae Ceausescu
promovează o politică externă
unanim stimată si prețuită"
RELATĂRI, COMENTARII, APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE
Politica externă a României, de largă colaborare
internațională, de dezvoltare pe multiple planuri a re
lațiilor cu statele socialiste, cu cele in curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, inițiativele și demersu
rile constructive ale secretarului general al partidului.

președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vizînd crearea unui cadru propice dezvoltării tuturor
popoarelor, la adăpost de pericolul nuclear, sint puse
în evidență de mijloacele de informare în masă din
diferite regiuni ale lumii.

Rol activ, prezentă constructivă
în dialogul internațional
Referindu-se la primirea de că
existentă în viața internațională și
evidențierea pericolului unui nou
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu a
secretarului federal pentru aface
război mondial provocat de conti
rile externe al R.S.F. Iugoslavia,
nuarea cursei înarmărilor, în pri
Raif Dizdarevici, agenția TANIUG
mul rind a celor nucleare, în cadrul
a subliniat că au fost evocate tra
convorbirilor de la București sint
diționalele raporturi de prietenie
relevate și de agențiâ kuweitiană
și colaborare dintre cele două
KUNA, într-o amplă relatare. Este
țări, care cunosc o evoluție pozi
subliniată hotărirea celor două țări
tivă, în spiritul înțelegerilor con
de a acționa în continuare, alături
venite la cel mai inalt nivel. Ac!e celelalte state ale lumii, pentru
genția a relevat, de asemenea, eîncetarea imediată a cursei înar
vidențierea, in cadrul primirii, a
mărilor și trecerea la măsuri con
posibilităților largi oferite de po
crete de dezarmare, în primul rînd
tențialul economic actual al celor
nucleară.
două țări vecine și prietene, pen
România și China se pronunță
tru dezvoltarea. în continuare, a
pentru încetarea imediată a cursei
conlucrării româno-iugoslave, pen
înarmărilor și pentru trecerea la
tru intensificarea cooperării în
măsuri concrete de dezarmare —
producție, precum și pe terțe
evidențiază, referindu-se la același
piețe, pentru amplificarea și di eveniment, agenția A.DiN. din R.D.
versificarea schimburilor comer
Germană. Cele două țări se pro
ciale bilaterale.
nunță pentru retragerea
tuturor
O atenție specială — relatează,
rachetelor nucleare cu rază medie
in continuare. Taniug — a fost
de acțiune din Europa și oprirea
consacrată problemelor păcii, secu
militarizării Cosmosului,- relevă
rității și colaborării in Europa,
agenția.
în Balcani și în regiunea MediPreședintele României.
Nicolae
teranei, focarelor de criză din lume,
Ceaușescu, a subliniat, cu prilejul
politicii și mișcării de nealiniere,
primirii secretarului general
al
colaborării economice internațio
Partidului Muncii din Israel, că o
nale, îndeosebi intre țările in curs
pace durabilă. și globală în Orien
de dezvoltare.
tul Mijlociu impune retragerea
Se relevă, de asemenea, că am
Israelului din teritoriile arabe ocu
plul schimb de păreri in legătură
pate în urma războiului din 1967,
cu situația din Balcani a pus din
recunoașterea dreptului poporului
nou in lumină necesitatea extin
palestinian la autodeterminare, in
derii și dinamizării colaborării bi
clusiv la crearea unui stat propriu,
laterale și multilaterale in această
independent, asigurarea existenței,
regiune — care trebuie să devină
integrității și suveranității tuturor
tot mai mult o zonă a păcii, a
bunei vecinătăți și a colaborării
multilaterale pe baza egalității in
drepturi.
România și Iugoslavia au relevat
„România — țara care luptă
necesitatea transformării Balcanilor
pentru pacea lumii" — sub acest
într-o zonă fără arme nucleare și
titlu cotidianul „JORNAL DE AN
chimice, fără baze militare străine,
GOLA" prezintă pe larg activita
a stabilirii unei largi cooperări
tea României socialiste pe arena
intre țările balcanice — eviden
internațională.
Analiza politicii ex
țiază. la rindul său, agenția CHINA
terne românești, subliniază ziarul,
NOUA, in relatarea sa despre pri
scoate in evidență o conduită dis
mirea de către președintele
tinctă ■ in relațiile
internaționale,
Nicolae Ceaușescu a secretarului
care se bucură de stima unanimă,
federal pentru afacerile externe.
iar rădăcinile acestui mod speci
R. Dizdarevici. Din teinăticâ și
fic de a se prezenta in fața lumii
concluziile prilejuite de primire, ase
găsesc in condițiile proprii ro
genția subliniază necesitatea de a se
mânești. Aceste rădăcini sint
in
acționa cu răspundere pentru opri
special de natură istorică. în ace
rea amplasării de noi rachete cu
lași timp, rădăcinile politicii exter
rază medie de acțiune în Europa,
ne a României se află în actualele
pentru eliminarea armelor nucleare
realități ale țării. Fiecare român
de pe continent și din alte regiuni
este convins că grandioasele pro
ale lumii, importanța intensificării
grame de dezvoltare economico-soeforturilor pentru a se pune capăt
cială a patriei in cursul cincinalu
conflictelor militare, disputelor in
lui 1986—1990 și in perspectivă
ternaționale și a se instaura o nouă
pină in anul 2000 nu vor putea fi
ordine
economică.
Președintele
realizate fără un climat de pace.
Nicolae Ceaușescu — evidențiază
Un rol hotărîtor în elaborarea
agenția chineză de presă — a in
politicii
externe românești . —
sistat asupra importanței mișcă
evidențiază
„Jornal de Angola"
rii de nealiniere, arătind că este
— revine președintelui
necesar să se acționeze pentru
Nicolae Ceaușescu, a cărui-putere
depășirea unor divergențe intre
de înțelegere a epocii se îmbină cu
unele țări nealiniate, pentru întă
vocația sa de a acționa întotdeau
rirea unității de acțiune a acestor
na pornind de la interesele vitale
state pe arena internațională.
ale poporului. întregul popor în
Intr-o amplă relatare cu privire
făptuiește această politică. Poporul
la convorbirile dintre tovarășul
este consultat in cadrul instituțiilor
Nicolae Ceaușescu și premierul
democratice, prin frecventele întilConsiliului de Stat al R.P. Chine
niri
cu
președintele
ze, Zhao Ziyang, agenția China
Nicolae Ceaușescu în timpul nu
Nouă informează că acestea au
meroaselor vizite de lucru în toate
acordat o importanță deosebită re
județele țării.
lațiilor bilaterale, in special în do
meniul economic. Agenția arată că,
România desfășoară amplu cola
in acest cadru, a fost exprimată
borarea și prietenia cu țările ve
hotărirea comună de a asigura o
cine, cu țările membre ale C.A.E.R.,
extindere și mai puternică coope
cu toate țările socialiste. De ase
rații și specializării in producție, pe
menea, România iși intensifică re
termen lung, inclusiv in realizarea
lațiile multilaterale cu țările din
unor mari obiective economice. Se
Balcani, cu țările nealiniate și cu
relevă că in schimbul de păreri cu
cele în curs de dezvoltare.- avînd
privire la principalele probleme in
în același timp relații complexe cu
ternaționale a fost exprimată pro
toate statele, indiferent de siste
funda îngrijorare a celor două țări
mul lor social. în prezent. Româ
față de situația gravă existentă in
nia menține relații diplomatice și
viața internațională, față de peri
economice cu peste 150 de țâri de
colul pe care il prezintă menține
pe toate continentele, subliniază
rea și continuarea cursei înarmări
ziarul.
lor, și în, primul rind a înarmări
în cele peste două decenii de
lor nucleare, amplasarea de’ noi
cind se află la conducerea tării —
arme nucleare in Europa. A fost
evidențiază
„Jornal de Angola" —
subliniată hotărirea fermă a Româ
președintele Nicolae Ceaușescu a
niei și Chinei — arată agenția —
intreprins numeroase vizite în țări
de a acționa, alături de celelalte
de pe toate continentele, a avut
țări ale lumii, pentru încetarea
întîlniri și întrevederi, în România,
imediată a cursei înarmărilor și
cu șefi de stat, de guvern și con
trecerea Ia măsuri concrete de
ducători de partid. Viata, istoria
dezarmare generală, în primul rind
demonstrează că aceste vizite și
de dezarmare nucleară, de a depune
intîlniri, declarațiile solemne și
în continuare eforturi susținute
declarațiile comune semnate, docu
pentru eliminarea din viața inter
mentele încheiate au contribuit
națională a politicii de incălcare a
fundamental la amplificarea și di
independenței și ■ suveranității na
versificarea relațiilor internaționale
ționale ale -altor state, de amestec
ale României.
in treburile lor interne, de re
Politica externă românească por
curgere la forță sau la amenința
nește de la realitățile lumii de as
rea cu forța împotriva altor țări.
tăzi — o lume suprasaturată de
A fost reliefată necesitatea im
arme. în special nucleare. în stare
perioasă a trecerii la soluționarea’
să distrugă întreaga planetă. Româ
globală a problemelor economice cu
nia are convingerea că trebuie să
care sint confruntate țările in curs
se facă totul pentru apărarea drep
de dezvoltare, inclusiv problema
turilor oamenilor, pentru ca lumea
datoriilor externe, pentru lichida
să trăiască in pace, să ducă o exis
rea subdezvoltării și instaurarea
tență liberă și demnă. România
unei noi ordini economice interna
pornește de la adevărul că pacea
ționale, a unor relații noi, înte
Constituie o problemă a cărei so
meiate pe deplina egalitate și echi
luționare
nu poate fi aminată nici
tate intre state, subliniază agenția.
măcar o clipă.
Aceasta arată in încheiere că
România și China acordă o mare
România consideră că primul pas
însemnătate
participării
țărilor
care trebuie făcut în direcția rea
mici și mijlocii, statelor nealiniate,
lizării unei păci durabile îl con
țărilor în curs de dezvoltare la
stituie lichidarea focarelor de ten-,
viața internațională, creșterii rolu
siune și conflict, elaborînd nu
lui lor in soluționarea problemelor
meroase propuneri pentru acțiuni
grave ale lumii contemporane.
concrete în acest sens, relevă zia
In
acest
cadru,
s-a
expri
rul. La sesiunea jubiliară din
mat speranța că viitoarea confe
toamna anului 1985, Adunarea Ge
rință la nivel inalt a statelor ne
nerală a O.N.U. a adoptat Apelul
aliniate din acest an va contribui
solemn — inițiat de România —
la întărirea unității și solidarității
adresat tuturor statelor aflate în
dintre aceste state, la creșterea ro
conflict pentru încetarea fără înlului lor în soluționarea proble
tîrziere a acțiunilor armate și so
melor complexe ale vieții interna
luționarea problemelor dintre ele
ționale.
pe calea tratativelor. Un alt do
cument supus de România atenției
îngrijorarea exprimată de Româ
forumului international il reprenia și China față de situația gravă

statelor din această regiune, sub
liniază, într-o altă relatare, agen
ția China Nouă.
Referindu-se Ia mesajul adresat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
participanților la întilnirea priete
nească dintre reprezentanții tinere
tului din România și tineretului
din
R.P.D.
Coreeană,
agenția
A.C.T.C. scoate în evidență apre
cierea făcută de șeful statului ro
mân că organizarea acestei întîl
niri prietenești constituie un bun
prilej pentru un larg și
rodnic
schimb de experiență și pentru
adîncirea
cunoașterii
reciproce,
pentru întărirea prieteniei și con
lucrării dintre tinerii celor două
țări in lupta pentru edificarea cu
succes a socialismului in țările lor,
pentru progres și pace în lume.
Agenția citează aprecierile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu
prinse in mesaj: „Noi prețuim în
mod deosebit relațiile bune,
de
colaborare și
solidaritate,
care
s-au statornicit și se dezvoltă trai
nic între poporul român și poporul
R.P.D. Coreene. în munca și efor
turile pentru construcția noii orînduiri, pentru afirmarea liberă și
independentă a țărilor noastre pe
calea progresului economic și so
cial. îmi face plăcere să subliniez,
și cu acest prilej, că vizitele re
ciproce. intilnirile și convorbirile
pe care le-am avut la București și
Phenian, cu prietenul meu apro
piat. tovarășul Kim Ir Sen, au dat
de fiecare dată un puternic impuls
raporturilor româno-coreene, înte
meiate trainic pe principiile depli
nei egalități, neamestecului în tre
burile interne.
respectului inde
pendenței și suveranității naționa
le, stimei și avantajului reciproc".

O {ară care luptă pentru pacea lumii
zintă angajamentul statelor mem
bre ale O.N.U. de a reglementa pe
cale politică stările de.încordare și
conflict, de a se abține de la folo
sirea forței și amenințării cu forța,
de la orice intervenție in trebu
rile interne ale altor state. Aceste
inițiative — care au întrunit prac
tic consensul tuturor statelor lu
mii — ilustrează in modul cel mai
grăitor caracțgrul conșirucțiv al po
liticii externe a României.
Securitatea europeană — subli
niază cotidianul angolez — consti
tuie o altă direcție majoră a ac
țiunilor României, care a adus con
tribuții însemnate la normalizarea
relațiilor dintre statele de pe
vechiul continent. Se cunoaște con
tribuția României la definirea con
ceptului de securitate europeană,
la stabilirea noilor principii în re
lațiile dintre statele Europei, la
crearea în Balcani a unei zone a
păcii și colaborării. în acest spi
rit
constructiv se înscrie și
Declarația-Apel a președintelui
Republicii
Socialiste
România,
Nicolae Ceaușescu, și a președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria, Todor
Jivkov, cu privire la realizarea
unei zone fără arme chimice în
Balcani.
Potrivit principiilor politicii ex
terne ,a‘ României, dezarmarea, și
in prirhul rind dezarmarea nuclea
ră. constituie mijlocul cel mai si
gur de a garanta pacea. România
apreciază că popoarele lumii aș
teaptă progrese efective pe calea
dezarmării și păcii. în acest an,
proclamat de O.N.U. Anul Inter
național al Păcii, românii pornesc
de la necesitatea ca toate state
le. toate popoarele să acționeze
stiins unite pentru realizarea unor
acorduri cară să deschidă calea spre
înfăptuirea, acestui mare deziderat
pe care îl constituie dezarmarea,
subliniază ziarul angolez.
Sub titlul „România : O dublă
aniversare", ziarul „HOROYA", din
Guineea, evidențiază că in luna
mai România a aniversat două evenimente — făurirea, in 1921, a
partidului comunist- și procesul
luptătorilor comuniști și antifasciști
de la Brașov, din 1935, in cursul
căruia s-a afirmat tînărul revolu
ționar Nicolae Ceaușescu.
Pentru poporul român — relevă
cotidianul — aceste două date de
seamă din istoria sa bogată în evenimente reprezintă un prilej
de a mobiliza energiile creatoare
ale națiunii în vederea înfăptuirii
programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, de evocare a bogatelor
tradiții de luptă ale clasei mun
citoare și ale forțelor democratice
și progresiste din România. Crea
rea partidului comunist a determi
nat o largă mobilizare a forțelor
populare și o mai,bună , organizare
a acestora in lupta pentru drepta
te. libertate și independență. Anii
care au urmat au fost marcați de
o impresionantă serie de acțiuni
și manifestații. Iar procesul poli
tic de la Brașov, departe de a atenua hotărirea înflăcărată de
luptă a partidului comunist, a în
tărit voința maselor populare,
care, in timpul celui de-al doilea
război mondial, au înfăptuit — la
23 August 1944 — revoluția de eli
berare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă.
Dinamica progresului societății
românești, așa cum poate fi ea
surprinsă in această succintă pre
zentare a activității politice și economice a țării, se realizează
printr-o conducere avlnd la teme
lie interesele vitale ale poporului,
progresul multilateral al țării.
Cotidianul evidențiază în același
timp relațiile prietenești dintre
România și Guineea, cooperarea
dintre cele două țări, care acoperă
domenii diferite, economia, cultu
ra, știința și tehnica. (Agerpres).

Convorbiri româno-sovietice privind
dezvoltarea colaborării tehnico-științifice
MOSCOVA 12
(Agerpres). —
M. Chebeleu transmite : La Mosco
va a avut loc o întilnire intre to
varășul Ion Ursu, prim-vicppreședinte al Consiliului Național pentru
Știință și Tehnologie din Republica
Socialistă România, și G. I. Marciuk,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al , U.R.S.S., președintele Co
mitetului de Stat pentru Știință și
Tehnică. în conformitate cu căle sta
bilite la intilnirea la nivel înalt din
luna mai 1986. dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mihail Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
au fost examinate stadiul și rezul
tatele colaborării tehnico-științifice
româno-sovietice și s-au convenit
modalități comune de acționare pen
tru dezvoltarea și adincirea în con
tinuare a conlucrării în acest do
meniu.
Cu acest prilej, din partea to
varășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului; președintele
Consiliului Național al Științei și
învățămintului, au fost adresate un
mesaj de salut șr. urări de succes in
activitatea de dezvoltare a științei
și tehnicii in U.R.S..S tovarășului
G. I. Marciuk.
Tovarășul G. I. Marciuk a rugat
să se transmită tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu
calde mulțumiri pentru mesaj, în
soțite de cele mai bune . urări de

sănătate și succes în importanta ac
tivitate consacrată dezvoltării știin
ței și tehnologiei in România.
în cadrul întilnirii a fost subliniată
importanța deosebită a Programului
de lungă durată privind dezvoltarea
colaborării economice și tehnicoștiințifice dintre' România și Uniu
nea Sovietică pe perioada pină in
anul 2000. semnat la 16 mai la cel
mai inalt nivel, pentru adincirea
relațiilor de colaborare pe multiple
planuri dintre cele două țări, și s-ău
convenit măsurile comune de rea
lizare a prevederilor acestui docu
ment referitoare la domeniul cola
borării tehnico-științifice.
Au fost examinate, totodată, posi
bilitățile de perfecționare continuă
a formelor de cooperare științifică si
tehnologică pentru creșterea eficien
ței acestei activități și sporirea con
tribuției la dezvoltarea cooperării
economice dintre România și U.R.S.S.
La intilnire a participat Traian
Dudaș, ■ ambasadorul României in
U.R.S.S.
. .

★
Ion Ursu

Tovarășul’
a avut, de
asemenea, întilniri cu acad. A. M.
Prohorov, directorul Institutului de
fizică generală al Academiei, cu alți
oameni de știință sovietici -și a vi
zitat-unele institute de cercetări din
Moscova, prilej cu care au fost exa
minate posibilitățile de dezvoltare a
colaborării tehnico-științifice, a con
lucrării oamenilor de știință români
și sovietici in ddmenii de interes
comun.

Protecționismul - principal obstacol in calea
dezvoltării țărilor lumii a treia
CARACAS 12 (Agerpres). — în
treaga răspundere pentru situația economică grea a țărilor Americii
Latine revine țărilor
occidentale ;
politica protecționistă a Occidentului,
reducerea artificială a prețurilor la
materiile prime de import creează
numeroase obstacole pentru țările in
curs de dezvoltare, s-a subliniat in
cadrul unui seminar organizat, din
inițiativa Sistemului Economic Latino-American, la Caracas.
Ca urmare a acestei politici a ță
rilor capitaliste, numai in perioada
1976—1980 veniturile din export ale
Americii Latine au scăzut cu 25 mi
liarde dolari. In 19<S, pierderile au
fost de 5 miliarde dolari.

ciated Press, șeful statului argenti
nian a adăugat, în context, că, la
viitoarea rundă de negocieri din
cadrul Acordului General
pentru
Tarife și Comerț (G.A.T.T.) de ia
Geneva, Argentina și celelalte țări
în curs de dezvoltare vor cere re
vizuirea preturilor materiilor prime
■pe piața mondială, pentru așezarea,
pe baze mai echitabile, a schimburi
lor comerciale internaționale.

CANBERRA. — Președintele Ar
gentinei, Raul Alfonsin, a declarat,.
la o conferință de presă la Canber
ra, că, țara sa și Australia sint con
fruntate cu probleme comerciale si
milare. fiind necesar, in consecință,
să acționeze împreună împotriva po
liticii protecționiste promovate de
Statele Unite și Europa occidentală.
După cum transmite agenția Asso

WASHINGTON — La Washington
au început negocieri intre Fondul
Monetar Internațional și guvernul
Mexicului in’legătură cu modalitățile
de acordare a unui credit de
1,5
miliarde dolari, -informează agenția
Reuter. Delegațiile șint conduse de
directorul general al F.M.I., Jacqueș
de Larosiere, și ministrul mexican
de finanțe, Gustavo Petriccioli.
Oficialități ale F.M.I., citate de aceeași agenție, apreciază că acest
credit este destinat redresării econo
miei Mexicului, condiție esențială
pentru reducerea datoriei externe a
acestei țări, care se ridică la
98
miliarde dolari.

Politica de apartheid face noi victime în R.S.A.
PRETORIA 12 (Agerpres). — Re
publica Sud-Africanâ a intrat de
sîmbătă în cea ,de-a doua lună de
cind se aplică prevederile stării de
urgență — măsură abuzivă adoptată
de autoritățile rasiste de la Preto
ria /și in urma căreia au fost ucise
146 de persoane, victime ale clima
tului de violență din țara apart
heidului.
Potrivit surselor oficiale sud-afrtcane, joi și vineri, 10 persoane de
culoare din provinciile Cap și Trans
vaal au fost împușcate de poliție,
informează agenția U.P.I.
Intr-Un reportaj consacrat situației
din R.S.A., agenția France Presse
relevă că intreaga țară se pregătește,
pentru 14 «iulie a.c., să participe la
o nouă grevă națională. • Congre
sul sindicatelor sud-africane —
COSATU, principala federație sindi
cală din R.S.A., cu 600 000 de
membri, a respins, la 12 iulie, cere
rea patronatului de a renunța la
„ziua de acțiune" la nivel național.
COSATU», și-a reafirmat cererile
privind eliberarea tuturor sindicaliș
tilor arestați in ultima lună, sista
rea oricăror măsuri de persecutare a
membrilor-sindicali și ridicarea stă
rii de urgență. Un purtător de cuvint al COSATU a declarat A.F.P.
că „gravele parțiale, Ia care iau
parte aproape 20 000 de muncitori și
care afectează numeroase mine de
diamante, aur și cărbune, nu re
prezintă decît un preludiu la marea
grevă ce se va declanșa la 14 iulie".
Pe de altă parte se ’anunță că
Nelson Mandela, liderul Congresu
lui Național African, principala or

ganizație politică a populației de
culoare din Republica Sud-Africanâ,
interzisă de autoritățile rasiste.de la
Pretoria, nu se va întîlnl „șub nici
un pretext" cu ministrul de exter
ne al Marii Britanii, Geoffrey Howe.
Această informație a fost furnizată
de soția liderului negru întemnițat,
Winnie Mandela, care a adăugat :
„Nici un conducător negru demn
de această calitate nu va avea con
vorbiri cu ministrul britanic".
După cum s-a anunțat. Geoffrey
Howe a întreprins, recent, un tur
neu in capitalele a trei state afri
cane, Zambia, Zimbabwe și Mozambic, in urma unui mandat primit
din partea țărilor C.E.E. Deoarece
premierul britanic, Margaret That
cher. continuă să nu accepte adop
tarea de sancțiuni economice inter
naționale împotriva regimului rasist
de Ia Pretoria, misiunea lui Howe
in zona Africii g.usțrale .s-a soldat
cu un eșec.
Ministrul de extern® britanic ur
mează să sosească lațsfîrșitul lunii
iii R.S.A. într-o „ultimă misiune
de bune oficii", cum 'a anunțat Fo
reign Office.

LONDRA — Congresul -Sindicate
lor Britanice (T.U.C.) a protestat pe
lingă autoritățile din Republica SudAfricană in legătură cu tinerea in
detenție a 900 muncitori de culoare
fără a fi judecați. Poliția regimului
de la Pretoria aplică regulile stării
de urgență in toate situațiile pen
tru a intimida muncitorii de culoare,
a spus secretarul general al T.U.C.,
Norman Willi.
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V Pentru ca drama de Ia Hiroshima să nu se mai repete

ț TOKIO 12 (Agerpres). — tn cai drul manifestărilor organizate in
’ Japonia pentru comemorarea victiț melor bombardamentelor atomice
i din august 1945, la Hiroshima va
1 avea loc, incepind cu data de 6
un simpozion internațional
* august,
...................
cu tema
„In căutarea păcii mon'

diale". La acest simpozion vor lua
parte, intre alții, patru laureați ai
Premiului Nobel: Desmond Tutu

V

*
*
*

Conferință internațională în problemele păcii
și colaborării în regiunea Mediteranei
TUNIS 12 (Agerpres). — La Tu
nis s-a încheiat reuniunea pregă
titoare a Conferinței partidelor și
mișcărilor progresiste din țările
mediteraneene. Delegații — infor
mează agenția Taniug — au hotă-

ATENA 12 (Agerpres). — într-o
alocuțiune rostită la Atena, primul
ministru al Greciei, Andreas Papandreu. ș-a referit la situația interna
țională și la necesitatea luptei pen
tru oprirea cursei înarmărilor. El a

SECRETARUL GENERAL AL
O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
și-a încheiat vizita oficială in R.F.
Germania, in cursul căreia a avut
convorbiri cu cancelarul Helmut
Kohl, cu ministrul afacerilor ex
terne, Hans-Dietrich Genscher, și
cii primul ministru ăl landului Renania de Nord-Westfalia, Johannes
Rau. în cursul Întrevederilor a fost
examinată, între altele, colaborarea
R.F.G. in cadrul Organizației Na
țiunilor Unite. La incheierea vizitei, președintele R.F.G., Richard
von Weizsaecker, s-a intilnit cu
Perez de Cuellar.

L_

MINISTRUL DE EXTERNE AL
NORVEGIEI, Knut Frydenlund,
s-a pronunțat pentru un mod nou
de abordare a problemelor secu
rității europene de către țările
membre ale N.A.T.O. Orientarea

ZIMBABWE
VA
PRELUNGI
STAREA DE URGENȚA cu incă
șase luni, a anunțat ministrul de
interne Zimbabwean, Enos Nkala.
Guvernul a declarat că ar dori să
suspende starea de urgență, dar,
de
date fiind încercările Africii
Sud de a destabiliza situația din
Zimbabwe, a ’ fost nevoit’să o reînnoiască la fiecare șase luni.
UN SEMINAR IBERO-AMERI
CAN pentru democratizarea invățămîntului în America Latină. Spa
nia și Portugalia va avea loc in pe
rioada 28 iulie — I august. Reu
niunea, convocată de Organizația
Statelor Americane pentru Educa
ție, Știință și Cultură (O.E.I.), se
inscrie în cadrul activităților Re
țelei ibero-americane de studii
pentru democratizarea învățămin
tului, creată în luna august anul
trecut, în Costa Rica. Participanții
urmează să dezbată o serie de pla-

*

fonduri pentru efectuarea de explozii nucleare experimentale, In
rezoluție, relevă agenția T.A.S.S..
se subliniază marele grad de pe
riculozitate pe care il prezintă
continuarea
experiențelor
nu
cleare.

*
ț
*

reafirmat că guvernul elen acțio
nează pentru dezvoltarea prieteniei
și colaborării cu toate statele bal
canice și pentru crearea unei zone
denuclearizate în Balcani.

Conflictul dintre Iran și Irak
TEHERAN 12 (Agerpres). — După
cum transmite agenția I.R.N.A.,. ar
tileria iraniană a bombardat două
platforme petroliere marine irakie
ne. cauzind distrugeri. în sectorul
Mehran. trupele iraniene au respins
încercări
ale adversarului de a
restabili controlul asupra unor înăl
țimi. cu acest prilej fiind scoși din
luptă peste o sută de militari.

BAGDAD 12 (Agerpres). — Po
trivit unui comunicat ăl Comanda
mentului suprem al armatei irakie
ne) de-a lungul întregii linii a
frontului irakiano-iranian continuă
lupte de interes local. Avioane
irakiene au efectuat in ultimele 24
de ore 90 de misiuni de luptă, bombardind trupele și tehnica de Iuțită
ale adversarului.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
BEIRUT 12 (Agerpres). — In ca
pitala Libanului după o săptăminâ
de la aplicarea măsurii de încetare a
focului in partea vestică a orașului,
unde s-au produs puternice inciden
te intre forțele milițiilor Amal și
luptători palestinieni, nu se mai în
registrează nici un fel de dueluri cu
arme automate, atmosfera fiind, in
general, calmă. După cum informea
ză agenția Taniug, 90 la sută din
punctele de comandă ale milițiilor’
au fost desființate, iar membrii acestor formațiuni de luptă dezarmați
și ,jndgpărțați din zona taberelor de
refugiate palestinieni. ,

In același timp insă, ș-au produs,
tbt in partea de vest a orașului, p
serie de explozii, care n-au provocat
victime omenești.
Pe de altă parte, se anunță Că
nave israeliene de război au blocat
toate căile de acces in porturile li
baneze Saida și Tyr și au obligat
navele ce se îndreptau spre porturile
libaneze respective șă-și schimbe
rufa — informează agenția Taniug.
Potrivit știrilor parvenite din cele
două orașe-port, întreaga coastă de
sud „a,.Libanului se află sub blocada
Israelului. ’ " ” ■
■ "'■ ’O' ' :3

Propunere privind soluționarea politică
a situației din Salvador
SAN SALVADOR 12 (Agerpres).—
Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din
Salvador a propus, intr-un comu
nicat difuzat de postul de radio
„Venceremos", formarea unui „gu
vern de consens național" în țară —
transmite agenția France Presse. Exprimînd dorința F.M.L.N. de a abor
da această problemă în cadrul unei
a treia runde de negocieri cu re
prezentanții guvernului Salvadorian
— care să aibă loc cit mai curînd
posibil —, comunicatul precizează

necesitatea de a fi reprezentate tn
guvern toate sectoarele social-politice naționale. „Noul guvern va tre
bui să aibă un caracter tranzitoriu
și să vizeze crearea cadrului nece
sar. soluționării politice globale a
stării conflictuale interne" — se
spune în comunicatul F.M.L.N. Tot
odată, în document se precizează- că
forțele insurgente salvadoriene se
pronunță pentru încetarea focului și
organizarea de alegeri libere in
țară.

ITALIA: Consultări în vederea depășirii
crizei de guvern
ROMA 12 (Agerpres). — Premierul
desemnat al Italiei, Giulio Andreotti,
iși va începe luni după-amiază con
sultările oficiale cu principalii fac
tori politici ai partidelor reprezen
tate in parlament — informează agenția ANSA, citind cercuri oficiale.
Andreotti va avea pentru început
convorbiri separate cu
delegațiile
partidelor comunist și socialist, marți

- pe scurt
CONFERINȚA. La Bagdad a avut loc Conferința extraordinară a
Comandamentului regional al Parti
dului Baas Arab Socialist din Irak.
Saddam Hussein a fost reales se
cretar general al Comandamentu
lui regional al partidului.

*

In favoarea creării unei zone dcnuclearizatc
în Balcani

GENȚIILE DE PRESA
unilaterală spre înarmări, a ară
tat el. nu mai este acceptabilă,
fiind necesară o cale care să țină
seama de interesele destinderii.

*

rit ca acest forum să fie convocat
în luna noiembrie in capitala tunisiană, urmind să-și desfășoare lu- l
crările sub deviza „Pentru pace, ’
securitate și colaborare in Mediterana“.

împotriva continuării experiențelor nucleare
WASHINGTON 12 (Agerpres). —
Consiliul municipal din Detroit a
adoptat o rezoluție prin care se
adresează membrilor celor două
camere ale Congresului S.U.A. cu
cererea de a sprijini un proiect de
lege care să oprească alocarea de

r

CONVORBIRI AUSTRIACO-UNGARE. Cancelarul federal al Aus
triei. Franz Vranitzky, a avut o în
trevedere cu Gyorgy Lazar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri
al R.P. Ungare, aflat intr-o vizită
in Austria, relatează agenția M.T.I.
Interlocutorii au evidențiat nece
sitatea adoptării urgente a unor
măsuri in domeniul dezarmării, atît
nucleare, cit și convenționale, și au
subliniat că menținerea dialogului
contribuie la întărirea încrederii.

(Republica Sud-Africană), Scan
MacBride (Irlanda), Linus Pauling
(S.U.A.) și Dorothy Hodgkin (Ma
rea Britanie). Unul din organiza
torii niponi ai acestei manifestări
a declarat că scopul ei este de a
arăta încă o dată întregii lumi
„ceea ce a făcut bomba atomică la
Hiroshima" — relatează agenția
Associated Press.

nuri și strategii operative
viitorii doi ani.

pentru

ALEGERI. Parlamentul Turciei a
adoptat o hotărire privind orga
nizarea de alegeri parțiale in luna
septembrie pentru ocuparea locu
rilor rămase vacante din diferite
motive in forul legislativ suprem
al țării. Alegerile se vor desfășu
ra in 11 circumscripții electorale,
dintre care trei se află in princi
palele orașe ale țării, Ankara, Is
tanbul și Izmir.

urmind să confere cu delegațiile re
publicană, socialist-democratică, li
berală. a stingii independente și cu
reprezentanții altor partide ș) gru
pări politice. Ultima delegai'# pe
care o va primi premierul desemnat
va fi aceea a propriului său pa i.id
— democrat-creștin. Consultările . se.
vor extinde apoi la toate grupurile
parlamentare.

gusto Pinochet au efectuat descin
deri în cartierele populare ale capitalei. supunind unui control ri
guros și perchezițiilor locuitorii, de
la 16 la 65 de ani, bănuiți că spri
jină opoziția. Deși nu se cunoaș
te numărui exact al persoanelor arestate, se crede că acesta se ri
dică la 3 000.

GUVERN. Prințul moștenitor al
Kuweitului, șeicul Saad Al-Abdullah AI-Sabah. a procedat, sîmbătă,
la formarea unui nou cabinet, in
cadrul căruia și-au menținut por- .
tofoliile vicepremierul și ministrul
afacerilor externe. Sabah Al-Ahmed Al-Jaber, ministrul petrolului
și industriei. Aii Al-Khalifa AlAthbi, și ministrul informațiilor,
Nasser Mohammad AI-Ahmed AlJaber, transmite agenția KUNA.

LA PHILADELPHIA se desfă
șoară unul din ’cele mai ample
conflicte de muncă din ultimul
timp din .Statele Unite, la care iau
parte 15 400 de salariați municipali. Cei aflațl in grevă solicită
ameliorarea condițiilor de viață
..
și
îmbunătățirea sistemului de asigu
rări sociale și a asistenței sanita
re. Practic, activitatea publică in
oraș, este paralizată.

NIVELUL DOBÎNZILOR. După
decizia Oficiului Federal de Rezer
ve de a reduce taxa de scont, ma
rile bănci americane au diminuat
la rindul lor dobinzile percepute
la împrumuturi, care se află acum la cel mai redus nivel din ul
timii opt ani. Tendința se va men
ține și in zilele următoare în sis
temul bancar american, cercurile
de afaceri, ca și economiștii Admi
nistrației fiind interesați in redu
cerea dobinzilor ca măsură cu ca
racter monetar care să stimuleze
eforturile de depășire a perioadei
de recesiune.

CONGRES. Conducerea Partidu
lui Socialist din Senegal a hotărit
desfășurarea congresului acestei
formațiuni politice de guvernămint
în zilele de 20 și 21 decembrie 1986.
Decizia a fost iuată in cadrul unei
reuniuni desfășurate la Dakar sub
Conducerea
președintelui Abdou
Diouf, care este și secretar general
al partidului.

TN CHILE SE INTENSIFICA
ACȚIUNILE REPRESIVE împotri
va persoanelor cu vederi progre
siste care se pronunță in favoarea
revenirii țării la democrație. For
țele polițienești și trupele regimu
lui militar condus de generalul Au-

REEȘALONARE. Oficialități uruguayene au semnat un acord cu
circa 100 de bănci creditoare pri
vind reeșalonarea a 1,7 miliarde
dolari din cele 4,8 miliarde dolari
cit reprezintă datoria externă
țării.
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