PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

o

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Algeriene
Democratice și Populare
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Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri, la Snagov, pe
Abdennour Bekka, ambasadorul Re-

*a.

publicii Algeriene Democratice și
Populare la București, cu ocazia în
cheierii misiunii sale în tara noastră.

Convorbirea, care a avut loc
acest prilej, s-a desfășurat
atmosferă cordială.
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Fapte ale hărniciei și abnegației muncitorești
3
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Salbă de microhidrocentrale

Se întrec minerii
Vineri, 1 august, in
— Intr-adevăr,
nu
zori de zi. Este mo
este unul obișnuit —
mentul în care ortacii • ne-a spus subinginerul
din schimbul I preiau' Adrian Anghel — pen
„din mers" comanda
tru că încheiem nu nu
puternicelor complexe
mai raportul unei zile
de excavare și trans
rodnice, ci și bilanțul
port din carierele de
celei de-a șaptea luni
lignit ale Gorjului. Ne
a anului.
aflăm pe treapta de
în luna iulie, harnicii
lucru a excavatorului
mineri de pe excava
1 400-01 din cariera
torul 1 400-01 au ex
Tismana II. o adetras suplimentar mari
vă rată ,.uzină pe șecantități de cărbune și
nile".
Ortacii
din
au excavat un volum
tura de serviciu au
record de steril. De
„dispărut" printre
altfel, ortacii lui Căldărușe au excavat și
schelele metalice ale
gigantului cu rotor.
transportat
de
la
Au rămas la scara ex
începutul anului 2,3
cavatorului doar trei
milioane metri cubi
masă minieră, din care
mineri — Adrian An
ghel. conducătorul uti
peste 1 350 000 tone
lignit, și se află acum
lajului, Constantin lonescu, adjunctul bri
pe primul loc in între
găzii. și excavatoriscerea cu celelalte echi
tul Constantin Căldă
paje din bazinul car
rușe, șeful întregului
bonifer Rovinari. Cum
echipaj. Operativ, șe
se explică aceste fru
moase
rezultate ?
trec in revistă obiș
nuitele calcule privind
— Este bine știut —
rezultatele muncii din
ne-a spus brigadierul
ziua precedentă, sta
Constantin Căldărușe
— că utilajele cu care
bilesc sarcini și răs
lucrăm dispun de mari
punderi pentru ziua de
posibilități pentru spo
lucru care a început.
rirea continuă a ex
Și, totuși, acest mo
tracției de cărbune.
ment'matinal de lucru
De aceea, am chibzuit
din ziua de 1 august
și chibzuim mereu
iiu este unul din cele
cum să le întreținem.
cum să le folosim mai
obișnuite.

bine. Am introdus în
acest sens haldarea
directă, am simplificat
mecanismul de trans
fer al circuitului de pe
cărbune pe steril și in
vers, am adoptat noi
soluții vizînd moder
nizarea tehnologiei de
extraefie cu rotor. Dar
toate astea nu sînt de
ajuns. Trebuie ca fie
care membru al bri
găzii să acționeze cu
ambifie și pasiune, cu
toată dăruirea și abne
gația. Șl eu cred că
tocmai asta am reușit
noi : să omogenizăm
echipajul, să acționăm
toți ca unul, ca o ade
vărată echipă, să cul
tivăm mindria pentru
munca de miner.
— Concret, ce vă
propuneți pentru perioada următoare ?
— Am stabilit să
efectuăm intr-un timp
cit mai scurt revizia
generală a utilajului
conducător și să ridi
căm pină la 23 August
producția
suplimen
tară la peste 100 000
tone lignit. Pe întregul
an să.extragem cel pu
țin 2 milioane tone căr
bune. (Dumitru Pru
nă,
corespondentul
„Scînteii").

Zor mare pe Valea Chiojdului,
unde lucrătorii de la Antrepriza de
construcții-montaj și reparații Bu
zău înalță trei noi microhidroceptrale. Una dintre ele, Chiojdu II, se
află în faza de finalizare. Barajul,
cu o capacitate de 50 000 metri cubi
de apă, este gata, iar conducta de
aducțiune, cu o lungime de circa doi
kilometri, se află în probe de pre
siune. Terenul accidentat a constituit
un obstacol greu, dar priceperea și
bărbăția constructorilor au învins.
La execuția acestei noi microhi
drocentrale — ne spune inginerul
Costică Grigore, directorul Antre
prizei de construcții-montaj și re
parații — am adoptat un sistem de
alimentare cu apă care permite
funcționarea unei turbine chiar in
condiții de secetă. Printr-o mobi
lizare exemplară, ne-am angajat s-o
punem în funcțiune în cinstea ma
rii noastre sărbători naționale de la
23 August, cu aproape trei luni mai
devreme decît termenul planificat.
Acest angajament asumat în între
cerea socialistă este „semnat" prin
susținute fapte de muncă de toți con
structorii de la Chiojdu II, între
care fruntașii de la panoul de
onoare Dumitru Drăgulin, Gheor
ghe Nicolae, Dumitru Preda, Va
lerin Pîrlea, Gheorghe Șelaru.
Și la microcentrala Chiojdu I sta
diul de excuție este avansat și se
acționează în ritm intens la montarea agregatelor energetice, astfel
încît să fie dată in funcțiune cu
șase luni mai devreme. De aseme
nea, la hidrocentrala Chiojdu III se
lucrează la conducta de aducțiune.
Trei microhidrocentrale dintr-o în
treagă salbă, care va pune în valoare

Relația dintre profilul de producție
II
și situația economică
a fiecărei unități
Cu un an de zile în urmă, la Holboca a avut loc o analiză făcută
de secretariatul Comitetului județean de partid lași a activității desfășurate de colectivul Asociației economice de creșterea și ingrășarea tine
retului taurin, analiză în cadrul căreia au fost stabilite măsuri ce aveau
drept scop înlăturarea unor serioase neajunsuri din activitatea acestei uni
răți zootehnice. De curînd, la un an de la amintita analiză, secretariatul
comitetului județean de partid s-a întrunit din nou la Holboca. Dar de
data asta n-a mai avut loc o analiză globală, ci au fost ascultate ra
poarte precise la fiecare punct din cele trecute la analiza anterioară:
Ce s-a făcut? Ce nu s-a făcut? De ce nu s-a făcut, dacă nu «-a făcut?

Semnificația „cimpurilor
tehnologice" ale cercetătorilor
Am aflat aproape întîmplător un
fapt care este semnificativ pen
tru setea, se poate spune, de cunoaștere a tot ce este bun, pentru
aplicarea experienței care s-a dovedit a fi folositoare, de oriunde ar
veni ea aproape că nu există ingi
ner agronom din agricultura județu
lui Iași care să nu fi fost în vizită
la stațiunea de cercetări din Perieni,
județul Vaslui. Se înțelege, nu în vi
zită turistică, ci de studiu, pentru
că județul Iași, unde peste 70 la
sută din terenurile agricole sjnt si
tuate pe pantă, este foarte interesat
de experiența de la Perieni.
Ni se pare deci că una dintre latu
rile cele mai interesante din activi
tatea comitetului județean de partid
și a organizațiilor de partid din
agricultură o constituie tocmai preo
cuparea pentru aplicarea la condiții
le județului Iași și la condițiile fie
cărei unități a tot ce se află mai bun
ca experiență de organizare, tehno
logii de cultivare a pămîntului și de
creștere a animalelor, modalități de
cointeresare.
Pornind de la cerința adaptării
programelor naționale de dezvoltare
a agriculturii la condițiile specifice
județului Iași, la resursele reale din
această zonă, biroul comitetului ju
dețean de partid a făcut apel la cele
mai competente cadre din domeniul
învățămîntului și cercetării agricole,
practic la toate cadrele din acest
domeniu, de a ajuta unitățile agri
cole nu numai cu recomandări, ci
printr-o participare directă la acti
vitatea de producție din unități.
Astfel, fiecărui cadru dih învățămint sau din cercetare i s-a repar-

tizat o suprafață de 100 hectare (un
fel de cîmp tehnologic) pe care să
le cultive cu diferite plante în con
dițiile date ale unității. Important
este — s-a gîndit atunci și s-a gîndit bine — numai și nu în pri
mul rind producția ce se obține de

în jude(ul Iași:
O EXPERIENȚĂ
CARE POATE FI
ȘI TREBUIE EXTINSĂ
pe respectiva suprafață, ci faptul că
tehnologiile, metodele agrotehnice
aplicate acolo și care s-au dovedit a
fi bune au fost sau vor fi treptat
extinse pe întreaga suprafață a uni
tății. Fapt este ,că la această dată, în
județ, nu există
unitate agricolă
care să nu aibă asemenea cimpuri
tehnologice in care profesorii de la
facultate sau cercetătorii fac de
monstrații practice de ceea ce în
seamnă agricultură intensivă, efi
cientă. Dar integrarea științei agri
cole cu producția se realizează nu
numai prin implicarea directă a cer
cetătorilor în activitatea practică, ci
și invers. Astfel, așa cum directorii
stațiunilor de cercetare agricolă fac
parte din biroul executiv al direc
ției agricole, inginerii-șefi ai consi
liilor agroindustriale sînt, la rindul
lor, membri ai consiliului științific
al stațiunii din zona respectivă. Nu
este vorba doar de o simplă repre
zentare, ci de o participare directă,
de implicarea celor mai calificate
cadre la soluționarea problemelor
care condiționează progresul agri
culturii din zona respectivă.

înainte de toate — sporirea
fertilității pămîntului
Cum ? Exact prin metodele pe
care le recomandă știința agricolă.
Adică prin aplicarea unor lucrări
complexe de îmbunătățiri funciare,
dar și prin acele metode tradiționale
de fertilizare organică prin care ță
ranul simplu s-a străduit și a reușit
în timp să-i sporească rodnicia. Nu
mai în cincinalul
trecut au fost
transportate peste 9 milioane tone
îngrășăminte organice pentru hrana
pămintului. Alte aproape 2 milioa
ne tone urmează să fie administrate
în acest an. Nu insistăm asupra unor
lucruri îndeobște cunoscute, deși
celor cunoscute II s-au adus rectifi
cări, ci vom sublinia doar faptul că
scopul acestor acțiuni a fost acela
de a păstra și îmbogăți continuu
humusul în sol. Ca rezultat al aces
tor măsuri, ponderea solurilor cu
aciditate puternică a scăzut aproa
pe de trei ori față de perioada
îmbogățindu-se în mod
1971—1975, ........................
aprovizionarea
cu
Corespunzător
fosfor și potasiu. Pornindu-se de la
aceste realizări. Programul de creștere a fertilității solurilor pe perioada 1986—1990 prevede executarea în fiecare an a unor lucrări de
afinare în profunzime pe o suprafa
ță de 43 000 hectare, astfel încît să
se revină c.u această lucrare pe ace
lași teren o dată Ia 4 ani, precum și
aplicarea de amendamente în vede
rea ameliorării solurilor podzolice
sau sărăturate pe o suprafață de cel
puțin 24 000 hectare.
Se cuvine subliniat mai ales mo
dul în care a fost conceput progra
mul de îmbunătățiri funciare. Pen
tru a asigura o unitate de gindire și
acțiune in realizarea unor lucrări de
o asemenea complexitate, cu mai
mulți ani în urmă a fost constitui
tă comisia tehnică a județului pen
tru problemele fondului funciar, care
reunește toți factorii de răspundere
In acest domeniu. Această comisie
are sarcina de a armoniza și etapiza

Florea CEAUȘESCU
Iosif POP
(Continuare în pag. a III-a)

potențialul hidroenergetic al apelor
din Munții Buzăului. (Stelian Chiper).
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Utilaje livrate in avans
Ne aflăm intr-o secție de la între
prinderea de piese de schimb și uti
laje pentru industria chimică Satu
Mare, unitate distinsă cu „Ordinul
Muncii" clasa I pentru rezultatele ob
ținute în întrecerea socialistă în anul
trecut. Ca întotdeauna, în preajma
„lansării" unei noi premiere tehnice,
secția cunoaște o animație deosebită.
— De data aceasta — ne spune
maistrul Gheorghe Bota — colecti
vul nostru pregătește expedierea
spre Combinatul chimic Giurgiu a
unui prim lot de solidificatoare pen
tru granularea pastei de pigmenți.
Satisfacția noastră, generată de această nouă izbindă tehnică, este
dublată de aceea că putem raporta
realizarea în cinstea zilei de 23 Au
gust a unui număr de opt solidifi
catoare cerute de beneficiar cu peste
100 zile mai devreme. Așa înțe
legem noi să ne onorăm angajamen
tul muncitoresc pe care ni l-am luat
față de secretarul general al parti
dului cu prilejul recentei vizite de
lucru efectuate în întreprinderea
noastră, cînd ne-a cerut să realizăm
utilaje tot . mai multe și de înalte
performanțe pentru înzestrarea teh
nică a industriei chimice și reducerea
importurilor.
Și încă o cifră care vorbește de la
sine despre hărnicia și priceperea
colectivului de aici : de la începutul
anului și pînă acum, gradul de înnoi
re și modernizare a producției a
ajuns Ia circa 30 la sută, ceea ce reprezintă, practic, atingerea nivelului
prevăzut pentru întregul an. (Octav
Grumeza).

Zilnic, tot mal mult oțel țării I
Acesta este angajamentul oțelarilor din cadrul Combinatului
siderurgic Reșița (n cinstea
apropiatei sărbători naționale
de la 23 August
Foto •

Eugen Dichiseanu

Modern și funcțional — atribute ale noii arhitecturi a municipiului Pitești

Forța spiritului tînâr
Șoseaua se curbea
ză și urcă încet, înșurubîndu-se in lumi
na dimineții. Ca de pe
un promontoriu in
cendiat de soare pri
virea cuprinde totul
în jur : cartierul alb
— Crîngașii — cu in
florescențele lui fine
de blocuri, noua plat
formă a întreprinderii
„Semănătoarea",
si
lueta Podului Grant,
pe sub care trenurile
par apele metalice ale
unui fluviu. Din șo
sea drumul de șan
tier se desprinde și
coboară brusc. După
cîteva sute de metri
am senzația că mă
aflu în conul unui
vulcan în plină erup
ție. Fundalul urban
înconjurător a dispă
rut și privirea se
simte captivă într-o
alveolă
uriașă.
pe
fundul căreia pămîntul răvășit pare o
masă de lavă care
fierbe. Pe măsură ce
înaintez paralel
cu
peretele înalt al aces
tei gropi geologice,
ochiul începe să se
acomodeze cu propor
țiile impresionante ale
peisajului, distingînd
un sens și o armonie
a mișcării. Basculan
te, buldozere, excava
toare, macarale, compactoare, dragline și
alte mijloace
grele
lucrează aici fără în
trerupere,
realizînd,
pas cu pas, cuva vi
itorului lac. obiectiv
important în cadrul
vastului proiect de
amenajare complexă
a Dîmboviței.
într-adevăr. nu pes
te multă vreme harta acestei zone
de
nord-vest a Capitalei
va trebui modificată.
Un nou lac, Lacul
Morii, cu o suprafață
do 220 hectare și un
volum de apă de 17,5
milioane metri cubi
se va adăuga salbei
de lacuri bucureștene,
răsfrîngînd în jur res
pirația pură și refle^xele oglinzii sale de

apă. Pornind de aici,
o Dîmbovița nouă, cu
apă limpede, va străbate orașul, perfect
regularizată,
alunecînd într-o albie de
verdeață și beton, un
plămîn acvatic în luciul căruia orașul se
va răsfrînge ireal, ca
o cetate întinerită, ieșită
din
adîncuri.
Dîmbovița e, așadar, o
apă la ordinea zilei.
De Ia Ciurel la Vitan, pe o lungime de
10 kilometri, un im
presionant șantier
pune în operă un
proiect de o comple
xitate neobișnuită, cu
numeroase puncte de
lucru care au consti
tuit -și constituie ve
ritabile
„probe de
foc" pentru construc
tori.
într-o latură a cuvei., lacului, e clădire
mică; albă, cu o ar
hitectură neobișnuită
— etajul superior, cu
geamuri mari, pano
ramice- amintește vag
de turnul de obser
vație al unui mic ae
roport — punctează
pămîntul
negru-roșcat, răscolit de ex
cavatoare și buldoze
re. Cîndva se afla
aici o stație de încer
cări în domeniul îm
bunătățirilor funcia
re, care folosea apa
din albia veche a
Dîmboviței. Din sep
tembrie 1985 a fost
instalat aici comandamentul Șantierului
Național al Tineretului de la Amenajarea
Complexă a Rîului
Dîmbovița, denumire
pe care am transcris-o
exact de pe mica plă
cuță aflată la intrare,
așteptînd sosirea comandantului
șantierului,. aflat undeva
în
zona
barajului,
împreună
cu
alți
membri ai comandamentului. Profit de
cele cîteva clipe de
răgaz și-mi rotesc pri
virile prin încăpere. E
un birou tipic de șan
tier, cu planșe și schi

țe, cu grafice și tabele, cu dosare așezate
într-o ordine grăbită,
semn că aici e doar
un punct de trecere,
un spațiu care se ani
mă arareori, doar în
timpul acelor ședințe
operative, grăbite, des
fășurate cu ochii pe
ceas, pentru că aici pe
șantier clipele au cu
adevărat valoare doar
în frontul de lucru,
unde contează fiecare
metru cub de beton
turnat, fiecare cupă
de pămînt excavat și
încorporat in arhitec
tura uriașă a digului.
Singura legătură cu
exteriorul in aceste
clipe de muncă contra-cronometru
sînt
telefonul și tînăra din
anticameră, care no
tează grăbită infor
mațiile primite. Cei
lalți, membrii coman
damentului, sînt răspîndiți, așa cum spu
neam, în tot șantierul,
pe întinderea răscolită
de pneurile basculan
telor și de ghearele de
metal ale excavatoa
relor, lingă pereții
înalți ai digului sau ai
barajului, care înain
tează inchizînd peri
metrul viitorului lac
ca intr-un clește.
După cîteva clipe
pătrunde în încăpere
un bărbat tînăr, spă
tos, de înălțime mij
locie, cu o voce de
bas, în care disting adesea inflexiuni cati
felate. Am senzația că
ne-am mai văzut un
deva, că ne cunoaștem
de multă vreme și
memoria mea face un
efort serios ca să-și
amintească. Amelian
Filat,
comandantul
șantierului, tace cîte
va clipe, apoi, bănuind
parcă încurcătura în
care mă aflu, îmi spu
ne că ne-am cunoscut
tot pe un șantier, cel

Mircea Florin
SANDRU
(Continuare
în pag. a V-a)

„Jurnal de călătorie" pe apele fluviale
S-au publicat, nu o dată, în paginile ziarului articole și anchete des
pre condițiile de călătorie cu diverse mijloace de transport în comun,
cu autobuzul sau tramvaiul, cu metroul sau cu trenul. Dar. cu vaporul ?
Cum se călătorește cu navele noastre fluviale ? Iată subiectul consem
nărilor de mai jos.
...Navele de pasageri sînt albe,
marinarii se îmbracă în alb, poate
și pentru că vaporul se asociază cu
noțiunile de ordine și curățenie exemplare. Este o frumoasă tradiție,
pe care navele noastre fluviale de
călători o continuă și o păstrează,
oferind călătorilor condiții tot mai
bune, pe măsura modernizării con
strucțiilor navale din țara noastră,
a dotării flotei cu noi și frumoase
vapoare, grațioase lebede plutind pe
valuri și legînd între ele localități,
județe, așezări.
Premisele unei călătorii agreabile.
Ne aflăm la Tulcea, în moderna
gară fluvială. Ca ambianță, viitorii
pasageri au la dispoziție o sală de
așteptare spațioasă, elegant mobila
tă cu banchete, fotolii și măsuțe. In
hol — un bufet ce oferă gustări și
răcoritoare, un punct de difuzare a
presei, un ghișeu de informații, pa
nouri cu orarul vapoarelor. Aici se
află casele de bilete, suficiente pen
tru a nu se crea „crize" de timp
celor grăbiți. Pe chei — bănci,
straturi de flori și arbuști ce „pro
duc" binevenite pete de umbră.
Navele trase la țărm, pregătite
spre a pleca în cursă, vădesc aceeași
grijă pentru confort și curățenie.
Urcăm la bordul vasului „Mureș",
ce urma să ridice ancora spre brațul
Sf. Gheorghe. Ca și altele pe care
le-am vizitat, totul strălucește — și
la propriu I — de curățenie : puntea,
răcoroasă, culoarele de acces și scă
rile decorate cu frumoase și sugesti
ve panouri, din lemn cu intarsii,
inspirate din bogatul nostru folclor,
din istoria țării ; saloanele — con
fortabile, cu scaune tapisate, unele
acoperite cu huse înflorate ; la fe

restre, perdele transparente și dra
perii care să filtreze razele soarelui.
Dar despre condițiile de călătorie
cu vaporul nu-ți poți face o părere
decît... călătorind cu vaporul. Am
cumpărat, deci, bilete pentru prima
cursă ce se anunța — aceea de Su-

CONDUITA CIVICĂ
DE FIECARE ZI
lina — unde urma să plece nava
„Vrancea", jf.e 600 de locuri. îmbar
carea se face ordonat, pe mășura
controlului biletelor de călătorie.
Privind de sus, de pe punte, puteai
ghici lesne și scopul călătoriei su
telor de pasageri : cei cu cortul,
cu ambarcațiuni pliante și undița in
rucsac nu puteau fi decît pescari
amatori ; apoi mulți turiști, iubitori
ai naturii din mirifica Deltă ; în
sfîrșit, numeroși locuitori ai acelor
așezări, care au ca principală cale
de comunicație Dunărea. O lume
diversă, comprimată
pe această
„insulă" cu motor care, cu punctua
litate, fix la 13,30, după obișnuitul
sunet al sirenei, pornea spre văr
sarea fluviului în mare.
Vasul a plecat, dar spiritul civic
rămine la țărm... Luați de „val",
intrăm mai întîi în bar — locul ce
atrage o mulțime de călători dornici
să ia o gustare, o prăjitură, un suc
sau o bere. O atracție citeodată
chiar... prea puternică, întrucît, în
loc să se după cum e normal,
Intii la casa de bilete, unii intrau

direct „la o bere" și trebuia să li
se atragă atenția, prin difuzoare, că
au „uitat" să-și achite costul călă
toriei.
Acostăm pe rînd la „Partizanul",
Maliuc, Gorgova, Crișan. Cu punc
tualitate, la ora fixată, ajungem
la capătul călătoriei — Sulina. La
debarcare vizităm, din nou, vasul,
(înainte de plecare, la Tulcea, arăta
perfect, curat, toate erau in ordi
ne) ; după 3—4 ore de călătorie, nu
mai rămăsese aproape nimic din acest.e aspecte. „Ne trebuie cel puțin
două ore de muncă să restabilim
ordinea, ne spune comandantul va
sului, Grigore Boată. Avem o navă
confortabilă, pe care ne străduim să
o întreținem astfel incit fiecare că
lătorie să fie o plăcere pentru pa
sageri. Din păcate însă, unii călă
tori, prin comportamentul lor neci
vilizat, anulează o bună parte a
efortului, tulbură bucuria celor ve
ni ți să admire natura, încarcă de
vizul reparațiilor".
Este și opinia celor mai mulți
dintre pasageri. Dintr-un grup de
petroliști de la schela Moreni, împă
timiți ai vacanțelor în Deltă, mais
trul Ion Nișulescu (căpitanul șibucătarul expediției) ne spune că
de 16 ani își petrece o parte din
vacanță la Crișan. „Condițiile de
călătorie sînt mult îmbunătățite,
confortul, de asemenea. Dar nu toți
le prețuiesc. Unii confundă nava cu
o circiumă plutitoare, deși este in
terzis consumul de băuturi alcoolice
la bord. Se îmbarcă „cu chef" și
nu se sfiesc să scoată sticlele pe
masă și să-și_. continue „petrecerea",
de cele mai multe ori zgomotoasă,
sau discuțiile în termeni deloc a-

Rodica SERBAN
Neculai AMIHUIESEI
corespondentul „Scînteii"
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Cristian

Arta populară
-izvor nesecat
de cultură
Vitalitatea artei noastre populare
este o realitate care nu mai trebuie
demonstrată. în largi domenii ale
creației, aceasta își face simțită
prezența prin opere nemuritoare,
larg reprezentate în Festivalul na
țional „Cîntarea României", in su
tele de muzee etnografice, în viața
cotidiană a localităților țării, cu
deosebire la sate. Prin acestea avem
imaginea largii sale prezențe încît
unele îndoieli iscate pe alocuri sînt
contrazise de realitate. La menți
nerea în actualitate și afirmarea
artei populare contribuie, totodată,
și cercetarea științifică, de-a lun
gul timpului ; ea a stabilit repere
durabile de înțelegere și conservare
a artei populare.
De mulți ani citesc lucrări refe
ritoare la arta populară, in gene
ral, și la arta populară româneas
că, in special. înaintea acestor lec
turi, am aprofundat studiul folclo
rului românesc și al lucrărilor de
folcloristică literară. Evoluția pre
ocupărilor mele in aceste domenii
strins înrudite între ele a început
cu înclinarea produsă de texte
(versuri și proză), ceea ce apoi s-a
materializat într-un curs litografiat.
Studiul folclorului literar s-a intro
dus oficial, ca un curs, în programa
analitică, a facultăților de filologie,
in anul școlar 1951—1952. De la
texte folclorice am trecut la obiec
te etnografice, la etnografie și apoi
la etnologie. Stimulentele pentru
aprecierea obiectelor etnografice au
fost multe : vizitarea expozițiilor
de artizanat, filmele documentare
etnologice, cercetarea tîrgurilor și
magazinelor comefciale cu obiecte
de artă populară ș.a. Mărturisesc
că aceste acțiuni porneau din ini
mă, dintr-un sentiment de afecțiu
ne pentru „frumosul artei rustice",
moștenit din familie, mereu ali
mentat în regiunea natală, Musce
lul, recunoscută pentru păstrarea
atit de vie și expresivă a tradiții
lor populare. Aprecierea obiectelor
etnografice era limitată la expresii:
„da, imi place", „este frumos", „este
interesant". Adică, nu sesizasem o
ordine științifică, cu temei mai
profund de studiu sistematic.
Această ordine științifică in suma
rele mele cunoștințe etnologice
nfi-am format-o cu timpul prin
intense și continue lecturi din do
menii cit mai variate, de unde nu
puteau lipsi lucrări de filozofia
culturii, teoria generală a artei și,
mai ales, cele specifice aplicate ar
tei populare. Contribuții esențiale
au marcat lucrările lui Mihai Pop,
Ovidiu Bârlea, Gh. Vrabie și mulți
alții. La acestea adaug o mai re
centă lucrare aparținind lui Tancred
Bănățeanu, „Prolegomene la o teo
rie a esteticii artei populare", apă
rută in colecția de prestigiu „Universitas", a editurii Minerva, lu
crare care a deschis, probabil nu
numai mie, ci și cercetării in an
samblu, orizonturi noi. Autorul, un
teoretician al manifestărilor artis
tice populare atit de puternic ilus
trate în lucrări de mar# profunzime
de ,G. Călinescu, D. Caracostea și
atîția alții, a fost timp de mai
mulți ani directorul Muzeului de
artă populară al României, calitate
care l-a pus în contact nemijlocit
cu domeniul respectiv, oferindu-i
un vast material de observație.
Drumul a fost firesc, de la cunoaș
terea nemijlocită a producției ar
tistice spre teoretizare și sinteză,
întii „a strîns" exponatele etnogra
fice, apoi a organizat muzeul. Mun
ca practică pe teren (lumea sate
lor, stînelor, gospodăriilor țărănești)
l-a determinat să studieze și să pu
blice monografii pertinente pe
teme etnografice ca : arta populară
în Bucovina, ceramica Bihorului,
localizările etnografice din comu
nele Bisoca și Cupseni, arta neoli
tică, obiceiuri funerare vechi ș.a.
Am stăruit asupra acestor teme
etnografice pentru că plecind de la
exemple aplicate in arta populară
ele s-au integrat apoi teoretic și
sintetic în „problematica etnologi
că" universală (unele dintre ele) și
națională. Acestea din urmă abundă
în exemple specifice numeroase.
Strădania de a obține o cit mai
mare precizie științifică începe
chiar cu stabilirea cimpului de in
vestigație al etnologiei, in cuprin
sul căruia, atit de vast și diferen
țiat, se limitează scopul sintezei :
pornind de la realități etnografice

Dan SIMONESCU
(Continuare în pag. a V-a)
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O DUBLĂ ÎNDATORIRE A SPECIALISTULUI

J aplica regulile agrotehnicii cu fermitate,
a convinge asupra importanței lor
„Cooperatorii din Suraia sjnt oarne.îi foarte harnici, foarte conștiin
cioși" : „Au și un grup de specia
liști de mina ititii" ; „Să nu uităm
ca dispun de o bază materială e.Xceîemă" : „Scot multe zeci de mili
oane pe an și din imple.ilari de ră
chită și din alte activități". Iată
citeva păreri formulate in comuni
vecină. Vulturu. despre cooperativa
ăgricblă de producție din Suraia. Se
desprind din ele și admirație, și în
cercări de a explica performanțele
velinilor pe seama unor condiții de
osebite. și resemnare, și regret in ce
privește propriile realizări, dar și în
demn do a le urma exemplul.
Să derulăm timpul eu 20 de ani
înapoi și să aflăm ce se spunea
atunci despre cooperatorii din Suraia
și despre unitatea lor : „In comuna
asta oamenii sint îndărătnici și de
lăsători. Ii prinde mereu iarna cu
recoltele in cimp. si așa foarte slabe--.
„Nu-i vina lor. pămintul este arid,
numai argilă". „N-au nici agronomi
care să-i indrume in a iheerca să-l
facă mai roditor. Specialiștii nu
prind rădăcini aici. Cind vin. stau
numai cu gindul la transfer--.
In 1966 a venit in Suraia inginerul
agronom Tudor Bădilâ. 11 obseda o
zicală și șl-a propus să nu i se con
formeze: „Arde satul, du-te in altul--,
înt reprinzâtor. deținind arta de a se
apropia de sufletul oamenilor, de
a-i alia convingerilor sale, a demon
strat cooperatorilor și i-a făcut să
înțeleagă că pămintul nu-i chiar
atit de zgircit dacă te străduiești
să-l cunoști. să-I cultivi cu priceprice
pere. In 1970 este ales președintele
cooperativei. Apoi au sosit și >u ră-

mas aici specialiștii loan Ilie, Gheor
ghe Petrescu, Rodica Răduleț, Marin
Hagiu și alții. Cei mai mulți dintre
ei au devenit comuniști. Astfel întă
rită, organizația de partid din coope
rativă și-a fixat drept Strategie apli
carea treptată, cu consecvență, a
metodelor înaintate de cultivare a
pămintului și schimbarea mentalită
ții oamenilor, a modului lor de a
gîndl. de a concftpe o agricultură
modernă.

ne apa in sol, ei s-a abătut de la lu
crările tradiționale, a efectuat pre
gătirea terenului numai cu combi
natoriii și cuplul de grape și n-a
mai aplicat lucrări de adincime. Pre
ședintele cooperativei, pornind de la
acest exemplu, a exprimat intere
sante opinii despre locul și rolul
specialistului in agricultură : ..La
Congresul al Ill-lea al intregii țărănimi, secretarul general al parti
dului nostru arăta că a fi. revolu-

ÎNSEMNĂRI DIN DOUĂ COMUNE VRINCENE
în prezent. C.A.P. Suraia este una
din unitățile reprezentative ale ju
dețului Vrancea. Dacă in 1966 pro
ducția globală era de 3.5 milioane
Iei. ea a ajuns acum la 69 milioane
lei. iar averea obștească "a coopera
torilor .a atins valoarea de 90 mi
lioane lei. Pămîntul a dat. in anii eu
precipitații normale, recoite-record
de sfeclă de zahăr, de griu. de porumb. în cotldițiile dificile ale anului trecut au fost obținute, do pildă.
in medie B 500 kg porumb boabe la
hectar in teren neirigat. Nici cooperatorilor cure l-au lucrat nu le-a
venit să-și creadă ochilor, deoarece,
cu ani in urmă; in asemenea condi
ții ar fi fost mulțumiți dacă ar fi
recuperat măcar sămința.
în ferma nr. 1. de care răspunde
inginerul comunist Gheorghe Pe
trescu. au fost obținute anul trecut
7 600 kg porumb boabe la hectar in
teren neirigat. Intervenția specialis
tului a fost decisivă. Pentru a re'ți-

ționar în agricultură înseamnă a
acționa permanent pentru realizarea
noii revoluții agrare, pentru o,agri
cultură modernă, de înaltă produc
tivitate și eficiență economică. Este
un mare adevăr. După păreica mea.
aceasta presupune din partea unui
specialist, și îndeosebi a unui spe
cialist comunist, o scamă de calități
cu care nu-i obligatoriu să se nască,
ci să și le formeze in procesul mtiricil. in confruntarea cu greutățile,
trăgind cmncluzii din succese și
eșecuri, Un specialist trebuie să gindească permanent in perspectivă, adică atunci cind, de pildă, se află in
plină recoltare să-și pună mereu în
trebări: unde să semene sfecla, unde
porumbul, unde să amplaseze cele
lalte culturi? Extrem de important in/
munca unui specialist este ci.știgarea
fiecărui cooperator, a fiecărui meca
nizator pentru ideile lui. implicare i
lor, in deplină cunoștință de- cauză,
in bătălia pentru a obține producții

mult s-a schimbat orașul!
Dar mai ales locuitorii lui! /✓

// Ce

O CltAlLlTVRA
„CtT UN VEAC”
ÎSI PIERDE SENSUL

— Nu că n-am avea ce
povesti din istoria noas
tră. dar faptele și intimplărfle petrecute ar se
mâna atit de mult cu cele
din alte localități incit ar
plictisi — începe discuția
tovarășul Vaslle Georges
cu. primarul orașului brăilean. Făurei. Exista prin
părțile locului o cimilitu
ră, un fel de haz de ne
caz : „Toată lumea-1 intilnește, toată lumea-1 ocolește. Ghici ce-i ? Fău
rei-1.
Cam at.lt s-ar putea spu
ne despre trecutul nu
prea îndepărtat al locali
tății — punct dc intilnlre
al vînturilor încinse de
sau
arșița Bărăganului
tăioase ca briciul. Și totuși, care-i „miezul-- cimi
liturii ?
— Simplu :
orașul
a
fost creat de calea ferată
pentru calea ferată.
...Agățat ca un păianjen,
ținut ca un nod strîna de
șinele spre și dinspre
București, Galați, Con
stanța. Buzău sau Tecuci.
Mii de trenuri și-au dat
aici „intilnire", o dată cu
vinturile năpraznice. .spre
a porni mai departe, oco
lind mica așezare. Cite
milioane de priviri se vor
fi îndreptat spre teres
trele vagoanelor dincolo
de cane alergau înapoi căsutele sărăcăcioase. ,.A.
Făurei ! înseamnă că mai
avem de mers atit, sau
atit". Și urmăreau cu indiferență „orașul" ocolit.
Vreo amintire de aici ?
Da de unde 1 Ctii ii place
amintirea cenușie ? Sau
să rămină cineva aici, ve
nit din alte părți ? Rar. la
mare necaz.
— Da, cam asta-i istoria
de aproape un veac a
prinsă-ntr-o
Făureiului.
cimilitură, Doar că cimilitura și-a pierdut sensul.
O dată cu începutul ade
văratei deveniri a orașu
lui. Devenire care nu în
seamnă doar denumire pe
hartă, ci oraș cu toate
atributele de oraș. Și care
își are de fapt pornirea in
ultimii douăzeci și ceva dc
ani care au deschis tutu
ror localităților
patriei
căile spre dezvoltare și
progres.
...Din cei circa 7 500 de
cetățeni ai Făureiului. peste 1 500 iși au adrese in
noile blocuri. Li se mai
apune „cetățeni de bloc--.
Ce Înseamnă „cetățean de
bloc" la Făurei? Trecerea
de la un mod de viață la
altul : de la căsuța de
paiantă la apartamentul
cu parchet șl geamuri „cit
era ihtregul perete", de la
cișmeaua din coltul stră
zii la baia din casă, de
la... Dar mai ales, trecerea
cetățeanului la o nouă

tt eap lă a civismului, Aceea de participant nemijlocit la tot ce se infăptuiește in oraș. De. pildă. la ridicarea blocurilor
de locuințe. Cetățenii au
muncit alături de constructori. Ușor de zis.
dar ca să iasă la muncă
trebuie mai intîi să fie
anunțați cind. apoi — ce
anume să facă, apoi — ce
se pricep să facă. apoi...
Lucrări de executat — cite
vrei, de la lopată la cu
rățatul geamurilor.
— O fi el greu inceputul. dar trebuia... început,
își amintește unul din primii „cetățeni de bloc“ ai
F'ăureiului. Gheorghe Ni
colae,
friaistru-instructor
la liceul industrial.
A aflat intîi ce șl cum
trebuie făcut pentru ca
lucrările la blocul „C“ să
meargă mai repede. S-a

ordinea de zi incă o pro
blemă : „Ajutorarea cu
forță de muncă a I.A.S.
la recoltare". Problemă ce
s-a legat de prima, oferindu-i răspunsul.
— A fost doar o părere,
dar uite că adunarea a
găsit-o bună, a votat-o
și-a hotărît. iși amintește
tehnicianul Dumitru Bardaș. Adică, banii primiți
de la I.A.S. pentru munca
cetățenilor să fie folosiți
la
confecționarea
unor
scaune tapisate, pe măsura pretențiilor orașulul.
...Parcu!
tineretului
<i
„crescut" chiar pe locul
unde natura ii hărăzise
Făureiului „l'aima" : incrucișarea tcribilelor vintiurl.
— Să ne-apucăm de lucru. să nu ne-apucăm ? —
era
întrebarea,
aceasta
Căci
trebuiau
dislocate

REPORTAJ SIN FAURE!
interesat apoi la primărie
de lista viitorilor locatari.
Mat toți meseriași „cu
căutare", la C.F.R., la
cooperativa
meșteșugă
rească, ia secția mixtă
LJ.P.I.G. Brăila... I-a vi
zitat pe vreo cîțiva la
locurile de muncă sau in
fostele locuințe, chemîndu-i „să punem mina la
casa nouă--. Unii s-au cedit. „Se face si fără
mine". Alții insă au venit „Și nu zicem că me
seriașii șantierului nu-s
buni, dar cind știi că intre
pereții casei ășteia vei lo
cui. adaugi In lucrare și
ceva din sufletul propriu".
„Cetățeanul
de
bloc"
este
Gheorghe
Nicolae
responsabilul .scării III a
blocului „C“. Scară de la
care a pornit o altă inițiatlvă. numită scurt : fle
care locatar — grădinar al
blocului. Iar astăzi
fața
dele blocurilor din Făurei
sint adevărate covoare de
verdeață și flori.
...Casa de cultură a Făureiului. renovată și mo
dernizată. nu este cu ni
mic mai prejos decît un
teatru de mare oraș. Mo
dernizare însemnmd lu
crări in valoare de sute
de mii de lei. In între
gime executate prin con
tribuția in muncă și bani
a cetățenilor. Se.întimplă
însă uneori șț... modificări
in proiect, 9-au ivit șl
aici : pe jos — parchet,
mochetă ; cortină-catifea;
pereții
eu nișe filtrînd
lumina.
Dar scaunele...
Scaii nele („de lux11 față
de fostul aspect al sălii)
păreau niște obiecte... oropslte. Ar fi trebuit capi
tonate. Dar bani, de unde?
întrebare ce plutea asu
pra adunării cetățenești
din Făurei cu circa un an
in urmă, care mai avea la

(l)rmare din pag. I)

cademici. Știu că ar trebui să nu
privim nepăsători astfel de „spec
tacole-1. Adevărul este insă că, din
comoditate, ca să nu ne stricăm buna
dispoziție, noi, in general pasagerii
kt lOuul lor, nu luăm atitudine, nu-i
sprijinim pe membrii echipajului să
păstreze ambianța unei călătorii ci
vilizate. Și nu facem bine--.
Aspecte economico-financiare ale
ambianței civilizate. Și nu este
vorba doar de ambianță, ci și de
alte daune, in sensul propriu al
cuvintului. Căci aparent „micile"
carențe de comportament provoacă
serioase pagube materiale. Le eva
luăm mai exact după datele furni
zate de tovarășul Gheorghe Cojocaru. șeful secției „Navrom" —
Tulcea.
— Transportăm circa un milion de
călători pe an, cam 730 pe oră.
Pentru aceasta dispunem de circa
20 de nave de diferite capacități,
care leagă portul nostru de 46 de
localități Situate pe Dunăre, in amonte și in aval. O flotă alcătuită
din nave moderne, confortabile, cu
un personal calificat. Costul unei
nave se ridică, în medie, la 56 mi
lioane lei, ceea ce ilustrează nivelul

sute de vagoane ide pămint .să stăvilești vintul.
să plantezi sute, și1 mii de
arbori și arbuști, rezumă
deputatul
Manea
Vileu
începuturile de „istorie" a
parcului. Si s-au apucat
de lucru,
La început —
elevii liceului industrial,
Organizația U.T.C. a liceului propusese devlza
„Lăsăm
orașului
drept
amintire un parc", A trebuit insă să fie modifi
cată. Mai întii,
de
ce
„lăsăm", cind marea ma
joritate a elevilor vor. rămîne in Făurei ca munci
tori calificați ? Pe urmă,
elevii liceului
nu numai elcvii
au ieșit la muncă, ci intregul oraș, multiplicind
astfel
inițiativa de a
„adăuga lucrării ceva din
sufletul propriu". Din sufletui de cetățean al Făuteiului,
fnst
Parcu I a
inaugurat recent, in mai.
cînd s-a sărbătorit Ziua
Tineretului.

DE CE S-A 4MLVAT
O ADUNARE

cetateneasca?
Formal, adunarea era
„legal constituită", in sală
existau „jumătate
plus
unu1- din cei ce trebuiau
să participe. Oameni serioși, cetățeni de bază ai
orașului se adunaseră să
discute ordinea de zi. să
chibzuiască, să hotărască
și...
— Păi aia e, că tocmâi
asta n-o putem face, a
ținut-o morțiș pe-a lui
primarul. Căci ordinea de
zi spune : „Comportarea
civică — la nivelul reali
zărilor orașului11 — unu ;
„Contribuția cetățenească
— stirsft a dezvoltării și
înfrumusețării orașului" —
doi : Cu cei fruntași, mai
că nici n-ar fi nevoie de

adunare. Fie că le spui
din o.n in om ce trebuie
tăcut, fie că vin ei singuri
la primărie și-ți dau o
sugestie sau alta, Dar cu
ceilalți ?
Iar adunarea s-a am inat.
Cei 19 deputați ai consi
liului, toți ceilalți prezenți s-ău răapindit nu pe
la casele lor, ci pe la
porțile sau ușile aparta
mentelor celor absenți de
la îndatorirea cetățenească.
— Au avut loc, desigur,
discuții nu dintre cele mai
„catifelate", iși amintește
primarul. A trebuit pus
piciorul in prag in lața
unor ..argumente" învechi
te de genul : „Ce, fără
mine nu se poale 7“ sau
„In timpul meu liber fac
ce-ml place". S-au dezbă
tut și hotărît multe lu
cruri mai mari sau xmai
mărunte, dar toate importante. Pentru că toate ii
priveau pi toți cetățenii :
prelungirea Cu incă doi
kilometri a conductei de
apă potabilă, prin forțele
obștii („realizat") ; infilntarea unui nou magazin
tip „Gospodina" („realizăt“) ; amenajarea și fer
tilizarea celor 450 hectare
de izlaz sărăturate („rea
lizat pe 130 hectare, din
care 50 sint cultivate cu
lucerna, În acord global,
de crescătorii de animale").
IJaf poate unul din cele
mai „dezbătute" puncte a
fost cel al comportării ci
vice. Un Cetățean- (nu-i
scrieți numele căci
nu
mai e cazul)
ne dădea
mari probleme. La locul
Iui de muncă — bun. Dar
in
familie. în lume —•
adevărat ghimpe. Cum dă
dea de „anturaj11, de „pahar" adică nu mai
era
om. A încercat și soția
(au patru copii), a incercat și fratele (om res___
pectat). au încercat și or
ganele de ordine aă-1
aducă „pe linia de pluti
re1- — degeaba.
Aici la
adunare a-ncercat să dea
din colț,in colț. Fără scă
pare.
Toate
..porii țele"
erau închise, „Păi bine,
'
oameni buni, tot orașul
ăsta e împotriva
mea ?“
— a spus in cele din
, urmă, „Da, împotriva purtării tale-1 — i s-a răspuns. Și a fost urmărit
din priviri săptămini in
șir de tot orașul. Acum
putem scrie apăsat în drep
tul cazului : „realizat".
...Privirea călătorului pe
trece astăzi șirurile de
castani, balcoanele înecatc-n verdeață șl flori
ale Făureiului. Și nu o
, dată pasagerii schimbă in
tre el exclamații : „Ce
mult .s-a schimbat și Făureiul ăsta !“
Dar. mai ales, oamenii
lui.

Laurentiu DUTA
Ciindiano PRICEPUTU
corespondentul „Scinteii

sporite de la an la an. După cum
știe, in agricultură nu întotdeauna
socotelile de acasă se potrivesc cu
cele din... cimp. Este obligația
specialistului să se adapteze perma
nent Ja condițiile pe care i le im
pune natura, supunînd-o, la rindul
lui, prin aplicarea cu rapiditate a
unor metode avansate și eficiente.
Văicăreala nu ajută Ia nimic. N-am
auzit să fi creat impresia că aș fi
o lire .sentimentală, dar vă spun că
in adincul sufletului sint o aseme
nea fire. Altfel n-aș fi profund con
vins că un specialist bun este numai
acela care iubește pămîntul, care se
simte sufletește legat de el' și de
oamenii care-1 muncesc".
Convorbirea noastră cu președin
tele cooperativei, desfășurată in bi
roul său și pe tarlalele' unității, a
fost de multe ori întreruptă. între
ruperile ne-au întregit imaginea
despre munca- specialiștilor de aici.
Am asistat la dialoguri .scurte și la
obiect, la schimburi de păreri une
ori in contradictoriu, dar purtate
calm, cu respect față de argumente
le partenerului de discuții, toate acestea dovedind un climat de muncă
principial, exigent și de ințelegere.
Dar să reluăm relatarea noastră
de la Vulturu. Cooperativa agricola
de aici nu este o unitate cu rezul
tate slabe. în. ce privește producții
le, ea se situează, in cadrul județu
lui. undeva pe la mijloc. In coope
rativă lucrează tot atiția specialiști
ca la Suraia, adică opt, Am discu
tat cu cîțiva dintre ei. Inginera Tincuta Nedelcu, șefa fermei nr. 2 la
cultura mare, obține cele mai mari
recolte din unitate. Dar nu e. mulțumită. Și ne spune și de ce. ..In
comparație cu celelalte ferme, da.
stau mai bine. Anul trecut am
obținut 4 800 kg porumb boabe la
hectar, in teren neirigat, pe cind co
legul meu Gheorghe Petrescu din
Suraia. poate știți, a obținut 7 600
kg. tot pe teren neirigat. Cind am
fost studentă îmi doream să mun
cesc intr-o unitate agricolă unde să
merg cu șareta printre lanuri boga
te. Am șaretă, dar nu și lanurile
pe care le-am visat. Care să fio
cauza ? Forță de muncă avem sufi
cientă. N-am reușit, cred eu. să-i
clștigăm pe cooperatori și mecani
zatori de partea ideilor noastre. Și
disciplina mai lasă de dorit". Tinârul inginer Dumitru Apostol, șeful
fermei de legume, este și el nemul
țumit de rezultatele muncii sale :
„Condiții materiale avem. Valorifi
carea lor depinde foarte mult de
spiritul nostru de răspundere, de interesarea cooperatorilor și mecani
zatorilor in obținerea unor recolte
mari. în această privință, lucrurile
cam Iasă de dorit. Altă explicație
nu găsesc". Președintele cooperati
vei, tovarășul Ion Ardeleanu, pe
drept are cuvinte frumoase despre
strădaniile specialiștilor din coope
rativă. Dar și unele rezerve. : că ei
n-ar avea suficientă experiență în
munca cu oamenii și că nu acordă
aceeași atenție la executarea lucră
rilor. precum o fac specialiștii din
Suraia. Președintele cooperativei a
ținut să sublinieze totodată că C.A.P.
Suraia dispune .de condiții mult mai
bune si că de aceea „nu ne putem
compara cu ei“. Secretarul comite
tului comunal de partid din Vulturu.
tovarășul Toader Stoica, nu-i împăr
tășește părerile. „Este drept, cei din
Suraia au o suprafață irigată mai
mare. Dar la neirigat ei au obținut
recolte de porumb și sfeclă de zahăr
aproape duble față de noi. Și vor
obține și anul acesta. Faptul că spe
cialiștii de la noi sint nemulțumiți
este, intr-un anumit sens, un lucru
pozitiv. De aceea trebuie să recu
noaștem că nici conducerea C.A.P.
și nici comitetul comuna! de
partid nu s-au preocupat in mod su
ficient de a spori rolul specialiști
lor. de a ridica prestigiul lor in rin
dul cooperatorilor și mecanizatorilor.
Este necesar să învățăm din exem
plul vecinilor noștri".
O concluzie la' care am fi ajuns
în încheierea acestor rinduri dacă
n-ar fi menționat-o însuși secretarui comitevului comunal de partid.

Constantin VARVARA
Dan DRÂGULESCU
corespondentul ,,Scinteii'1

Mesele care, abia cu o lună in
urmă, erau incă noi, purtau tot felul
de inscripții : „Mimi", „Carmen",
„Amoroso-, „Fănuțu-, inițiale, date
de naștere. Scaunele ^omode, moi,
din burete acoperit cu material
plastic, erau pe alocuri crestate sau
găurite. Discutăm cu comandantul
secund, I. Dincâ ; nu se simte in
largul lui pentru că trebuie să-și
prezinte vasul într-o asemenea ne
plăcuta ipostază. „Poate o să mă în
trebați : dar ce face echipajul ? De
ce nu are grijă de aceste bunuri ?
Să știți că nu trecem nepăsători pe
lingă cei ce murdăresc sau strică.
Aplicăm și amenzi. Nu ar fi mai fi
resc să se comporte fiecare ca acasă
la el, cu grijă, civilizat
Cit costă o banală curățenie 7 Să
precizăm — a treia într-o singură
cursă, pentru că se mai fac două la
capetele de linii. Contabilul-șef al
„Navrom“-Tulcea, Ion Băluță, aprecia Că se cheltuiesc cam 10 000
de lei lunar numai pentru această
„curățenie intermediară", la care se
adaugă Biți 26000 lei, costul opera*

țiunii similare la capetele de linie,
înmulțiți aceste cifre cu numărul
navelor, al curselor și veți vedea că,
la nivelul unui an, ele se transformă
in sume importante.
Pe apă sau pe uscat — bunurile
publice trebuie apărate cu aceeași exigență. Nu încape îndoială că fie
care echipaj iși iubește nava și se
îngrijește de buna sa funcționare.
Dar îndatorirea comandantului, a
celorlalți membri ai colectivului nu
poate fi limitată doar la asigura
rea ibunei navigații și acostarea cu
punctualitate — ce include și menți
nerea unor bune condiții, civilizate,
de călătorie. Faptul că aceste con
diții au de suferit din pricina com
portării unora dintre călători stirpește nemulțumirea membrilor echipa
jelor. Am fi dorit însă ca această
nemulțumire să ia forma unor ati
tudini mai ferme și mai Bețive, mai
drastice împotriva celor care alte
rează climatul călătoriei și provoa
că navelor daune materiale.
Pe de altă parte, este adevărat că
numărul membrilor echipajelor este

Eugen Dichiseanu
X!
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Semnalele critice - punct de plecare
pentru analize temeinice și acțiuni concrete
•

Sediul Comitetului județean Bihor
al P.C.R. Cîțiva oameni se pregă
tesc să intre in audientă la primulsecretar. Ne declinăm calitatea de
ziariști și intrebăm despre motivcli
carp i-au adus aici. Iată citeva
răspunsuri :
— La noi in comună se mai intimplă să nu se folos-ească bine te
renul agricol. Am sesizat, și in scris
că treaba nu-i in regulă...
— In ultimii trei ani familia mi-a
sporit cu incă doi urmași. Așa că aș
vrea să trec de la trei camere la
patru, ca și alte tovarășe ale mele,
afirmă o muncitoare dintr-o între
prindere textilă.
— Da cooperativă noastră mește
șugărească rezultatele sint slabe. Am
citeva propuneri care n-au prea fost
luate in seamă la noi. De aceea am
venit aici, lă județeană.
...Așadar, motive diferite, de in
teres general și personal. îi deter
mină pe oameni să sesizeze organe
le de partid. în legătură cu aceste
aspecte, tovarășul Andrei Sorcoiu,
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Bihor, ne spune :
— Ne bucură că oamenii ni se
adresează cu încredere. Acordăm o
mare atenție activității. de rezolvare
a sesizărilor și scrisorilor oamenilor
muncii. în acest domeniu c caracte
ristic în ultima vreme faptul că
primim tot mai multe propuneri și
sesizări care viZează aspecte de in
teres major privind activitatea eco
nomică. producția. Aș vrea să arăt
că semnalele critice au constituit de
multe ori puncte de plecare pentru
analize temeinice și acțiuni concrete.
Pînă la mijlocul priAiului trimestru
al acestui an, in activitatea Trustu
lui antrepriză generală de construcții-montaj Oradea se acumulaseră
serioase rămirieri in urmă. Mai mulți
muncitori au adus la cunoștința co
mitetului județehn de partid faptul
că pe șantiere există o inadmisibilă
indisciplină și o organizate necores
punzătoare a lucrărilor. că nu se
respectă termenele de execuție,
căutindu-se in schimb numeroase
justificări fără nici un temei. în
urma acestor semnale critice, secre
tariatul comitetului județean de
partid a alcătuit un colectiv care a
analizat temeinic, la fața locului,
stările de lucruri. Cele semnalate
s-au dovedit a fi întemeiate. Cu
sprijinul comuniștilor, al organizați
ilor de partid au fost dezvăluite cau
zele profunde ale acestor stări de
lucruri : slăbirea exigenței și a spiri
tului de răspundere, lipsa de preo
cupare pentru promovarea tehnicii
noi și pentru aplicarea acordului
global și direct, încălcarea prevede
rilor de organizare a producției și a
muncii. Toate acestea au făcut ca
în anul 1985 planul de dare în folo
sință a apartamentelor să fie reali
zat doar in proporție de 75,3 la sută
și ca din 35 obiective social-culturale principale, planificate să fie
terminate in această perioadă, să se

Din noile construcții ale orașului Roșiorii de Vede

„Jurnal de călătorie44 pe apele fluviale
marilor valori ce ne sint încredința
te.. La aceasta se adaugă alte chel
tuieli substanțiale, alte milioane cit
costă lucrările de Întreținere, repa
rațiile curente sau periodice, plus
cheltuielile legate de funcționarea
acestei flote. Este deci lesne de
înțeles atenția pe care trebuie sâ o
acordăm păstrării, in stare cit mai
bună, a navelor, importantă compo
nentă a avuției naționale.
La Tttlcea. vapoarele fac o simplă
escală — e drept, mai de durată, dat
fiind numărul mare de călători ce
urcă și coboară aici. Dar nu numai
din această cauză. Timpul escalei
este intens folosit pentru curățenia
■ vaselor. Cum așa, curățenie la
mijlocul călătoriei ? Din păcate este
nevoie. Am urcat la bordul navei
„Istria" o dată cu debarcarea ulti
mului pasager. Tocmai venise de la
Chilia și urma să plece la Galați.
Fără a pierde nici un minut, mari
narii au și început Operația de scoa
tere a maldărelor de gunoaie și
sticle goale. Unele „amintiri" nu au
putut fi insă înlăturate cu mătura.

Imagine dintr-o tmără și primitoore stațiune de

limitat și fiecare iși are pe vas treburile lui, nu s-ar putea pretinde
comandantului, sau pilotului, sau
mecanicului să lase nava „în derivă" pentru a sta tot timpul cu chitanțierul in mină. De aceea, un rol
deosebit de important și o mare
răspundere revin călătorilor cu
conștiință cetățenească, celor care
vor să se bucure de1 curățenie, con
fort, liniște, care formează majori
tatea. Ei sint cei afectați de com
portările celorlalți și e firesc
să ia atitudine, să-și manifeste
activ reprobarea. în plus, experiența
relevă că pe navele cu sul* de că
lători ar trebui să se afle — dacă
nu la fiecare cursă, cel puțin la unele
— și un reprezentant al ordinii
publice.
Desigur, atitudinea civilizată a tu
turor nu se obține de la sine. în
mod cert însă, dacă s-ar acționa cu
mai multă severitate, aplici ndu-se,
cu toată rigoarea, prevederile legii
de către cei însărcinați cu aceasta,
incepind cu amenda usturătoare,
popularizată la locul de muncă sau
în localitatea de domiciliu, și terminînd cu debarcarea celor vinovați șl
predarea lor la prima escală către
cei însărcinați cu ordinea, rezulta
tele "pozitive n-ar întîrzia să apară.

•

zootehnice și că președintele C.A.P.,
realizeze doar 10. Analiza a pus in
loan Bolha, procedează părtinilumină faptul că o vină importantă
tor și abuziv la impărțirea loturio purta conducerea trustului, care a
lor atribuite in folosință personală.
nesocotit flagrant principiile muncii
Așadar, se constată la fața locului
și conducerii colective, normele de
temeinicia unor semnale critice.
conduită socialistă, Pentru aceste
abateri, directorul trustului a fost
Deosebit de important este faptul că
— tot la fata locului — aceste con
înlocuit, Organizațiile de partid au
statări sint însoțite, de fiecare dată,
tras la răspundere cu severitate și
de analize temeinice, de măsuri co
alte cadre/
respunzătoare ale comitetului jude
— Această situație deosebită a pus
țean de partid. Aceste măsuri nu se
în evidentă atit lipsurile grave din
mărginesc doar la sancționarea celor
munca noastră, a tuturor, dar și
ce se fac vinovați de diferite aba
marea capacitate de autoanaliză și
teri, ci vizează laturile esențiale ale
de acțiune a comuniștilor, a întregu
activității de fond, ale sporirii ne
lui colectiv — ne spune secretarul
contenite a producțiilor vegetale și
comitetului de partid al trustului.
animale. Acolo unde situația o cere
Florian Pantea. Această analiză a dus
— ca, bunăoară, în cazul coopera
la instaurarea ordinii și disciplitivei, agricole de producție Bunnei. lichidarea restantelor și, mai
mult decît atit. îndeplinirea și de
tești ■— ș-au constituit colective de
sprijin care acționează permanent și
pășirea planului pe 'primul semes
eficient pentru lichidarea lipsurilor
tru. Modul in care au acționat mun
și completa redresare a situației.
citorii din unitatea noastră, în frunte
— In plus, sintem interesați ca
cu comuniștii, sesizind lipsurile. .
luind atitudine și luptînd cu abnega
valoarea educativă a măsurilor luate
să nu se limiteze doar la perimetrul
ție pentru lichidarea neajunsurilor,
unităților respective — ne relatează
pentru intrarea lucrurilor pe făgașul
tov.
loan Vulturar. secretar al comi
lor normal, pune in evidență spiri
tetului județean de partid. Tocmai
tul lor munci toresc-revolutionar.
de aceea, recent, pe baza unor ase
manifestat prin fapte. înalta conști
menea cazuri s-a întocmit un ma
ință a răspunderii care-și are izvo
terial care a fost dezbătut in plena
rul în calitatea lor de producători,
rele de comitet, ședințele de birou
proprietari și beneficiari. Și prin
și
adunările generale ale organiza
munca noastră, construcțiile Bihoru
țiilor de partid din toate upitățile
lui se vor înălța tot mai frumoase,
agricole socialiste; de stat și coope
in pas cu cele ale întregii țări.
ratiste și la instruirile de la diferite
Străbatem .județul Bihor pe itine
niveluri ale întregului activ de partid
rarul prefigurat de unele scrisori și
din economie. Scontăm pe dezvolta
sesizări ale oamenilor muncii adre
rea unui puternic curent de opinie
sate organelor de partid. Iată citeva
constatări :
care să preintimplne abaterile, să
întărească spiritul dc responsabili
— Se adeverește faptul că la coo
tate și angajare în indcplinirea
perativa agricolă de producție Bunexemplară a tuturor îndatoririlor.
tești anumite suprafețe de teren
arabil nu sint lucrate și cultivate
Tată, așadar, cum scrisorile șl se
corespunzător, iar in campania agri
sizările întemeiate ale oamenilor
colă de primăvară unele lucrări nu
muncii constituie pentru Comitetul
au fost efectuate Ia timp și de ca
județean de partid Bihor un sprijin
litate ;
însemnat in muncă. Iar modul
— Corespunde realității sesizarea
atent,
operativ și eficient în care
că la cooperativa agricolă de produc
acționează
organele și organizațiile
ție Ciumenghiu au fost raportate
de partid in rezolvarea acestor scri
fictiv unele efective de animale ;
sori și sesizări contribuie esențial Ia
— Se confirmă pe teren cele ară
întărirea și adîncirea necontenită a
tate in scrisoarea «nor membri ai
democratici noastre muncitorești,
cooperativei agricole din comuna
revoluționare.
Curățele prin care se dezvăluie că
munca este necorespunzător orga
Gh. ATANASW
nizată, nu se respectă normele agroIoan 1AZA
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Intîmplări și robinete
In dreptul unității
de tricotaje nr. 7 a intreprinderit „Trlcotextil" din Capitală, stra
da Domnița Anastasia,
dintr-un hidrant stra
dal se scurgeau zilnic,
la canal, sute de me
tri cubi de apă cura
tă ca lacrima — sub
privirea impasibilă a
citorva meseriași de
la I.C.A.B., care nu
găsiseră altă soluție de
remediere a unei de
fecțiuni decît... men
ținerea deschisă a hi
drantului. Paradoxal,
in asemenea condiții
de risipă; la distanță
de cîțiva metri, loca
tarii imobilului din
strada. Brezoianu nr.
14 stăteau... fără apă.
Din scrisoarea colec
tivă adresată redacției
am reținut faptul că
respectivii locatari au
sesizat simultan aceas
tă
situație,
atit
I.C.A.B.-ului, cit si
I.C.R.A.L.-ului.
Dar,
inutil. Constatările fă
cute la fața locului
de către delegații tri
miși nu s-au soldat și
cu... apă la robinete.
Am contactat și noi

aceleași
intreprlnderi. Drept răspuns,
I.C.A.B. a comuni
cat redacției că vina
aparține
I.C.R.A.L.ului. De aceea, îm
preună cu reprezen
tanții l.C.R.A.L.-Cotroceni am piers la
fața locului, unde a re
zultat că unitatea de.
patiserie din Subordinea I.C.L. Alimentara,
sector 5. fără avizul
I.C.R.A.L.-ului Cotrpceni, a făcut unele
_____
modificări la instala
ția de apă din subso
lul blocului, intreru’
pind pur șl simplu
aprovizionarea cu apă
a locatarilor, Deci,
dintr-o simplă neglijență, locatarii unui
bloc intreg au
fost
privați de apă o bună
bucată de timp, Neglijență (rămasă pină
acum
nesancționată)
ne care o echipă de
meseriași a reușit să o
înlăture fără
probleme.
Tot fără apă stau și
locatarii din strada
Tunsu Petre nr. 11,
blocul A, și cei <j,in

blocurlle vecine, „De
aproape un an iaducern apa rece cu cdldările din curțile’ ve
cine, intrucit la noi nu
mai ajunge. Curios
este faptul că. atunci
cind avem apă caldă,
ea. curge prin- ambele
robinete" — ne scrie
Florica Crăciun de la
ap. 86.
Ba sesizarea noastră, atit I.C.A.B., cit
și
I.C.R.A.L.
Co- '
troceni, prin dispece
rul
de
zonă
al
S.G.L.-5, au constatat
temeinicia celor sem
nalate. Din discuțiile
purtate cu aceștia rezultă că vinovat <♦’
cele intimplate este
punctul termic din
zonă. Adică, G.I.G.C.
El
trebuie
sesizat,
Ceea ce și facem !
Cu o mențiune va
labilă pentru toate
aceste cazuri : de ce
nu se acționează mal
operativ
în
cazul
unor asemenea sesi
zări și de ce nu se iau
măsuri mai ferme, de
sancționare aspră, a
celor vinovați 7

Ca fulgerul, cu viteza... melcului
Am primit in ultima
vreme mai multe scri
sori, prin care cetățeni
din diverse localități
ne semnalează unele
deficiențe din activi
tatea serviciilor poșta
le. In nu puține ca
zuri, scrisori sau tele
grame ajung la desti
natari cu mari intirziări, atingind uneori
adevărate — și nedori
te — recorduri.
De pildă, recoman
data nr. 3 673 expedia
tă (de ing. Andriu'eă
Sabin) din Timișoara
la 26 mai 1986 a ajuns
la București abia in 8
iunie ! Dar destinata
rul o primește după
alte două zile (10 iu
nie). Adică, la 15 zile
de la expediere (plicul
cu datele menționate
l-am reținut in redac
ție).
In ziua de 25.V. 1986,
de data aceasta din
București,.
Emilian
Costescu, Aleea Baia
de Arieș nr. 2, bl. 7,

et. 2, ap. 9, expediază
de la oficiul 16 reco
mandata cu nr. 4 231,
destinația Covasna. Intrucit pină la 20 iunie
expeditorul nu primi
se confirmarea a tre
buit să facă două con
vorbiri telefonice (cu
adiționalele de rigoa
re) pentru a afla dacă
recomandata a ajuns
la
destinație,
Ce-i
drept, a ajuns, Dar...
pe 23 iunie, Adică,
după aproape o lună !!
Si de data aceasta,
despre o telegramă.
Una „Fulger". Cel de
la poșta din Baia Mare
l-au asigurat pe expe
ditor doar că telegra
ma cea mai rapidă în
scrisă in nomenclator
este... cea „Fulger",
care ajunge in aceeași
zi la destinație. In asemenea condiții, Tra
ian Mateescu din str.
Plantelor nr. 8—10,
București, aflat în in
teres de serviciu la
Baia Mare, expediază

soției sale in ziua de
19.VI a.c. ora 9,00 (ziua
ei de naștere) de la
Oficiul nr. 1. o astfel
de telegramă pentru
care a plătit cu recipisa nr. 033686/1071
suma de 37,50 lei. Citi
torul nostru, reîntors
in Capitală, a doua zi,
află cu surprindere că
urarea telegrafiatij. so
fiei sale nu ajunsese
incă. A patra zi, in
22.V1., telegrama „ate
rizase" in cutia de
scrisori, și nu in mina
destinatarului, cum era
firesc să se procedeze.
tntrucit nici semna
tarii scrisorilor și nici
noi nu ne putem ex
plica cauzele acestor
scurtcircuite
apărute
in sectorul de poștă șl
telegraf, solicităm Mi
nisterului Transportu
rilor șl Telecomunica
țiilor să cerceteze as
pectele semnalate șl
să comunice redacției
măsurile luate.

Dumitru MANOLE
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în procente, pe județe, în seara
zilei de 31 iulie, față de pre
vederile din programul pentru
perioada 1 mai - 31 iulie.
(Date comunicate de Ministerul
Agriculturii).
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HUNEDOARA: „La fel ca în anul trecut" nu înseamnă
mai bine intr-un an foarte bogat în resurse furajere
Mai mult decît în oricare din ulti
mii șase-șapte ani, în acest an în ju
dețul Hunedoara sînt create condiții
pentru asigurarea deplină a bazei
furajere. Ploile căzute în ultima pe
rioadă au favorizat creșterea fînuriIor, ceea ce asigură o însemnată can
titate de masă verde la hectar. In
unitățile agricole au fost pregătite
din timp fînarele și spațiile de de
pozitare de care acum nu duce lipsă
nici o unitate. Hotărîtoare rămine
organizarea temeinică a recoltării,
strîngerii, transportului și depozită
rii furajelor.
Comparativ cu aceeași perioadă a
anului trecut, atît în cooperativele
agricole, cit și în I.A.S. sînt strînse
și depozitate aproape aceleași canti
tăți de fînuri, suculente și grosiere.
Pînă în data de 27 iulie erau depo
zitate peste 23 000 tone fînuri, 26 000
tone grosiere și s-au însilozat 32 000
tone suculente. Desigur, realizările
puteau fi mai bune dacă ar fi exis
tat în toate unitățile forțe mai mari
la recoltarea și depozitarea furajelor. în majoritatea unităților agri
cole cooperatiste și de stat s-au în
treprins și se întreprind măsuri fer
me pentru asigurarea balanței fura
jere la fiecare sortiment. Mai ales
asociațiile economice intercooperatiste Chimindia, Peșteana, Grinid și
Vaidei, care au un însemnat număr
de bovine, și in acest an, ca de alt
fel- și în anii trecuți, își asigură
furaje în cantități îndestulătoare și
de bună calitate. Aici se află deja
depozitate în fînare pînă la 800 tone
fînuri și însemnate cantități de gro
siere și insilozate cantități mari de
suculente. într-o situație bună se află
alte zeci de cooperative agricole și

unități I.A.S. Cooperativele agricole
de producție din Mărtinești, Simeria,
Romos, Jeledini, Băcia, Brănișca,
Bretea Strei și multe altele au fie
care depozitate în fînare între 270—
400 tone fînuri, precum și importan
te cantități de suculente și grosiere.
Recoltarea, strîngerea, transportul
și depozitarea furajelor se află în
plină desfășurare. Majoritatea uni
tăților agricole sînt în faza începe
rii celei de-a treia coase la lucerna.
Dar declanșarea acestei literari are
loc în condițiile cînd mai există de
cosit încă o importantă suprafață de
finețe năturale. Iată de ce este bine
să se aplice experiența pozitivă a
multor unități agricole din consiliile
unice agroindustriale Orăștie. Geoagiu, Ilia și Călan, unde pe lingă for
mațiile speciale de mecanizatori au
fost constituite echipe de cosași care
recoltează manual însemnate supra
fețe de finețe. Acolo unde nu s-a aș
teptat și s-au recoltat cu forțe pro
prii suprafețele de finețe s-au creat
posibilități să crească finul și pentru
coasa a doua.
în unele locuri există un mare de
calaj între lucrările de recoltat,
strîns, transportat și depozitat. Coo
perativele agricole din Ocoliș, Nandru. Ciula, Șerel, Bîrcea, Rîu Bărbat
au depozitat doar în jur de 50 tone
fînuri. De ce ? Fiindcă s-a întîrziat
și cositul, dar mai ales transportul
și depozitarea finului în fermele zoo
tehnice. Există în unele locuri o si
tuație de neînțeles. Nu se găsesc
mijloace de transport, din care cauză
finul rămîne în cîmp, împiedicînd
dezvoltarea vegetației pentru coasa
a doua. Ni s-a motivat această situa
ție prin lipsa motorinei. Dar oare

există unitate agricolă sau un sat
care să nu dispună de atelaje 1 Un
mare număr de unități agricole
transportă întreaga cantitate de fu
raje numai cu atelajele proprii sau
ale membrilor cooperatori. Bunăoară,
C.A.P. Sîntandrei nu solicită nicioda
tă tractoare și remorci pentru trans
portul furajelor. întreaga captitate
de fînuri, grosiere și suculente se
transportă cu căruțele. Și nu există
an ca aici să nu se asigure întreaga
cantitate de furaje prevăzută în ba
lanța furajeră.
Comandamentul județean pentru
coordonarea activității din agricultu
ră, sesizînd întîrzierile din unele uni
tăți agricole Ia efectuarea coasei I
la fin, transportul și depozitarea lui,
a intervenit cu hotărîre pentru eli
minarea rămînerilor în urmă. Au fost
inițiate și unele acțiuni de într-ajutorare. Unitățile agricole de la șes,
cum sînt A.E.I. Chimindia, C.A.P.
Pui. Livadia și altele au însămînțat
unele suprafețe de culturi duble pen
tru a crea surse de furaje suculente
pentru cooperativele agricole Rîul
Alb, Rîu Bărbat și altele din zona
colinară.
Sînt numai cîteva constatări pe
care le-am adus în discuție, dar care
impun concluzia că acum, mai mult
ca oricind, conducerile unităților
agricole trebuie să se implice cu
toată răspunderea și să mobilizeze
forțe sporite pentru stringerea și
depozitarea furajelor, pentru apro
vizionarea „cămărilor" zootehniei cu
întreaga cantitate de furaje prevă
zută pentru iarnă.

Evidențiind în repetate rînduri, cu pregnanță, problemele energetice,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea creșterii responsa
bilității oamenilor muncii din fiecare unitate pentru utilizarea cu maximă
eficiență a energiei electrice și combustibililor. Pornind de la înțelegerea
clară a acestei ce/ințe majore, oamenii muncii au înalta îndatorire de
a acționa cu și mai multă fermitate, cu inițiativă,, competență și înalt
spirit gospodăresc pentru recuperarea resurselor energetice refolosibile.
Continuăm seria anchetelor publicate de ziarul „Scînteia" pe această
temă, relevînd preocupări, rezultate și unele probleme ce se cer a fi
grabnic soluționate în două unități din județul Vilcea : Combinatul
chimic Rîmnicu Vilcea și Combinatul de produse sodice Govora.

Așa cum se releva într-o anchetă
economică apărută în urmă cu paJ
tru ani, in ziarul „Scînteia" (nr.
12 478 din 6 octombrie 1982), specia
liștii din cadrul Combinatului chimic
Rîmnicu Vilcea și Combinatului de
produse sodice Govora își propu
seseră, pe baza unor minuțioase
analize tehnico-economice, să reali
zeze ample programe privind recu
perarea și reintroducerea în circui
tul. economic a unor importante re
surse energetice refolosibile. Cum
se explică faptul că față de cele
88 848 tone combustibil convențional,
cite ar fi trebuit recuperate in anul
1985 la combinatul chimic, nu s-au
realizat decît 48 493 tone combusti
bil convențional ?
— Cauza este una singură — ne
explică inginerul Lucian Călin, șeful
biroului mecano-energetic. Pe tot
parcursul anului trecut principalele
noastre instalații au funcționat cu
mult sub capacitatea proiectată da
torită lipsei de materii prime. în
această situație hidrogenul,
cea
mai importantă resursă utilizată
drept combustibil in amestec cu
gazul metan la centrala termică
proprie, nu a mai fost obținut decît
în proporție egală cu gradul de
exploatare a instalațiilor.
Care a fost evoluția acțiunii de
recuperare a căldurii și gazelor de
ardere de- la cuptoarele de cracare
dicloretan din secția monomer, deci
a unei alte resurse energetice la fel
de importante ? Deși au trecut 4
ani de la găsirea unei soluții teh
nice _ eficiente, pe baza căreia să se
poată valorifica această căldură, pro
blema ei nu a fost încă finalizată
pentru simplul motiv că investițiile
necesare au tot fost amînate, ulti
mul lor termen de punere în func
țiune fiind programat abia . către
sfirșitul anului viitor.
— Foarte multe inițiative — men
ționa inginerul Vasile Cerbulescu,
directorul mecano-energetic al com
binatului — în domeniul recuperării
resurselor energetice, întilnesc un
obstacol greu de trecut. Este vorba
despre drumul prea lung al ciclului
de la cercetare la valorificarea
efectivă, intirzierile conturindu-se
mai ales la proiectanți și organele
de avizare.
Unul dintre argumentele aduse în
sprijinul părerii de mai sus se
referă la metodologia greoaie prin
care a trecut și mai trece încă
acțiunea de recuperare a căldurii
reținute de condensul impurificat.
După ce cu 4 ani in urmă au fost
studiate locurile de impurificare și

implicit posibilitățile de utilizare,
s-au perfectat, contractele de pro
iectare și execuție a 7 instalații de
recuperare, urmînd să fie puse, în
funcțiune în luna octombrie a aces

liat, s-a concluzionat că prin recu
perarea căldurii din produsele finite
s-ar obține o economie de cel puțin
8 500 t.c.c. pe an, la aceasta adăugindu-se și căldura condensului sa
lin de la instalația de evaporare a
leșiei caustice din secția de electro
liză cu diafragmă.
Un alt studiu de anvergură pe
care un colectiv de specialiști din
Combinatul chimic Rimnicu Vilcea
în colaborare cu inginerul Marin
Mateescu de la Centrul județean de
proiectări Vilcea l-au dus la bun
sfîrșit — rămînînd în suspensie doar
aplicarea lui efectivă — are ca
obiect recuperarea resurselor de
temperatură scăzută și folosirea

Ancheta „Scinteii" în două unități chimice
din județul Vîlcea

Un drum prea lung
de la conceperea soluțiilor
pînă la aplicarea lor
„CONTUL" RESURSELOR REFOLOSIBILE
întocmit pe baza anchetelor „Scinteii"
— în tone combustibil convențional

Totalul
resurselor
energetice
refolosibile
depistate
1982
1986

Unitatea

1. C. M. Tulcea
2.1. A. Tulcea
3. C. M. Cimpia
Turzii
4. C. Ch.
Tirnăveni
5. C. S.
1
Hunedoara
6. C.I.Ch. Turnu
Măgurele
7. C.Ch. Rimnicu
Vilcea
8. C.P.S.
Govora

75 000
86 000

Echivalente
cu consumul
de energie
al unității
pe timp de
1982
1986

109 300 75 zile
86 000 130 zile

Totalul
resurselor
energetice
recuperate
1982
1986

69 zile
96 zile

45 557

36132

54 zile

37 zile

68 623

71 400

80 zile

59 zile

♦

824 840 1 715 348 290 zile 270 zile

11 510

16 000
16 600

12 796

24 891

40 800

49 000

933 208 1 010 100

73 900

122 468

30 zile

27 zile

37 900

92 279

88 848

108 595

67 zile

75 zile

63 167

78 595

59 894

87 173

54 zile

70 zile

24 159

25 645

tui an. Deci, pentru acest proiect,
de la studiu la valorificarea propriuzisă, a fost necesar nici mai mult,
nici mai puțin de patru ani. Timp
în care au fost luate in studiu alte
resurse, cu alte posibilități certe de
recuperare și valorificare. De exem
plu, pe baza unui inventar deta

acestora la termoficarea municipiu
lui Rimnicu Vîlcea. Pe bază de
calcule e’vidente s-a demonstrat că
în acest fel s-ar asigura aproape
25 la sută (30 mii t.c.c. pe an) din
energia termică livrată de termo
centrala ■ Govora pentru termofi
carea municipiului reședință de ju

deț. Importante resurse care trebuie
să fie grabnic valorificate.
Tot cu 4 ani în urmă erau eviden
țiate însemnate resurse energetice
refolosibile ce fuseseră inventariate
la Combinatul de produse sodice
Govora. Care este situația lor azi ?
— Cu excepția căldurii din leșia
finală de la instalația de distilație
a sodei calcinate — -ne spune ingi
nerul Vasile Săvulescu, directorul
combinatului — toate celelalte mă
suri au fost aplicate* și ele au dat
rezultatele scontate.
— Ce s-a întîmplat cu recuperarea
căldurii din leșia finală ?
— încercările și modificările aduse
de noi la soluția propusă nu au dat
rezultate, în sensul că instalațiile de
recuperare se colmatau cu nisipul
existent în leșie, obligîndu-ne să
executăm la două zile tot felul de
spălări costisitoare. Fiind vorba to
tuși de o importantă resursă, echi
valentă cu aproape 28 800 t.c.c. pe
an, ideea recuperării ei n-am aban
donat-o, ci impreună cu Institutul
de construcții București — Faculta
tea de instalații — am realizat pro
iectul unui nou tip de schimbștor de
căldură, folosind de astă dată tu
buri termice cu un randament supe
rior sistemului clasic. De altfel, acest
utilaj se află deja în execuție la
întreprinderea de utilaj chimic Fă
găraș, iar pînă la sfirșitul anului
instalația de recuperare de la dis
tilație va fi dată in exploatare.
Ca și la Combinatul chimic, și aici
s-a insistat pe depistarea și introdu
cerea în circuitul economic a noi
resurse energetice. Iată numai cîteva
dintre temele de studiu finalizate
și in prag de aplicare : sporirea
gradului de recuperare primară și
secundară a căldurii gazelor arse de
la calcinatoare, din bateriile de con
centrare a sodei caustice și de la
cuptorul de topit silicat, adăugîndu-se
in portofoliul economiilor de com
bustibil încă 6 100 t.c.c. pe an ; alte
15 436 t.c.c. vor reprezenta căldura
recuperată din condensul de la trep
tele 1 și 2 de evaporare ale uzinelor
II și III, precum și din aburul uzat
de 28 atmosfere. Mult mai eficientă
se va dovedi — deocamdată o dove
desc calculele de eficiență ! —
recuperarea căldurii din produse și
din deșeurile calde pe baza căreia
se estimează economisirea a 40 092
t.c.c. pe an.
Toate aceste constatări și date
confirmă preocupările specialiștilor
din cele 2 mari unități de pe plat
forma chimică a municipiului Rîm
nicu Vîlcea pentru a găsi noi solu
ții și posibilități de recuperare și
valorificare a resurselor energetice
refolosibile. Ele însă solicită o mai
mare receptivitate și operativitate
din partea factorilor de avizare și
de realizare a documentațiilor de
execuție, factori care, după cum, s-a
văzut, au rămas în continuare da
tori în ceea ce privește scurtarea
drumului de la studiu la aplicarea
propriu-zisă.

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteii”

Sabin CERBII
corespondentul „Scinteii“

VRANCEA: Ritmul lucrărilor a sporit simțitor,
dar nu peste tot la nivelul cerințelor
în unitățile agricole din județul
Vrancea, la sfirșitul fiecărei zile de
muncă se analizează, comparativ cu
programul, cantitățile de furaje de
pozitate. Pe această bază se stabi
lesc pentru a doua zi măsuri con
crete menite să ducă la intensifi
carea activității. Ca urmare a aces
tei practici, ritmul recoltării fura
jelor și al depozitării acestora a
crescut simțitor. Dovadă sînt stocu
rile de furaje care sporesc de la o
zi la alta în toate unitățile agricole
unde se acționează cu răspundere.
La asociațiile economice intercooperatiste Adjud și Golești, la coopera
tivele agricole Vinători, Ciorăști,
Mihălceni, Bălești, Suraia și in al
tele, în 2—3 zile se va încheia cea
de-a treia coasă, la trifoliene. Pe
ansamblul județului coasa a treia

la trifoliene a fost realizată in pro
porție de 70 la sută din suprafața
cultivată, sub medie situîndu-se
cooperativele agricole Boghești, Măicănești, Vulturu, Țifești și altele.
Cu mai mult spor se lucrează în
ultima perioadă la recoltarea tine
telor naturale, care în județul Vran
cea ocupă peste 26 000 hectare. Se
ceta din primăvară a întîrziat vege
tația și ca urmare și cositul finului
a început ceva mai tîrziu. Ca urma
re, pînă acum au fost cosite doar
40 la sută . din suprafețe. Cu toate
acestea, în consiliile agroindustriale
Panciu și Adjud, cositul finului a
depășit 60 la sută din finețe. „Mai
mult de jumătate din cele 928 hec
tare cu fin au și fost recoltate —
ne spunea tovarășul Vasile Raiu,
inginerul-șef al C.A.P. Răcoasa. în

— Sinteți, tovarășe Ioan SIMION,
de 12 ani directorul întreprinderii de
piese auto Sibiu. Și in tot acest
timp, unitatea și-a realizat perma
nent sarcinile de plan. Această
„carte de vizită" ne îndeamnă să vă
întrebăm direct : întotdeauna a mers
ca un ceasornic această importantă
unitate a industriei constructoare de
mașini ?
— Ar fi fost bine să fie așa. Nu
mirea mea ca director a intervenit
tocmai într-unul din anii în care
întreprinderea se confrunta cu o si „
'
tuație grea.
— Faptul că anii care au urmat
de cind sinteți director au fost măr
eați de rezultate mereu mai bune
atestă că soluția aducerii dv. in frun
tea Întreprinderii a fost bună, nu 7
— Eu sint director cu rezultate
pentru că am colaboratori buni și
colectiv bun. Ne mobilizăm in fața
oricăror greutăți — credeți-mă, nu
spun vorbe goale — și nu cedăm
pină nu le învingem. Anul trecut,
de pildă, în primele două luni, in
condițiile grele cauzate de. iarnă,
am Înregistrat pentru prima dată in
ultimii ani 12 restanțe de ordinul
a zeci de milioane. Ce trebuia să
facem ca să le recuperăm ? Să ce
rem ministerului reducerea planului,
să ne plingem .în dreapta și in stin
gă ? Nu ! Am participat la adună
rile de partid in care s-a dezbătut
situația, am discutat in consiliul
oamenilor muncii și am spus : eu
de cind sînt director n-am trimis
un telex, n-am făcut o notă către
minister prin care să anunț că nu
pot rezolva o problemă sau că nu
putem îndeplini sarcinile de plan.
Atît timp cit port titlul de director,
dc om politic, împreună cu dv., cu
comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii răspundem primii de
rezolvarea problemelor din între
prindere și după aceea ministerul.
Și am găsit soluții. Pentru restan
tele din anul trecut,''cit și pentru
problemele apărute o dată cu cerința
formulată de a realiza anul acesta
o producție suplimentară de peste
25 milioane lei.
Oricît de important ar fi rolul
directorului el nu se manifestă ca
factor de decizie decît în cadrul or
ganului de conducere colectivă. Care
sînt îaporturile directorului cu
C.O.M.-ul ? „Bune, foarte bune". E de
părere că aici, la I.P.A.S., există,
în cel mai bun sens al cuvîntului, o echipă de conducere pu
ternică și omogenă. O spune fără
să sune a laudă. In C.O.M.-ul de aici
nu există oameni cu idei și oameni
. fără idei ; oameni cu opinii și oa

meni fără opinie. Dacă cineva din
afară ar fi asistat la ședința in care
s-a dezbătut programul de moder
nizare n-ar fi știut că Ștefan Carabulea vorbește în calitate de di
rector tehnic, iar Ion Orlandea,
ca să dăm un exemplu, in
calitate de muncitor, șef de echipă
în secția cardane, într-atît de egale
sau aproape egale erau argumentele
vizind introducerea progresului teh
nic.
Dar personalitatea directorului rămine principala personalitate in conducerea întreprinderii. Despre ingi
nerul loan Simion, unul din direc
torii „veterani", se spune că e un
„calculator viu", că are o memorie
fișată care nu uită nimic cind e

următoarele zile vom spori numă
rul cosașilor cu încă trei echipe, așa
că vom încheia lucrarea în scurt
timp".
Deși organele agricole județene au
luat măsuri, pentru valorificarea și
a altor surse de furaje, de exemplu
culturile intercalate în plantațiile
viticole ce ocupă peste 11 600 hec
tare și pe aproape 14 000 tone de
frunzare, în continuare rămine ca o
îndatorire de bază, de mare răspun
dere recoltarea la timp a plantelor
de nutreț cultivate, a finețelor na
turale și depozitarea în parcurile de
furaje a tot ceea ce poate constitui
hrană pentru animale.

Dan DRAGULESCU

Constanța - principala poartă maritimă a țării

corespondentul „Scinteii"
velul asigurat de licența după care
le-am asimilat".
Inginerul loan Simion este, după
cîte ne-am dat seama, un director
pe care știința conducerii l-ar ca
racteriza participativ-autoritar și
participativ-inovațional.
Știința conducerii dă definiții mul
te — e de părere. Nu spune că nu sint
necesare și acestea. Cum să nu fii
astăzi director participativ, cînd nu
poți gîndi singur, oricît de capabil
ai fi, mai bine decît cei 9 000 de oa
meni ai muncii în numele cărora iei
zilnic — cazul său — decizii ? Să
știți, ne asigură, că eu mă consult cu
oamenii tot timpul. Dar atunci
cind e nevoie să-mi exercit prero
gativele cu care am fost învestit nu

STIINTA DE A CONDUCE
începe cu buna organizare
vorba de promovarea noului, de sta mă tocmesc cu nimeni. Ori de cite
bilirea unor răspunderi precise pen •ori vin la mine oameni care cer un
tru îndeplinirea sarcinilor de plan. anume fel de dreptate — cea pe
Este adevărat ?
care o doresc ei, nu cea pe care o
Stă o clipă pe ginduri, după care cere legea — eu Ie spun răspicat :
ne răspunde : „Știu, se face aluzie la „Dragă tovarășe, dacă eu îți spun
„notițele mele". Eu am obiceiul de a că n-ai dreptate — și, îți spun nu
nota tot ce văd nou undeva, de a pentru că eu sînt deținătorul ade
fișa în notițe toate discuțiile pe care vărului în toate cazurile, ci pentru
le port cu colaboratorii, cu oamenii că respect prevederile legii — poți
din întreprindere cu care vin zilnic să te duci oriunde, fiindcă tot un
in contact. Le fișez, le pun intr-o' astfel de răspuns vei primi". Am
casetă și nu le distrug decit atunci constatat, și mă bucur, că acest mod
cînd problema care a făcut obiectul de a fi autoritar, tranșant, deschis,
notării a fost rezolvată. întocmesc este apreciat de majoritatea oame
zilnic cel puțin 10 asemenea fișe. nilor.
Cum să nu fiî participativ-inovațio
Ceea ce înseamnă că într-o lună se
adună 250—300. Important este că nal 1 Cine poate calcula cîtă inova
această sursă de informații tehnice, ție există in munca unui director
organizatorice, sociale n-o las să se care a preluat o întreprindere cu o
scurgă fără folos. Prin introducerea restanță de aproape 200 milioane lei
ei în sistemul nostru de decizii, o și a parcurs un drum pe care o dată
activizez, o fac — ca să mă exprim cu creșterea substanțială a pro
așa — să producă. Chiar dacă pro ducției nu a mai înregistrat restanțe
blema notată, așa cum a fost cazul in nici unul din cei 12 ani ai aces
recent, s-a referit la îmbunătățirea tui drum ? Sau cine poate calcula
mesei la cantină. Multe fișe conțin cită inovație există în munca unui
însă probleme tehnice și organiza director cînd întreprinderea în care
torice majore. După o vizită în Fran muncește și-a dublat productivitatea
ța mi-am notat să organizez o dis muncii în fiecare din ultimele două
cuție cu proiectanții și tehnologii cincinale ? Ceea ce pot să spun este
vizind imbunătățirea calității amor- că nu există problemă tehnică nouă,
tizoarelor pentru autoturisme. Fișa care să se nască în întreprinderea
aceea n-a dispărut din casetă — noastră, și care să nu aibă in director
chiar dacă a stat acolo aproape doi primul susținător. Chiar și atunci cind
ani — pînă n-am ridicat calitatea șansele de finalizare sînt mici. Eu
amortizoarelor românești peste ni nu aștept să vină oamenii cu idei

la mine și eu să dau verdicte. Eu îi
stimulez să aibă idei. Orice mun
citor, maistru, subinginer sau ingi
ner care vine în cabinetul meu, in
diferent cu ce problemă, sau care
angajează o discuție cu mine in ate
lier sau secție, știe că ultima mea
întrebare are același conținut : „Pe
dumneata ce problemă tehnică te
frămîntă ? Cînd vii s-o discutăm ?“.
Ideile tehnice, indiferent că apar
țin directorului sau altcuiva, se ma
terializează, în practică, nu numai
prin contribuția unui om, ci a mai
multor oameni.
întrebarea-întrebărilor
în
fața
unui om cu o asemenea experiență
este: care ar fi, in rezumat, secretul
rezultatelor în munca de conducere 7
Iar răspunsul este simplu și frumos
ca toate lucrurile puse la punct.
Nu crede că sînt... secrete multe,
în primul rînd, stabilește sarcini pre
cise pentru toți factorii de decizie
din întreprindere și controlează pină
la amănunt executarea lor. în al
doilea rînd, preia întotdeauna asu
pra
sa
rezolvarea
problemelor
celor mai grele. „Eu nu sînt director
de protocol, care să conducă prin
ordine și dispoziții, eu sînt primul
executant al propriilor mele ordine
și dispoziții. Buna organizare a
muncii a reprezentat și reprezintă
pentru mine știința-științei condu
cerii. Și de la ea n-am abdicat nici
odată. Cunoaște zilnic evoluția pro
ducției, aprovizionării tehnico-materiale și a situației economico-financiare a întreprinderii. Pentru că nu
mai așa se pot lua decizii oportune.
Altfel încep lamentările și, personal,
nu-mi permit și nu admit asemenea
atitudini. în al treilea rînd, nu poate
fi astăzi cineva director eficient fără
a avea cunoștințe economice cel pu
țin egale cu cele ale pregătirii teh
nice de specialitate". O spune cu toa
tă convingerea, după o experiență
de aproape 30 de ani în diferite
munci de conducere și după 12 ani
ca director. înainte de a fi direc
tor, a fost șef de secție, șef al
serviciului plan, șef al serviciului
C.T.C., inginer-șef și director comer
cial.
A ajuns in vîrful piramidei
conducerii unității după 20 de ani de
acumulări neîntrerupte în mai toate
verigile importante ale activită
ții productive. Cine crede că nu
mai pregătirea tehnică ii dă drep
tul să conducă, să rezolve proble
mele complexe ale unei întreprin
deri, în plină dezvoltare intensivă,
e bine să renunțe — opinează inter
locutorul — la munca de conducere.

Constantin PRIESCU

Foto :

Eugen Dichiseanu

Relația dintre profilul de producție si situația econică
(Urmare din pag. I)

toate lucrările in cadrul unui peri
metru hidrografic, de-a clarifica nu
numai soluțiile tehnice specifice zo
nei respective, ci și de a determina
ca acestea să fie economicoase, atît
în construcția propriu-zisă, cit și. în
exploatare. Este de evidențiat apoi
și faptul că în județul Iași au fost
nu numai elaborate programe hidroameliorative ambițioase, ci au fost
asigurate, în același timp, toate
condițiile materiale, tehnice și orga
nizatorice pentru realizarea lor punct
cu punct. Dovada cea mai convin
gătoare a acestui fapt o constituie
amenajarea în devans a perimetrului
hidroameliorativ Prut—Jijia, ce se
întinde pe o suprafață de 50 000
hectare, realizare ce a permis în
ceperea lucrărilor într-un alt mare
bazin hidrografic : zona agricolă a
Hîrlăului, unde urmează să se exe
cute lucrări de amenajare în com
plex pe circa 65 000 hectare.
Unii s-ar putea întreba : cum este

posibil ca în județul Iași să se în
registreze un asemenea devans în
realizarea programului de îmbunătă
țiri funciare atit timp cit in alte
județe, care dispun de unități de
construcții specializate mult mai pu
ternice, nu se reușește nici măcar
să se atingă nivelurile stabilite prin
graficul de execuție ? Simplu și pe
căi absolut normale. Analizînd, cu
mai mulți ani in urmă, volumul și
complexitatea investițiilor pe an
samblul economiei județului, comite
tul județean de partid a stabilit ca
principală prioritate realizarea pro
gramului de îmbunătățiri funciare,
pornind de la ideea că aceasta este
singura cale prin care se poate rea
liza o autentică revitalizare a agri
culturii județului. Iar pentru înfăp
tuirea acestui obiectiv a dispus ca
mașinile și utilajele de construcții,
inclusiv personalul muncitor din uni
tățile economice care nu figurează
printre priorități la investiții, să fie
concentrate pe șantierele de hidro
ameliorații.

Efecte ale zonării producției agricole :
• PRODUCȚIA GLOBALĂ AGRICOLA PE LOCUITOR A ANU
LUI 1985 ESTE DE 2 ORI MAI MARE DECIT IN ANUL 1980
• DIN „IMPORTATOR" DE LEGUME Șl CARTOFI, JUDEȚUL
PRODUCE ACUM MAI MULT DECIT CERINȚELE PROPRII
DE CONSUM

lată, înainte de toate, evoluția producțiilor totale la prin
cipalele produse agricole vegetale și animale.

Indicatorul
cereale — tone
legume — tone
cartofi — tone
lapte — hectolitri
Una din problemele dificile puse
de comitetul județean de partid in
fața oamenilor de știință și specia
liștilor din agricultura județului
Iași a fost cea privitoare la zonarea
rațională a producției agricole. Por
nind de Ia sarcinile ce reveneau ju
dețului Iași prin planul de dezvol
tare a
agriculturii și
industriei
alimentare pe perioada 1981—1985,
cercetarea era chemată să adopte o
asemenea variantă de repartizare în
teritoriu a producției agricole care
să pună in valoare, la nivelul maxim

1981

431 200
97 000
113 000
1 600 000

1985

.

710 000
170 000
200 000
2 400 000

posibil, marea diversitate de soluri
din perimetrul județului. Dincolo de
nivelurile minime de producții ce
trebuiau obținute, acest model de
optimizare trebuia să soluționeze
două mari probleme, mai ales de or
din intern, pentru economia județu
lui : asigurarea legumelor și cartofi
lor, produse agricole foarte deficitare
pînă la acea dată.
în urma lucrărilor de cartare agrochimică a solului, specialiștii au sta
bilit patru mari zone agropedoclimatice, precum și mai multe micro

zone favorabile anumitor culturi,
soiuri și hibrizi. Astfel, cerealeie și
plantele tehnice au fost concentrate
cu precădere în partea de est și de
nord a județului, adică in zona de
cimpie, unde au fost executate cele
mai mari lucrări hidroameliorative.
Pentru a pune în valoare condițiile
pedoclimatice favorabile din zona
Pașcani, aici au fost amplasate în
cea mai mare parte culturile de car
tof și sfeclă de zahăr. Ca urmare,
încă după primul an de producție,
județul a reușit nu numai să-și asi
gure cantitățile de cartofi stabilite
prin programul de autoaprovizionare, ci și-a creat și un disponibil pen
tru alte județe. De asemenea, vrînd
să infirme unele păreri potrivit că
rora în județul Iași condițiile clima
tice nu ar fi favorabile unor culturi
legumicole,- cum sînt tomatele, ar
deii și vinetele, comitetul județean
de partid a dispus (pe baza studii
lor de zonare făcute) crearea, mai
ales în jurul municipiului Iași, a unor mari bazine legumicole. Rezulta
tul : in 1985, unitățile agricole din
județul Iași au realizat o producție
totală de legume de aproape 3 ori
mai mare față de 1975, și cu mult
peste necesitățile de consum ale
județului.
Prin această nouă repartizare în
teritoriu a producției agricole s-a re
zolvat nu numai problema legumelor
și cartofilor, ci și a cerealelor și
plantelor tehnice. Așa, bunăoară, de
de pe o suprafață cultivată cu po
rumb aproape egală cu cea din 1981,
anul trecut s-a obținut o producție
dublă față de acum cinci ani. La
grîu, sporul total de producție a fost
de 40 000 tone, la sfecla de zahăr,
de 115 000 tone etc. Rațiunea acestor
schimbări în amplasarea culturilor
este dată și de nivelurile costurilor
de producție, mult scăzute față de
cele înregistrate în 1981. La porumb,
de exemplu, diferența la tonă este
de aproape 500 lei, la cartofi de 300
lei, la griu de 200 lei. Și aceasta in
condițiile în care investițiile mari fă
cute în agricultura județului în cin
cinalul trecut au influențat mult ni
velul costurilor, eficiența adevărată
a acestora urmînd să fie pusă în va
loare abia în următorii ani.
în legătură cu experiența acumu
lată în dezvoltarea zootehniei șl în
procesul de redresare economicofinanciară a unităților agricole,
intr-un număr viitor al ziarului
nostru.

PAGINA 4

SCINTEIA — slmbătă 2 august 1986

pe care-i cunoscusem la
demonstrația din Piața Pa
latului din București. la
6 martie ’45... A fost prima
mașină de rectificat arbori
cotiți pe care a avut-o
uzina. Au venit s-o vadă
toți. Eram scund, așa că
unul s-a dus și mi-a adus
un grătar de lemn ca să
mi-1 pun sub picioare, să
cap. trebuie s-o înveți, dar > mă înalțe... Mi-au verificat
lucrul meșterii cei bătrini.
e foarte important și de la
îi știi că i-ai apucat și tu.
cine. Știi povestea, așchia
dați dracului ca profesio
nu
sare
departe
de
niști
și ca oameni, si aici
trunchi... Eu am avut noroc
era școală bună, ca și la
de „profesori" buni, de la
„Unirea"... Ti-aduci amin
ei am prins si strungăria. si
te ? Ca să nu păteze luciul
meseria de rectificator. în
pieselor pretindeau strun’44 m-au ținut tot pe lingă

— COMUNIȘTII ----promotori ai spiritului revoluționar
- Și?
Maistrul principal Gheorghe Ghimbaș, secretarul
comitetului de partid de la
Uzina
Poiana
Cimpina
(I.R.M.T.G.I.P., adică în
treprinderea de reparații
motoare și tractoare grele
și instalații petroliere), mă
privește cu reproș : „De
parcă n-ai ști„.“. (Ne cu
noaștem de multă vreme).
Mă prefac că nu observ.
Sigur că aflasem, dar de
la alții.
(„Ai auzit că
Ghimbaș a ieșit la pen
sie ? !“). De la el nu. Așa
că.l-am intrebat iar:
— Și ?
— S-a întimplat in ulti
ma mea zi de lucru „oficia
lă". M-au chemat la sediul
comitetului „pentru o intilnire de cinci minute".
Cind am primit telefonul
eram in atelier, nu lepădasem halatul de lucru,
M-am dus așa. M-am tre
zit intimpinat cu un „Da
multi ani 1" general. Mă
știi că nu prea-mi pierd
firea, dar atunci am simții
că mi so înmoaie genun
chii. Erau prezenti patru
secretari de la Comitetul
orășenesc de partid Cimpi
na. tot comitetul nostru,
muncitori, toată conduce
rea uzinei, ingineri, șefi de
secții, maiștri. Au vorbit
multi. Și-au amintit cum
am venit eu aici, in uzină,
in 1948. (Vechime in pro
ducție am 45 de ani și cinei
luni). Cum au lucrat ei eu
mine. Cum ne-am mai și
certat. Fiecare mi-a urat
viață lungă și fericită, să
nătate și odihnă plăcută in
noua — începind cu ziua
următoare — mea calitate
de... tinăr pensionar sta
giar. Apoi au scos nu știu
de pe unde un coș cu flori.
Numai garoafe roșii. Mi-au
spus că este cu una mai
mult decit virsta implinită
de mine in ziua aceea, știi,
sint născut in 7 aprilie
1926... Mi-au mulțumit pen

Criteriul care a dus la
crearea concursului cintecului păstoresc „Miorița"
de la Toplița — in cadrul
Festivalului National „Cin"
tarea României" — a fost,
cum
cerea
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, .„asi
gurarea minunatelor tradi
ții ale poporului român,
care de-a lungul secolelor
a fost făuritorul minunate
lor doine și balade, al cul
turii și artei populare uni
ce prin frumusețea, patrio
tismul și umanismul lor".
Aflat, la începutul acestei
veri, la cea de-a șasea edi
ție, concursul a lăsat, la fel
ca în edițiile anterioare,
impresia de noutate, iscînd
nu doar entuziasmul ascul
tătorilor, ci și pe al muzi
cienilor, folcloriștilor, etno
grafilor participant) la se
siunea de comunicări știin
țifice a manifestării.
Trăind singuri, sus la
munte, unde privirile se
pierd, ca și imaginația, in
zări fără de sfirșit, cioba
nii au creat — din șoaptele
viatului pădurii și din
scripcile greierilor de pe
plaiuri — cîntece legate de
îndeletnicirea lor, de natu

tru activitatea depusă ca
muncitor, ca maistru, pen
tru cei 16 ani cit am fost
președintele
sindicatului,
apoi pentru cei 19 ani cit
am fost secretarul comite
tului de partid... Bineînțe
les că fără să fiu scos din
producție... Acum trebuie

„Am lăsat în fabrică o viață de muncă
și... un coș cu îlori“
să mă schimbe... După ce
au terminat ei de vorbit
m-au rugat să le spun și
eu citeva cuvinte...
- Și ?
— Mă înțelegi 1 îi pri
veam și parcă nu-i ve
deam... în cazuri din astea
ai vrea să-i impresionezi
și tu pe ei așa cum țe-au
emoționat ei pe tine. Aș fi
vrut să le spun ceva cu
totul deosebit. Era greu
pentru că ar fi trebuit să
vorbesc despre mine. Cu
ce să fi început ? Așa. cu
un fel de autobiografie ?
Cum am fost noi. acasă.
12 copii in familia unui
petrolist din Valea Lungă ?
Păi toți eiți veniseră să mă
sărbătorească sint ei inșiși
proveniți din familii mun
citorești cu foarte multi
copii. Poiana Cimpina e un
sat cu o fabrică. Lucrează
în ea cel puțin doi oameni
din fiecare casă, dar sint
și altele care au în uzină
și 5—6... reprezentanți. Ce
să le fi spus ca să-i im
presionez ? , Meseria am
învățat-o la „Unirea" Plo
iești, n-aveam 14 ani cind
am intrat ucenic. Nimeni
nu se naște cu meseria in

ei. în gărzile patriotice.
Răspundeam de zona rafi
năriei noastre, de cartierul
Moțoi, de străzile' Buna
Vestire și Banu Manta din
Ploiești... Tot ei m-au
primit și in partid. ip apri
lie ’45. cu ei am participat
și la întruniri, la manifes
tații... Să le fi vorbit de
astea ? Păi toți le știu din
familie...
- Și ?
— M-am gindit ce-ar fi
să le spun cum am venit
eu în uzina asta. Cum am
nimerit aici și nu în altă
parte. Ai notat că înainte
lucrasem la „Unirea" Plo
iești, nu ? După 11 iunie,
ziua naționalizării, mașina
de rectificat pe care mun
ceam eu a fost repartizată
la uzina Poiana Cimpina.
Am venit după ea. Unii au
rîs de mine: „Mă. e ca-n
marile pasiuni, el iubește
și ea se lasă iubită...". Era
chiar așa.
cum
să-ți
explic ? Aici apucaseră
să-i facă postament, dar
nu-i fixaseră batiul. Om
pentru ea nu aveau, așa
c-am picat tocmai bine.
M-au ajutat s-o prind in
fundație vreo șase lăcătuși

gărilor să poarte mănuși
albe, din bumbac !
Mie
mi-au cerut la fel... Mi-au
dat tîrcoale vreo săptămînă,
m-au
cronometrat,
puneau micrometrul de
zece ori intr-un loc. Abia
după aia au hotărit : „Asta
știe meserie". Mi-au dat
categorie maximă. Să fi
amintit episodul ăsta ? Ar
fi însemnat că mă laud ;
ș-apoi povestea-i cunoscu
tă. nu există toamnă —
cind se adună pensionarii
uzinei, intr-o zi anume —
să nu și-o amintească vre
unul dintre ei. Mai e ceva :
acum doi-trei ani am vrut
să extindem uzina.
Aici
n-a fost loc. Am fost nevoiți să ridicăm hale pînă
și la...
Florești. Ca să
ajungi acolo trebuie să iei
trenul. Sute de oameni
s-au dus după mașinile
pe care lucrau. Cum să fi
venit eu acum și să mă
împăunez cu „pe vremea
mea muncitorii"... Așa că
m-am gindit să nu aduc
vorba nici despre asta !
— Și ?
— Se uitau toți la mine,
așteptau să rostesc măcar
un cuvint-două. Și eu tot

ră. Convertindu-și gindurile și emoțiile in valori poe
tice și muzicale, ei au
adăugat patrimoniului nos
tru folcloric o revărsare
inepuizabilă, mereu inedi
tă, de imagini și de viziuni
metaforice, uimindu-i cu
capacitățile lor de nuanța-

timpurile,
lumea
s-au
schimbat incit nu le mai
recunoști, este in ținu
tul aspru și păduros al Călimanilor, sărac odinioară
de la urgia zodiilor, ca și de
la aceea a oamenilor, un
vechi slmbure de port,
obiceiuri, sensibilitate păs-

rența a fost, neîndoios, a
județului-gazdă, incit cei
mai buni concurenți erau
din Harghita : spre exem
plu, trio vocal instrumental
Marcu, de o sensibilitate și
vivacitate neîntrecute, care
a obținut Premiul special
al juriului. Dar au fost și

CONSEMNĂRI

re și abstractizare pe cer
cetători. Ajunge să mențio
năm balada „Miorița" — o
legendă unică, care îmbo
gățește patrimoniul artis
tic al omenirii — spre a
prețui la valoarea ei reală
fantezia păstorilor noștri
din trecut, creatori ai lim
bajului poetic și muzical
de care se slujesc pină azi.
Orașul Toplița din jude
țul Harghita a fost cit se
poate de bine ales pentru
organizarea acestui con
curs al cintecului păsto
resc. Chiar dacă locurile.

Pe urmele Mioriței...
trat din timpuri străvechi.
Păstorii și-au zămislit aco
lo cintecele In decorurile
solemne ale firii, confundindu-și fantezia proprie
cu spectacolul grandios al
muntelui, al pădurii. Ast
fel, in cele două seri de
concurs s-au perindat pe
scena casei de cultură din
înfloritorul oraș industrial
al județului Harghita aproape trei duzini de concurenți din județe ale țării
unde tradiția păstoritului
s-a păstrat și se cultivă cu
o nouă vigoare. Preponde-

alte prezențe excelente in
concurs, ca fluierașul Du
mitru Voicu (Iași), cințăreții Iosif Lamură, Tonica
Varga, Alexandru Oltean
și
fluierașul
Qheorghe
Vleci (Harghita), Cornelia
Neaga (Sălaj), Maria Lupșa
(Alba), Gavril Varga (Bis
trița),
Gavril
Mureșan
(Cluj). Prin ceea ce au
cintat și prin felul inter
pretării cintecelor păsto
rești, concurența au de
monstrat gust șl siguranță
a meșteșugului, delicatul
sentiment al nuanțelor.

nu mă hotărâm despre ce
și cum... Despre cum am
construit primele blocuri
muncitorești, policlinica și
spitalul uzinei. încă o hală
de producție, blocul nefamiliștilor ? Păi ce nu știau
toți cum le-am făcut ? Că
multora le-au rămas bă
tăturile in palme pînă acu’,
după atîția ani... Să fi
vorbit
despre
oamenii
crescuți în uzina asta și
care
îndeplinesc
acum
funcții de mare — unii
dintre ei de foarte mare !
— răspundere ? Păi și asta
o știau cei care se aduna
seră acolo să mă sărbăto
rească. Eu cred că nu-i
bine să-i plictisești pe oa
meni... O clipă mi-a trecut
prin minte să vorbesc des
pre faptul că. uite. din
1948 și pînă azi n-a existat
an in care uzina Poiana
Cîmpina să nu-și fi înde
plinit planul de producție
(subl. ns.h Dar pe urmă
m-am intrebat, ce, ăsta-i
succesul meu ? Ce. eu am
făcut planul ? Meritul este
al tuturor. Și cum să te
lauzi cu așa ceva ? Asta e
menirea muncitorului co
munist : să facă ce și-a
propus, să se țină de cuvînt. nu să umble cu jus
tificări...
— Si ?
— M-ai Înnebunit cu
„si“-ul ăsta.
Ce să-ti
spun ? Vrei să recunosc ?
Ei bine, așa e.> află că in
ziua aceea maistrul Gheorghe Ghimbaș n-a fost in
stare să scoată nici o vor
bă. n-am putut zice nici
măcar așa. cum i-am auzit
pe sute alții „mulțumesc
că v-ati gindit si la mine"...
Știi de ce ? Mi s-a pus un
nod in git, dacă ai simțit
vreodată asa ceva...
— Și florile ?
— Coșul cu cele 61 do
garoafe roșii ? Primul gînd
a fast să le duc acasă. Dar
Florica. nevastă-mea, era
și ea de față. Ne-am pen
sionat amîndoi în aceeași
zi. Vezi, asta n-ai știut-o I
Și ea a lucrat tot în uzină...
Florile le-am lăsat la co
mitetul de partid. Amîndoi
am hotărit. așa: „Dacă tot
lăsăm în fabrică o viată de
muncă, de ce n-am lăsa și
un cos cu flori ?“.

CONDIȚIA AFIRMĂRII TINERILOR
ÎN OGLINZILE FILMULUI
Popularitatea artei cinematogra
fice, receptivitatea de care se
bucură filmul românesc, mai mult
chiar, interesul erescind pentru
probleme de creație, sensibil am
plificat in climatul Costineștiului,
s-au vădit cu pregnanță și cu
ocazia actualei ediții a „Galei fil
mului cu tematică pentru tineret".
Ce teme, ce subiecte autentice,
interesante ar fi putut atrage pe
creatorii de film preocupați de
universul noilor generații decit
cele privind drumul împlinirii
umane (în prietenie, dragoste, via
ța de familie), de afirmare și îm
plinire a tinerilor in plan uman și
social ? „Gala" a adus în atenție,
mai mult ca altădată, specia come
diei de situații și a comediei lirice.
Iar receptivitatea caldă față de
„producțiile" de acest tel a atras
atenția, încă o dată, asupra faptu
lui că — în peisajul divers al ori
cărei cinematografii naționale —
sint necesare și spectacole cinema
tografice eu valoare de divertis
ment, cu funcție relaxantă : peli
cule accesibile, populare in accep
ția superioară a cuvintului. Este
vorba de o cerință venită din par
tea publicului, ce trebuie concepută
mereu sub semnul creării unor
comedii cuceritoare deopotrivă prin
forța investigării adevărului vieții,
prin vigoarea atitudinii și ecoul
educativ, prin măiestria artistică.
în mod caracteristic, chiar fil
mele artistice care își propun dez
văluirea universului sufletesc al ti
nerilor proiectează intimplările
eroilor, chipurile lor pe fundalul
mai larg al unei exigențe con
cepute sub semnul maturizării, al
unei atitudini responsabile fată de
muncă, viață, profesie.
Și la .Costinești, „Căsătorie cu re
petiție" (film urmărind avatarurile
unui cuplu, în care protagoniștii,
ratînd o „afacere" intru bucureștenizare și luind drumul Bolintinului, unde-i duceau repartițiile de
agronom și medic veterinar, ajung
la un zîmbitor happy-end atunci
cînd ascultă de vocea inimii și în
datoririle profesiei) a fost primit
cu. multă
simpatie.
Reacțiile
prompte față de hazul unor situa
ții, inventivitatea decupajului re
gizoral, față de umorul blind sau
absurd al unor replici, in primul

rind față de farmecul interpreților
au prevalat asupra maximei exi
gențe critice ce ar fi putut sesiza
un fir epic mai fragil, amănunte
mai greu validabile, chiar in ca
drul condiției comice.
Fidelitatea față de profesia alea
să și de exigențele ei. cu prețul
asumării dificultății pionieratului, a
fost și morala (fără îndoială prea
simplist susținută artistic) vizată în
„Lucrare de- control", scurt-metraj
artistic (regia : Ilie Epstein, sce
nariul : Ion Bucheru), avind în
centru un tînăr ce visa doar mari
clinici universitare și centre urba
ne, dar care, in numele jurămin-

Corespondență
de la „Gala filmului
cu tematică pentru tineret"
de la Costinești
tului lui Hipocrate și mai ales ia
solicitările vieții, își schimbă op
țiunea.
Rămînînd la tematica atît de im
portantă a integrării tinerilor în
universul satului, în procesele mo
dernizării mediului rural, ale trans
formării socialiste a agriculturii,
dar, totodată, răminînd la comedie,
să amintim că „gala" a mai pro
gramat pină azi „Sper să ne mai
vedem" (scenariul : Ion Băieșu,
regia : D. Dinuleșcu) și „Vară sen
timentală" (scenariul: V. Băran, re
gia : Francisc Munteanul. Ambele
filme se vădesc preocupate de re
lația dintre idealul unor oameni
tineri sau ineă tineri și realitățile
cu care se confruntă, de raportul
dintre aspirație și realizare, dintre
libertatea opțiunii și înțelegerea
necesității : a utilității lor sociale,
a menirii lor profesionale autenti
ce. Un proces solidar — așa cum
de altfel reiese din toate filmele in
discuție — cu procese mai com
plexe, de cristalizare a valorilor
morale, spirituale ce caracterizează
omul nou. Ambele filme, iarăși sus
ținute de actori prestigioși, abor
dează problematica morală dintr-o
perspectivă exemplară, urmăresc
regăsirea „rădăcinilor", revenirea

Mircea BUNEA

al patrulea cu „revigorarea tradi
ționalismului intr-o formă înnoită
prin împrumutul unor
elemente
moderniste, îndeosebi expresionis
te" ; mai mult decit atît, nota par
ticulară a avangardet românești
constă tocmai in faptul că ea nu
s-a izolat complet de cultura tra
dițională, intr-un proces de „in
fluențare reciprocă", dind naștere
unei sinteze originale, așa cum s-a
spus. E lesne observabil, în gene
ral în dezvoltarea culturii româ
nești și in special in epoca actuală,
caracterul ei omogen, de construc
ție unitară, în care contrariile nu
se exclud, justificind o evoluție ar
monioasă.
Vorbeam de două direcții esen
țiale ce ar putea caracteriza peisa
jul cultural românesc de azi. Dacă,
pe de o parte, larga democratizare
spirituală a permis reînnodarea
cursului firesc al evoluției cultura
le românești, pe de altă parte, pe
rioada aceasta afirmă o mare di
versitate de stiluri, de modalități
de abordare a realității, de inter
pretare a ei. în speță, o mare va
rietate de idei și forme literare —
ceea
ce ar reprezenta cea de-a
doua direcție. „Nu imitația, nu
uniformizarea, ci diversitatea, re
darea specificului propriu al fie
cărui popor inseamnă adevărata
creație artistică și literară. In rea
lizarea unei literaturi cu un inalt
conținut educativ trebuie să se
manifeste puternic personalitatea
și originalitatea fiecărui scriitor",
arăta secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Intr-adevăr, numai printr-o rea
lă stimulare și afirmare a varietă
ții, a diversității in mișcare, a ori
ginalității fiecărei „voci" se poate
realiza acel ansamblu armonios pe
care orice cultjiră și-l dorește pe
o anumită treaptă de evoluție. Iată
de ce considerăm necesar să fie
analizate eu multă atenție unele
tendințe de a absolutiza în mod
exclusivist o anumită direcție ar
tistică, de a contrapune și chiar
a situa in conflict cu evoluția fi
rească, organică a literaturii crea
ția unor grupuri restrinse de
scriitori, cu deosebire tineri, afir
mați publicistic și editorial in ul
timii ani. Se vorbește tot mai mult,
în unele articole din reviste, de
trăsăturile caracteristice ale ulti
mei promoții literare, numită adesea „generația ’80". Este cit se
poate de firesc ca autori cu preo
cupări asemănătoare să aibă con
știința faptului că, prin orizontul
tematic și stilistic, reprezintă o
direcție literară, capabilă să-și
exteriorizeze artistic șl să-și susți
nă teoretic opțiunile, orientările li
terare, să-și afirme originalitatea,
trăsăturile comune și în același
timp elementele diferențiatoare.
Libertatea creației, realitate de ne

tăgăduit în România contempora
nă, presupune in primul rind liber
tatea punctului de vedere. De
aici
însă
pină
la absoluti
zarea lui, la afirmațiile res
trictive, valabile doar pentru cițiva autori, unii abia trecuțl de pra
gul debutului. alții nedebutați
încă, ignorind deliberat dezvoltarea
de ansamblu a literaturii, chiar și
plurivalenta literaturii scrise de
mulți alți tineri scriitori, drumul
este prea lung și nefolositor, cre
dem, dezvoltării majore a crea
ției artistice. A experimenta,
dar eu perfectă acoperire este
tică, este în firea artistului au
tentic, care își caută profilul pro
priu, formulindu-și, implicit sau
explicit, o poziție — o atitudine.
Dar nu poate fi în firea lucrurilor
a considera, uneori cu emfază, că
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— cu brutale refuzuri". Să fie oare
„limba scriitorilor tineri", pe care
sintem îndemnați să o învățăm cit
mai repede, „fără profesor", chiar
într-atît de diferită de „tradițiile"
cele mai recente ale literaturii ro
mâne, de contextul și de unitatea
ei aparte, de specificul evoluției
din ultimele decenii ? Să se fi năs
cut ea din nimic, din neant, pe loc
gol și să fie chiar atît de „difici
lă" sau „cifrată" ? Răspunsul e mai
puțin complicat : marea litera
tură nu a forțat niciodată pragul
accesibilității. Pentru a se impu
ne, adevărata valoare nu are ne
voie de un limbaj sofisticat, înțeles
de un cerc restrins de inițiați, și
poate nici de aceia. Experiența
nouă, originală s-a dovedit a fi du
rabilă în măsura. în care, la mo
mentul respectiv ori, prin diferite

zarea unui mare poet se fac prin
atașarea lui de mai multe serii is
torice ale culturii, care se încruci
șează In el și constituie elementele
unei creații noi. Grandoarea unui
poet nu constă în izolarea de
munca de cultură a trecutului, ci
în puterea de a o absorbi și de a o
transforma, introducind-o intr-o
sinteză personală și a timpului
său". în aceeași anchetă, găzduită
de „Caiete critice", nr. 3—4/1983,
apărute în 1985, făcînd „isto
ria" unui cenaclu studențesc,
altcineva formulează hazardat :
„Existenta
Cenaclului de Luni
marchează revenirea acestei for
me de existență literară la
nivelul de profesionalism atins la
noi de vechea «Junime» și da
«Sburătorul»
lovinescian".
Trecînd peste pretenția oarecum ha

Rigorile originalității
singura cale posibilă este aceea pe
care ți-ai ales-o, ignorind și contestind cu o lejeritate amendabilă
tot ce s-a realizat și se realizează
In cultură. Maturitatea creației
presupune înțelegerea profundă a
faptului câ originalitatea este de
cele mai multe ori consecința dez
voltării dialectice a unei literaturi,
atit in plan diacronic, cit și sincro
nic. E greu apoi de crezut că un
autor, aricit de înzestrat. poate
străluci in afara oricărei raportări,
dincolo de orice model, prin ab
solutizare și exclusivism. Aseme
nea atitudini pot fi. in fond, simptome de neodogmatism. Un tinăr
condeier, care a debutat cu o mo
destă plachetă de versuri, excla
mă in titlul unui articol publicat
recent într-o revistă : „învățați
limba scriitorilor tineri, fără profe
sor !“ Pornind de la o chestiune
generală de sociologie, .în particu
lar și de sociologie literară, foarte
serioasă de altfel, articolul pune,
de fapt, o falsă problemă, și anu
me că literatura „optzecistă" (ter
menul e, oricum, pripit, ase
menea catalogări cerind o mi
nimă distanță istoric-literară) ar
fi venit eu un „limbaj nova
tor", intr-atît de neașteptat in
cit e realmente nevoie de o...
prealabilă inițiere. Publicistul În
treabă la un moment dat retoric :
„«Cine vorbește limba scriitorilor
tineri ?» Sint convins că incă nu
foarte mulți, mai numeroși fiind
aceia care n-o înțeleg, indiferent
dacă o tratează cu pașnică simpa
tie sau — ici răspicat, colo in as
cuns, folosind o artă a disimulării
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La toate acestea se adaugă recitalurile cițorva
invitați (intre care Lucreția Ciobanu, cu arta ei ma
tură și repertoriul de o
surprinzătoare bogăție) și
sesiunea de comunicări
științifice pe tema „Folclo
rul păstoresc, componentă
a spiritualității românești",
comunicările lui Vasile Netea, Faragb Jozsef, Valeriu Nițu, Nicolae Constan
tin, Franc Șerbescu, Roza
lia Bâlint, Nicolae Bucur,
Vasile Pop etc. îmbrățișind
aspecte diverse ale folclo
rului păstoresc, aria lui de
răspindire, structura
lui,
caracterele lui muzicale,
instrumentele
specifice,
terminologia,
, variantele
mioritice. O dată mai mult
deci, prilej de a sublinia că
manifestarea de la Toplița
s-a desfășurat, și in re
centa sa ediție, sub semnul
seriozității
izvorite din
conștiința rostului pe care
arta, cu multiplele ei as
pecte, il are in viața
noastră spirituală, In trep
tele de progres și civiliza
ție ațe societății noastre.

Oțelul Roșu : clubul muncitoresc

O dată cu așezarea tuturor do
meniilor vieții sociale intr-un cli
mat de largă democratizare, cores
punzător noii etape de dezvoltare
a societății socialiste românești,
anii care au urmat Congresului al
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân reprezintă o perioadă deose
bit de fertilă pentru destinele cul
turii contemporane. Sint anii unei
ample democrații spirituale, de la
concepția generală referitoare la
rolul esențial al culturii in opera
de formare, de educare a conștiin
ței comuniste pină la cadrul concret,
favorabil dezvoltării culturale și,
evident, la remarcabilele realizări
artistice din aceste două decenii.
La mijlocul celei de-a șaptea de
cade asistăm în literatura română
la o izbucnire extraordinară de va
lori, intr-un peisaj de o diversita
te impresionantă. Faptul acesta
este consecința directă a climatu
lui de libertate spirituală instaurat.
Anii de după Congresul al IX-lea
sint anii in care s-au corectat
erori ale deceniului anterior, ani in
care, în general, cultura româneas
că și-a reafirmat plenar tradițiile
dintotdeauna, cu o nouă și amplă
deschidere către universalitate, că
tre valorile umaniste de pretutin
deni.
Două ar putea fi, sintetizind,
principalele direcții in evoluția ar
tei, in particular a creației literare
din perioada in discuție. Pe de o
parte, reevaluarea adecvată, prin
difuzare și analiză obiectivă, a
moștenirii literare : apar numeroa
se ediții, in tiraje de masă, ale
operelor consacrate de istoria lite
rară, sint retipăriți scriitori, cărți
la care generația anterioară nu pu
tea avea decit cu dificultate acces;
colecții, serii editoriale repun in
circulație autori „uitați",
redindu-le astfel locul firesc, luminînd
aspecte care, chiar dacă nu sint
esențiale, își au importanța lor in
istoria literaturii naționale.
Un
rol important in această acțiune ii
revine criticii, istoriei, arhivisticii
literare.
Climatul spiritual promovat după
Congresul al IX-lea al partidului a
permis, printre altele, repunerea in
discuție a raportului dialectic din
tre tradiție și modernitate. Nicio
dată istoria noastră culturală nu a
suferit de exclusivism : pentru cine
își propune să disocieze eu adevă
rat sensurile adinei ale istoriei li
terare românești, e evident că, pen
tru diferite epoci, ceea ce putea
trece drept modernism nu a însem
nat desprinderea totală, prin nega
ție, de tradiție ; că pentru o bună
perioadă de Ia Începutul secolului
nostru, spre exemplu, experiențele
moderniste au asimilat — și nu au
negat — fondul autohton, specifi
cul național. Explozia avangardis
tă. de pildă, e paralelă in deceniul

la matcă a unor tineri intelectuali
dornici să „lase o urmă" punind
umărul la schimbarea înfățișării
satului, situindu-se, prin compe
tența și munca lor, in fruntea pro
ceselor innoitoare.
Intr-o măsură și mai mare, la
un nivel profesional notabil și cu
inspirată soluție artistică, docu
mentariștii s-au axat și ei pe su
biecte generoase, sugerind condiții
le create pentru dezvoltarea spiri
tuală a tinerilor (ca in „Palatul ti
nereții", in regia lui I. Visu), dra
matismul, dar și frumusețea dru
mului afirmării sub semnul unor
țeluri nobile, frumusețea autodepășirii, a muncii creatoare in do
cumentarul „Iar ca sentiment un
cristal", film de Ovidiu Bose Paștina, al cărui titlu utilizează un
vers de Odysseus Elytis. O imagi
ne pilduitoare despre intilnirea cu
destinul. Un emoționant portret,
original prin concizie și rafina
ment, dar mai ales prin viziunea
dramatică a luptei omului pentru
depășirea limitelor. Ivan Patzaichin : un sportiv de excepție, un
mare talent. Dar și un om de ex
cepție. Cită blindoțe, cită puritate
în privirea lui ! Cită modestie în
atitudinea lui! Cită voință a efor
tului! Cită dirzenie și tenacitate a
muncii — înfruntind oboseala, ru
tina, „singurătatea alergătorului de
cursă lungă". Și cit de nobilă este
voința de a fi „cel mai bun" pen
tru a face ca drapelul țării sale să
fluture pe cel mai inalt catarg al
atîtor competiții internaționale !
Același argument ne-a fost oferit
și de documentarul „Caii de dimi
neață", un film cuceritor și prin
vizualizarea informației, dar și prin
virtuțile sale lirice, Vorbind despre
semigreul românesc, o rasă cu
performanțe și utilități deosebite,
Nicolae Cabel (regia) ne-a propus
un poem despre relația omului cu.
natura. Impresionant acel copil din
Rușețu — Buzău, in privirea că
ruia se oglindesc luminile unui
splendid asfințit, măreția unui co
pac secular ori miracolul genezei ;
un poem despre dragostea pentru
natură, dar și despre transformarea
ei, despre marile resurse creatoa
re ale omului contemporan.

împrejurări ale istoriei culturale, cu
oarecare intirziere, a putut să co
munice direct cu cititorul, să-i
transmită mesajul ei adine uma
nist. să-l facă să înțeleagă conti
nuitatea de spirit, de gindire, de
sensibilitate, sensurile unei evolu
ții. Toate acestea, intr-un limbaj
artistic capabil el însuși să sensi
bilizeze și să entuziasmeze, fără a
fi nevoie să-I fi „învățat" in preulabil...
Or, nu există nici o . justificare,
nici un argument care să îndreptă
țească restringerea interesului pen
tru un peisaj liric foarte bogat și
să îngăduie dirijarea opțiunii ci
titorului. limitîndu-i zonele receptării — intr-o singură direcție.
Iată de ce nu poate decît să sur
prindă faptul că unii autori tineri
fac afirmații radicale do tipul :
„Poezia generației ’80 nu are mo
dele. înainte de ea n-a mai fost ni
mic și după ea nu mai urmează ni
mic". Tudor Vianu era insă de altă
părere : „Oricit de puternică ar fi
originalitatea unei creații literare,
eu nu s-a format din nimic, fără
nici un raport cu ceea ce trecutul a
transmis vremii de azi. în literatu
ră, ca in toate celelalte domenii ale
culturii, nu există începuturi abso
lute, generații spontane. Chiar
salturile calitative, faptele revolu
ționare au trebuit să lase în urma
lor o acumulare cantitativă. Acti
vitatea culturii este neîntreruptă,
și oricare dintre operele ei se alcă
tuiește din achizițiile trecutului
îmbogățite cu ceea ce le-a adăugat
geniul, răspunzind unei chemări a
zilei. [...] înțelegerea și caracteri

zardată de a pune semnul ega
lității între un cerc literar relativ
restrins, studențesc și o mișcare
literară ce strîngea laolaltă unele
dintre cele mai impunătoare forțe
ale creativității naționale, trebuie
spus că profesionalismul cenaclu
lui „Junimea" condus de Titu Maiorescu izvora, in primul rind, din
natura puternică, uneori genială ca
în cazuj lui Eminescu, a talente
lor, precum și din îndrumarea de
fond pe care o exercita, direct sau
indirect, asupra literaturii române,
îndrumare ale cărei linii generale
erau lupta pentru definirea teore
tică și impunerea valorilor, oglin
direa specificului național, aborda
rea in creația literară a problema
ticii vieții românești, modernizarea
acesteia.
Pe cine, ne Întrebăm, l-am pu
tea asemui lui Eminescu sau lui
Creangă dintre membrii amintitu
lui cenaclu studențesc ? Afirmațiile
stridente, venite de la scriitori in
formare, nu denotă, cum-se vede,
decit un orgoliu exclusivist. Ti
neri scriitori valoroși există și se
afirmă nu numai in București și
nu numai Intr-o singură direcție
artistică. Iar, dacă e să luăm in
considerare rolul cercurilor litera
re in formarea tinerilqr scriitori,
nu doar un singur cenaclu și
eventual simpatizanții lui tre
buie avufi in discuție, in „măr
turisiri" .și cleclixiații grăbite și in
unele cronici literare, articole de
sinteză scrise fără suficient discernămint ori exagerînd voit și uni
lateral. Poeți, prozatori, critici,
eseiști, cenacluri literare valoroa

se există deopotrivă la București
și Cluj'Napoca, la Iași și Timișoa
ra, la Piatra Neamț și Oradea, la
Craiova și potoșani, la Tîrgu Mu
reș și Beclean pe Someș, la Arad
și Bistrița, tineri de la care cititorii
așteaptă îndreptățite confirmări
viitoare.
De neînțeles rămîne însă nu nu
mai ignorarea sau privirea de sus
a colegilor de generație, ci și a
unor promoții întregi de scriitori
care s-au impus în această pe
rioadă
distinctă
a
literaturii
contemporane. Unii dintre auto
rii care au debutat in anii
’80 încearcă să acrediteze ideea
— la fel de restrictivă — că
unica șansă în poezia de astăzi este
a ironiei și demitizării, că lirismul
de altă factură a căzut in desuetu
dine. O fi „ironia opusul dogmatis
mului", dar a o absolutiza nu con
stituie altceva decit- tot un fapt
dogmatic. „Dacă — scrie un tinăr
critic — generația lui Nichita Stănescu a trebuit practic să invente
ze, cu seriozitate, poezia, să pro
ducă, adică, mituri poetice, fiind
că venea după «golul istoric» al
jurnalismului versificat (pe care
excepția Labiș sau delimitările de
la Steaua nu-1 vor putea nicioda
tă umple)", generația nou ve
nită \ în literatura „s-a dezvol
tat pe un continent poetic,
printr-o demitizare (ironică) aproa
pe obligatorie". Judecata e însă
falsă din cel puțin două punc
te de vedere. Anume, că poeții anilor ’60, ilustra serie de au
tori impuși in deceniul al șaptelea,
din care face parte și Nichita St;Vnescu, nu ău „inventat practic poe
zia", ci au reluat intr-un mod origi
nal marea tradiție a liricii interbe
lice românești, venind cu propria
individualitate de gindire și expre
sie, legată organic — așa cum se
poate vedea din perspectiva timpu
lui, unicul judecător infailibil — da
evoluția literaturii naționale. Nu
de o ruptură a fost vorba, ci de
continuitate pe o treaptă superioa
ră, cînd asimilările culturale au
dat naștere unei strălucite pleiade
de valori artistice, strălucită nu in
ultimul rind prin diversitatea ei,
prin existența unor structuri lite
rare diferite. In al doilea rind,
considerăm a fi o eroare, nu doar
de
optică,
reducerea
creației
autorilor tineri numai la „aproape
obligatoria"
demitizare
ironică. „Poza pe care o institutionalizaserâ
(membrii
ge
nerației ’60, n.n.), cea a gestului
integrator, fundamental romantic,
continuă criticul, e in mod firesc
substituită acum cu una a actului
dezintegrator',
specific
poeticii
«realiste». Să observăm acum că
cele două atitudini a căror descrie
re sumară a format substanța pre
liminariilor de pînă acum pot da

Foto : Agerpres

seama de două moduri diferite de
a înțelege modelul poetic, rostul
poeziei în lumea de azi sau semni
ficația ironiei". Analizind în apa
rență lucid și minuțios cele două
atitudini, autorul nu face decit să
restringă vizibil un teritoriu vast.
Rostul poeziei, inclusiv al celei din
zilele noastre, nu poate fi legat
numai de ironie, oricîtă încărcătu
ră filozofică i-am acorda acesteia.
Cu atit mai puțin al poeziei tine
rilor, de o pluralitate remarcabilă
a vocilor, de la lirica de largă res
pirație socială la livresc, de la tra
diționalismul regîndit cu mijloace
moderne la poezia faptului coti
dian, de la lirica patriotică, nelua
tă în considerație de adepții iro
niei, la poezia inspirată de marile
modele de civilizație, la lirica ma
rilor elanuri sau la poezia care afirmă perenitatea valorilor umaniste. Desigur, in fiecare din
aceste posibile direcții tematice și
stilistice se pot observa Împliniri
și neimpliniri : volume bune și
slabe, autori care incă de la debut
au dovedit că au realmente ceva
de spus, dar și cărți mediocre, pină
la dovezi de platitudine și diletan
tism. Cu atit mai mult respingerea
în bloc — chiar dacă e uneori as
cunsă sub pretențioase teoretizări
— a modalităților literare din ime
diata apropiere, pentru a dirija
atenția către o singură manieră,
dovedește o atitudine neconformă
nu numai eu etica actului artistic,
ci și cu morala culturală în ge
neral. Datoria criticii literare
rămîne, o dată în plus, aceea de a
„corecta" asemenea excese', anali
zind cu luciditate și probitate pro
fesională realizările deosebite, dar
și semnalind lipsa de talent și cul
tură literară, mediocritatea și di
letantismul, pentru a asigura un
climat literar de adevărată emula
ție. Mai mult decit atît. una dintre
funcțiile dintotdeauna ale criticii
literare constă în a orienta crea
ția spre reliefarea specificului na
țional, in a promova acele valori
reprezentative pentru un mod de
gindire și sensibilitate, o epocă sau
o perioadă istorică.
„Nici o artă, scrie cu îndreptățiră
T.S. Eliot, nu este atit de încăpă
țînat națională ca poezia". Aceasta,
printr-o firească justificare pe care
același mare scriitor o formula
memorabil : „Poporul căruia nu-i
mai pasă de moștenirea lui litera
ră devine barbar ; poporul care în
cetează să producă literatură înce
tează să existe in spirit și-n sensi
bilitate. Poezia unui popor își trage
seva din limba vorbită care, la rîndul ei, dă viață poeziei; și repre
zintă punctul ei cel mai inalt de
conștiință, cea mai mare putere șl
mai delicată sensibilitate a ei“.

Costin TUCHILA
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T'ovarășului DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Republicii Populare Congo,
Președintele in exercițiu al Organizației Unității Africane
BRAZZAVILLE
Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte în exercițiu al Orga
nizației Unității Africane, imi este deosebit de plăcut să vă adresez Calde
felicitări și cele mai bune urări de succes in îndeplinirea inaltei misiuni ce
v-a fost încredințată de cea de-a 22-a Conferință a șefilor de stat și de
guvern ai țărilor africane.
. . ' .
Exprim convingerea că. sub președinția dumneavoastră. Organizația Uni
tății Africane va acționa tot mai hotărit pentru întărirea solidarității și
unității de acțiune a țărilor africane, pentru creșterea contribuției lor la
promovarea păcii, dezarmării, înțelegerii și colaborării, pentru făurirea unei
noi ordini economice internaționale, in lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, a politicii de apartheid și discriminare
rasială.
Strins legată de țările și popoarele africane prin aspirațiile comune de
pace, independentă și dezvoltare. România, poporul român reafirmă șl cu
acest prilej voința sa fermă de a acționa pentru întărirea și adincirea con
tinuă a raporturilor de prietenie și colaborare cu statele continentului african.
Vă doresc multă sănătate și fericire, iar poporului congolez prieten și
tuturor popoarelor africane pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU

x

Președintele
Republicii Socialiste România

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

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
Dorim să vă mulțumim cordial pentru salutările și urările transmise
eu prilejul celei de-a 42-a aniversări a Renașterii Poloniei. Ne exprimăm
satisfacția; pentru dezvoltarea ascendentă a raporturilor de prietenie și
colaborare multilaterală dintre Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Parti
dul Comunist Român, dintre Republica Populară Polonă și Republica Socia
listă România. Sintem ferm convinși că aceste raporturi se vor dezvolta și
aprofunda, spre binele popoarelor noastre și al comunității statelor socia
liste. pentru cauza păcii și socialismului in lume.
Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră și întregului
popor frate român salutări cordiale și urări de succese în realizarea sar
cinilor construcției socialiste in România.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Polone

ZBIGNIEW MESSNER
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Polone

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Profund mișcat de amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat cu ocazia
Zilei naționale franceze, vă exprim viile mele mulțumiri.
Ca și dumneavoastră, doresc ca relațiile tradiționale de prietenie din
tre cele două țări ale noastre să se dezvolte tot mai mult.

FRANCOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze

Viața economico-socială
a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII ,,SCtNTEil”

MUREȘ : Cantități sporite
de energie electrică

SIBIU : Se extinde rețeaua
comercială

în cinstea zilei de 23 August,
energeticienii de la termocentralele
din Iernut, Fintînele și Tirnăveni
depun eforturi susținute pentru a
produce cantități sporite de ener
gie electrică. Astfel, ca urmare a
menținerii in funcțiune neîntrerup
tă a fiecărui agregat și realizării
unor revizii și reparații de inaltă
calitate, ei au rotunjit la 185 mili
oane kWh producția de energie
electrică pulsată suplimentar in
acest an in sistemul energetic na
țional. Un succes cu atit mai demn
de subliniat cu cit el a fost obți
nut in condițiile economisirii a 1 200
tone combustibil convențional și di
minuării consumului propriu cu 2,2
milioane kWh energie electrică.
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul
„Scinteii").

O dată cu construirea și darea
in folosință a unor noi blocuri de
locuințe in cartierele Vasile Aron.
Ștrand și Ștefan cel Mare din
Sibiu, se extinde și rețeaua1 co
mercială. Astfel, de la începutul
acestui an au fost date in folosin
ță in. municipiul Sibiu 1Ș unități
noi, cărora li se vor adăuga in cunnd alte două unități. Pină la
siirșit.ul anului, spațiile comerciale
vor spori cu încă 3 000 metri pă
țeați. (lop Onuc Nemeș).

IAȘI : Locuințe moderne
pentru specialiștii satelor
Asemenea tuturor localităților
tării, satele județului Iași isi
schimbă an de an înfățișarea. în
comunele Podu Iloaiei. Belcești,
Răducăneni, Vlădeni și- Țibănești
s-au construit, in primul semestru.
100 de noi apartamente pentru
specialiștii de aici. Blocuri cu
apartamente confortabile s-au rea
lizat in ultimii ani și în comu
nele Ruginoasa, Tomești. Moțca.
Hălăucești. Miroslovești, Mădirjac, Șipote, Gropnița, Comarna.
Costuleni. Brăești șî altele. în ace
lași timp, satele ieșene s-au îm
bogățit cu noi școli, grădinițe, că
mine culturale, dispensare, brută
rii. magazine comerciale și uni
tăți prestatoare de servicii pentru
populație. (Manole Corcaci).

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 2 august, ora 21 — 5 august,
ora 21. In țară : Vremea va fi călduroa
să în cea mai mare parte a țării. Cerul
va fi variabil, mai mult senin în sud.
Cu totul Izolat, în nordul țării și la

FORȚA
SPIRITULUI TÎNĂR
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(Urmare din pag. I)
de la Sistemul de îmbu
nătățiri funciare București
Nord, pe care l-a 'condus,
in calitate de comandant,
din februarie 1981 pînă în
septembrie 1985, venit, și
aici, de pe un alt șantier
al tineretului, cel de la
Rovinari-Motru.
Lacul Morii va fi reali
zat in întregime de tinerii
brigadieri, imi spune co
mandantul, in timp ce
desfășoară în fața mea o
hartă pe care disting con
figurația viitoarei acumu
lări de apă. String pleoa
pele. Pe planșa lucioasă
de ozalid imaginez oglinda
lacului, ușor Încrețită de
vint, aud foșnet de sălcii,
văd bărci albe și, sus pe
cer, păsări plutind, atrase
de neașteptata ivire a în
tinderii acvatice. Lacul,
M spune tinărul meu inrlocutor, va îndeplini
iuncții multiple. Va reține
debitele de viitură, înlăturînd
definitiv
pericolul
inundațiilor din zona ur
bană pe care Dîmbovița o
străbate. Va scoate de sub
efectul inundațiilor cultu
rile agricole și obiectivele
social-economice
situate
de-a lungul rîului pe sec
torul Roșu-Chiajna. Va
permite realizarea unui
debit constant de apă cu
rată, cu ajutorul căruia va
fi realizată noua Dîmbovi
ța. visată de bucureșteni.
Va face posibilă crearea
unei vaste zone de agre
ment, prin amenajarea de
baze nautice și terenuri
sportive pentru locuitorii
Capitalei, in special pen
tru cei din cartierele limi
trofe.
Lucrează pe șantier ti
neri brigadieri veni ți din
toate județele țării — con

ducători auto, fierari-betoniști. betoniști, dulgheri,
mecanici de utilaje,' lăcă
tuși, muncitori pe instala
țiile de excavat și etanșare, cărora li se adaugă
de curînd .un mare număr
de elevi și studenți-constructori. veniți să contri
buie. prin efort și compe
tență, la realizarea acestui
important obiectiv al dez
voltării Capitalei noastre.
I-am cunoscut într-o di
mineață in
tabără —
complexul de clădiri ame
najat dincolo de panglica
șoselei — un spațiu com
partimentat
impecabil,
sclipind de curățenie, cu
alei pietruite ți straturi de
flori, cu dormitoare în
care miroase a cearceafuri
proaspăt spălate și a mag
nolii, petale răvășite din
colo de geam de vîntul
subțire al zilei de primă
vară. E ora cind întreaga
tabără se trezește și cind
spălătoarele și sala canti
nei răsună de voci și 'de
forfota trupurilor tinere,
apoi, ca la un semn,
curtea rămîne pustie, și în
liniștea șantierului abia
ieșit din noapte încep să
cînte motoarele basculan
telor și ale buldozerelor,
intrate triumfător în valu
rile de pămînt, ca niște
cargouri care se leagănă
pe apă.
int minunați acești
băieți cu mașinile
lor colosale. Ii pri
vesc cum aleargă pe dru
murile înnoroiate de șan
tier, la volanul autocami
oanelor uriașe, cum diri
jează complicatele instala
ții care injectează în pro
funzimea viitoarei cuve a
lacului ecrane de noroi
autointăritor, cum toărnă
betoane în corpul viitoru
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lui baraj, cum înalță, me
tru cu metru, silueta ma
relui dig, pe coronamen
tul căruia va trece, sus
pendată între apă și cer, o
superbă șosea asfaltată. Ca
să vorbesc despre ei nici
nu e nevoie de prea multe
cuvinte. Au venit aici la
chemarea organizației de
tineret pentru că a fost
nevoie de ei și ei au . în
țeles asta fără prea multe
explicații și fără prea
multe ifose. S-au Încadrat
repede in disciplina mun
cii de șantier, in condițiile
vieții de tabără, simplu și
firesc, bărbâtește, cu se
riozitate și răspundere, cu
dăruirea pe care numai
sentimentul că realizezi
un lucru foarte important
ți-o poate da și ți-o poate
întreține.
Este vorba, la urma ur
melor. despre o tinerețe
eroică. Despre o tinerețe
adevărată, căreia ei, tinerii
acestui șantier, aflat aproape în centrul Capita
lei, știu să-i imprime un
sens inalt, nu prin cuvin
te mari, desigur, ci prin acest efort cotidian, prin
această superbă etică a
muncii pentru țară. Fierarul-betonist Iosif Pop din
Galați și întreaga
lui
echipă, din rindurile că
reia îi amintesc pe Grecu
Stoica (Prahova), Petru
Albert (Neamț) și
Ion
Eftemie (Brașov) : betonistul Aurică Costea, din
județul Teleorman, și to
varășii lui de echipă Anghel Andrei (Teleorman),
Dumitru Colibaba (Su
ceava),
Costică
Pirvu
(Brăila),
Viorel
Enea
(Neamț) fac parte din co
lective de frunte, cărora li
se alătură, prin.faptele lor
de muncă, un mare număr
de brigadieri fruntași : Ion

TIMIȘ. Casa de cultură a studen
ților din Timișoara a găzduit o
dezbatere pe tema „Partidul — glo
rios stegar al devenirii noastre1, la
care au participat studenți de la
toate cele patru institute de învățămint superior din localitate. A
urmat un recital de muzică și poe
zie patriotică. (Cezar Ioana).

înscrie în suita de manifestări cultural-artistice dedicate zilei de 23
August. (Gheorghe Baltă).

BACĂU. „Grafica in colecțiile
muzeului" — se intitulează expozi
ția de artă plastică deschisă in
cadrul Festivalului național „Cîntarea României" la Galeriile Com
plexului muzeal din Bacău. Ea se

CONSTANȚA. La Constanța, pe
Litoral și in toate localitățile jude
țului se desfășoară tradiționalele
manifestări cultural-artistice și ști
ințifice grupate sub genericul „Pon
tica ’86 — dialog cultural cu viața",
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Cățoi (Prahova), Gheorghe
Vaida (Cluj), Cornel Alexe
(Argeș), Gheorghe Runega
(Botoșani),
Constantin
Ițcu (Iași), Costică Zeca
(Ialomița). Constantin Baractaru (Suceava) ș.a.
La ora la care făceam
documentarea pentru aces
te succinte însemnări, tine
rii brigadieri realizaseră
deja mai mult-de 1,5 kilo
metri de dig. Ia cota fina
lă. in perimetrul PasteurRoșu, depășirea a 60 la
sută din construcția bara
jului,
curățarea întregii
amprize (traseu) a digului,
o mare suprafață de ecra
ne de etanșare, precum și
un început bun la lucrările
de protecție a paramentului (fața interioară a di
gului). De menționat că,
prin munca plină de dă
ruire a tinerilor construc
tori, planul trimestrial al
șantierului a fost realizat
eu douăzeci de zile mai
devreme, fiind create con
dițiile pentru devansarea
termenului de inaugurare
a acestui lac, obiectiv im
portant în cadrul proiec
tului de amenajare com
plexă a Dîmboviței.
Se lucrează în continu
are intens ; se fac excavații pentru umpluturi în
dig, se realizează ecrane
de etanșare. se taluzează
malurile, se toarnă betoa
ne in barajul central, in
stăvilar. 'în ritm alert, cu
fiecare zi care Trece, relie
ful zonei se modifică și
cuva viitorului lac dobinde'ște tot mai mult înfăți
șarea imaginată pe plan
șetele proiectanților. E un
vis care prinde viață și
imaginea lui plutește în
aureola de zimbet și su
doare a acestor tineri mi
nunați cu mașinile lor co
losale.

CARNET CULTURAL
înscrise în cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României". Cea
de-a XVI-a ediție a acestor mani
festări cuprinde spectacole in aer
liber, activități metodice, expoziții
de artă plastică, întilniri cu scrii
tori și artiști, dezbateri pe proble
me ale creației artistice contempo
rane etc. (George Mihăescu).

ARGEȘ : Sonde
în funcțiune
peste prevederi
Sondorii Schelei de foraj din
Bascov, județul Argeș, au dat in
exploatare, de la începutul acestui
an, cu nouă sonde mai mult față
de prevederi. Acest succes se datorește unor măsuri eficiente, teh
nice și organizatorice adoptate de
conducerea schelei. Printre aceste
măsuri menționăm întărirea ordi
nii și disciplinei, a asistenței teh
nice in toate schimburile, folo
sirea sapelor cu diamante, utili
zarea prăjinilor grele. (Gheorghe
Cirstea).

REȘIȚA : Pod peste Birzava
- în municipiul Reșița a fost dat
în folosință un nou pod care face
legătura intre cele două maluri ale
rîului Birzava. Noul obiectiv a
fost realizat pe baza unei con
cepții arhitectonice moderne și în
tregește zestrea edilitară a mereu
intineritei „cetăți de foc" a Reșiței. (Ion D. Cucu).
munte, după-amiaza, se vor semnala
averse de ploaie însoțite de descărcări
electrice. Vint slab pină la moderat.
Temperaturile minime, în general, vor
fi cuprinse
între 12 și 22 grade, iar
maximele între 25 și 35 grade, izolat
mai ridicate. în București : Vreme fru
moasă și călduroasă, cu cerul variabil,
mai mult senin. Vînt in general slab.
Temperaturile minime vor oscila între
18 și 21 grade, iar maximele între 33
șl 36 grade.

ÎNSEMNE SIMBOLICE
„Imaginați-vă cum arătau aceste
locuri odinioară — ne îndeamnă
ghidul. Un cartier dens populat, un
cartier al proletariatului. Dominau
aici vestitele „Mietskasernen" —
locuințe de închiriat, numite „cazarme locative”, in curțile cărora
nu pătrundea niciodată soarele. Ele
ofereau, in schimb, proprietarilor
profituri din specula organizată
pe seama strimtorării oamenilor
muncii".
Așa se prezenta cartierul „Prenzlauer Berg” pină in 1873. cind
proprietarii terenurilor au instalat
in inima lui Fabrica de gaz pe bază
de cocs. Soarta cetățenilor ce popu
lau cartierul nu a contat, argumen
tul principal I-a constituit poziția
favorabilă datorată existenței liniei
de centură a căilor ferate, care
urma să asigure aprovizionarea cu
materiile prime folosite la fabrica
rea gazului. Uzina răspindea în at
mosferă funingine și mirosuri gre
le. „Prenzlauer Berg" devenise la
începutul secolului „curtea din dos"
a Berlinului.
După război. uzina a continuat
să funcționeze. Gazul era extrem
de necesar in opera de reconstruc
ție a Berlinului, transformat in
mare parte in ruină. Locuitorii car
tierului erau optimiști. I-am cu
noscut pe unii dintre ei in primă
vara anului 1961, cind am locuit
temporar in Prenzlauer Allee,
una din străzile principale ale car
tierului. Funinginea fină și perse
verentă se depunea insesizabil pe
pervazele ferestrelor, pe mobile și
lăsa urme pe gulerul cămășii abia
schimbate. L-am cunoscut, de
exemplu, pe Franz Maier. Lucra la
uzina de gaz, scăpase ca prin mi
nune de urgiile războiului, dar so
ția ii murise la ultimele bombar
damente. Venea să ia masa la bo
dega primitoare, și curată de lingă
stația S-Bahnului (trenul orășe
nesc) din cartier. Dacă mesele erau
ocupate, scaune libere tot se gă
seau și. cu ospitalitatea proprie
berlihezilor, F. Maier m-a invitat
să ocup locul liber de lingă el. Așa
l-am cunoscut și i-am aflat gindurile despre soarta orașului. „Anii
grei ai dictaturii naziste, în timpul
căreia mulți locuitori ai cartierului

nostru s-au aflat pe baricadele re
zistenței antifasciste și au plătit
chiar cu viața cutezanța lor. s-au
dus pentru totdeauna" ț— spunea eu
convingere interlocutorul ocazional.
„Cerul se va însenina cu siguran
ță și peste cartierul nostru, deși nu
știu cit de ușor mi-ar fi să mă des
part de uzină. Cind tinărul nostru
stat va dobindi suficiente forțe și
mijloace materiale, viața lui Prenz
lauer Berg se va modifica și ea
din temelii".
Încrederea lui Franz Maier a fost
justificată. In 1981. la Congresul al

Note de călătorie
din R. D. Germană
X-lea al P.S.U.G.. s-a hotărit ca
uzina de gaz să fie desființată, iar
pe locul ei să se amenajeze un an
samblu de locuințe, un parc și să
fie ridicat monumentul lui Ernst
Thălmann. Raionul muncitoresc
„Prenzlauer Berg" din Berlin era
locul cel mai potrivit pentru cinsti
rea memoriei neînfricatului condu
cător al clasei muncitoare germane,
ucis mișelește de către naziști.
„Pe cit de insuflețitor era proiec
tul — ne spune directorul șantie
rului, Eugen Schrdter, pe atit de
dificilă ne-a fost muncă la început.
Aproape fiecare metru pătrat de
temelie a trebuit dinamitat și cu
rățat pentru a crea condiții de
lucru pentru noile construcții”.
300 000 de metri cubi de fundamen
te dislocați și transportați ; 90 000
de metri cubi de teren impregnat
cu gudron pe adincimi de doi pină
la șapte metri, înlocuiți cu nisip de
umplutură, la care s-au adăugat
al ți 40 000 metri cubi de pămînt
fertil, aduși pentru crearea parcu
lui propriu-zis. Ridicarea noilor
construcții a început în martie 1983,
iar spre sfîrșitul anului 1985 ulti
mul locatar și-a luat în primire
apartamentul în noul cartier, apre
ciat de berlinezi ca unul din cele
mai frumoase existente în vechiul
perimetru al capitalei. 1336 de

tV
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă
(parțial
color)
14,40 Iulie — Cronica evenimentelor po
litice
19,00 Telejurnal ® în întîmpinarea zilei
de 23 August
19.20 Teleenciclopedia (parțial color)
19,50 Antologia umorului românesc (co
lor). Episodul XII. Umor... la pur
tător
20,30 Film artistic
(color). ,.Doctorul
Poenaru“. O producție a
Casei
de filme unu
22.20 Telejurnal

INFORMAȚII SPORTIVE
NATAȚIE. In cadrul jocurilor bal
canice de natație de la Sofia, înotătoarea română Tamara Costache a
cîștigat proba de 50 m liber, sta
bilind, totodată, un nou record mon
dial, cu timpul de 25”31/100. Vechiul
record era de 25”35/100 și aparținea
aceleiași sportive.

HALTERE. Vineri a început în
sala Giulești din Capitală balcaniada
de haltere pentru juniori, întrece
rile din prima zi fiind dominate de
concureriții români A. Sîrbu — 210
kg, D. Negreanu — 240 kg și
A. Csanka — 275 kg, clasați cu aceste
rezultate pe locul I, la totalul celor
două stiluri, la categoriile 52 kg,
respectiv 56) kg și 60 kg. întrecerile
continuă astazi.

SCRIMĂ. în sferturile de finală
ale probei de sabie pe echipe din
cadrul campionatelor mondiale de
scrimă de la Sofia au fost consemna
te următoarele rezultate : Bulgaria—
România 9—4 ; Polonia—Franța 9—6 ;
U.R.S.S.—Italia 9—6 ; Ungaria—R.F.
Germania 9—3.
ȘAII. între 4 și 16 august se va
desfășura la Băile Felix turneul in
ternațional de șah al României re
zervat juniorilor.
La concurs vor participa tineri ju
cători din Polonia. R. F. Germania,
Ungaria și România.

IAȘI. în comuna Scînteia din
județul Iași, unde s-a descoperit
in ultimii ani un bogat material
arheologic, s-a deschis o tabără na
țională de sculptură, organizată de
Uniunea artiștilor plastici, in cola
borare cu comitetul județean de
cultură și educație socialistă și cu
organele locale din comună. în ca
drul acesteia, sculptori din mai
multe localități din țară vor realiza,
timp de o lună, lucrări din piatră,
lemn și lut, care vor râmine în cea
mai mare parte în patrimoniul
punctului muzeistic organizat re
cent în comună. (Manole Corcaci).

Locuințe noi într-un străvechi cartier, al Berlinului
Foto : Panorama — R.D.G.

apartamente pentru peste 4 000 de
cetățeni, care dispun și de alte
amenajări utile — școli, grădinițe
de copii, restaurante, magazine, ba
zin de înot, un centru cultural.
Blocurile de locuințe au fost con
cepute spre a se armoniza cu par
cul ce se întinde pe 26 de hectare.
Grădinarii au plantat aici 4 000 de
tei, platani, frasini și arțari, zeci
de mii de flori și arbuști decorativi.
„în acest cartier — iși amintește
Margot Laser, născută în Prenz
lauer Berg — trăiau odinioară cel
mai săraci dintre săraci. în cazăr
mile locative, suprainghesuite, bîntuia mizeria. în plus, uzina de gaz, 1
care a funcționat timp de peste 100
de ani pe aceste locuri întuneca
cerul existenței noastre".
Și o altă experiență de viață :
Sylvia Hirseh, din strada Wilhelm
Florin, se numără printre proaspe
ții locuitori ai noului cartier : „Am
primit o locuință frumoasă și în
căpătoare pentru familia noastră,
care numără de acum trei copii" —
n<ș spune tînăra mamă. Este un
eveniment memorabil pentru noi.
Tocmai pe locuț unde a lucrat tatăl
meu la uzina de gaz se află acum
căminul nostru”.
Acum, in parcul noului cartier
arborii au crescut destul de mari
spre a oferi riveranilor umbră plă
cută în zilele călduroase. Florile
înmiresmează aerul, iar copiii în
suflețesc prin jocurile lor întreaga
atmosferă. Socialismul a schimbat,
ca în întreaga țară, raporturile so
ciale și condițiile de trai ale oame
nilor.
Nu departe de acest cartier este
fosta „Btihlowplatz", unde pină în
1933 se afla sediul Comitetului
Central al Partidului Comunist, în
conducerea căruia Ernst Thălmann
milita pentru dezrobirea clasei
muncitoare, pentru condiții demne
de viață și de muncă. Idealurile
pentru care a luptat Thălmann își
găsesc împlinire în succesele obți
nute, în toate domeniile, de oame
nii muncii din R.D. Germană. „A
construi pentru fericirea și bună
starea oamenilor — ne spune meș
terul Achim Piehler, de la Combi
natul pentru construcții de locuințe
din capitala R.D.G. — constituie cel
mai mare omagiu adus lui Ernst
Thălmann", de la nașterea căruia
s-au împlinit în această primăvară
o sută de ani. Cu acel prilej a fost
inaugurat monumentul din Parcul
„Ernst Thălmann". Era în preziua
deschiderii lucrărilor celui de-al
XI-lea Congres al P.S.U.G. Sarcina
încredințată constructorilor a fost
îndeplinită cu sirguința și entu
ziasmul cu care oamenii muncii din
întreaga țară acționează acum pen
tru a transpune în fapte hotăririle
înaltului forum al comuniștilor. în
raionul „Prenzlauer Berg", peste
14 000 apartamente nou construite,
modernizate sau reconstruite au
schimbat condițiile de locuit ale
celor 50 000 de cetățeni.
Prin hotăririle sale, Congresul al
XI-lea al P.S.U.G. a deschis o nouă
perspectivă in acest domeniu. în
actualul plan cincinal este prevăzu
tă construirea sau modernizarea în
întreaga țară a altor 1 064 000 locu
ințe. Se urmărește astfel ca pînă
în anul 1990 să fie rezolvată, sub
aspect social, problema spațiului
locativ. Sint obiective mobilizatoa
re, care însuflețesc munca de zi cu
zi a constructorilor socialismului
din R.D. Germană.

Petre STANCES CU

IZVOR NESECAT DE CULTURĂ
(Urmare din pag. I)
se desprinde treptat punctul de ve
dere estetlco-filozofic al creației ar
tistice populare. Pe larg sint înfă
țișate cele două teme ; căutăm
arta populară in cauze genetice, es
tetice sau utilitare ? Cea mai mare
parte din „prolegomenele" implica
te o ocupă răspunsul dat acestei
întrebări. Obiectul etnografic a
apărut intîi din necesitate, dar con
diții socio-etnice și istorice au
adăugat la necesar și frumosul.
Aceasta este opinia generală a
etnologilor contemporani.
Dacă faptul prim, individual este
necesar, în procesul lui evolutiv s-a
integrat, ,,a crescut" in colectivita
te potrivit cu gustul ei artistic și cu
necesitățile
practice,
cotidiene.
Deci, in problema funcționalității
faptului etnografic rămînem tot la
adagiul horațian „utile dulci" (ar
monia între util și frumos).
O altă problemă ridicată de nu
meroase'materiale etnologice și re
cunoscută ca importantă in cercetă
rile teoretice actuale este că etape
le ei evolutive se subordonează
sistemului socio-istoric propriu fie
cărui popor. Acest principiu legic
a. fost aplicat pentru prima dată,
la români, de marele savant și
scriitor Dimitrie Cantemir in
„Descrierea Moldovei" (1715), pri
ma operă etnologică la români.
Studierea pe verticală a evoluției
artei populare ridică permanent
problema stratelor etnice de la pri
mitiv (paleontologie) la modern

(contemporan). Să ne amintim im
portanța elementului vechi subli
niat de Simion Mehedinți : „Po
porul nostru este in primul nnd
geto-dac (adică traco-dac ; D.S.) și
anume unul din cele mai vechi po
poare ale Europei... substratul vechi
durează de ani și după colonizarea
Daciei", pentru a sublinia impor
tanța simbiozei daco-romane in
conturarea creației noastre popu
lare.
Cele mai vechi materiale etno
logice studiate sint semnele, zgârie
turile pe pereții peșterilor, care
însemnau scriitură și desenele
mnemotehnice menite să comunice
oamenilor primitivi prezența unui
pericol potențial, ca să se ferească
de el. Ca exemplu de „semn" util
este analizat in adincime „răbojul”,
folosit cu precădere in socotelile
păstorilor noștri in trecut.
„Ornamentica". fie ea. lineară
(geometrizată), fie desen compozi
țional, care se impune ochilor, gus
tului („îmi place”, spune sintetic
poporul), și-a căpătat in apta orna
mentală o mulțime de „canoane",
de reguli și practici estetice, ca :
simetria. alternanțele, modelele
(ex. cele romboidale la Brâncuși,
care sugerează infinitul), utilul,
imaginarul ș.a.. culorile (cromatica
pastelată a livezilor românești,
albul, verdele, galbenul, roșul).
Lucrările dedicate artei populare,
care fac cinste cercetării științifice
românești, se bazează pe o inves
tigație științifică obiectivă, demon
strează că obiectul etnografic con

temporan . capătă valențe noi. Fil
mul documentar, expozițiile, mu
zeele regionale, tirgurile comercia
le, concertele de muzică populară,
conferințele publice ș.a., toate inte
grate unui program artistic creator
unitar prin Festivalul național
„Cintarea României” spulberă pesi
mismul unora care afirmă că trans
formările structurale ale satului
sint o piedică in dezvoltarea și păs
trarea materialelor etnologice.
Orice cititor atent și obiectiv al
lucrărilor. din acest domeniu —
incă nu suficiente, după opinia
mea, față de valoarea și întinderea
creației populare românești —
ajunge la concluzia că aici sint cu
prinse reflecția și acumularea unei
experiențe și cercetări de lungă
durată, impunînd ordine și clari
tate in sinteze originale. Ele tind a
deveni operă filozofică in dome
niul etnologiei. Caracterul sintetic,
ordonat le recomandă și ca tratate
didactice de calitate, Îndrumătoare
utile pentru muzeografi, pentru vi
zitatori, oameni dornici a se orien
ta științific in înțelegerea expozi
țiilor etnologice ; pot deveni ghiduri mult folositoare, vrednice a fi
comunicate și in limbi de circulație
internațională.
Cercetarea românească actuală in
acest domeniu este încă o dovadă
a viabilității și perpetuării sensu
lui creației populare dincolo de
perioada care a zămislit-o, o con
tribuție de seamă la continuarea
dimensiunilor reale ale spirituali
tății noastre dintotdeauna.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• MICROHIDROCENTRALE
MAI IEFTINE. Compania suedeză „Skandiaverken" a proiectat yn nou tip de cen
trală electrică cu mmiturbină. special
concepută să valorifice energia rîurilor cu
debit mai redus. Centrala se poate folosi
de baraje deja existente, ceea ce reduce
considerabil cheltuielile de construcție. De
numită „Skandia", centrala, cu o miniturbină fabricată în patru variante (rotorul
avind diametrul între 700 și 1 700 mm), are
o putere instalată cuprinsă intre 100 kW și
1 600 kW, în funcție de presiunea și volu
mul apei. O singură turbină poate produce
energia electrică necesară unei mici așezări
rurale. Montarea turbinei nu necesită lu
crări de construcție complexe, iar impactul
asupra mediului este minim.
Recent, in zona unui baraj mai vechi de
pe rlul Orekils a fost instalată o astfel de
microhidrocentrală cu turbină dublă, capa
bilă să producă anual circa 3,6 milioane
kWh, ceea ce poate asigura o cantitate su-

frtîentă de energie electrică, inclusiv termoficarea, pentru o așezare cu 150 de locuințe.

•

O

NOUĂ

ATLANTIDA ?

descoperit. nu
deStrăvechiul
oraș
mult pe fundul lacului Balhaș, din
U.R.S.S.,
a
fost
supranumit
sudul
Kazahstan".
Conturul
din
„Atlantida
meterezelor orașului cu turnuri de pază
și construcții din paiantă a fost reperat
de piloții unor elicoptere, in zborul lor
de-a lungul fîșiei de pămînt acoperit cu
apă nu prea adîncă, ce desparte lacul
Balhaș în două rezervoare : unul cu apă
dulce, celălalt cu apă sărată (ceea ce
atestă că aici au existat, cu mii de ani în
urmă. două bazine de apă autonome),
Unii istorici susțin ipoteza potrivit căreia orașul descoperit a fost un impor
tant loc de traversare ori un post de
pază la hotarul dintre cele două bazine
de apă. în antichitate, pe aici ar fi trecut
cea mai nordică spirală a Marelui drum
al mătăsii. înființat acum exact 2 500 de
ani. (Acest eveniment va fi, de altfel,

celebrat anul acesta, în urma unei hotăriri a UNESCO).
Din primele studii asupra „Atlantidei
din Kazahstan" reiese că aceasta este o
fidelă copie a cunoscutelor orașe de formă
pătrată scoase la iveală pe traseul Ma
relui drum al mătăsii.

• STIMULATOR „TESLA".

Nu

demult, la întreprinderea „Tesla-Roznov"
s-a trecut la fabricarea de. stimulatoare
cardiace de „generația a treia". Noile pro
duse au o greutate inferioară aparatelor din
generațiile anterioare șl sint prevăzute cu
surse de energie pe bază de litiu, cu o
„longevitate" de cinci ani. Doar în cursul
anului trecut au fost realizate peste 5 000
de stimulatoare de „generația a treia" pen
tru nevoile sănătății publice.

• „LICURICI” DIN

PLASTIC.

Fie și in condițiile unei iluminări foarte
reduse, noile materiale plastice realizate de
firma Bayer sint foarte strălucitoare, gra
tie unor proprietăți optice speciale. Aceste
materiale prezintă un intens fenomen de

fluorescentă, sub efectul luminii solare di
recte sau difuzate, al luminii artificiale sau
al radiațiilor laser. Dacă se gravează pe
dosul plăcilor din acest plastic, bunăoară,
litere sau numere, se pot obține efecte spe
ciale de lumină, respectivele semne gravate
strălucind intens pe un fond mai închis.
Un efect similar se poate obține și prin
imprimarea cu vopsea albă a reversului
plăcilor. Noile materiale plastice cu inflamabilitatc redusă realizate in diferite cu
lori se fabrică pe bază de polistiren, PVC
și rășini speciale. Posibile utilizări ? Pen
tru marcarea căilor de evacuare din diverse
incinte, pentru semnalizările rutiere, nu
merotarea clădirilor și pentru realizarea de
reclame luminoase energoeconomice.

PLIANTĂ,

tura, asemănătoare unui mare cort, este
alcătuită din cadre realizate din zăbrele
metalice prinse cu balamale de bare, ceea
ce permite obținerea a diferite planuri
poligonale de podea, de' la triunghi la oc
togon. în cazul prototipului hexagonal, ca
drul este din oțel, dar se poate realiza și
din aluminiu. Acoperirea structurii se asi
gură cu pînză groasă — rigidă sau flexi
bilă — realizată din fibre de sticlă, ma
terial termoplastic. Structura metalică se
poate plia, transformîndu-se într-un conteiner, segmenții metalici plianți ai pardo
selii alcătuind pereții acestuia. Dependințeje construcției — ca băi, bucătării — sau
aparatura medicală pentru un dispensar
pot îi ambalate în interiorul conteinerului.
Termenul de garanție al construcției este
de 40 de ani.

Pentru nevoile șantierelor de construcdin zone afecții sau ale .populației
.
tate de calamități naturale.
naturale, arhitecți
din Atena au realizat un . original
proiect de construcție temporară ieftină,
ușor de instalat și de transportat. Struc

TURII. Iată cîteva noi concluzii la care
au ajuns specialiștii Institutului de
cercetare științifică pentru acupunctu-

•

CONSTRUCȚIE

• DIN VIRTUȚILE ACUPUNC

ră și moxibustie din capitala Chi
nei. Astfel, un recent studiu efectuat
asupra unui număr de o mie de pacienți
suferind de nevralgie, incipientă a nervului
trigemen relevă că efectul analgezic al
acupuncturii a fost operant în 54 la sută
din cazuri. Ce-i drept, din cele 540 de
asemenea cazuri ținute sub observație,
timp de șase luni pină la cinci ani, 213
au recidivat, durerea fiind totuși contro
lată prin acupunctură. în ce privește pa
ralizia nervului facial periferic, proporția
de vindecare prin acupunctură a fost de
circa 80 la sută.
Pe de altă parte, o serie de studii clini
ce și experimentale au demonstrat efec
tele antiinfecțioase și antiinflamatorii ale
acupuncturii. Astfel, din studierea a
mii de cazuri de ulcer duodenal perforat
a reieșit că efectul imediat al acupunctu
rii este evident Ia 60—70 la sută din pa
cienți. După una sau două ședințe (Ia un
interval de patru ore), durerile scad, ab
domenul își redobîndește elasticitatea, iar
leziunea începe să se cicatrizeze.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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* Pcntm inierzicsrea totală a experiențelor nucleare
I
BLRLIN 1 (Agerpres). .— într-un
noi tipuri de arme, dintre cele mai I
interviu acordat televiziunii R. D.
periculoase". Primarul Hiroshimei a
Germane, primarul orașului Hiro
relevat importanții pe care ar ț
shima, Takeshi Araki, s-a pronun
avea-o organizarea pe această temă
țat pentru adoptarea unor măsuri
a unei reuniuni internaționale la I
concrete de dezarmare nucleară și
nivel înalt, oferindu-se să o găzdu I
pentru interzicerea totală a expe
iască.
I
Vriențelor cu arma nucleară — in

b
!

agenția A.D.N.
î formează
relevat că municipalitatea

Araki a
pe care
o conduce, ca de altfel opinia pu
niponă în ansamblul său, „mi
ț blică
litează pentru pace, care poate fi
asigurată, in primul rînd, prin
/ dezarmarea nucleară. în opinia
1 noastră — a adăugat el — trebuie
să se pună capăt experiențelor nu
cleare, ca o condiție prealabilă eli
minării tuturor armelor nucleare,
in caz contrar fiind puși în situația
de a fi martorii apariției de noi și

I

TOKIO 1 (Agerpres). — Un grup
de tineri fizicieni niponi au adresat
primului ministru Yasuhiro Nakasone un apel de a renunța la intenția de aderare a Japoniei la cercetările legate de realizarea planului american cunoscut sub numele
de „Inițiativa de apărare strategică" sau „Războiul stelelor".
Apelul a fost semnat de 500 de cercetători din 23 de universități nipone.
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în condițiile unor relații economice inechitabile,
țările
lumii a treia finanțează
dezvoltarea tarilor
bogate
«
9
9
U
Dezvăluirile unui raport prezentat Consiliului Economic și Social
al O.N.U.
GENEVA 1 (Agerpres). — Meca
nismele monetare, financiare și co
merciale inechitabile, precum și da
toriile externe au transformat Asia,
Africa și America Latină în expor
tatoare de capital pentru finanțarea
dezvoltării țărilor bogate, fapt care
a atins proporții scandaloase și imo
rale, relevă un raport prezentat Con
siliului Economic și Social al O.N.U.
Documentul, prezentat de Peru, a
fost sprijinit de peste 120 de țări.
Răspunzătoare pentru exodul de
capital sînt, potrivit „Grupului ce
lor 77", reducerea prețurilor la ma
teriile prime, datoria externă și pro
fiturile companiilor transnaționale.
Țările în curs de dezvoltare au
transferat în statele industrializate
100 miliarde dolari ca rezultat al re
ducerii prețurilor Ia materiile pri
me, inclusiv la produsele de bază și

petrol. în afară de aceasta, lumea a
treia a mai pierdut 50 miliarde do
lari, pentru serviciul datoriei și 13
miliarde dolari sub formă de profi
turi pentru firmele transnaționale.
în timp ce țările în curs de dez
voltare au plătit și pierdut aproape
167 miliarde dolari, venitul lor a fost
de numai 36 miliarde dolari, ceea ce
reprezintă un deficit de 131 miliar
de dolari. In document este adresat
un apel Adunării Generale a O.N.U.,
membrilor acesteia și agențiilor spe
cializate ale organizației, inclusiv
F.M.I., Băncii Mondiale și G.A.TJT.
să oprească și să schimbe acest pro
ces. Apelul relevă, de asemenea, ne
cesitatea începerii unor negocieri
globale care au fost cerute de ță
rile în curs de dezvoltare pentru a
realiza o schimbare substanțială a
actualei ordini economice internațio
nale.

împotriva bazelor militare străine

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ A' AFRICII
IMPUNE LICHIDAREA PRACTICILOR NEOCOLONIALISTE
BRAZZAVILLE 1 (Agerpres). —
La Brazzaville s-au încheiat lucră
rile unei conferințe internaționale
asupra dezvoltării economice și so
ciale a Africii, la care au luat parte
reprezentanți din 26 de țări, precum
și delegați din partea unor organis
me regionale sau internaționale. în
tr-o declarație adoptată cu acest pri
lej se relevă că economia Africii tra
versează o perioadă de criză, subliniindu-se necesitatea înfăptuirii unui
proces fundamental de transformări
sociale. Totodată, se relevă necesita
tea sprijinirii acțiunilor pentru a se
pune capăt relațiilor economice ine
chitabile pe pian internațional, așa
cum au fost ele impuse de neocolo

nialism.
Problema
fundamentală
pentru Africa — se spune în docu
ment — este securitatea sa econo
mică și independența.
Participanții la conferință s-au
pronunțat intre altele pentru înfăp
tuirea noii ordini economice inter
naționale, compensarea țărilor afri
cane care au de suferit de pe urma
comerțului inechitabil, declararea
unui moratoriu asupra dobinzilor la
datoriile externe ale țărilor conti
nentului, anularea datoriilor externe
pentru țările cel mai puțin dezvolta
te, sprijinirea eforturilor de dezvol
tare ale țârilor africane, impunerea
de sancțiuni economice severe împo
triva regimului rasist sud-african.

Declarația R. P. Mongole
privind, retragerea unei
părți a trupelor sovietice
de pe teritoriul mongol
ULAN BATOR 1 (Agerpres). — La
Ulan Bator a fost dată publicității o
declarație a guvernului R. P. Mon
gole în legătură cu propunerile făcute
de Mihail Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., în cuvîntarea
rostită recent la Vladivostok. Decla
rația subliniază că examinarea de
către R. P. Mongolă și U.R.S.S. a
problemei retragerii unei însemnate
părți a trupelor sovietice din Mon
golia are drept scop întărirea păcii,
•încrederij și bunei vecinătăți în Asia
— relatează agenția T.A.S.S.

Soluționarea crizei
de guvern din Italia
ROMA 1 (Agerpres). — Primul
ministru desemnat al Italiei, secre
tarul general al Partidului Socialist
Italian, Bettino Craxi, a acceptat vi
neri mandatul ce i-a fost încredin
țat cu zece zile în urmă de către
președintele republicii, Francesco
Cossiga, de a forma un nou cabi
net — informează agenția A.N.S.A.
In aceeași zi noul guvern a depus
jurămîntul. Cabinetul este o coaliție
intre partidele democrat-creștin, so
cialist, socialist-democratic, republi
can și liberal, aceeași formulă ca și
a guvernului demisionar.
Vicepreședinte al noului guvern
este Arnaldo Forlani (P.D.C.), minis
tru al afacerilor externe — Giulio
Andreotti (P.D,C.), iar Ministerul Afacerilor Interne va fi condus de
Oscar Luigi Scalfaro (P.D.C.).

Încheierea dezbaterilor din Consiliul de Securitate

ORIENTUL MIJLOCIU
• O cuvîntare a președintelui Libanului ® Negocierile
egipteano-israeliene privind zona Taba
BEIRUT 1 (Agerpres). — într-o
cuvîntare rostită cu prilejul zilei
armatei,
președintele
Libanului,
Amin Gemayel, a subliniat impor
tanța eliberării complete a sudului
Libanului, zonă ocupată în prezent
de forțele israeliene. De asemenea,
a arătat necesitatea transpunerii în
viață a rezoluțiilor adoptate pe
plan internațional cu privire la su
veranitatea Libanului. Șeful statului
libanez a apreciat că reconcilierea
națională depinde de politica de
încredere și înțelegere, care trebuie
să evite sciziunile.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Potrivit
unor surse oficiale citate de agen
țiile Reuter și France Presse, în
cursul lunii iulie, ca urmare a schim
burilor de focuri, atentatelor și bom
bardamentelor care au avut loc în
Liban, 101 persoane și-au pierdut
viața iar 421 au fost rănite. Cele mai
intense acțiuni de acest fel au fost
consemnate la Beirut și în sudul Li
banului. Numărul victimelor din
luna iulie este inferior celui din lu
nile precedente ale acestui an, re
cordul fiind deținut de luna ianuarie,
cînd s-au înregistrat 350 de morți.

Demonstrație la Manila împotriva prezenței bazelor militare ale S.U.A.
din Filipine. Participanții s-au pronunțai pentru retragerea bazelor militare
și a trupelor străine din Asia de sud-est și Pacific

I

Oprirea cursei înarmărilor
îndatorire a tuturor statelor
CIUDAD DE MEXICO 1 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat
ziarului mexican „Excelsior", pre
ședintele Argentinei, Râul Alfonsin,
a subliniat că este necesar ca toa
te statele lumii să acționeze pen
tru oprirea cursei înarmărilor și
în favoarea dezarmării generale —
relevă agenția Prensa Latina. Cu
’ atît mai mult — a adăugat el —
membrii ..Grupului celor șase" (Ar
gentina, Grecia, India, Mexic. Sue-

dia și Tanzania) au datoria morală
să acționeze ca atare la întîlnirea
pe care o vor avea la 6 august, în
localitatea mexicană Ixtapa, și să
se pronunțe împotriva realizării
programului american „Inițiativa
de apărare strategică" (S.D.I.). De
asemenea, participanții la reuniune
vor cere din nou aplicarea unui l
moratoriu asupra experiențelor /
nucleare.
1

IN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE

S.U.A. continuă experimentarea a noi tipuri
de arme nucleare
WASHINGTON I (Agerpres). — în
ciuda protestelor opiniei publice, care
se pronunță pentru frinarea cursei
jnarmărilor și încetarea procesului
pe punere la punct a unor noi arme
nucleare. S.U.A. au efectuat o nouă
experiență cu o rachetă balistică in
tercontinentală
de tip
„MinuteSan-3“. După cum a precizat un purtor de cuvint al forțelor aeriene

americane, racheta a fost lansată de
la baza militară Vandenberg, din Ca
lifornia, și a căzut într-o zonă din
Insulele Marshall, situate în partea
vestică a Oceanului Pacific. Agenția
United Press International precizea
ză că aceasta este cea de-a 122-a lan
sare experimentală de rachete stra
tegice, capabile să transporte arme
nucleare, efectuată de Statele Unite.

Securitate, nu a putut fi însă adop
tat din cauza vetoului opus de dele
gația S.U.A. Documentul respectiv
reafirma dreptul inalienabil al țări
lor din America Centrală de â trăi
în pace și securitate, fără a fi supu
se presiunilor și imixtiunilor din
afară. Totodată, el sublinia necesi
tatea respectării suveranității și
dreptului poporului nicaraguan de
a-și alege de sine stătător Sistemul
politic, economic și social. De ase
menea, documentul cerea abținerea
de la orice sprijin sau acțiuni po
litice și militare de natură să îm
piedice eforturile „Grupului de la
Contadora" vizind reglementarea pe
cale politică a situației din regiune.
Proiectul de rezoluție cerea Guver
nului S.U.A. să respecte hotărîrile
Curții Internaționale de Justiție de
la Haga prin care au fost încrimi
nate acțiunile ostile ale S.U.A. față
de Republica Nicaragua.

LUANDA 1 (Agerpres). — La
Windhoek, centrul administrativ al
Namibiei, a avut Ioc un miting de
solidaritate cu Organizația Poporu
lui
din
Africa
de
Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), la care au participat
25 000 de persoane, a anunțat la Lu
anda Hidipo Hamutenya, secretar
cu
problemele
informațiilor al
S.W.A.P.O. în cursul mitingului, vor
bitorii au cerut regimului rasist de

E DE PRESA

În favoarea reluării dialogului în cadrul
„Grupului de la Contadora"
CIUDAD DE GUATEMALA 1
(Agerpres). — Președintele Guate
mala!, Vinicio Cerezo, a anunțat că
țara sa va solicita convocarea unei
reuniuni a „Grupului de la Contado
ra" cu statele centroamericane în ve
derea reluării dialogului și reactivă
rii procesului de pace in regiune —
informează agențiile I.P.S. și E.F.E.
Relevind că în zonă se înregistrează
o radicalizare a conflictului ca urma-

re a aprobării de către S.U.A. a aju
torului destinat forțelor contrarevo
luționare antisandiniste și că există
o oarecare notă de pesimism în ce
privește rezultatul final al procesului
inițiat de „Grupul de la Contadora".
șeful statului guatemalez a reafirmat
speranța în posibilitățile unei acțiuni
diplomatice, pe care nu le consideră
epuizate, pentru analizarea probleme
lor rămase în suspensie.

TRATATIVELE SOVIETO-AMERICANE în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară
s-au încheiat la Geneva. Ne
gocierile s-au referit la întreaga
problematică a controlului și stabi
lirii căilor renunțării definitive la
experiențele cu arma nucleară.
Cele două părți intenționează să se
întîlnească din nou la Geneva, la
începutul lunii septembrie anul
acesta, pentru examinarea în con
tinuare a acestor probleme.
REPREZENTANȚI AI GUVER
NULUI ȘI LIDERI AI SINDICA
TELOR DIN GRECIA au analizat
recent o serie de măsuri menite să
ducă la crearea de locuri de mun
că, la reducerea șomajului și la
creșterea eficienței economice. în
prezent, rata șomajului este in
această țară de 8,5 la sută, față de
8 la sută anul trecut. Agenția
Associated Press relevă că 65 la
sută dintre șomeri reprezintă tineri
sub 30 de ani, iar aceștia consti
tuie 28 la sută din totalul forței de
muncă de 3,7 milioane persoane.

„GRUPUL CELOR 77". între 18
și 23 august, la Cairo va avea Ioc
o reuniune a țărilor membre ale
„Grupului celor 77“ consacrată
examinării posibilităților și căilor
de dezvoltare a cooperării econo
mice între țările în curs de dez
voltare, informează agenția M.E.N.

PROBLEME STRINGENTE ALE ECONOMIEI MONDIALE
în repetate rînduri, în timpul din
Urmă, secretarul general al parti
dului nostru, președintele Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pe baza unei analize riguros știin
țifice a situației internaționale, a
tendințelor și orientărilor ce carac
terizează raporturile politice și eco
nomice dintre statele dezvoltate și
țările în curs de dezvoltare, a cau
zelor și efectelor crizei economice
mondiale, s-a pronunțat cu consec
vență pentru organizarea unei con
ferințe internaționale în cadrul
O.N.U., in vederea soluționării glo
bale a problemelor subdezvoltării, a
elaborării principiilor noii ordini
economice mondiale, pentru a se
asigura depășirea actualei crize și a
consecințelor sale, îndeosebi asupra
țărilor în curs de dezvoltare, și a se
țelua pe o bază largă activitatea
economică menită să contribuie la
progresul tuturor națiunilor lumii.
Evoluțiile vieții economice inter
naționale, persistența unui șir de fe
nomene și contradicții, accentuarea
decalajelor dintre statele dezvoltate
industrial și cele rămase în urmă
dovedesc cu prisosință justețea, rea
lismul și oportunitatea demersului
președintelui României.
Caracterul asimetric al dezvoltării
și implicit injustiția economică și
socială, ce domină lumea în care
trăim, apar cu claritate in lumina
datelor statistice : venitul pe lo
cuitor a scăzut in douăzeci și
patru de țări din Africa și Ame
rica Latină. îndeosebi în deceniul
1973—1983, în timp ce el a crescut
cu 4,6 la sută in ansamblul econo
miei planetei — arată ultima ediție a
Atlasului Băncii Mondiale. Jumătate
din populația lumii — relevă același
document — trăiește cu un venit in
ferior plafonului de 400 de dolari
pe an. adică de treizeci și cinci de
ori mai puțin decît primea un ame
rican mijlociu (ca venit) în 1983, în
timp ce fiecare al șaselea locuitor al
planetei trăiește cu un venit supe
rior sumei de 5 500 de dolari pe an.
Acestea sînt, desigur, cifre medii,
dincolo de care există situații in
care venitul pe locuitor coboară,
anual, pină Ia 110 dolari, amplificind
și mai mult decalajele economice
dintre bogății și săracii lumii de
țistăzi.
Accentuarea decalajelor din eco
nomia mondială reflectă mai ales
înrăutățirea considerabilă a situației
țărilor in curs de dezvoltare, pe
ymerif cărora au fost aruncate, di
rect sau indirect, efectele recesiu
nii survenite în a doua parte a de
ceniului trecut șl in primii cinci ani

ai actualului deceniu. O dată cu În
cetinirea, și în unele cazuri chiar
paralizarea, programelor de indus
trializare sau de modernizare a
agriculturii, ca urmare a crizei eco
nomice mondiale, ritmul mediu anual
al produsului intern brut al acestui
grup de țări a fost. în perioada
1981—1985, doar de 1,6 la sută față
de 5,4 la sută în anii ’70 și de obiec
tivul strategiei internaționale, pentru
deceniul în curs de desfășurare, de
7 la sută.
CRIZA DATORIEI EXTERNE A
ȚARILOR IN CURS DE DEZVOL
TARE — REVELATOR AL CON
TRADICȚIILOR ȘI INECHITĂȚI
LOR ACTUALULUI SISTEM ECO
NOMIC INTERNAȚIONAL. Un fac

în cursul ultimilor patru ani, Ia ca
pitolul dobînzi, circa 106 miliarde
de dolari, provocînd un adevărat
proces de decapitalizare a economi
ilor statelor respective, obligîndu-le
la noi și draconice ajustări ale
programelor lor economice și sociale.
Astfel, dobînzile au devenit — în
mod aberant — un instrument prin
intermediul căruia statele „sărace"
le subvenționează pe cele bogate, cu
uriașe resurse financiare, atît pen
tru acoperirea marilor deficite bu
getare, survenite în mare măsură
din cauza creșterii abrupte a cheltu
ielilor militare, cit și pentru reîn
noirea echipamentelor lor industria
le, depășite tehnologic.
Latură esențială a crizei sistemu
lui financiar-monetar, criza datoriei

încercat să se obțină echivalentul
valoric al taxelor vamale și al mă
surilor netarifare aplicate principa
lelor produse de export ale țărilor
în curs de dezvoltare după încheie
rea „rundei Tokio" (1979). Potrivit
acestor calcule, dacă n-ar fi existat
aceste obstacole, veniturile din ex
porturi ale acestui grup de țări ar
fi fost la sfîrșitul lui 1984 de 70(1
de miliarde de dolari (ceea ce în
semna 85 la sută din datoria lor ex
ternă) și nu de 335 miliarde (circa
40 la sută), cit a fost efectiv.
ORIENTĂRI CONTRARE INTERE
SELOR MAJORITĂȚII POPOARE
LOR. Desigur, datorită acestor cau
ze și altora de aceeași natură, efor
turile țărilor în curs de dezvoltare

LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII
- prin eforturile concertate ale tuturor statelor
tor de deosebită gravitate pentru si
tuația țărilor in curs de dezvoltare
il constituie datoria externă, care a
ajuns la un bilion (1 000 de mi
liarde) de dolari. Criza datoriei
externe a țărilor în curs de dez
voltare focalizează întregul evan
tai al fenomenelor negative, pertubatorii, din domeniul financiar-valutar, din comerțul mondial, dezvă
luind contradicțiile ce sfișie actualul
sistem al relațiilor economice inter
naționale, inechitățile pe care le per
petuează, caracterul său anacronic,
perimat. Evoluția in spirală a cri
zei datoriilor externe pune și mai
puternic sub semnul acuzării poli
ticile financiar-valutare, comerciale,
din marile țări capitaliste dezvoltate,
și îndeosebi din S.U.A., relevind cu
claritate răspunderea pe care aces
tea o poartă pentru situația creată,
ca și faptul că, astăzi, capitalul fi
nanciar s-a transformat in princi
palul factor de asuprire și exploa
tare de tip neocolonialist.
Creșterea excesivă a dobinzilor
bancare, rezultat al politicii banilor
scumpi, a sporit considerabil povara
datoriei externe a țărilor în curs
de dezvoltare —■ statele latino-americane, de exemplu, au plătit numai

externe a țărilor in curs de dezvol
tare absoarbe ca un burete efectele
negative ale diferitelor forme de ma
nifestare ale acesteia, fie că este
vorba de înrăutățirea condițiilor fi
nanțării externe (restricții la credi
tare, reducerea asistenței internațio
nale, a investițiilor directe etc.), fie
de efectele fluctuării „libere" a
monedelor (supraevaluarea sau scă
derea forțată a dolarului S.U.A., de
pildă, a produs pierderi însemnate
acestui grup de țări, obligîndu-le să
vindă în plus produse pentru a ob
ține fondurile necesare finanțării
datoriei externe).
CINE CÎȘTIGĂ și cine pierde
PRIN ACTUALUL MECANISM AL
COMERȚULUI MONDIAL? La aces
te pierderi efective înregistrate de
țările in curs de dezvoltare se adau
gă cele datorate dereglării mecanis
melor din comerțul mondial prin
proliferarea barierelor și restricțiilor
protecționiste (două treimi din ex
porturile lor de produse manufactu
rate formează obiectul unor restric
ții netarifare). Cit de mari sint
aceste pierderi o spune „Raportul
asupra comerțului și dezvoltării pe
1985“ al U.N.C.T.A.D., prin care s-a

pentru a depăși criza datoriei ex
terne și a relua procesul creșterii
economice nu au dus și nu duc la
rezultatele scontate. Aceasta cu atît
mai mult cu cit, așa cum s-a văzut
și cu prilejul recentei întîlniri de ia
Tokio a principalelor șapte mari
state capitaliste industrializate, ati
tudinea adoptată, concertat, de aces
tea nu este diferită de cele din tre
cutul mai apropiat sau mai îndepăr
tat, arătînd aceeași orientare spre
menținerea pozițiilor privilegiate, de
dominație a capitalului financiar, a
imperialismului și de ignorare a
intereselor celorlalte popoare, în spe
cial ale. țărilor în curs de dezvoltare.
Această orientare se regăsește cu
pregnanță în referirile la faptul că
se va acționa pentru unele soluții
individuale ale diferitelor probleme,
ale datoriilor unora sau altora, ac
țiuni care au drept scop, în esența
lor, dezbinarea țărilor în curs
de dezvoltare prin „tratamente dife
rite", împiedicîndu-le astfel să adopte o poziție comună și
creind
implicit condiții pentru ca statele
capitaliste dezvoltate, capitalul fi
nanciar să poată continua vechea
politică de asuprire și dominație' de
tip neocolonialist. Or, stările de lu

cruri din economia mondială, ac
centuarea fenomenelor negative și
chiar agravarea lor, în condițiile
adîncirii crizei, demonstrează cu pu
terea faptelor că problemele grave
ale subdezvoltării, ca și acelea ce pri
vesc mecanismele actualului sistem
de raporturi economice internaționali
nu se pot soluționa prin promisiuni
vagi, menite în fond să asigure per
petuarea statutului privilegiat al
unei minorități în dauna majorității
popoarelor.
Reuniunea de la Tokio, ca de alt
fel și alte reuniuni similare sau
desfășurate în cadrul a ceea ce a
fost denumit impropriu „dialogul
Nord-Sud" demonstrează prin ele în
șele că problemele economiei mon
diale, în general, problemele lumii
contemporane nu se pot soluționa de
un grup sau altul de state, ci numai
de toate statele lumii, în comun, și
în primul rînd în cadrul Națiunilor
Unite.
PROPUNERI JUDICIOASE, REA
LISTE. Pornind tocmai de la aceste
considerente de principiu, de la ne
cesitatea obiectivă și stringentă de a
se pune capăt stărilor Tie lucruri
negative din economia mondială,
orientărilor și tendințelor contrare
intereselor unei dezvoltări echilibra
te și armonioase a economiei mon
diale și de a se acționa în direcția
unei noi ordini economice internațio
nale, România socialistă, președintele
Nicolae Ceaușescu apreciază că ar
avea o deosebită însemnătate orga
nizarea conferinței internaționale sub
auspiciile O.N.U., cu participarea ță
rilor dezvoltate și a celor în curs de
dezvoltare. în concepția tării noas
tre, angajarea unui autentic dialog,
în cadrul forumului mondial, asupra
problemelor subdezvoltării, ale dato
riei externe a țărilor în curs de
dezvoltare, asupra principiilor noi
de egalitate și echitate, ce trebuie
să guverneze raporturile economice
internaționale, este în interesul tu
turor statelor, inclusiv al celor ca
pitaliste industrializate. Realitățile
economiei mondiale, tot mai puter
nica interdependentă dintre țările
lumii arată că numai pe calea dia
logului constructiv, a negocierilor
pot fi create condițiile lichidării fe
nomenelor negative și depășirii ac
tualei crize, pentru a putea fi re
luată pe o bază largă activitatea
economică, a se putea înfăptui pro
gresul tuturor națiunilor.

TEL AVIV 1 (Agerpres). — Joi s-au
încheiat negocierile egipteano-israe
liene asupra zonei de frontieră în li
tigiu Taba, începute miercuri lîngă
Tel Aviv și continuate în ziua ur
mătoare în localitatea Eilat, din su
dul Israelului.
O nouă rundă de negocieri urmează
să aibă loc sâptămîna viitoare in
Egipt.
Zona de frontieră Taba. de pe
coasta golfului Aqaba, teritoriu ocu
pat de Israel în 1967, a rămas sub
ocupația israeliană la retragerea for
țelor acestei țări din Sinai, în 1982.

Manifestație de masă în sprijinul
independenței Namibiei

in legătură cu situația din America Centrală
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).
— In Consiliul de Securitate al
O.N.U. s-au încheiat dezbaterile în
legătură cu situația existentă în
America Centrală ca urmare a acțiu
nilor ostile ale Statelor Unite împo
triva Republicii Nicaragua. In cadrul
dezbaterilor, majoritatea reprezen
tanților statelor care au luat cuvintul au cerut să se pună capăt pre
siunilor și tuturor acțiunilor ostile ale
S.U.A. impotriva guvernului legitim
al Republicii Nicaragua, să se res
pecte cu strictețe independenta, su
veranitatea și integritatea teritorială
ale acestei țări și s-au declarat, tot
odată. pentru soluționarea tuturor
problemelor din America Centrală
prin mijloace politice, pașnice, prin
dialog ,și negocieri între părțile
interesate.
Proiectul de rezoluție prezentat în
aceste probleme de către țările neali
niate, membre ale Consiliului de

BEIRUT 1 (Agerpres). — în sudul
Libanului, în așa-zisa „zonă de secu
ritate" instituită unilateral de Israel,
luptătorii din rezistență au atacat
poziții militare israeliene și ale ele
mentelor din Armata Sudului Liba
nului, creată și finanțată de Israel,
în ultimele 24 de ore, au avut loc
lupte în apropierea localității Marjayoun, în cursul cărora a fost ucis un
ofițer israelian. Au fost bombardate
cu artileria poziții militare israeliene
din zonele Jezzine și Bint-Jbeil și au
fost uciși cițiva soldați inamici.

LA NICOSIA a început cel de-al
XI-lea Festival al tineretului și stu
denților ciprioți. Parcul central al
capitalei, unde se desfășoară aceas
tă manifestare, a fost pavoazat cu
pancarte, șt lozinci, care cheamă la
intensificarea luptei tineretului ci
priot pentru independentă, suvera
nitate și unitate națională, pentru
rezolvarea pe cale pașnică a pro
blemei cipriote, pentru oprirea
cursei înarmărilor, dezarmare și
pace.
LA GENEVA s-a încheiat reu
niunea pregătitoare a Conferinței
ministeriale G.A.T.T. ce urmează
să se întrunească, la 15 septembrie,
la Punta del Este (Uruguay), pen
tru a lansa o nouă rundă de nego
cieri comerciale multilaterale ale
țărilor participante la Acordul Ge
neral pentru Tarife și Comerț.
DENAȚIONALIZARI. Adunarea
Națională a Franței a aprobat
proiectul de lege privind denaționalizarea a 65 de întreprinderi in
dustriale și financiare. în favoarea
acestui proiect de lege au votat
deputății coaliției de dreapta. Par
lamentarii din partea P.C. Francez
și Partidului Socialist au votat îm
potrivă. Numeroase personalități
politice, organizații sindicale și
obștești au criticat această lege,
care restringe sectorul public, în
tărește pozițiile marelui capital și
lovește în interesele păturilor mun
citoare ale populației.

la Pretoria să aplice neîntîrziat pre
vederile rezoluției 435 a Consiliului
de Securitate al O.N.U. privind deco
lonizarea Namibiei. Ei au condamnat
încercările regimului rasist de a
condiționa acordarea independenței
Namibiei de chestiuni colaterale, care
sînt destinate de fapt permanentiză
rii prezenței trupelor R.S.A. în acest
teritoriu.

APROBARE. R.P.D. Coreeană și
R.P. Chineză au aprobat proiectul
vizind construirea in comun a unei
centrale hidroelectrice, pe riul
Yalu, care marchează o parte a
frontierei dintre cele două țări,
transmite agenția China Nouă.
Corporația energetică mixtă chinocoreeană, care va concretiza proiedul, realizează alte patru cen
trale hidroelectrice comune, dintre
care două se află in curs de
construcție.
ÎN ZIMBABWE a fost creat Mi
nisterul Dezvoltării Cooperatiste.
Anunțind constituirea noului minister, primul ministru, Robert
Mugabe, a subliniat că el va fi în
sărcinat cu dezvoltarea mișcării
cooperatiste în țară, care se înscrie
în cadrul politicii strategice de
edificare în Zimbabwe a unei so
cietăți noi, lipsite de exploatare.

GUVERNELE ARGENTINEI ȘI
BRAZILIEI au semnat 12 acorduri
în diverse domenii în vederea extinderii cooperării economice și
tehnologice. In total, schimburile
economice bilaterale în perioada
1987—1990 vor ajunge la 4 miliarde
dolari.
COMUNICAT. în capitala Mauritaniei au luat sfîrșit lucrările con
siliului ministerial al Organizației
pentru punerea în valoare a bazi
nului fluviului Senegal, care gru
pează țările riverane — Sene
gal, Mauritania și Mali. în comunicatul. final al reuniunii se
arată că au fost analizate proble
mele financiare ale proiectelor de
sistematizare a traficului și zonei
riverane fluviului. Următoarea reu
niune se va desfășura în decem
brie la Dakar, anunță agenția
M.A.P.
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Cereri pentru impunerea de sancțiuni
împotriva regimului rasist din R. S. A.
ADDIS ABEBA 1 (Agerpres). —
Președintele Republicii Populare
Congo, Denis Sassou Nguesso, ales
președinte în exercițiu al Organiza
ției Unității Africane, a declarat că
recenta reuniune la nivel înalt a
organizației de la Addis Abeba a
hotărit să riposteze la sfidarea pe
care o reprezintă apartheidul sudafrican. El a adresat un apel pen
tru impunerea de sancțiuni împo
triva regimului rasist de la Pretoria
și totodată pentru intensificarea
sprijinului acordat luptei de elibera
re. Amintind că a fost creat un co
mitet al șefilor de stat însărcinat cu
urmărirea situației din Africa de
Sud, președintele în exercițiu al

O.U.A. a subliniat că a fost astfel
creat „un adevărat stat major al
luptei împotriva apartheidului". Tot
odată, el a reamintit că țările afri
cane au condamnat S U.A. și Marea
Britanie pentru faptul că nu au
impus sancțiuni împotriva Pretoriei.
LONDRA 1 (Agerpres). — Marea
majoritate a alegătorilor britanici
sînt nemulțumiți de politica primu
lui ministru, Margaret Thatcher, față
de Republica Sud-Africană, apreciind
că Marea Britanie trebuie să adop
te- o atitudine mai fermă în relațiile
cu regimul minoritar rasist de la
Pretoria, relevă un sondaj de opinie
dat publicității la Londra.

IN PERSPECTIVĂ - ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ
NEÎNTRERUPTĂ LA BORDUL STAȚIILOR ORBITALE
MOSCOVA 1 (Agerpres). — Expe
diția cosmică de 125 de zile efectua
tă de 'cosmonauta sovietici Leonid
Kizim și Vladimir Soloviov deschi
de perspectiva exploatării neîntre
rupte a unor laboratoare orbitale,
in interesul științei și al economiei
naționale — s-a arătat, după cum
transmite agenția T.A.S.S., la o con
ferință de presă organizată la 1
august la Moscova, la care a fost
prezentat un bilanț al activității
desfășurate de echipaj la bordul
stațiilor orbitale.,.Mir" și „Saliut-7".
Cu acest prilej s-a relevat carac

terul deosebit de complex al pro
gramului indeplinit de echipai,
menționindu-se importanța lucrări
lor efectuate
la bordul
stației
„Mir", care face, parte din a treia
generație a vehiculelor de acest gen
și corespunde cerințelor fundamen
tale puse unui laborator orbital cu
funcționare permanentă. Astfel, de
această stație pot fi cuplate cinci
module specializate de pină la 21
tone fiecare. In cursul conferinței
de presă s-a subliniat orientarea
exclusiv pașnică a lucrărilor efec
tuate de cosmonauți.

OPERAȚIUNEA TITANIC”
WASHINGTON 1 (Agerpres). —
Cercetările, cu cele mai diverse
scopuri și mijloace, privind epava
transatlanticului „Titanic", scufun
dat cu peste șapte decenii in urmă,
continuă cu febrilitate. Agenția
France ' Presse relatează, de pildă,
că profesorul Robert Ballard, care
a participat la investigațiile unei
echipe internaționale de specialiști,
avansează o nouă ipoteză privind
cauza efectivă a dramei de acum 74
de ani. Vasul, susține profesorul
francez, ar fi fost inundat in urma
fisurilor apărute intre plăcile de
susținere ale prorei, construite din
oțelul cel mai rezistent, dar care au
cedat in urma impactului cu aisber
gul. Prezentind primele rezultate
oficiale ale explorării, la o adincime

de 4 000 metri, cu ajutorul robotului
Jason junior și al minisubmarinului
Alvin, el a derulat un film înre
gistrat pe o casetă video, după 11
plonjări succesive. Judecind după
imagini, partea din fața navei a ră
mas — paradoxal — relativ bine
conservată. Pupa, in schimb, aflată
la o distanță de un kilometru de
părtare de restul epavei, este ‘îm
prejmuită de un adevărat bazar de
obiecte dintre cele mai diverse, de
cabluri și piese mecanice. Fotogra
fiile făcute cu acest prilej — 57 000,
in total — vor contribui la forma
rea unei imagini a superbului
transatlantic, a cărui scufundare, in
noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912,
a costat viața a 1 513 pasageri și
membri ai echipajului.

Valentin PAUNESCU
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