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Producție fizică peste 
prevederi

Cea de-a 43-a aniversare a 
sărbătorii noastre naționale, a 
poporului nostru, de la 23 Au
gust, mobilizează energiile și 
forțele creatoare ale tuturor 
celor ce muncesc in economia 
județului Bistrița-Năsăud. Uti
lizarea cu randament sporit a 
bazei tehnice moderne cu care 
sint echipate întreprinderile 
industriale, continua înnoire a 
produselor și tehnologiilor de 
fabricație, reducerea continuă a 
consumurilor materiale și ener
getice constituie tot atîția fac
tori care au determinat obține
rea unor substanțiale sporuri 
la producția fizică. Astfel, de 
la începutul anului și pînă în 
prezent s-au realizat peste 
prevederile planului 1 705 tone 
pirită, 331 tone plumb în con
centrate, 197 km cabluri de 
semnalizare și control, 3 274 mc 
cherestea, țesături din bumbac 
și tip bumbac, țesături din lînă 
și tip lînă, confecții textile și 
altele, (Gheorghe Crișan).

AMD : Strunguri 
livrate în avans 

la export
Mobilizîndu-se exemplar pen

tru a întîmpina ziua de 23 Au
gust cu noi și importante succe
se in întrecerea socialistă, co
lectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea de mașini- 
unelte din Arad raportează ono- 
rareș la zi a tuturor contractelor 
încheiate cu partenerii din străi
nătate. Mai mult, in aceste zile 
au fost expediate înainte de 
termen la export 50 de strun-, 
guri SN-401 și SN-501. In faza 
de livrare se găsește ,și un 
strung greu de retezat și cres
tat lingouri, care va fi, de ase
menea, expediat în devans. A- 
ceste realizări au la bază o mai 
bună organizare a muncii, ri
dicarea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor și creșterea 
productivității muncii. (Tristan 
Mihuța).

FIENI: Rezultate 
în modernizarea 

producției
La Combinatul de lianți și az

bociment din Fieni, unitate de
ținătoare a înaltului titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste", oa
menii muncii acționează susți
nut pentru modernizarea pro
ceselor de fabricație. Măsurile 
aplicate în prima etapă a aces
tei importante acțiuni au con
dus la obținerea, peste preve
deri, între altele, a unei pro
ducții în valoare de peste 13 
milioane lei și la creșterea su
plimentară a productivității cu
6 300 lei pe fiecare om al mun
cii. Alte 14 asemenea măsuri au 
fost aplicate în cadrul etapei a 
doua a programului de moder
nizare. Cea mai recentă dintre 
ele constă în realizarea unui 
nou separator, de înaltă eficien
ță, pentru morile de ciment, 
care asigură creșterea substan
țială a producției ce se obține 
cu aceste utilaje, precum și re
ducerea consumurilor energe
tice. (Gheorghe Manea).

BAMOLT: Suplimentar 
— 35 000 tone cărbune

Angajați cu toate forțele în 
manea întrecere socialistă dedi
cată zilei de 23 August și Con- \ 
ferinței Naționale a partidului, 
minerii din Baraolt au extras, 
de la începutul anului și pînă 
în prezent, 35 000 de tone de 
cărbune pestre prevederile pla
nului. Acordînd o atenție deo
sebită bunei organizări a pro
ducției, colectivul de muncă de 
aici a realizat indicatorul pro- 
ducției-marfă în proporție de 
114,5 la sută în condițiile creș
terii productivității muncii cu 
peste 10 la sută și ale reducerii 
cheltuielilor la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă cu aproape 55 de 
Iei. (Constantin Timarul.

DROBETR-TURNU 
SEVERIN: Ritmuri 

înalte în construcția 
de nave

Colectivul de muncă de la 
întreprinderea de construcții 
navale și prelucrări la cald din 
Drobeta-Turnu Severin este ho- 
tărît să întimpine cu succese 
de prestigiu marea sărbătoare 
națională de la 23 August. Prin 
aplicarea unor soluții tehnice 
ingenioase și eficiente s-a re
dus cu pină la două luni ciclul 
de fabricație al navelor. în 
toate secțiile se înregistrează 
zilnic ritmuri de producție su
perioare celor prevăzute în 
grafice. In perioada care,a tre
cut din acest an, s-au livrat in 
avans la export, un tanc de
7 000 tdw și o șalandă de 600 
metri cubi. (Virgiliu Tătaru).

PERFECTIONAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE
Printr-o cpincidență, luna august, 

luna marii sărbători naționale a po
porului nostru, constituie în acest an 
o perioadă cu semnificații deosebite 
pentru oamenii, muncii din econo
mie. Pe de o parte, prin amplifica
rea întrecerii socialiste pentru a în
scrie noi fapte mărețe de muncă' în 
marea Carte a construcției socialis
te în patria noastră. Pe de alta, oa 
perioadă în care, se desfășoară a- 
dunările generale ale'oamenilor mun
cii — ele înseși consacrate unui mo
ment de bilanț : 
analizarea acti
vității desfășura
te în semestrul I 
Si stabilirea stra
tegiei de lucru în 
etapa următoare.

Pentru ca bilan
țul pe ansamblul 
anului 1987 — an 
hotărîtor pentru 
îndeplinirea ac
tualului cincinal — să fie cit
mai rodnic. în cadrul ședinței
din 3 august a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
s-a făcut o profundă și exigentă 
analiză a modului în care s-a acțio
nat pentru îndeplinirea planului pe 
luna iulie și a măsurilor necesare 
pentru realizarea prevederilor de 
plan pe luna august și pe între
gul an.

Adunările generale ale oameni
lor muncii din întreprinderi indus
triale, de construcții, transporturi și 
telecomunicații, institute de cerceta
re, proiectare și inginerie tehnologi
că, unități agricole socialiste, de co
merț, turism, industrie mică, prestări 
de servicii si instituții social-cultu- 
rale, aflate în plină desfășurare, re
prezintă un cadru democratic optim 
pentru ca toate problemele le
gate de îndeplinirea planului pe 
luna august, pe întregul an să 
fie analizate in toată complexita
tea lor și adoptate măsuri politice, 
organizatorice și tehnice care să 
asigure îndeplinirea exemplară a

tuturor sarcinilor economice pe 1987,' 
întrunite Conform prevederilor legii ■ 
în cea de-a doua rundă de lucru 
pe acest an, aceste importante 
foruri ale autoconducerii niuncitb- . 
rești dezbat și analizează rapoartele 
consiliilor oamenilor muncii și ale 
comitetelor sindicatelor privind rea
lizarea planului și a bugetului de 
venituri și cheltuieli pe semestrul I 
a.c., a angajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă, a propunerilor 1 
formulate de oamenii muncii in adu

Dezbateri în adunările generale 
ale oamenilor muncii

nările anterioare și a prevederilor 
contractelor colective ; rapoartele 
consiliilor oamenilor muncii asupra 
modului în care au acționat in ve
derea aplicării programelor de per
fecționare a organizării și moderni
zare a proceselor de producție 
din etapa I și măsurile adoptate 
pentru realizarea prevederilor din 
etapa a II-a și finalizarea între
gii acțiuni de organizare și mo
dernizare în anul 1988 ; măsurile 
initiate, in spiritul indicațiilor și 
orientărilor formulate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, la recentele 
foruri ale democrației muncito
rești revoluționare, pentru recu
perarea restanțelor din semestrul I 
și realizarea planului și a bugetelor 
de venituri pe întregul an 1987, spre 
a întîmpina. cu noi și remarcabile 
realizări în toate domeniile de acti
vitate Ziua de 33 August, sărbătoarea 
noastră națională, precum si cele 
două importante evenimente politice 
din viata poporului nostru —> Con

ferința Națională a partidului și a- 
niversairea a ’40 de ani de la procla
marea Republicii.

Chiar și numai enunțarea principa
lelor probleme ce alcătuiesc ordinea 
de zi atît de bogată a actualelor 
adunări generale ale oamenilor mun
cii atestă importanța majoră a noi
lor runde de lucru ale forurilor re
prezentative ale democrației noastre 
muncitorești revoluționare. Spre 
a-sî atinge pe deplin scopul, spre a 
se afirma ca adevărate tribune ale 

gindirii si ac
țiunii colective 
ale proprietarilor, 
producătorilor și 
beneficiarilor, a- 
dunările generale 
programate în a- 
ceastă perioadă 
trebuie să aibă 
cîteva trăsături 
distincte, să a- 
dopte o strategie 

clară fată de principalele proble
me . eeonomico-financiafe care con
stituie suportul trainic, de calitate și 
eficientă, ale acestui an și. în per
spectivă. ale întregului cincinal.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii sint chemate să se constituie 
într-o tribună de dezbateri analitice, 
pătrunse de înaltă responsabilitate, 
de spirit critic și autocritic. în fie
care unitate economică trebuie să se 
analizeze cu maximă exigență acti
vitatea desfășurată în perioada ce 
s-a scurs din acest an de către con
siliile oamenilor muncii — ca ■ or
gane investite să asigure bunul mers 
al întregii producții — de către toate 
colectivele de muncă, pentru îndepli
nirea cantitativă și calitativă a pia
nului la toți indicatorii, pentru apli
carea fermă în viață a principiilor 
și cerințelor mecanismului econo- 
mico-financiar. In. această perioadă.

Constantin PRIESCU

Străbatem secțiile de 
producție ale întreprinderii 
„Electroargeș" din Curtea 
de Argeș, cu sentimentul 
că n-am părăsit, incinja ex
poziției de curînd vizitate, 
unde am . putut admira, 
laolaltă, produse ce au im
pus energic marca între
prinderii atît pe piața in
ternă cit și pe cea externă. 
După numai- 14 ani de pro
ducție,, colectivul întreprin- fel de 
de’rii, care pornea ’ 
cu .4. titluri... de
realizează peste 
tipuri de produse 
tehnice, iar la 
electronice — 14000
sortotipodimensiuni. 
sem că mai toate produsele 
ce ne-au reținut atenția în 
expoziție — zeci și zeci de 
mașini și aparate electrice 
de uz casnic, diferite tipuri 
de motoare electrice și 
unelte electronice, înglo
bează, deopotrivă, efort 
propriu' de gindire și con
cepție, că „fondul de ma
terie cenușie" al întreprin
derii, valorificat din ce în 
ce mai intens, produce, de 
Ia an la an, noi. bunuri de 
larg consum, competitive 
pe plan mondial.

— In întreprinderea noas
tră își desfășoară. activi
tatea peste 460 de cadre cu 
pregătire superioară — ne 
spune inginerul Simion 
Grama, directorul unității. 
Și fiecare specialist are un 
cuvînt de spus, fiecare 
este chemat să rezolve pro
bleme tehnice cu efect 
direct și imediat în activi
tatea uzinei. Poate o să' yi 
se pară exagerată afirma
ția, dar să știți că „Electro
argeș" își este sieși șl 
institut de cercetări, și 
furnizor de utilaje, și pepi- 

. nieră de cadre. Produsele 
noastre înglobează invenții 
și inovații succesive ale 
specialiștilor de aici, sîn-

la drum 
produse,

80 de 
elect re
produse 

de 
Afla-

tem titulari ai propriilor directorului, său al secrte- 
invenții, SDV-urile ni le tarului de partid, sau al 
asigurăm prin autoutilare _ inginerului-șef. sau al ori- 
și, în general, sintem obiș- 
nuiți să ne ajutăm singuri, 
să nu așteptăm să Vină 
cineva din afară pentru a 
ne rezolva problemele.

— Am ^observat că în 
fiecare secție, în fiecare 
atelier, ca o continuare a 
expoziției uzinei, aveți un 
" ’ ’ mini-expoziții „la
zi"; care este rațiunea 
lor?

'căruia dintre șefii secțiilor 
de producție au mijlocit 
convorbiri începînd cam in 
genul : „...cred că am găsit 
soluția ! Ce ziceți dacă..." 
și urma expunerea amă
nunțită, și mai întotdeauna 
soluția propusă se dovedea 
eficient^...

p— Avem un profil mai 
aparte, și ar fi o aberație 

. să așteptăm să ne vină din

(Continuare în pag, a V-a)

In aceste zile premergătoare marii sărbători naționale de la 
23 August, ip secția montaj general a întreprinderii de mașini-unel- 
te și agregate din Capitală echipele de lăcătuși-montori lucrea
ză non-stop la finalizarea unor instalații și agregate deosebit de 
complexe destinate beneficiarilor interni și exportului. Sînt Insta
lații concepute după proiecte întocmite in cadrul I.C.S.I.T. „Titan 
București și realizate integral cu componente românești. Unul din

tre aceste produse — agregat pentru prelucrarea contragreutăților 
pompelor de injecție (in fotografie) - destinat întreprinderii de 
mecanică fină din Sinaia, va fi livrat beneficiarului cu zece zile 
în avans. La baza acestui succes se află aplicarea unor tehno
logii noi, moderne, care au permis scurtarea ciclurilor de montaj.

Foto : S. Cristian

Timpul cetățeanului și mentalitățile
• „Vino mîine !“ - o replică încă neeradicată • înde
lungata așteptare a unor obișnuite adeverințe • „Micile 
omisiuni" de la ghișeu și marile pierderi de timp care le 

urmează

Nu ne propunem să mai de
monstrăm adevărul că timpul 
este o valoare. Subliniem însă 
că, mai mult decit atit, respec
tul pentru timpul cetățeanului 
înseamnă, totodată, conștiin
ciozitate, -răspundere și solicitu
dine, îndatoriri care nu sint 
facultative sau benevole, ci o- 
bligatorii pentru oricine lucrea
ză in serviciile publice. Din pă
cate, așa cum ne-au sesizat 
unii cetățeni prin scrisori, aces
te adevăruri nu sînt pretutin
deni bine înțelese. Ca urmare, 
diferite practici birocratice con
tinuă să macine ore. zile, ba 
uneori chiar săptămîni din 
timpul cetățeanului, să creeze 
dificultăți și nemulțumiri.

Ceasul funcționarului 
și ceasul solicitantului. 
Se știe că există legi care sta
bilesc instituțiilor de stat ter
mene precise în care sînt obli

gate să răspundă oererilor ce 
le sînt adresate de cetățeni. 
Chiar dacă este vorba de un

a Dunării de Jos, cu sediul la 
Galați. Am scris acolo nu o 
dată, ci de nenumărate ori, dar 
nu am primit nici un fel de 
răspuns, ca să nu mai vorbesc 
de actul . ce-mi este necesar". 
Corespondentul atașează scri
sorii și cîteva. necipise din 1986, 
apoi din 1987, una chiar cu 
confirmare de primire. însă

Ancheta „Scînteii“ pornind 
de la scrisorile cetățenilor

răspuns negativ, omul are drep
tul la o explicație în plus, in 
diferite instituții există și nor
me interne de lucru menite să 
întărească spiritul de corectitu
dine și operativitate. Și totuși...

...„Sînt frezor de meserie, ne 
scrie Garbi Manole (București, 
bd. 1848, nr. 37) și de doi ani 
mă lupt. în zadar să obțin un 
act de vechime în cîmpul mun
cii de la Secția căi navigabile 
— Bulina, județul Tulcea, apar- 
ținînd . Administrației fluviale

căile navigabile parcă... s-au 
dat la fund. De oe ? Cine răs
punde de această atitudine de 
nepăsare și indolență ? Aștep
tăm nu numai răspunsul Ia în
trebare și nu numai expedierea 
getului solicitat de cetățean, ci 
și informații asupra sancțiunii 
aplicate vinovatului.

Se întîmplă ca actul solicitat 
să nu necesite nici măcar cerce
tarea unor arhive — ca, even
tual, în cazul de mai sus — ci 
să fie o simplă formalitate —

„Tezaurul
albastru" al uzinei

—■ Intr-adevăr, în fiecare 
secție, în fiecare atelier 
există panouri unde se
află expuse roadele mun
cii. din secția respectivă. 
Ce se produce acolo, cum 
se produce, ce probleme 
tehnice. își așteaptă rezol
varea... Muncitorii din alte 
secții iau cunoștință, astfel, 
de munca tovarășilor lor, 
de problemele cu care se 
confruntă__ Ne și cunoaș
tem .unii pe: alții mai bine, sionăm gîndirea creatoare, 
ne și ajutăm mai prompt !

.— Așa am aflat că, prin 
acest original sistem de 
„oglinzi", oamenii uzinei 
sint permanent la curent 
cu problemele fierbinți ale 
creației tehnice, că sînt 
antrenați . în rezolvarea 
acestor probleme, că fie
care pleacă de la serviciu 
cu o temă de meditație. Și, 
nu o .dată, la cele mai 
neașteptate ore,. telefonul

afară soluțiile, chiar dacă 
unii ar considera că e mai 
comod să te mărginești la 
a fi simplu executant. în 
domeniul tehnicii de vîrf, 
orice ezitare, orice zi pier
dută, orice pas cedat altuia 
mai îndrăzneț t ; 
scoate din cursă —inter
vine secretarul comitetului 
de partid, tovarășul Mihai 
Barbu. De aceea noi încu
rajăm, stimulăm și impul-
acțiunea promptă și cu
rajoasă. în același tjmp, 
sintem necruțători față de vul 
atitudini ca nepăsarea, în
gustimea de vederi, fuga 
de răspundere. Dar aseme
nea atitudini nu-și preș 
găsesc locul la noi. Colecti
vul este foarte tinăr — me
dia de virstă abia trece de 
20 de ani — și, de la în
ceputul începutului, s-a 
format la școala mobilită-

ții extreme, a căutărilor, a 
gindirii creatoare. Fie in
giner, fie tehnician, mais
tru sau muncitor, omul de 
la „Electroargeș" este im
plicat deopotrivă în munca 
de cercetare ca și în pro
ducția efectivă.

Intr-adevăr, aveam să 
aflăm că un număr însem
nat de muncitori au statut 
de inventatori și inovatori, 
că inginerii si tehnicienii 
au bunul obicei să explice 
practic, la fața locului 
/muncitorilor modul de

. funcționare al noilor utila
je gîndite și concepute de 
ei, ca unii care știu cel mai 
bine ce performanțe pot 

, atinge aceste utilaje. sau 
mașini, rod al gindirii pro- 

■ prii, originale, între care 
• multe unicat' la nivel de 

economie. Frumoasele ma
șini albastre...

— Ideea ne-a venit în 
perioada începutului, ex
plică tovarășul Grama. 
Aveam mașini și utilaje 
vopsite în culori vii : fie
care furnizor — altă cu
loare. Și am zis • să alegem 
pentru mașinile făcute de 
noi o culoare prin care să 
se. deosebeasoă de toate ce
lelalte. Am ales albastrul, 

te poate Așa, pentru plăcerea ochiu- 
lui și-a inimii:..

...Au trecut 14 ani. De 
multă vreme, 
prinderea/ s-a 
continuu, trecindi prin faze 
succesive de , modernizare, 
deși volumul producției a 
crescut de 14 ori, colecti- 

de la. „Electroargeș" 
n-a mai cumparaț utilajele 
necesare. Le-a plătit cil alt 
echivalent general de cafe 
vistieria uzinei nu duce 
lipsă : materia cenușie. Au 
investit efort de gindire,

Ani ca FLORESCU

deși înt.re- 
. dezvoltat

(Continuare în pag. a V-a) ,
_______________________>

PROFUNZIMEA
Șl ORIGINALITATEA CREATOARE
- atribute ale operei de valoare

birocratice
și totuși cetățeanul să fie pus 
pe drumuri și nevoit să-și. piar
dă timpul. Iată un asemenea 
caz : Mircea T. Ene, muncitor la 
Institutul de cercetări metalur
gice din Capitală, cu domiciliul 
in strada Cara Anghel 7, sector 
6, s-a căsătorit în 1985 — reți
neți, 1985 —cu Geta Nășui, din 
comuna Mogoșoaia, sectorul 
agricol Ilfov. Ca urmare, soția 
și-a schimbat nu doar numele, 
devenind Geta Ene, ci și adre
sa. S-a mutat în casa soțului, a 
devenit muncitoare la „Tricoda- 
va“. O singură schimbare — ne
cesară — nu s-a putut opera in 
existența ei : formele de intro
ducere. în spațiu; locativ al so
țului, de către S.G.L. 9, aparți- 
nind I.C.R.A.L.-Giulești. S-a 
depus dosarul cu actele necesa
re și s-a fixat un termen de so
luționare Dar. la data stabilită 
s-a spus că e nevoie de o do
vadă că Geta Ene (fostă Nășui) 
nu are locuință proprietate per
sonală la Mogoșoaia. Apoi alte 
și alte tergiversări ; între timp, 
în familia Ene s-a născut un

Rodica SERBAM

(Continuare în pag. a Il-a)

în orice timp istoric si în 
orice loc, tineretul repre
zintă,. înainte de toate, un 
potențial uman cu infinite 
disponibilități creatoare, 
semnul distinctiv al tine
reții — biologice și spiri
tuale deopotrivă — con- 
stind tocmai în capacitatea 
acesteia de a se mobiliza 
in jurul unor idei și țeluri 
capabile să penetreze în 
orizonturile devenirii logi
ce și legice ale istoriei.

Acest adevăr are aplica
ții specifice în toate sfe
rele activității umane, ma
teriale și spirituale deopo
trivă. El are, firesc, apli
cații și in domeniul crea
ției muzicale. în calitatea 
ei de componentă sensibilă 
și complexă a culturii, mu
zica se legitimează, poate 
în primul rînd, prin tine
rețea, prospețimea și lumi
nozitatea mesajului ei, 
prin sensul spiritual și psi
hologic pe care il imprimă 
existenței sociale a omului, 
prin capacitatea ei de a 
fora în adîncurile sensibi
lității acestuia și de a 
scoate la lumină acele re
surse, inerent luminoase, 
ale ființei lui. Ca parte in
tegrantă a culturii noastre 
socialiste, muzica, iar în 
cadrul ei muzica datorată 
tinerilor compozitori, s-a 
impus în anii din ■ urmă 
prin valori definitorii pen
tru riivelul însuși al dez
voltării civilizației spiri
tuale contemporane.

Problema este, desigur, 
complexă. Ea se. pune atit 
sub raportul diversității 
opțiunilor receptoare față 
de universul complex al 
genurilor și ! formelor mu
zicale — de la muzicile de 
divertisment pină la cele 
cu o acută semnificație 
culturală, cit, și sub cel al 
înclinațiilor : propriu-zis
creatoare, domeniu în care 
Festivalul național „Cin- 
tarea ’României" constituie 
un cadru optim de afir
mare la nivelul întregului 
nostru tineret. Iată cîteva 
considerații cu caracter 
mai general privind contri
buția pe care tinerii noș
tri compozitori o înscriu in 
amplul proces de dezvol
tare a muzicii românești 
contemporane.

O caracteristică de pri
mă importantă a acestei 
contribuții decurge din 
profilul integrat și integra
tor al noii muzici in de
mersul contemporan al cul

turii muzicale naționale și 
universale. Preluind crea
tor’ sugestiile tradiției, ale 
celei românești in primul 
rind, dar și ale celei uni
versale, și sondind în solul 
inepuizabil în resurse ex
presive al culturii folclo
rice, tinerii noștri muzi
cieni conturează imaginea 
unui front componistic ex
trem de dinamic și foarte 
divers sub raportul tehni
cilor de elaborare a limba
jului și, implicit, al stilu
rilor. Ei utilizează cu sens 
expresiv cele mai diverse 
tehnici compoziționale pe 
care le-a dobîndit expe-

ÎN PREGĂTIREA
CONGRESULUI 

EDUCAȚIEI POLITICE
Șl CULTURII 
SOCIALISTE

riența componistică a seco
lului nostru. Mă gîndesc la 
cele douăsprezece sunete 
eu repetarea octavei în me
lodie elaborate de Schoen
berg. la asimetria și varie
tatea ritmică proprie ■ stilu
lui, lui Stravinski, la con
cepția în blocuri sonore 
consemnată de Paul Hin- 
dermith, politonalitatea ex
perimentată .de Darius Mil
haud și straturile sonore 
perceptibile ca date mate
riale sau timbrale din teh
nica lui Bela Bartok, și 
elementele de infrastruc
tură ale sunetului, con
știentizate de geniul lui 
G. Enescu și pointilismul 
lui Webern, și contrapunc
tul ritmic dus la o mare 
perfecțiune de Olivier Me- 
siaen, și chiar efectele spa
țiale ale sunetului sugerate 
de Stockhausen, fără ca 
vreuna dintre ■ aceste teh
nici să capete o preponde
rență definitorie în una 
sau alta dintre creațiile 
lor de maturitate. Există 
o anumită coerență a dez
voltării care fixează eta
pele fundamentale ale evo
luției acestor compozitori 
în consensul celor mai 
adinei circuite ale spiritu
alității românești și în

care- identificăm trăsătu
rile ei. specifice, cum sint 
densitatea extremă a ex
presiei de natură eminar 
mente lirică încorporind 
mesaje ideatice și afective 
de mare bogăție emoțio
nală.

Sfărimind, totuși, o prea 
liniară consecvențialitate 
prin succesiunea diferitelor 
momente prin care se ma
terializează raporturile din
tre tradiție și modernitate, 
experiențele ■ creatoare cele 
mai vii ale unor tineri 
compozitori — cura sint : 
Șerban Nichifor, Liana 
Alexandra, Doina Nemțea- 
nu, Liviu Dinceanu, Cătă
lin Ursu, Cristian Brincuși, 
Mihnea Brumariu, Fred 
Popovici, Sorin Lerescu, 
Adrian Iorgulescu,. Adrian 
Pop — și enumerarea ar 
putea continua — , promo
vează, cum am mai spus, o 
mare varietate de tehnici 
și limbaje viabile. Deseori, 
chiar și in cadrul aceluiași 
compozitor, unor opere, să 
le zicem liniștite din punct 
de vedere lingvistic, le ur
mează foarte îndrăznețe 
incursiuni in domeniul ato
nalității, experimentării 
timbrale și al altor teh
nici novatoare, ceea ce 
conferă pe de o parte ima
ginea . dinamismului .aces
tor- muzici,- iar pe de altă 
parte, pe aceea a racordu
lui lor la’spiritul epocii. 
Analogiile . lingvistice cu 
marii compozitori ai seco
lului XX pe care i-am 
amintit mai sus sint une
ori destul de transparente 
în special în lucrările de 
scurtă durată, deși struc
tura și limbajul acestor lu
crări fuzionează intr-un 
organism sonor unic, ex
presiv și stilistic omogen, 
în sensul etosului româ
nesc.

Pe plan estetic, aportul 
creator pe care tinerii mu
zicieni îl adaugă culturii 
muzicale românești sa dis
tinge printu-o vizibilă . și 
marcantă prezență, în nu
meroase lucrări, a fiorului 
existențial, a participării 
din interior la problemele 
vieții contemporane, ade
seori traversate de grave 
interogații și de incertitu
dini — cum este aceea , a 
problemei păcii sau războ
iului — în fața cărora ne-

Vasile DONOSE
(Continuare in pag. ai V-a)
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SPIRIT DE MUNCĂ REVOLUȚIONAR, EFICIENT 1N ACTIVITATEA DE PARTID în colectarea materialelor refolosibile:

Mai multă preocupare și exigență în 
activitatea de formare a omului nou

O BUNĂ EXPERIENȚĂ 

SI REZULTATELE El

In Munții Rodnei. ne aflăm la 
ieșirea din -subteran, im.preună 
cu mai .multi mineri. Prima lor 

grijă.la reintilnirea cu lumina și cu 
arșița miezului de vară : realiză
rile fiecărui schimb si ale fiecărei 
echipe in parte. Înainte de a 
se răspindi către casele lor. acești 
■oameni ai infruntării bărbătești cu 
adincurile spre a extrage minereuri 
de preț vor să știe cum și-au. împli
nit in fiecare zi datoria față de țară. 
Pentru ei e un lucru de la sine în
țeles că minereul scos la iveală din 
străfunduri, cantitatea și calitatea lui 
constituie adevărata măsură a con
științei. a spiritului lor revoluționar.

Există un sentiment tonic a! îm
plinirii, al realizării prin faptă, pe 
care l-am irrtilnit pretutindeni in 
Bistrița-Năsăud. acest județ care 
in anii ..Epocii Nicolae Ceaușescu" 
și-a sporit puterea industrială de 
aproape 20 de ori. Pretutindeni, pen
tru oamenii acestor locuri r- a- 
flate la unison cu țara întreagă în în
făptuirea politicii partidului — spirit 
revoluționar înseamnă faptă revolu
ționară, faptă de muncă, de creație. 
Citeva exemple dintr-un singur 
domeniu de activitate sint sufi
ciente pentru a învedera profun
dele transformări pe care le-a 
determinat in viata oamenilor. in 
pregătirea lor. in modul de a 
gindi și a acționa ambianța indus
triei moderne, a tehnicii „de virf" : 
în 1986. la creația tehnico-științifi- 
că de masă din cadru! Festivalului 
național „C'in tarea României” au 
fost antrenați aproape 10 U00 de 
muncitori și specialiști, care au re
zolvat peste 690 obiective cu o efi
ciență L evaluată la 55 milioane lei.

Activitatea ideologică și cultu- 
ral-educativă — cu implicații 
atit de profunde în formarea 

trăsăturilor omului nou. a capacității 
sale de a se situa la înălțimea coman
damentelor superioare ale eta
pei de dezvoltare pe care o 
parcurgem — constituie o compo
nentă esențială a muncii politico-or- 

• ganizatorice desfășurate de Comite
tul județean de partid Bistrița-Nă
săud, de toate secțiile și sectoarele 
sale, de comisiile pe probleme, de 
întregul activ de partid. In centrul 
preocupărilor se află însușirea de 
către oamenii muncii a documente
lor de partid, a tezelor si ideilor din 
opera secretarului' general al parti
dului. in strinsă legătură cu sarci
nile ce revin fiecărui . domeniu, fie
cărei unități, dezvoltarea unei gîn- 
diri economice creatoare, acumula
rea unor cunoștințe, deprinderi și 
trăsături morale care să asigure 
participarea eficientă la actul con
ducerii. la activitatea concretă pen
tru înfăptuirea hotărîrilo’’ Congresu
lui al XIII-lea al partidului.

O recentă analiză întreprinsă de 
biroul comitetului judeJpan de par
tid a pus in evidență ’preocupările 
organizațiilor de parțid. de masă, și 
obștești pentru buna desfășurare a 
invățămîntului de partid,' in care 
sint cuprinși peste 182 000 comuniști 
și alți oameni ai muncii, adică . a- 
proape întreaga populație activă a 
județului. Secretarii comitetului ju
dețean de partid, unii membri ai bi
roului. activiștii cabinetului jude
țean pentru activitatea ideologică si 
politico-educativă susțin expuneri, 
informează propagandiștii, secreta
rii adjuncți cu problemele de pro
pagandă asupra principalelor sar

cini și a stadiului îndeplinirii lor. 
participă la acțiuni cu caracter me
todic care au in vedere modalitățile 
de însușire, a noilor documente de 
partid, tratarea laturilor de ordin 
teoretic in strinsă legătură cu as
pectele concrete ale îndeplinirii sar
cinilor economico-sociale. Pentru a 
veni in sprijinul propagandiștilor și 
al. cursanților. in numeroase uni
tăți. cum sint întreprinderile meca
nică și cea de utilaj tehnologic. 
„Netex“-Bistrjța. întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice Nă- 
săud, combinatul de prelucrare a 
lemnului și altele, s-au luat măsuri 
pentru buna dotare și creșterea 
funcționalității punctelor de infor
mare și documentare politico-ideolo- 
gică. în cadrul cărora se desfășoară 
acțiuni bogate in conținut, atractive.

Pe baza unui program unitar, con
siliul județean al educației politice 
și culturii socialișțe întreprinde nu
meroase acțiuni politico-organizato-

ce nu asigură nici cuprinderea ariei 
vaste a activității ideologice și cul
tural-educative și nici .profunzimea 
solicitată de aoest domeniu. Conclu
dent in acest sens este faptul că, in 
primul trimestru al acestui an. din ț 
cele peste 30 de puncte nominali
zate pe ordinea de zi a ședințelor bi
roului și secretariatului comitetului 
județean de partid, doar două se re
feră la munca ideologică și educati
vă. Este prea puțin, mai ales că nu
meroase studii, analize și planuri de 
măsuri din alte domenii de activitate 
omit, de regulă, laturile muncii de 
propagandă. De exemplu, analizele 
periodice întocmite de secția organi
zatorică a comitetului- județean de 
partid privind creșterea numerică și 
calitativă a rindurilor partidului se 
mărginesc in exclusivitate doar la 
aspectele cantitative, fără a aborda 
cit de cit și cea de-a doua latură a 
activității — cea calitativă, care este 
cel puțin la fel de importantă și în

COMITETUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD AL P. C. R.

rice vizînd îmbunătățirea activității 
desfășurate de organele și organi
zațiile de partid, de’masă și obștești, 
de instituțiile de învățămint și cul
tură. de iptregul sistem educațional 
pentru ridicarea nivelului politico- 
ideologic al oamenilor muncii, pen
tru implicarea lor în rezolvarea pro
blemelor pe care le ridică dezvolta
rea economico-socială. în această 
privință este de menționat și faptul 
că la actuala ediție a Festivalu
lui național „Cintarea României1' au 
participat peste 3 000 de formații cu
prinzând peste 42 000 artiști, că acti
vitatea desfășurată in cele cinci case 
de cultură și intr-un însemnat nu
măr de cămine culturale, biblioteci, 
muzee, contribuie,- în mod semnifi
cativ, la educarea patriotică, revo
luționară a tineretului și a tuturor 
oamenilor muncii. Se . remarcă, tot
odată, numeroase acțiuni cu caracter 
județean și republican.

Rezultatele obținute in activita
tea ideologică și cultural-edu- 
cativă trebuie apreciate in func

ție de folosirea tuturor posibilităților 
oferite de cadrul economic, social, 
politic, cultural și moral pe care-1 
creează. socialismul pentru formarea 
omului nou, pentru creșterea con
științei- sale socialiste. Tocmai tinînd 
sOania de însemnătatea acestei ac
țiuni de mare profunzime, secreta
rul general al partidului subliniază 
că „in cadrul activității de partid, 
inclusiv al activității organizatorice, 
problemele educative, ale muncii po- 
litico-ideologice trebuie să reprezin
te un factor foarte important".

Evaluind. din această perspectivă 
activitatea desfășurată de Comitetul 
județean de partid Bistrița-Năsăud, 
rezultă că, pe lingă unele certe reali
zări, continuă să existe serioase nea
junsuri datorate unui stil de muncă

care propaganda este nemijlocit im
plicată.

Neglijarea aspectelor muncii ideo
logice și cultural-educative a deve
nit aproape o regulă pentru anumiți 
activiști. Reoent, președintele consi
liului județean al sindicatelor, Au
gustin Mateuț, și primul secretar al 
comitetului județean U.T.C., Viorica 
Mititean. și-au pus cu multă ușu
rință semnătura pe o informare cu 
privire la preocuparea pentru mo
bilizarea personalului muncitor la 
realizarea obiectivelor întrecerii so
cialiste, informare ce a fost prezen
tată în cadrul secretariatului oomi- 
tetului județean de partid. Deși din 
materialul respectiv reiese că la ni
velul județului numărul , absentelor 
nemotivate și al învoirilor reprezin
tă peste 20 la sută din totalul timpu
lui neutilizat și că peste 40 la sută' 
din personal, îndeosebi tineri, nu-și 
realizează normele, totuși nu se spu
ne nici un cuvînt despre activitatea 
politico-educativă. Oare nu acesta 
este un mijloc principal de mobili
zare 2 Oare nu prin aceasta se poa
te acționa pentru întărirea ordinii 
și a disciplinei 2 Din discuțiile în 
secretariat a reieșit că in unele co
lective există angajați care nu cu
nosc nici măcar sarcinile de plan pe 
care le au de îndeplinit. Oare nu 
munca de propagandă — neglijată 
în cazul de față cu nepermisă ușu
rință — avea îndatorirea să pună 
oamenii in temă măcar cu datele 
elementare fără de care nu se poate 
concepe o acțiune în deplină cunoș
tință de cauză 2

Cu totul de neînțeles sint diferi
tele situații întilnite pe teren și 
din care reiese că munca de 

propagandă este subapreciată chiar 
de unii activiști ai secției de pro
pagandă. De curînd. colective corn-

Duminică, în Herăstrău
Zilele caniculare în

deamnă pe tot rfiai 
multi dintre noi spre 
aleile umbroase ale 
parcurilor. In Capita
lă. pentru mii si mii 
de concetățeni, copii, 
tineri sau vîrstnici. 
unul dintre parcurile 
îndrăgite este He- 
răstrăul.

Se știe, și în parc, 
ca si in alte locuri 
publice, sint anumi
te reguli de com
portare care trebuie 
respectate cu strictete. 
De la elementarul 
gest de a nune hirtii- 
le in coș, și nu în altă 
parte, pină la grija 
pentru fiecare floare 
în parte. Sint. de ase
menea. numeroase 
Plăcute care anunță 
interzicerea accesului 
bicicllstllo.- sau a per
soanelor cu ciini în 
parc. Si altele. .Nu
mai că. mai ales du
minica. aceste reguli 
nu sint respectate. 
Sint incă multi aceia

care încalcă normele 
civice ’ de comporta
ment. degradind sau 
poluind atmosfera din 
parc. Foarte mulți 
oameni aruncă sau 
lasă diverse hirtij pe 
iarbă. Aleile sint pli
ne de oo.ii de semin
țe. Pe malul lacului 
se face plajă in toa
tă regula, chiar dacă 
aici nu este strand, ci 
parc. Cei mai cu
rajoși ori încălziți 
prea tare de soare 
înoată de zor. luin- 
du-se la intrecere cu 
vaporașele ce traver
sează lacul. Tineri 
înarmați cu pături, 
table. radiouri sau 
căsetofoane si chiar 
instrumente muzicale, 
confundă parcul cu 
pădurea. lansîndu-se 
in adevărate con
cursuri ale decibelilor. 
Așa arată Hcrăstrăul 
la amiază. La ceasul 
înserării. imaginea 
parcului este de-a 
dreptul dezolantă. Cita 
diferență intre Ilerăs-

trăul de la primele 
ore ale dimineții si cel 
de acum. Si cînd ne 
gindim că ceea ce a- 
runcă. ..uită" sau stri
că unii cetățeni certați 
cu ordinea trebuie să 
adune — cam zece 
tone zilnic — si «ă în
drepte cei circa 100 de 
lucrători care veghea
ză zilnic ca parcul să 
fie ceea ce este — loc 
de relaxare si odihnă. 
Or. fiecare dintre noi 
putem contribui la 
păstrarea frumuseții și 
curățeniei Herăstrău
lui. Avem chiar dato
ria. Cum 2 Simplu. 
Comportindu-ne civi
lizat. Firesc, cu dra
goste si respect fată 
de parc, fată de fru
musețea si binefaceri
le naturii. Dar. mai 
ales, luind atitudine
— alături de oamenii 
de ordine ai parcului
— ori de cite ori ci
neva Încalcă normele 
de comportare civili
zată în parc. (Gheor- 
ghe Ioniță).

„Spălat, gresat“... în mijlocul pîrîului ■
Puține sint localită

țile din Covasna care 
nu sint traversate de 
diferite cursuri de 
apă — fie cu un debit 
mai mic, fie de mări
mea Oltului. Apa cris
talină a fiecărui fi
ricel de piriiaș în
seamnă viață. înseam
nă bogăție, înseamnă 
loc de recreare.

Cu o singură condi
ție : să fie intrețmu- 
te și îngrijite, pentru 
ca albia lor să arate 
— cum se spune in 
popor — „ca un 
pahar". ,

Din păcate, in. men
talitatea unora există 
falsa idee potrivit că
reia „dacă apa trece 
peste șapte pietre. Iși 
recapătă puritatea", 
iar pe unii... lucrurile 
nici nu-i interesează. 
Așa .se face că pot fi 
inlilnite locuri unde 
albia riurilor este fo
losită pentru depozi
tarea reziduurilor, 
unde sint aruncate 
tot felul de resturi

menajere. sticle si 
cioburi, deșeuri texti
le — adevărate focare 
de infecție. Pe lingă 
aceste mostre ale ires
ponsabilității — ne
sancționate întotdea
una ca atare — trec, 
din păcate, uneori cu 
indiferentă primari si 
deputați din comune
le respective, repre
zentanți ai Oficiului 
de gospodărire a ape
lor. inclusiv cetățeni 
care nu iau atitudine.

Cum pe bună drep
tate se arăta la o se
siune a consiliului 
popular județean, un 
aspect foarte neplăcut 
il au capetele de po
duri de pe multe din 
piriurile din interiorul 
localităților. A'ci, unii, 
din comoditate, din 
lipsă de respect fată 
de ei și față de na
tură aruncă gunoaie
le din curți, din gră
dini. Asemenea as
pecte se intîlnesc în
deosebi pe albiile pi- 
riurilor din localitățile

Cernat, Căpeni. Bră
duț, Ozunca Băi, Ar
cuș. Calnic. Mal naș 
Băi, Ghidfalău. Turia. 
Comandau. Hăghig, 
Sînzieni. Viloele — și 
nu in ultimul rind pe 
albia pîrîului Debren 
ce străbate municipiul 
Sfîntu Gheorghe.

Și încă un aspect : 
de obicei, locurile de 
agrement sint amena
jate in apropierea 
cursurilor de apă. Dar 
unii automobiliști, cer
tați cu elementarele 
norme de conviețuire 
și păstrare a tot ce ne 
înconjoară. folosesc 
piriiașele pentru a 
spăla mașina pe care 
o „parchează" chiar 
in mijlocul cursului <je 
apă. Mai mult, varsă 
și uleiul uzat din 
motor !

Practici ce se cer 
stopate cu hotărire și. 
spirit civic. Apele să 
rămină. pretutindeni, 
curate ! (Constantin 
Timaru, corespon
dentul „Scînteii").

plexe ale biroului comitetului ju
dețean de partid au efectuat, acti
vități de îndrumare și control pri
vind stilul și metodele de muncă fo
losite, de comitetele comunale de 
partid, organizațiile de partid, de 
masă și obștești, consiliile populare 
și conducerile de unități din comu
nele Salva și Romuli. Deși din colec
tive au făcut parte activiști ai sec
ției de propagandă, aspectele muncii 
ideologice și cultural-educative au 
fost superficial investigate, aproape 
trecute cu vederea. Intr-un mod cu 
totul nepotrivit pentru un stil de 
muncă eficient, in materialele întoc
mite se înșiră o lungă listă a ședin
țelor la care au participat membrii 
colectivelor (ca și cum aceasta ar 
prezenta un interes major) și nu se 
spune nimic, absolut nimic despre 
problemele rezolvate pe teren (unul 
dintre scocurile principale ale ac
țiunii), despre lipsurile concrete din 
sfera muncii politico-educative.

In investigațiile noastre în diferi-

te localități și unități economice din 
județ, am parcurs rubricile a zeci 
de gazete de perete. Doar cu două- 
trei excdpții, articolele citite conțin 
generalități și sint de mult înve
chite. Astfel; acum, in plină vară, 
ultimul număr al gazetei de perete 
din comuna Lechința vorbește des
pre pregătirile pentru declanșarea 
campaniei agricole de... primăvară, 
cel de la întreprinderea de produ
se electrotehnice din Bistrița despre 
faptul că „zilele acestea pășim în- 
tr-un... nou an", iar cel de la între
prinderea de hîrtie din Prundu Bîr- 
găului conține articole din anul... 
1984. Cine se mai apropie de ase
menea gazete de perete 2 La ce fo
losesc ele 2

l-am întrebat pe cei în cauză dacă 
aoeastă situație bătătoare la ochi nu 
a fost sesizată de activiștii comite
tului județean de partid in -deplasă
rile lor pe teren. Răspunsul a fost 
invariabil : „Cînd vin la noi. tova
rășii de la județ se interesează în
totdeauna de producție și aproape 
niciodată de munca de propagandă".

Că se interesează de producție, e 
foarte bine. E absolut neoesar. Dar 
interesul acesta pentru producție nu 
poate fi limitat la aflarea unor indi
catori statistici, ci trebuie extins la 
toate pirghiile muncii politico-orga- 
nizatorice care înrîuresc producția și 
in rîndul cărora activitatea politico- 
ideologică și educativă are o deose
bită importanță. Altminteri, ne în- 
tîlnim — așa cum s-a întîmplat — 
cu situația unor întreprinderi in care 
într-un an se angajează 600 de oa
meni și pleacă tot atîția, în care 
preocupările pentru calificare sint 
minime — incălcîndu-se prevederile 
legii — în care se înregistrează aba
teri de la disciplina de > plan și 
tehnologică, iar unele comitete de 
partid, birourile lor nu analizează 
nici măcar o singură dată pe semes
tru munca politico-educativă.

Menținindu-ne in domeniul invăță
mîntului de partid, precizăm că unii 
membri ai biroului comitetului ju
dețean de partid, chiar cu funcții în 
sfera activității educative, nu 
respectă ei înșiși hotărîrea biroului 
de a activa ca propagandiști în uni
tățile în care au fost repartizați. In 
asemenea cazuri nu e vorba doar de 
prezența la această activitate, ci mai 
ales de considerația ce i se acordă, 
fapt in care — alături de alte cauze 
— aflăm explicația nivelului medio
cru de desfășurare a invățămîntului 
de partid in anumite unități.

Realitățile din județul Bistrița- 
Năsăud confirmă justețea a- 
precierii secretarului general 

al partidului cu privire la o anumită 
răminere în urmă — față de dezvol
tarea bazei tehnico-materiale — a 
activității politico-educative, ideolo
gice și de ridicare a nivelului cunoș
tințelor generale. Tendința de sub
apreciere a muncii din acest dome
niu are serioase urmări negative, 
printre care o anumită notă de su
perficialitate și formalism manifes
tată, de pildă, in unele acțiuni între
prinse de comitetul județean de cul
tură și educație socialistă. Numai așa 
se explică; faptul/,că anumite așeză
minte -de. cultură!: cum’/sint cele din 
Telciu. Romuli; Ciceu;,"Giurgești, Li
vezile și altele., nici/măcar nu s-au 
prezentat' cu formațiile artistice la 
manifestări prevăzute, că în unități e- 
conomice ca întreprinderea județeană 
de transporturi locale, întreprinde
rea antreoriză de construcții-montaj 
și altele activitatea politico-educati
vă, cea cultural-artistică este evi
dențiată prin cifre statistice, in ra
poarte, dar în realitate ea este un 
absent nemotivat în viața colective
lor de muncă.

Prezentind citeva din constatările 
noastre în cadrul unei discuții cu 
membri ai secretariatului comitetului 
județean de partid, tovarășul prim- 
secretar Nicolae Bușui a subliniat 
hotărîrea de a se lua măsuri ferme 
pentru generalizarea experienței 
bune, pentru inlăturarea imediată a 
stărilor de lucruri negative, pentru 
desfășurarea activității politico-ideo- 
logice și cultural-educative la nive
lul cerințelor și exigențelor actuale. 
Sint direcții de acțiune care pot spori 
și în județul Bistrița-Năsăud contri
buția acestui important domeniu de 
activitate la obținerea unor succese 
tot mai mari în întîmpinarea Confe
rinței Naționale a partidului.

Gh. AT AN AS IU

Anul trecut, întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile Me
hedinți a livrat peste prevederile de 
plan, 8 285 tone materiale — oțel, 
fontă, cupru, alamă, bronz, plumb, 
aluminiu și alte produse. Pentru a- 
ceste realizări — dobindite, se înțe
lege. printr-o activitate permanentă, 
mereu diversificată și temeinic or
ganizată — colectivul de muncă de 
aici a fost distins cu „Ordinul Mun
cii" clasa I. S-a acumulat, așadar, o 
bună experiență. în ce constă ea 2

Directorul întreprinderii, Anghel 
Richițeanu. consideră că hotărîtoare 
a fost și este desfășurarea unei sus
ținute propagande, prin care se ur
mărește, consecvent, un scop pre
cis : cunoașterea de către toți locui
torii județului a sarcinilor ce revin 
acestui sector in 
fiecare an. ca și 
în actualul cinci
nal : creșterea
răspunderii — la 
locurile de mun
că și in gospo
dăriile personale 
— pentru recupe
rarea si valorifi
carea integrală a 
tuturor materialelor refolosibile : 
popularizarea largă a acțiunilor de 
colectare ce se organizează o dată 
pe săptămînă, într-o zi anume 
stabilită, pe străzi, cartiere, sate și 
circumscripții electorale.

— Această activitate — accentuea
ză interlocutorul — trebuie să fie, 
după cum ne-a convins propria ex
periență de pină acum, concretă, 
realizată cu mijloace simple, dar 
convingătoare, de natură să stimu
leze interesul cetățenilor, astfel in
cit fiecare în parte, indiferent de 
vîrstă și preocupări, să înțeleagă 
ceea ce urmărim: că-și poate aduce, 
prin eforturi proprii, o contribuție 
substanțială la creșterea gradului de 
valorificare a materialelor refolosi
bile din toate sectoarele activității 
economico-sociale. în interesul său 
personal ca și al economiei națio
nale in ansamblu. în acest sens, ti
părim periodic diverse afișe, foi vo
lante, îndemnuri, fluturași prin care 
popularizăm punctele de colectare, 
programul acestora, preturile de va
lorificare, zilele cînd au loc acțiuni 
de masă, unitățile, instituțiile și lo
calitățile oare, într-o anumită peri
oadă. se înscriu cu realizări deosebi
te, cit și pe cei care înregistrează ră- 
mineri în urmă. Iată citeva modele 
de texte folosite : „în această săp- 
tămină cu sprijinul Consiliului popu
lar municipal I.J.R.V.M.R. va con
tinua acțiunile de colectare a mate
rialelor recuperabile de la cetățeni 
pe cartiere. Săptămina aceasta — 
vineri, 10 iulie — acțiunea se va 
desfășura in zona mărginită de

(Urmare din pag. I)

copil, dar mama nu iși are încă le
galizată situația locativă 1 Și aceasta 
datorită unei funcționare a cărei co
moditate o silește pe G.E. să alerge 
între „Tricodava". locuință, copil... 
și S.G.L. 9 1

„Mica eroare" cronofa-
Am auzit de multe ori, pe unii

propriei 
apelau la „scuza", 

un ton ridicat : „Ce 
Am greșit

ga 
funcționari^ care în fața 
erori evidente 
rostită chiar pe 
vrei, dom’le ?
N-am voie 2“

Sigur, a greși 
dictonul. Ce-ar 
unor astfel de scuze dacă și cu ei 
s-ar „greși" din cind în cînd. . de 
pildă la plata retribuției, și ar fi 
puși pe drumuri, pe la tot felul de 
casierii și oficii spre a-și primi 
drepturile 2 Sau dacă, dintr-o „eroa- 
re", cineva le-ar 
proporțional cu 
activități 2

Cu rebuturile.

vorba de o' carte poștală ilustrată pe 
care, din neatenție, cineva a tras o 
linie unde nu trebuia, făcind din- 
tr-o literă alta. Este vorba de 
sume de bani încasați ce trebuie 
înregistrați corect. Și dacă era. de la 
bun început, absolut necesar să se 
lucreze cu atenție, fără scăpări, ce 
să mai spunem despre comunicările, 
privind „corectarea erorii" — cind. 
de fapt, era vorba' de perfecta
rea ei 2!

...La Consiliul popular al sectoru
lui 4. evidența încasărilor, in ca
drul Legii 1/1985. pare a fi bine or-

și eu.
este uman, 

spune insă
spune 

autorii

diminua retribuția 
rebuturile propriei
căci, deși nu se

lucrează cu șublerul sau tiparul, și 
in întocmirea actelor publioe există 
rebuturi, urmările inevitabile . ale; 
„erorilor", mai corect spus, ale ne
glijențelor.

Maria Borlea, din bulevardul Chi- 
misiilor 17. sectorul 3, ne trimite 
trei hirtii, printre care un aviz de 
Plată a impozitelor pe numele — 
eronat — Bortea (în loc de Borlea). 
Sesizat, consiliul popular a! secto
rului (prin răspunsul cu nr. 45 279 
din 10 iunie a,c. anexat scrisorii) a 
răspuns că „pentru corectarea pre
luării eronate a unei litere s-a re
transmis corecția la calculator". , A-
sigurări asemănătoare primește,. în
aceeași zi. și de la circumscripția, fi
nanciară. Totul părea in regulă, pină: 
cind a venit lin nou aviz de plată/ 
Cum 2 Tot pe numele greșit, scris 
tot cu „t“ în loc de ,J“ 1 O „mică 
scăpare", s-ar zice. Dar aici nu este

bd. Tudor Vladimirescu, strada 
Smirdan. bd. Republicii și strada 
Topolniței". Sau alt exemplu : „Un 
semnal cu adresă. Au rămas tribu
tari onorării sarcinilor de predare a 
fierului vechi — pe lunile mai .și 
iunie — între altele : întreprinderea 
de vagoane. întreprinderea de trans
porturi auto. Combinatul de celuloză 
și hîrtie, Combinatul de prelucrare a 
lemnului. Prin efort și temeinică or
ganizare și aceste colective pot re
veni in rindul fruntașilor": Sau "in 
sfîrșit alt exemplu : „Cunoașteți 
fruntașii pe primul semestru al 
anului 2 După această perioadă, cu 
mari depășiri față de sarcina stabi
lită. se înscriu : întreprinderea de 
construcții navale și prelucrări la 
cald. A.C.H. Porțile de Fier TI. 
U.P.S.A.E. Gura Văii, municipiul

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

DE LA C.E.C.
Venind în întîmpinarea ce

rințelor populației, Casa de 
Economii și Consemnațiuni in
formează că unitățile C.E.C. 
existente in frumoasele stați
uni ale litoralului românesc. 
Mamaia. Eforie Nord, Eforie 
Sud, Neptun, Olimp, Jupiter. 
Saturn, Venus, Costinești și 
Mangalia, precum și stațiunile 
balneoclimaterice și de odihnă, 
printre care Breaza, Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Ocna Sibiului. 
Felix, Herculane, Govora, Că- 
limănești, Tușnad, Sovata, Bor- 
sec, Amara, Slănic Moldova. 
Vatra Dornei și altele, stau la 
dispoziția depunătorilor, ofe
rind cu promptitudine serviciile 
specifice.

Programul de funcționare 
este asigurat zilnic, în afara 
duminicilor și sărbătorilor le
gale.

Casa de Economii și Consem- 
națiuni informează, totodată, pe 
cei interesați că azi. 5 august 
a.c., ora 16, la Casa de cultură 
din strada Zalomit nr. 6 din 
Capitală au Ioc tragerile Ia 
sorți pentru trimestrul II a.c. 
ale ciștigurîlor în numerar ce 
se atribuie libretelor de econo
mii cu dobindă și ciștiguri, care 
în tot cursul trimestrului au 
avut un sold de 5 000 de lei.

și ar putea fi preluată și de alții, 
căci i-ar determina, cu siguranță, 
pe unii funcționari neatenți să lu
creze cu mai multă grijă și răs
pundere.

De la „vino mîine" la 
„Vino la anu'". In sectorul servi
ciilor publice nu au ce căuta func
ționarii indiferenți, ursuzi, lipsiți de 
răbdare. Contactul cu oamenii im
pune — ca obligație de serviciu — 
solicitudinea. Și, desigur, funcționa
rii conștiincioși se numără cu miile.

Drobeta-Turnu Severin și comunele 
Cujmir și Gîria Mare".

Efectul unor astfel de materiale 2 
La fiecare acțiune sint prezenți tot 
mai multi locuitori — începînd de la 
pionieri pină la cei mai virstnici — 
si de fiecare dată se string cantități 
importante de materiale refolosibile.

Spicuim, pe scurt, din experiența 
acumulată de întreprinderea jude
țeană. si alte căi. alte forme și me
tode utilizate în activitatea de recu
perare si valorificare a materialelor 
refolosibile care au dat bune rezul
tate :

— reprezentanții întreprinderii și 
deputați coordonează direct si iau 
parte nemijlocit la toate acțiunile 
oare se organizează ;

— la scările blocurilor din toate 
localitățile s-au montat 675 micro- 
conteinere pentru hîrtii și cartoane, 
cantitățile strînse fiind ridicate de 
mașinile întreprinderii cu operativi
tate la data comunicată de asocia
țiile de locatari ;

— în școlile si liceele de pe cu
prinsul județului au fost stabilite, 
pentru tot parcursul anului, date 
precise cînd sosesc mijloacele de 
transport în vederea ridicării mate
rialelor colectate ;

— la toate unitățile alimentare și 
chioșcurile de preluare a sticlelor și 
borcanelor s-au amplasat minicon- 
teinere cu inscripția „pentru cio
buri din sticlă" ;

— la analizele deoadale ale situa
ției recuperării materialelor partici
pă factori de răspundere din unități, 
instituții si de.la nivelul localități

lor. preclzîndu-se. pentru fiecare în 
parte sarcinile ce urmează a fi rea
lizate în vederea recuperării even
tualelor rămîneri în urmă ;

— cele 72 puncte fixe și mobile de 
colectare existente în județ — re
partizate pe localități în funcție de 
volumul materialelor ce pot fi co
lectate din zona respectivă — asi
gură condiții bune atit pentru strin- 
gerea. cît si pentru preluarea opera
tivă a tuturor categoriilor de mate
riale refolosibile ;

— organizațiile U.T.C.. de sindi
cat Ăi femei, organizațiile O.D.U.S. 
și de pionieri organizează sistema
tic acțiuni de masă pentru colecta
rea materialelor. Pe baza unui gra
fic la zi întreprinderea județeană 
urmărește cota de participare a 
acestor organizații la realizarea sar

cinilor prevăzute 
Ja nivelul jude
țului.

Cu ce rezultate 
s-a încheiat pri
mul semestru în 
această impor
tantă acțiuhe 2 
Consemnăm cite
va date puse la 
dispoziție de to

varășa Elvira Fluerașu, economistă în 
cadrul biroului plan al întreprinderii/ 
județene. Pe cele 6 luni planul 
valoric s-a îndeplinit în procent de! 
101.3 la sută. La total produse me
talice — 104,5 la sută (o depășire de 
1 500 tone). Iată și procentele de! 
realizare la citeva produse : otel — 
117 la sută ; fontă — 113,7 la sută ;! 
zinc 112,6 la sută ; aluminiu — 106,3; 
la sută ; aliaje dure — 125 la sută.

Puteau fi mai mari aceste reali-!: 
zări 2 Fără îndoială că da ! Bineîn-; 
teles, dacă și la unele sortimente de 
produse nemetalice s-ar fi îndeplinit 
integral sarcinile stabilite. Tocmai de> 
aceea eforturile sint orientate — prin! 
întreaga gamă de forme si mijloace 
folosițe — spre stimularea în mai 
mare măsură a interesului populației; 
pentru colectarea și a altor categorii 
de materiale. Locul de frunte obți
nut de către colectivul I.J.R.V.M.R. 
Mehedinți in întrecerea dintre între-! 
prinderile de profil pe anul 1986 ono
rează, dar, în aceeași măsură, mobi
lizează puternic la o activitate mai! 
temeinic organizată, care se poate 
solda cu realizări notabile numai cu. 
sprijinul și participarea directă a 
maselor largi de cetățeni. Iată de ce 
obiectivul principal al colectivului; 
întreprinderii județene pentru se
mestrul doi al anului îl constituie 
antrenarea, împreună cu organizații
le de masă și obștești, cu consiliile 
populare, in acțiunea de recuperare 
a materialelor refolosibile a unui 
număr tot mai mare de cetățeni.

Virqlliu TĂTARU 
corespondentul „Scînteii*1

In centrul orașului Satu Mare
Foto : Agerpres

mești !" Maria Cepeliuc a așteptat 
o lună. două, nouă 1 Copiii au îm
plinit anul, iar ea nu beneficiază 
încă de ajutorul de stat, in cuantu
mul legal.

Același sentiment de frustrare îl 
întîlnim și în scrisoarea pe caro 
ne-o adresează maistrul Vasile Cru- 
ceru, de la întreprinderea de .distri
buție a energiei electrice — Bucu
rești. împreună cu echipa sa. a lu
crat la una din podoabele Capitalei 
noastre — pasajul Băneasa. Lucra
rea a fost predată la 21 noiembrie 
1986, cu 9 zile înainte de termen.

Timpul cetățeanului și mentalitățile birocratice
ganizatâ, cu evidențe clare. Dar sînt 
cazuri cînd aprecierea asupra efor
tului depus de colectiv este „dată 
peste cap" de neatenția unei funcțio
nare — în cazul de față — Mihaela 
Ivan. Avind în față o pagină im
primată în calculator, trebuia să 
treacă un debit de 100 de lei în 
dreptul unei persoane. Grăbită sau 
distrată, a scris cifra între rînduri. 
mai sus de rîndul respectiv. Și 
așa, dintr-o simplă deplasare a 
creionului, suta de lei a fost im
putată nu persoanei cu restante în 
plata datoriei către stat, pe 1986, 
ci alteia care le plătise și pe cele 
din 1987. (Alexandrina Palade. din 
aleea Cricovul Dulce, atașează scri
sorii adresate redacției chitanțele 
care nu lasă nici o umbră de în
doială asupra achitării integrale a 
sumelor).

Pentru neglijența și urmările ei, 
M.I. a fost obligată, printr-o dis
poziție expresă a primului vice
președinte al oonsiliului popular al 
acestui sector, să se ducă acasă la 
Păgubașă, să-i restituie suma re
ținută pe nedrept și să-i ceară 
scuze. Este o idee ce merită atenție

ei își merită respectul cetățenilor 
pentru competența și tragerea de 
inimă cu care iși îndeplinesc înda
toririle. Ceea ce nu înseamnă insă 
că au dispărut cei pe fața cărora 
se citește plictisul, care fac tot po
sibilul ca cetățeanul să se simtă în 
culpă, vinovat pentru că... i-a de
ranjat. Oamenii le zic „suflete de 
hirtie". Și nu greșesc.

Un asemenea exemplar se află, cu 
siguranță, la Consiliul popular al 
comunei Stulpicani. din județul. Su
ceava. In iunie, anul trecut (reți
neți data), Maria Cepeliuc, din satul 
Gemenea, mamă a patru copii, a mai 
adus pe lume doi copii, gemeni. S-a 
adresat oonsiliului popular cu o ce
rere spre a i 6e spori ajutorul lunar 
de stat, de la 400 lei la 500 de lei, 
conform legii. Și cine putea să știe 
mai bine că Maria C. are acum 
6 copii decît consiliul popular care 
eliberase certificatele lor de nașteref 
în mod automat trebuia trecută în 
rîndul mamelor cu mai mult de 4 
copii. Dar aoeastă operațiune nu s-a 
făcut... nici pînă astăzi ! I se tot 
spune ri „Mal așteaptă și 'mata, că 
banii nu-s pierduți. Ai să-i pri-

Au fost neoesare eforturi deosebite, 
termenul era scurt, timpul nefavo
rabil. Dar s-a reușit, obținîndu-se 
un rezultat lăudabil. Nu mică i-a 
fost insă mirarea cînd. la puțin 
timp după încheierea lucrărilor, s-a 
trezit — fără nici o motivare, fără 
să facă nimeni vreo constatare — 
cu două amenzi, aplicate deA.D.P. 1, 
a cite 6 000 lei fiecare (plus una de 
600 de lei, dintr-o confuzie), pentru 
că a lăsat șantierul... în paragină. 
Cît de întemeiate erau „procesele 
verbale" rezultă clar din faptul că 
instanța judecătorească — căci lu
crurile. respectiv nedreapta învi
nuire, au ajuns în justiție — a de
cis la 14 iulie a.c. caracterul lor 
nefondat și anularea lor.

Să o spunem din capul locului, 
sintem pentru exigentă maximă 
față de neglijențele, uneori reale, 
ale acelor constructori care lasă in 
urma lor ce vrei și oe nu vrei. în 
cazul de față însă lucrarea a fost 
terminată și finisată. Oricine o poa
te vedea. De altminteri, cu o repre
zentantă a Administrației domeniu
lui public din sectorul 1 am parcurs 
strada Gura Motrului, incriminată

în oele două procese-verbale de 
amendă, și totul era în perfectă 
ordine.

Chestiunea s-a închis, e . drept. 
Dar cît timp consumat de cel în 
cauză, de alte instituții cărora li s-a 
adresat 1 Faptul că. în cele din 
urmă, solicitările iși primesc rezol
varea sau răspunsul cuvenit nu poa
te eluda întrebarea : dar de ce să 
nu fi fost onorate cum trebuie de 
la bun început2 De ce să fie nevoit 
cetățeanul să-și piardă timpul, să' 
fie pus pe drumuri 2

Asemenea fenomene sînt rezulta
tul mentalității anacronice a unor 
funcționari comozi și indiferenți, 
pentru care hîrtiile par să aibă mai 
multă însemnătate decît oamenii, 
pe care-i silesc să-și piardă zile și 
6ăptămini. să-și lase alte treburi, 
să umble de la o instituție la alta 
— și de cele mai multe ori fără ca 
vinovatul să fie afectat, fără să-și 
primească sancțiunea cuvenită ! Pe 
bună dreptate se întreba unul din
tre corespondenții noștri : „De- oe 
să nu le cerem și funcționarilor pu
blici ceea ce se cere tuturor oame
nilor muncii : sporirea permanentă 
a calității activității pe care o de
pun și pentru care -sînt retribuiți2“ 

în această ordine de idei reluăm 
o propunere făcută de unii cititori ; 
dacă in magazine există „Jurnalul 
cumpărătorului", în care cetățeanul 
își consemnează opiniile — pozitive 
sau critice — de ce n-ar exista un 
asemenea „jurnal" în toate institu
țiile care lucrează cu publicul 2 Nu 
ar fi un instrument de creștere a 
răspunderii, o armă împotriva ati
tudinilor de indolentă sau chiar in
solență, împotriva muncii superfi
ciale, intr-un cuvînt un factor de 
întărire a disciplinei și conștiincio
zității 2 Fără îndoială. conducerile 
instituțiilor respective ar avea, in 
aoest fel. un sprijin prețios pentru 
înrădăcinarea temeinică a unui cli
mat de corectitudine și responsabili
tate.
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LiKUrile agricole de «ară-la fmp,
cu grijă maximă pentru caritate
Soluții pentru irigarea culturilor 

pe suprafețe cit mai mari

Altă organizare, alt mod de a gîndi și acționa 
...și 300000 tone lignit peste plan!
In acest an. întreprinderea minieră 

Kovinari urmează să realizeze peste 
20 la sută din producția de lignit 
energetic a tării. Este — să recu
noaștem — o sarcină nu numai de 
mare răspundere, ci și deosebit de 
mobilizatoare. Aceasta cu atît mai 
mult eu cit în ultimii ani nivelul 
producției de cărbune a crescut con
stant fără să se înregistreze modi
ficări semnificative în dotarea teh
nică a întreprinderii. Minerii din 
acest perimetru carbonifer al Gor- 
jului sint insă pe deplin mobilizați 
pentru a-și face în mod exemplar 
datoria, pentru a contribui cit mai 
substanțial la asigurarea bazei 
energetice a țării. Iar argumentul 
lor decisiv îl constituie chiar nive
lul producției realizate în primul 
semestru al anului, cind au extras 
peste plan 300 000 tone cărbune. 
Cum s-a acționat practic pentru 
obținerea acestui rezultat ?

Muncă bine condusă, 
bine organizată

„Problema esențială a activității 
colectivului nostru — ne-a spus in
ginerul Nicolae Bercea. directorul 
întreprinderii — este menținerea în 
funcțiune a capacităților de exca- 
vare și transport, astfel încît, indi
ferent de condițiile atmosferice, sar
cinile de plan sâ poată fi îndepli
nite și chiar depășite în mod ritmic. 
Aceasta înseamnă programarea în 
detaliu și respectarea cu strictețe a 
graficelor de lucru, incepînd cu re
viziile și reparațiile la utilajele 
mari, continuînd cu modernizarea 
fluxurilor tehnologice, executarea 
asecărilor. a vulcanizărilor la ben
zile transportoare și pînă lă depla
sarea excavatoarelor de la un front 
de lucru la altul. Altfel spus, am 
căutat tot timpul și căutăm în con
tinuare să eliminăm provizoratul 
din întreaga noastră activitate11.

Așadar, o muncă bine gîndită, vi- 
zînd perspectiva, bine condusă și 
bine organizată. O muncă inten
să, prin care se asigură buna func
ționare a 19 excavatoare cu rotor, 9 
mașini, de haldat, a circuitelor de 
benzi ce însumează peste 70 kilo
metri, a altor mașini și instalații an
trenate în procesul de extracție a 
cărbunelui. Și cîte operații tehnolo
gice trebuie executate matematic în- 
tr-o carieră de lignit ! Inversați de 
flux, geometrizări de trepte, ripări, 
adaptări ale tehnologiei de excavare 
și haldare, secționări de benzi ș.a„ 
fiecare intervenție aducîna cu sine 
o problemă tehnică nouă. Iar solu
ționarea lor necesită zi de zi efort, 
competență, dăruire.

Exemplele nu lipsesc. Iată numai 
cîteva dintre ele. In ultimele luni, 
datorită avansării fronturilor de ex
cavate, s-a pus problema schimbării 
fluxului tehnologic la cinci capaci
tăți de producție din carierele Gîr- 
la și Tismana I. Proiectanții au ve
nit cu soluții care necesitau oprirea 
fiecărui excavator timp de circa o 
lună de zile. Minerii nu s-au decla
rat însă de acord cu soluția dată. Au

„Vom livra
Articolele publicate sub genericul 

„Problemele planului, probleme ale 
răspunderii muncitorești" au abor
dat și abordează în continuare o se
rie de aspecte legate de necesitatea 
perfecționării activității centralelor 
industriale, a relațiilor lor cu între
prinderile. cu organismele de sinteză 
angajate în buna funcționare a me
canismului economic.

într-unul din articole, de pildă, 
publicat in ziarul nr 13 979 din 1 au
gust, se arăta că Centrala industrială 
a bumbacului din Arad și unitățile 
sale s-au confruntat și se confruntă 
cu serioase probleme in realizarea 
sarcinilor de plan, in special datorită 
faptului că unii furnizori de fibre de 
bumbac nu-și onorează contractele, 
nici la timp, nici integral. „Unul din 
furnizorii noștri. Combinatul de fi
bre sintetice Cimpulung Muscel — 
ne declara directorul centralei din 
Arad — motiva că nu ne poate livra 
materia primă atît de necesară uni
tăților noastre din lipsă de... va
goane. Orice argument îl cred, dar 
pe acesta nu. Chiar să nu găsești 
4—5 vagoane pentru a livra mate
riile prime și a nu pune cîteva fa
brici în situații dintre cele mai. difi
cile

îndreptățită întrebare. Ceea re 
ne-a și determinat să luăm drumul 
Cimoulungului. Tovarășul Ion Ghiz- 
davăț, prim-secretar al comitetului 
orășenesc de partid, se arată mirat. 
„Știam că situația s-a îmbunătățit. 
Combinatul nostru s-a confruntat și 
se. confruntă, la rîndul său. cu pro
bleme deosebite în asigurarea mate
riilor prime necesare fabricării fi
brelor de poliester. Față de centrala 

analizat concret, la fața locului, toa
te posibilitățile existente și au de
cis ca operațiile de schimbare a flu
xului să se realizeze „din mers", 
cu o întrerupere minimă a proce
sului productiv. în total, utilajele 
n-au fost oprite mai mult de patru 
zile. La fiecare din cele cinci exca
vatoare s-au ciștigat peste 29 da 
zile de funcționare. S-au. aplicat și 
alte măsuri deosebit de eficiente, 
care au vizat riparea în evantai, ex
tinderea haldării directe, s-au între
prins numeroase acțiuni pentru eli
minarea punctelor înguste de pe 
fluxul tehnologic și creșterea capa

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ
ROVINARI

cității orare la transportoarele prin
cipale.

Rezultatul ? Zilnic s-au extras cel 
puțin 25 009 tone lignit, adică mai 
mult cu 3 000—4 000 tone față de 
producția înregistrată in ultimul tri
mestru al anului trecut. în condi
țiile în care baza tehnico-materială 
a rămas practic aceeăși, în primul 
semestru din acest an s-au excavat 
circa 21,4 milioane metri cubi de 
masă minieră, mai mult cu 4 milioa
ne metri cubi față de aceeași perioa
dă a anului trecut. Cum au reușit 
oamenii să mărească randamentul 
uriașelor utilaje din dotare ?

Cuplul om-mașină întărit 
la „școala personalului"

Mai toți minerii de carieră și-au 
făcut debutul în această meserie la 
întreprinderea minieră Rovinari. 
Altfel spus, sînt prima generație de 
mineri din această zonă.. Probabil că 
nici nu s-ar fi putut altfel. Numai 
în marile cariere de lignit se pot 
desluși tainele excavatoarelor cu ro
tor, adevărate uzine gigantice pe 
șenile. „Complexitatea acestor uti
laje, ne-a spus maistrul Dumitru 
Danciu, președintele comitetului de 
sindicat, ne-a impus să desfășurăm 
o muncă insistentă de recrutare și 
calificare, de perfecționare continuă 
a pregătirii profesionale a întregului 
personal. Fără exagerare, putem 
spune că la Rovinari toată lumea în
vață. Dispunem de un sistem orga
nizat de pregătire profesională a ti
nerilor care vin de pe băncile șco
lii, dar și a celorlalți mineri, indi
ferent de vechimea lor in unitate. 
Sarcinile noastre de producție cresc 
de la un an la altul cu‘ circa 20 la 
sută și ele pot fi realizate numai 
dacă utilajele din dotare sînt ex
ploatate de oameni bine pregătiți 
profesional".

Să amintim in acest oontext că 
întreprinderea minieră Rovinari 
și-a creat o puternică bază mate
rială pentru perfecționarea pregăti
rii profesionale a oamenilor muncii: 
săli de clasă, laboratoare, aparatură 
tehnică și material didactic,’ manua- 

neîntirziat materia primă“
din Arad sintem pe cale de a ne re
cupera toate restantele. Cel puțin așa 
am stabilit la ultima analiză. Dar 
haideți să vedem care e situația la 
fata locului".

Iar „la fața locului" — și subliniem 
în mod deosebit acest . mod de a 
aborda problemele de către primul 
secretar al comitetului orășenesc de 
partid — lucrurile au fost analizate

temeinic și responsabil. „într-ade- 
văr. afirmă și argumentează ingi
nerul Aurel Damian, directorul Com
binatului de fibre sintetice Cîmpu- 
lung — în perioada 1—21 iulie am 
întîmpinat greutăți și în obținerea 
vagoanelor necesare. De exemplu. în 
19 iulie am avut pe stoc 90 de tone 
de bumbac poliesteric. Faptul că 
sintem stație C.F.R. terminus con
stituie o greutate in aprovizionarea 
cu vagoane. Dar Regionala C.F.R. 
Craiova ne-a asigurat că situația nu 
se va mai repeta. Ceea ce așteptăm 
și noi. și beneficiarii noștri".

După care a urmat o analiză aten
tă a livrărilor față de respectiva 
centrală. „Pe semestrul I, precizează 
directorul combinatului, avem o res

le și broșuri explicative concomitent 
cu asigurarea cadrelor necesare pen
tru a conduce și desfășura această 
activitate. De mai multă vrerile s-au 
luat măsuri pentru pregătirea perso
nalului de bază prin cursuri organi
zate la fiecare carieră, prin progra
me individuale de perfecționare sau 
cursuri organizate săptăminal la ni
vel de întreprindere. în urma unei 
analize întreprinse de consiliul oa
menilor muncii, incepînd cu data de 
1 martie 1987 se desfășoară cursuri 
de perfecționare pentru lăcătuși și 
electricieni cu categorii de Încadra
re mici și mijlocii, cu scoatere din 

producție pe timp de o lună. Pregă
tirea teoretică se efectuează în la
boratoare, iar cea practică — direct 
pe liniile tehnologice. Alți muncitori 
urmează în prezent cursurile de po
licalificare în meseriile de bază: ex- 
cavatorist. lăcătuș, sudor. La sfîrșitul 
perioadei de studiu, fiecare cursant

Conducătorii 
formațiilor

Total masă 
minieră 
excavată 
(mii mc)

C. Vlădoianu 2 063 1 317 976 86,5
C. Căldărușe 1 927 161 909 72
Gh. Lăcătușu 1 761 — 981 75
V. Vlădoianu 1 684 1 261 910 73
Gh. Bobei 2 410 821 827 71

Nu cu prea mult timp în urmă, a- 
oeleași volume de masă minieră ex
cavată sau cantități de cărbune ex
tras acum în șase luni se realizau 
într-un an de zile. Randamentele ob
ținute acum la Rovinari sint expre
sia unui climat nou de muncă, al u- 
nui climat fertil, în care rodește ini
țiativa și se materializează preocu
parea stăruitoare a întregului colec
tiv de a face din anul 1987 un an al 
înaltei eficiențe, un an al producți
ilor record.

— Modul exemplar în care ac
ționează cei mai mulți dintre mi
nerii noștri, ne-a spus inginerul 
Gheorghe Goșa, directorul tehnic al 
întreprinderii, stă la baza hotărârii 
noastre de a amplifica aceste rezul
tate, de a obține noi realizări de 
prestigiu în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului. Avem - premise 
certe în acest sens : toate lucrările 
de revizii și reparații sint în așa fel 
programate încît să existe perma
nent în funcțiune 15—16 excavatoare 
cu rotor. Dispunem și de o rezervă'' 
descopertată de peste un milion tone 
lignit, ceea ce asigură continuitatea 
extracției. Am luat, de asemenea, 

tanță față de Centrala industriei 
bumbacului din Arad de circa 909 
tone, iar pe luna iulie de aproape 
100 tone. Ne-a intrat materia primă- 
deficitară și acum producem din 
plin. Am luat măsuri să lucrăm în 
toate cele trei schimburi la întreaga 
capacitate. In cîteva zile vom livra 
toată cantitatea prevăzută în con
tract pe luna iulie, iar restanta acu
mulată în primul semestru — oină 
la 15 septembrie".

Aflind că Centrala industrială a 
bumbacului din Arad își va putea 
realiza planul pe acest an numai 
printr-o depășire constanță a aces
tuia, incepînd din luna august, cu 5 
la sută la toate unitățile, ceea ce de
pinde de aprovizionarea ritmică cu 
materiile prime necesare și în pri
mul rind cu fibre de bumbac, direc
torul combinatului din Cimpulung 
ne-a declarat : „Dacă așa stau lucru
rile, în ce ne privește vom lua toate 
măsurile să recuperăm cit mai grab
nic restanțele și chiar să suplimen
tăm contractele pentru Arad dacă 
este nevoie. Nu va fi ușor nici pen
tru noi. dar înțelegem foarte bine 
cerințele unităților colaboratoare și 
nu putem să nu fim alături de cen
trala care le coordonează".

Iată, așadar, un furnizor care gîn- 
dește economic. Un furnizor care 
merită felicitat pentru modul în care 
înțelege să-și facă autocritica. Ceea 
ce ne determină să adăugăm că în 
ultima perioadă critici asemănătoare 
s-au făcut și la adresa altor furni
zori de materii prime și materiale. 
Așteptăm deci și alte asemenea răs
punsuri.

Constantin PRIESCU 

susține o lucrare cu aplicație practi
că în1 fața comisiei de încadrare și 
promovare. Toate aceste preocupări 
au ca obiectiv armonizarea raportu
lui dintre om și tehnica de virf din 
dotare.

Un climat fertil, în care 
rodește inițiativa 

muncitorească
Bilanțul activității de pînă acum 

se datorează desigur muncii între
gului colectiv. Există totuși unele 
formații de lucru care au înregis
trat in prima parte a anului adevă
rate producții record. „Utilajele 
noastre..— obișnuiesc să spună mi
nerii de aici — au mari disponibili
tăți, dar randamentul lor depinde de 
grija cu care sînt întreținute și fo
losite". De aceea, încă de la începu
tul anului s-a • lansat o întrecere 
pentru obținerea titlului de echipaj 
model. în această competiție s-au 
angajat practic toate brigăzile de pe 
excavatoare. Titlul de fruntaș se cu
cerește însă greu. De aceea, credem 
că ne facem o datorie de onoare 
prezentînd panoul fruntașilor pa pri
mul semestru al anului și cîteva din 
rezultatele obținute :

Cărbune 
extras 
(mii t)

Capacitate 
orară 

realizată 
(tone)

Indice 
extensiv 

de folosire 
a excavatoa

relor 
(in procente)

măsuri pentru extinderea capacității 
de livrare a cărbunelui prin trans
portoare cu bandă, pentru a diminua 
unele din greutățile create din cau
za supraîncărcării depozitelor de la 
termocentrala Rogojelu. Realizăm de 
pe acum producții zilnice de peste 
30 000 tone Cărbune și vom face to
tul pentru menținerea acestui ritm, 
astfel ca planul pe 1987 să fie înde
plinit și depășit.

Da, altul este acum ritmul produc
ției de cărbune la Rovinari. deși — 
cum spuneam — utilajele sînt ace
leași. Si oamenii sînt aceiași, numai 
că gîndesc și acționează într-un spi
rit nou de angajare revoluționară.

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scînteii"

SUCEAVA: Eficiență 
economică ridicată

Pentru a intîmpina ziua de 
23 August și Conferința Națio
nală a partidului cu succese de 
seamă în producție, oamenii 
muncii din unitățile economice 
ale județului Suceava acționea
ză energic in vederea sporirii 
rodniciei activității lor. Un 
accent deosebit este pus pe per
fecționarea organizării și mo
dernizarea proceselor producti
ve. măsurile întreprinse vizind 
utilizarea cu randamente spo
rite a capacităților din dotare, 
creșterea productivității muncii, 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, 
reducerea consumurilor speci
fice. între măsurile cu efi
ciență economică deosebită a- 
plicate se numără extinderea 
mecanizării operațiilor de în
cărcare și transport la Com
binatul minier din Gura Hu
morului, introducerea în fabri
cație a covorului dublu plușat 
la întreprinderea de covoare din 
Șiret și a tehnologiilor de e- 
mulsionare a fibrei scurte la 
Filatura de in și cînepă '■ din 
Fălticeni, introducerea tehnolo
giilor de tratament termic prin 
nitrurare ionică și a tehnologiei 
de control nedistructiv cu aju
torul betatronului la I.U.P.S. 
Suceava. Semnificativ este fap
tul că măsurile de organizare 
și modernizare a producției a- 
plicate în acest an s-au soldat 
cu o eficiență economică post- 
calculată în valoare de aproa
pe 700 milioane lei. (Sava Be- 
jinariu).

De luni de zile. în județul Olt 
nu au mai căzut ploi. Singura .ta
rn eliorare" a vremii, dacă poate fi 
vorba de așa ceva, este scăderea 
temperaturii cu 10—12 grade, dar 
care, firește, nu tine loc de ploaie, 
în această situație, comandamentul 
județean pentru agricultură a or- . 
ganizat temeinic acțiunea de iriga
re a culturilor, urmărindu-se folo
sirea oricărei surse de apă. Iar ce 
înseamnă irigații, eficienta acesto
ra. respectiv replica pe care o poa
te da omul naturii în condițiile 
lipsei de precipitații, se poate con
stata acum pe viu.

La I.E.E.L.I.F. Caracal situația 
din teren este consemnată, cunoscu
tă si urmărită îndeaproape. Ingine
rul Eugen Cranta, pe care l-am a- 
flat în zilele din urmă la dispe
ceratul unității, ne relata că. prin 
modul de organizare initiat de co
mitetul județean de partid, in fie
care moment este cunoscută situa
ția aplicării udărilor in cadrul ce
lor 7 mari sisteme de irigații, pe 
consilii agroindustriale si unități a- 
grioole. Ca atare, se poate inter
veni operativ pentru inlăturarea 
grabnică a defecțiunilor pe rețea, 
soluționarea altor cauze care im
pietează buna desfășurare a lucră
rilor. Privind un astfel de „tablou 
de bord’1, acesta indica. în ultima 
zi din iulie, realizarea a 87 la sută 
din programul zilnic de udări pre
văzut pe 6 500 hectare. Din pro
gramul zilnic nu au fost irigate 80 
de heotare datorită defecțiunilor a- 
părute în sisteme, iar alte 489 hec
tare — ca urmare a lipsei de e- 
nergie electrică. Defecțiunile sîn.t 
cumulate mai cu seamă din ac
cidentele survenite în zona siste
mului de irigații Caracal, pus în 
exploatare pe mai bine de 11000 
hectare in acest an. și unde probe
le mai continuă un timp la o bună 
parte din instalații. Practic, la ni
velul fiecărui consiliu agroindus
trial se face tot ce e posibil pen
tru realizarea programului prevă-

Pe finețe
în județul Harghita, județ cu 

zootehnie dezvoltată, se acționea
ză în vederea stringerii. conservă
rii și depozitării unor cantități cit 
mai mari de nutrețuri. Comanda
mentul județean pentru agricultu
ră, sub directa îndrumare a comi
tetului județean de partid, a sta
bilit măsuri care vizează mobili
zarea la aoeastă importantă lucra
re a cooperatorilor, a tuturor for
țelor existente la sate. Ca urmare, 
planul perioadei la depozitarea su
culentelor a fost îndeplinit, iar la 
fin s-a realizat in proporție de 70 
la sută. Există posibilități ca să se 
adune mai mult fîn. Spunem aceas
ta întrucît cositul fînețelor situate 
la altitudine din Zonele montane 
abia a început. Timpul este de- 
acum înaintat și de aceea toți 
crescătorii de animale au datoria 
de a acționa cu fermitate pentru 
asigurarea întregului necesar de 
nutrețuri.

Zilele acestea am întreprins un 
raid prin citeva dintre unitățile 
agricole din consiliul agroindus
trial Mugeni, pentru a constata 
modul în care .se acționează în 
vederea stringerii și depozitării 
furajelor.

în drum spre sediul cooperati
vei agricole Dîrjiu întîlnim o co
loană de atelaje care transporta 
fîn. Aveam să aflăm că, zilnic, sint 
mobilizate la această acțiune vreo 
30 de atelaje. „Majoritatea atela
jelor sint ale cooperativei. dar 
unele aparțin cooperatorilor — ne 
spunea șeful fermei zootehnice, 
inginerul Peter Zsold. Folosind și 
aceste mijloace de transport, depo
zitarea furajelor zeste în pas cu 
recoltarea. Am și (jepozitat 640 tone 
fin, dintr-un neoesar de 950 tone. 
Luînd în considerare faptul că mai 
avem in fătă coasa a Il-a și că 
vom însiloza cele 3 000 tone sucu
lente cit e necesarul stabilit, apre
ciem că vom asigura furajele ne
cesare pentru cele 600 bovine și 
1 500 ovine". De altfel, C.A.P. Dîr
jiu se numără printre unitățile 
care au învățat. în baza experien
ței proprii, cit este de important 
să se asigure cantitățile necesare 
de furaje.

La cooperativa agricolă Lutița

Legumele -
In județul Argeș se cultivă 4 500 

hectare cu legume dintr-un sorti
ment bogat : roșii, ardei, vinete, 
castraveți, fasole păstăi etc. In mo
mentul de fată, preocuparea de 
bază a legumicultorilor o constituie 
atit strîngerea producției din gră
dini. cît’ si întreținerea culturilor. 
In bazinele Pitești. Teiu. Costești, 
Izvoru și Topoloveni. ca si în uni
tățile cu ferme specializate se află 
la lucru numeroși locuitori ai sa
telor, in sprijinul cărora vin nu
meroși școlari, pensionari, lucră
tori din unitățile economice. Ca 
urmare, zilnic sint recoltate 400— 
500 tone produse, prășite si udate 
între 500 și 600 hectare. In vede
rea grăbirii recoltării, au fost al
cătuite echipe speciale care culeg 
Si sortează ..din mers" produsele, 
precum si formații de încărcători, 
evitîndu-se astfel staționarea mij
loacelor de transport si deprecie
rea legumelor pe traseele ce duc 
spre beneficiari. în ce privește în
treținerea. e de subliniat faptul că. 
pentru a se evita efectul călduri
lor excesive, a crescut simțitor atît 
numărul prașilelor executate, cît și 
al udărilor. Pentru irigarea cul
turilor. de exemplu, sînt constitui
te 136 formații al căror program de 
lucru se desfășoară dimineața în
tre orele 5—9. iar după-amiază în
tre 18—19. adică in perjoadele in 
oare temperatura este mai scăzută.

Să urmărim, la fata locului, as
pectele concrete legate de recolta
rea produselor si întreținerea cul

zut. cîteva zeci de hectare nerea
lizate zilnic avînd cauze ce depă
șesc factorii răspunzători, cum 
sint întreruperile de energie.

In consiliul agroindustrial Gă- 
neasa. din oele 17 522 hectare a- 
rabile. 15 002 hectare sint cuprinse 
în sistemul Bucșani-Cioroiu. Pro
gramul zilnic prevede, in această 
perioadă, irigarea a 939 hectare cu 
porumb in ogor propriu și a doua 
cultură, floarea-soarelui. sfeclă de 
zahăr. ’ legume, furaje, soia. etc. 
Duminică. 2 august, au fost udate 
cu 51 hectare mai puțin față de 

OLT

program. „Avem necazuri în ali
mentarea cu energie la ploturile 10. 
11 si 12 de pe linia Curtișoara. 16 
și 17 de Pe linia Caracal" — ne 
spune Constantin Ștefan, inginerul- 
șef al oonsiliului agroindustrial. 
Cum este organizată activitatea de 
irigații, oe probleme se ivesc ? Iată 
ce am urmărit în unitățile din a- 
cest consiliu în dimineața si pe 
parcursul zilej de 3 august.

C.A.P. Găneasa. Era cu puțin 
peste ora 8. deci aproape de sfîrși
tul intervalului 6—9. cînd din in
dicația comandamentului județean 
pentru agricultură se efectuează 
mutarea aripilor de ploaie în în
treg județul. Incepînd cu ora 9 apa 
este pompată cu toată forța în sis
teme. pînă la ora 19 cînd alimen
tarea încetează timp de 3 ore. pen
tru cea de-a doua mutare zilnică, 
in vederea irigării de noapte. „Am 
alcătuit un colectiv de 12 oameni cu 
munci de răspundere în comună, 
care coordonează mutarea aripilor 
de ploaie — ne spune tovarășa Ana 
Ene. primarul comunei. Mie îmi 
revin antenele 2 și 4. de la care 
sînt irigate 40 hectare porumb și 
32 hectare sfeclă de zahăr. Pentru 

mai este multă iarbă
au fost puse la adăpost 770 tone 
fîn, provenit de la coasa I. iar res
tul pină la 850 tone urmează să 
fie asigurat din coasa a doua. Dal
ia C.A.P. Lutița s-a avut în ve
dere păstrarea și chiar sporirea 
valorii nutritive a furajelor. Să 
consemnăm spusele inginerului zo
otehnist. șef de fermă. Nagy Ti- 
beriu : „Pentru ridicarea procen
tului de proteine în finul de legu
minoase. am recoltat trifoiul in 
faza optimă de dezvoltare. Totoda
tă. cu ajutorul unei instalații mon
tate pe cositoare, am aplicat uree. 
De asemenea, la suculentele din 

HARGHITA

leguminoase am adăugat, la însi- 
lozare, melasă".

In raidul nostru nu am ocolit 
cooperativa agricolă Mugeni. Și a- 
ceasta pentru simplul motiv că aici 
există o fermă elită de vaci din 
rasa Bălțată romănească. Reținem 
că din necesarul de suculente s-au 
asigurat o treime, iar finul — în 
proporție de peste 70 la sută. Amă
nunte suplimentare ne oferă șeful 
fermei zootehnice, inginerul Sandor 
Iosif Benedek : „întrucît unitatea 
noastră nu dispune de suprafețe 
mari de teren pentru producția de 
furaje, preocuparea noastră princi
pală s-a îndreptat spre exploa
tarea intensivă a terenurilor re
partizate zootehniei. De cițiva ani 
reușim să obținem peste 100 tone 
sfeclă furajeră la hectar, pe toată 
suprafața cultivată. în cyltura a 
doua am însămînțat 80 de hectare, 
imediat ce am terminat cu sece
rișul orzului de toamnă, iar în 
miriști avem cultivat trifoi ascuns 
pe o suprafață de 100 hectare, de 
la care așteptăm o tonă de fin la 
hectar. Cert este că nici în acest 
an nu vom avea probleme cu fu
rajarea animalelor noastre".

Prin eforturi susținute, printr-o 
mobilizare exemplară Ia muncă a 
tuturor cooperatorilor, prin valori
ficarea intensivă a tuturor rezer- 
velpr. în cele opt cooperative agri
cole din consiliul agroindustrial 

recoltate fără întîrziere!
turilor. In cooperativele agrioole 
din Hîrsesti si Bîrla legumele ocu
pă 220 hectare. Acum. în fermele 
legumicole se află zilnic la lucru 
mai bine de 300 cooperatori. Pînă 
acum au fost livrate circa 70 tone 
roșii, ardei si vinete. Produsele sînt 
de bună calitate, dovadă că gră
dinile sînt bine îngrijite, iar recol
tarea se face cu atenție. Floarea 
Tîrlea. organizator de partid în

ARGEȘ

consiliul agroindustrial Btrla. ne 
spune : „Lipsa precipitațiilor a di
minuat mult sursele de apă pen
tru irigații. Ca ele să nu isufere. or
ganizațiile de partid au mobilizat 
forte mari la efectuarea prașilelor 
si udărilor. îndeosebi copiii fac o 
treabă bună cărind apă cu găleți
le la rădăcina plantelor". Se mun
cește intens si în grădina de legu
me a cooperativei agricole din 
Broștenii de Costești. Aici o parte 
din culturile de legume au fost 
amplasate pe terenul rămas liber 
dintre construcțiile zootehnice. Si 
legumicultorii nu sînt alții decît în
grijitorii. Iar culturile de legume, 
beneficiind aici de apă si îngră
șăminte naturale din belșug, au ro
dul neasemuit de bogat. După cum 
ne spune tehniciană Elena Panteli- 
mon. se oontează pe 50—60 tone ro

porumb avem două aripi de ploaie. 
Porumbul are în jur de 2 metri 
înălțime, iar tijele aspersoarelor 
sint de 1,95 metri, greu de mutat. 
Pentru a ne încadra in program, in 
cazul porumbului am mutat acum 
o singură aripă, cealaltă fiind mu
tată anterior, urmînd aa după oe 
aspersoarele incep să împrăștie apa 
să instalăm încă o aripă. în felul 
aoesta avem permanent in funcțiu
ne două aripi, plus una în aștep
tare".

Desigur, sînt si greutăți, dar 
prin perseverenta oamenilor ele 
sin>t înlăturate. „Culturile cu talie 
mică, cum sint -porumbul în cul
tura a doua, legumele, furajele, 
sfecla de zahăr, chiar floarea-soa
relui. nu ridică probleme deosebi
te în rputarea aripilor de ploaie — 
Preciza inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial. Porumbul insă a a- 
juns la 2 metri si creează greutăți, 
existînd riscul de a riU se termi
na mutarea în intervalul progra
mat. Pentru a preveni această si
tuație. pe lingă aripile de ploaie 
prevăzute, care însumate pe total 
sistem sînt la nivelul de alimen
tare a acestuia cu apă. am asigu
rat materialul neoesar pentru rea
lizarea aripilor pe care le-am nu
mit -in așteptare». Ele se insta
lează intre timp, de regulă cîte 
una în prelungirea a două-trei în 
funcțiune, astfel, că în momentul de 
virf se mută efectiv mai puține 
aspersoare. capacitatea de irigare 
răminînd aceeași".

Pretutindeni, la Găneasa cit si în 
alte consilii agroindustriale din ju
dețul Olt. în aceste zile, se acțio
nează cu toată răspunderea pentru 
eliminarea oricărei întreruperi în 
funcționarea sistemelor de irigații, 
pentru ca apa să ajungă in cul
turi la nivelul potențialului ame
najat.

Mihai GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scînteii"

Mugeni se depozitează cantități 
apreciabile de furaje. De altfel, pe 
ansamblul consiliului agroindus
trial, după cum ne spune ingine
rul zootehnist Miklosi Francisc, fu
rajele au fost recoltate complet 
mecanizat pe circa 500 hectare fi
nețe. Tot mecanizat se va fate și 
coasa a doua pe cele 823 hectare 
cultivate cu trifoi și lucerna. Do 
asemenea, sînt cultivate cu sfeclă 
furajeră 150 hectare, cu a doua 
cultură — 450 hectare. Scopul fi
nal al tuturor acestor măsuri il 
constituie buna furajare a anima
lelor în vederea asigurării unor 
producții animaliere tot mai mari. 
De altfel, în fermele zootehnice ale 
unităților agricole din consiliul 
agroindustrial Mugeni producția 
de lapte marfă, pe cap de vacă 
furajată, depășește acum nivelul 
anului trecut. Ca atare, în primul 
semestru al anului s-au livrat la 
fondul de stat cu 1 600 hi lapte 
marfă mai mult decit in aceeași 
perioadă a anului trecut.

Sînt rezultate evidente, rod al 
muncii responsabile cu care se ac
ționează în vederea asigurării fu
rajelor și bunei furajări a anima
lelor.

Această experiență trebuie mult 
extinsă, cu atît mai mult cu cît 
in multe unități agricole recoltarea 
și depozitarea finului au întîrziat. 
Așa sînt unitățile cooperatiste din 
corisiliile agroindustriale Ditrău, 
Cristuru Secuiesc, Lupeni, Sîn- 
martin sau Miercurea Cilic! Or. 
în acest an nu se poate invoca 
motivul timpului nefavorabil. în 
această vară fierbinte», iarba nu 
trebuia decît cosită și apoi adunat 
fînul. A viza completarea balanței 
furajere doar prin suculente, lă- 
sînd iarba să îmbătrânească și să 
se scuture, e o treabă pe cit.de 
puțin gospodărească, pe atît de pă
gubitoare. deoarece in creșterea 
producțiilor animaliere și fînurile 
își au valoarea lor nutritivă bine 
stabilită. Se impune, ca atare, in
tensificarea la maximum a lucră
rilor de recoltare și depozitare a 
finului. Iar posibilități există.

Nicolae SANDRU
corespondentul „Scînteii" 

șii si 60—70 tone vinete la hectar. 
De aici au fost livrate cîteva zeci 
de tone de legume. Cu rod bogat 
se prezintă si grădinile cooperato
rilor din Costești. Ionești. Buzo- 
iesti și Cornățel.

Există însă si unități agricole în 
care, datorită neajunsurilor in or
ganizarea . muncii, lucrările de în
grijire în grădini, precum si strîn
gerea produselor întirzie. Așa sint 
cooperativele agricole din Negrașl și 
Stolnici și fermele specializate nr. 
3 și nr. 4 din cadrul asociației le
gumicole Teiu. în aceste unități. în
trucît nu s-a efectuat la timp în
treaga gamă de lucrări, randamen
tul la hectar este scăzut. De ase
menea. legumele nu sînt strânse la 
timp și. ca atare, se produc depre
cieri calitative la produse. Mai a- 
dăugăm si. faptul că legumele nu 
sint sortate, ceea oe face ca mij
loacele de transport să staționeze 
ore în șir pentru a fi încărcate.

Pentru ca în fiecare unitate le
gumicolă să se întroneze ordinea si 
disciplina, comandamentul jude
țean pentru agricultură analizează 
zilnic modul cum sînt respectate 
normele de întreținere si irigare a 
culturilor, precum si graficele de 
recoltare si livrare a legumelor, 
stabilind operativ măsurile ce se 
impun, astfel încît din toate gră
dinile să se obțină cantități cît mai 
mari de produse.

Gheorqhe CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii*

cit.de
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Forța de mobilizare - atribut esențial
masă

EXIGENTA SI AUTOEXIGENȚĂ
J

polii perfecționării invățămintului

Apropiatul Congres al educației 
politice si culturii socialiste determi
nă acțiuni viguroase in organizațiile 
de partid privind intensificarea mun
cii de formare a convingerilor co
muniste, de mobilizare a colective
lor la înfăptuirea sarcinilor oe le re
vin. Un raid Întreprins în unități din 
Galați ne-a convins de existența 
unor preocupări susținute în această 
perioadă, preocupări apte să pună 
in relief experiența bună din majo
ritatea organizațiilor de partid, pre
cum si necesitatea de a se acționa 
pentru nerfectionarea în continuarea 
activității educative, pentru diver- 
sificareă formelor sale de desfășura
re și sporirea forței de înriurlire a 
acestora. După cum se știe, in gama 
largă de forme și mijloace de care 
dispun organizațiile de partid pro
paganda vizuală ocupă un loc im
portant. De aceea ne-am propus să 
urmărim modul*  cum este folosit în 
cîteva organizații acest eficient In
strument al muncti politice.

însoțiți de tovarășa Erateritia 
Radu, secretar adjunct al comitetu
lui de partid de la Șantierul naval, 
parcurgem alei, secții și ateliere ale 
întreprinderii în căutarea noutăților 
in materie. încă pe aleea principală 
vedem afișat programul de organi
zare și modernizare a unității pe 
acest cincinal, cu menționarea obiec
tivelor prevăzute pentru cele două 
etape. Alături, creșterile prevăzute 
pentru perioada 1986—1990 la prin
cipalii indicatori ai întreprinderii, 
creșteri oare se vor înfăptui șl prin 
realizarea programului menționat. 
In imediata apropiere — „Gazeta 
inovatorilor", mijloc de propagandă 
menit să evidențieze foarte concret 
cum se acționează in prezent pentru 
îndeplinirea unor obiective ale pro
gramului de organizare și moderni
zare amintit mai sus. Facem cunoș
tință cu inovatori și inventatori 
fruntași^ cu planul tematic pe acest 
an al invențiilor și inovațiilor pro
puse, inclusiv cu situația la zl a rea
lizărilor lui; aflăm care este com
ponența cercului inovatorilor pe u- 
nitate : sint prezentate titluri de 
cărți tehnice intrate in biblioteca de 
profil a șantierului naval, precum și 
noutăți tehnice la nivel mondial din 
profilul naval.

Trecerea prin secția II instalații 
ne prilejuiește observarea altor pre
ocupări în această direcție, O vitri
nă in care sint expuse un mare nu
măr de repere navale, fiecare cu 
prețul său (de la aproape 1 000 de lei 
la șuruburi care costă 1,42 lei I), a- 
trage atenția asupra pericolului risi
pei. O chemare: „Să folosim cu îflal- 
tă conștiință comunistă materialele 
pe care le utilizăm !“ întregește și 
clarifică scopul urmărit. In apropie
re, un calcul : „Strungari ! Un 
strung universal mediu, funcționlnd 
în gol o oră pe Zi, conșumă iilutil o 
energie electrică de 430 kw/an, adi
că tot atit cit consumul Unul apar
tament. pe un an". O interesantă ex
poziție intllnim la atelierul de s.-u- 
lerie, ea cuprinzind piese asimilate 
din import de către colectivul de 
specialiști și oameni ăi muncii; sint 
menționate sarcinile individuale de 
lucru, modalitate mobilizatoare, les
ne de generalizat și în alte incinte.

Victor Ștefan, secretarul comite
tului de partid al șantierului naval 
(care a Oferit — cu prilejul unor 
schimburi de experiență organizate 
aici — amănunte și explicații mai 
ample in legătură cu formele și mli- 
loacele muncii politico-educative de 
masă prezentate mai sus), este con
știent de faptul că organele Și orga
nizațiile de partid din întreprindere 
pot să acționeze insă și mat bine in 
aoeastă direcție. „Personal, 
sint mulțumit de gazetele 
perete din șantier — cu 
te că unele se prezintă bine, sînt an
corate în viața colectivelor — și ne 
vom intensifica eforturile și iu a- 
oeastă direcție. Ne obligă să proce
dăm astfel sarcinile mobilizatoare

ale acestui an, a căror realizare tre
buie efectuată și prin implicarea mai 
profundă a muncii de propagandă".

Cu gindul la nemulțumirea secre
tarului de partid de la șantierul na
val in ce privește gazetele de pere
te, intrăm pe poarta Fabricii navale 
de elice și prelucrări la cald, unde 
întilnim — între altele — șl gazeta 
de perete a secției prelucrări rneca- 

Concretă, înscrisă în actuali- 
de producție a colectivu- 

aici, gazeta respectivă ar 
constitui un model pentru 
organizații de partid. în

nice, 
ta tea 
lui de 
putea 
multe . -
primul rând, din unitatea respectivă. 
Pentru că la gazeta de perete a sec
ției vecine — turnătoria de neferoa
se — la rubrica „Vitrina calității" 
luăm act de... programul unor ac
țiuni organizate în aoest an, Inclusiv

însemnări din unități 
economice gălățene

pe linie sportivă. Nu prea aflăm însă 
din nici un articol al gazetei oe fac 
oamenii muncii din această secție, 
deși activitatea se desfășoară — cu 
rezultate frumoase — la doi pași de 
gazeta de perete. Propunem o temă 
pentru această gazetă de perete : in
teresanta inițiativă realizată de tur
nătoria de neferoase, împreună cu 
întreprinderea județeană de recupe
rare și valorificare a materialelor 
refolosibile. de a prelua aluminiul 
recuperat din patru județe, de a-1 
topi și turna aici în bare, care sînt 
expediate Combinatului ............
Galați.

Întreprinderea mecanică 
de care aparține Fabrica 
elioe și prelucrări la cald „
duit și ea numeroase schimburi de 
experiență pe linia folosirii formelor 
și mijloacelor muncii politico-e
ducative de masă. Ceea oe presupu
ne existența unor rezultate bune in 
această direcție. Le evidențiem aici 
pe oele din secțiile tablouri șl apa- 
rataj electric, forjă, mecanică-mon- 
taj și altele. îndeosebi, cea dinții 
secție amintită oferă un exemplu 
demn de urmat atlt ca folosire a 
unei propagande vizuale deosebu de 
concrete, legate de viața colectivu
lui — inclusiv gazete de perete vii. 
ținute Ia zl cu noutățile de produc
ție — cit și ca promptitudine în ac
tualizarea și Înnoirea acestor mij
loace.

sider Urgie

navalâ — 
navală de 
— a găz-

Nu ne-am propus o abordare ex
haustivă a temei, cu toate că lucruri 
frumoase am întilnit și la întreprin
derea „11 iunie". întreprinderea de 
navigație fluvială NAVROM. la 
Combinatul siderurgic, îndeosebi In 
secțiile uzinei de laminate plate. Ac
țiuni organizate de secția de propa» 
gandă a comitetului municipal de 
partid au creat posibilitatea eviden
țierii unor experiențe bune în do
meniu. Dar — aSa cum ne-am con
vins încă o dată în urma acestui 
raid — numai atît nu ajunge. Secre
tarii de partid cu care am discutat 
cu acest prilej — unii dintre ei re
cent aleși — își exprimau hotărirea 
de a interpreta' in mod original sar
cina trasată muncii de propagandă 
de a se tmplica mai activ in forma
rea șl consolidarea conștiinței comu
niste, revoluționare in scopul reali
zării obiectivelor de plan. Or, aceas
ta presupune. folosirea tuturor for
melor și modalităților de care dispun 
organizațiile de partid, utilizarea po
tențialului de idei și de inițiative 
izvorâte din rindtll comuniștilor. Pe 
parcursul raidului am aflat, da pildă, 
că unele organizații de partid nu au 
discutat cam de mult, în adunările 
generale de partid, despre modul 
foarte concret in care este concepu
tă și se realizează propaganda vizua
lă, considerând probabil că aceasta se 
realizează dacă nu de la sine, cel 
mult prin eforturile secretarului ad
junct cu propaganda, care se 
descurcă el... In schimb, problema a 
fo<t abordată prin analize la nivelul 
comitetului municipal de partid Ga
lați, al oelui al combinatului siderur
gic. Ia nivelul secretariatului comi
tetului 
denotă 
o dată 
de organizare propi 
ganizație de partid.

Am făcut aceste precizări cu con
vingerea că elementele de noutate 
întilnite, dorința exprimată de acti
viștii din domeniul propagandei de 
a nu se declara mulțumiți cu actua
lul stadiu atins exprimă — in mod 
firesc — necesitatea perfecționării în 
continuare a activității de propa
gandă, a ancorării ei și mai puternic 
in problemele vieții, ale produc
ției. Perfecționare care să se regă
sească in rezultatele mereu mai bune 
ale colectivelor, in hotărirea lor de a 
înscrie noi fapte de muncă, noi rea
lizări in efortul de înfăptuire a pre
vederilor actualului cincinal.

județean de partid, ceea ce 
cft măsurile stabilite implică 
mai mult efort de glndine și 

iriu în fiecare or-

Deși din ce în ce mai rar, se mai 
întîmplă totuși să asistăm la unele 
reuniuni profesional-științifioe ale 
cadrelor didactioe. cu o structură 
greoaie ale cărei praguri cu greu 
pot fi depășite. Clnd nu se mulțu
mesc cu forțarea unor uși deschise, 
intervențiile prezentate pornesc une
ori nu atît spre elaborarea, cit de 
la niște concluzii'prestabilite, într-0 
alchimie de limbaje ale căror neo
bișnuite virtuți mărunt euforioe ră- 
min incă a fi cercetate. în aseme
nea împrejurări, ideile înfățișate 
sau, uneori, printr-o stranie inver
sare, susținute fără a fi apucat să 
fie pe deplin explicate, se înțelege 
că sînt secătuite in mișcarea lăun
trică și din tensiunea lor nu germi
nează incitații ; schimbul de opinii, 
dezbaterea nu se alcătuiesc ca trepte 
atît de necesare în adincirea gîndirii 
participanților.

Din fericire, nu în această cate
gorie de reuniuni s-a inscris faza 
națională a manifestării metodlco- 
științifice „Creativitate șl eficiență 
in invățămint", ajunsă in acest an 
la a treia ediție. Marile deschideri 
operate in anii din urmă și în pri
vința manifestărilor metodologice, 
îndeosebi prin frecventa reunire a 
reprezentanților invățămintului lao
laltă cu oei ai cercetării științifioe 
și ai unităților productive, cu care 
școala de toate gradele colaborează 
sistematic, au impus o diversitate 
de atitudini care, deși convergente 
în finalitatea lor. reprezintă tot atî- 
tea izvoare de reflecție, modalități 
de autodefinire, posibilități de con
fruntare a ideilor, cu urmarea fi
rească — adincirea și nuanțarea ju
decăților de valoare. De aceea, ori 
de cile ori unui asemenea potențial 
dialectic i se dă o întrebuințare 
adecvată, rezultatele superioare nu 
întîrzie să apară, îndeosebi prin 
convertirea concluziilor reieșite din 
dezbateri în modalități practice, 
aplicative de perfecționare a învă
țăm intului românesc.

Dintr-o atare perspectivă, actuali
tatea deosebită a manifestării me- 
todico-științifice „Creativitate și efi
ciență în invățămint", a cărei temă 
a fast in acest an „Educația patrio
tică, militant revoluționară a pre
școlarilor, elevilor și studenților in 
procesul instructiv-educativ ; căi și 
mijloace de realizare", impune ca 
succesul Înregistrat la faza națională 
a recentei ediții, desfășurată la 
Piatra Neamț, să fie nu atlt înfăți
șat șl explicat în datele lui exteri
oare, cit analizat în lumina exigen
țelor celor mai stringente astăzi; o 
asemenea evaluare este singura 
care-i poate asigura un «pOr de 
oalitate de la o ediție la alta.

atlt mal mult cu cit,. așa cum 
aminteam intr-o precedentă anchetă 
pe aceeași temă („Scînteia" nr. 
13 919), de la reuniuni cu o asemenea 
cuprindere ale cadrelor didactice, 
situate firesc, tocmai datorită ma
relui lor potențial creator, sub egida 
Festivalului național „Cmtarea 
României", învățâmlntul de toate 
gradele așteaptă nu atît rememo
rarea cu caracter de inventar a 
practicilor metodice folosite în școli 
sau facultăți, cit cristalizarea, mai 
cu seamă pe calea, unor ample și 
substanțiale dezbateri, a unor con
cepții. metode și procedee noi. su
perioare.. intens creative și la 
îndemtna oricărei unități de învăță- 
mint, indiferent de profilul ei sau 
de zona geografică unde-si 
șoară activitatea, prin a căror apli-

desfă-

ziții, organizate cu prilejul reuniunii 
și ilustrind evoluția mijloacelor de 
invățămint la nivel central, cum și 
a rețelei școlare locale, a reieșit 
înțelegerea adevărului Că o dată cu 
generalizarea proceselor de educare 
a noilor generații, cu sporurile can
titative ale bazei materiale, proble
mele metodice nu-și reduc din 
complexitate și. mai ales, din difi
cultatea specifică soluționării op
time, decît. cel mult, intr-o viziune 
statică, mecanicistă ; că pe măsura 
modernizării mijloacelor de invă- 
țămînt. personalitatea cadrului di
dactic continuă să-și amplifice rolul 
in perfecționarea învățămîntului. 
prin efortul de sintetizare a tuturor 
mijloacelor formative avute la in- 
demînă. Incitați astfel la o mai in
tensă reflecție, la o mai riguroasă

Pe marginea manifestării 
„Creativitate și eficiență în invățămint"

care generalizată, conținutul meto
dic al procesului de pregătire a ti
nerei. generații să înregistreze o 
nouă calitate. Pentru un asemenea 
obiectiv pledează nu numai arsena
lul în bună parte depășit al metode
lor pedagogice utilizate (in legă
tură CU care și recenta reuniune de 
Ia Piatra Neamț a subliniat, intre 
altele, necesitatea introducerii si 
folosirii pe scară mai largă a tehni
cilor moderne de calcul în procesul 
pregătirii tinerei generații),oît mai 

1 firesc 
__ _itre isto
rie educare 

generații să-și 
esențial de 

fiecărui tînăr
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corespondentul „Scirtteil
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ales imperativul, decurgind 
din stadiul dezvoltării nbasti 
rice, ca vasta operă 
multilaterală a noilor 
asocieze, drept punct 
sprijin, transformarea ______ .
Intr-un factor activ, coautor al pro
cesului metodico-științific din învă- 
țămîntul de toate gradele.

Sub acest raport se impune aten
ției, ca o premisă importantă a 
reușitei, faptul că organizatorii ma
nifestării — respectiv Ministerul 
Educației și învățămîntului, îm
preună cu Comitetul Uniunii sindi
catelor din invățămint, știință, cul
tură. poligrafie, presă si edituri — 
au ales Ca gazdă a reuniunii un 
județ care, dețiflind o pondere din 
oe în cd mai însemnată în moderna 
producție industrială a țării, știe tot
odată să pună în valoare mările 
tradiții românești de cultură și ci
vilizație, ceea ce se 
în dinamismul și în 
țiunilor educative, 
din chiar conținutul

refJectă inclusiv 
prospețimea ac- 
De altminteri, 
bogatelor expo-

evaluare și- autoevaluare, la desci
frarea unor căi inedite, superioare 
de acțiune, e firesc ca participant!! 
la lucrările reuniunii să fi optat de 
la Început pentru o mai înaltă ți
nută a ideilor și o dezbatere mai 
vie, pentru atitudini de sporită exi
gență și autoexigență, mai cu seamă 
că in deschiderea manifestării au 
fost prezentate repere analitice su
plimentare. concretizînd obiecttve 
de perspectivă sau realizări obți
nute și în alte județe ori în unități 
de frunte ale Învățămîntului nostru 
superior. v

Ajungem astfel Ia 0 altă premisă 
a reușitei, anume prezența activă în 
desfășurarea reuniunii a cadrelor 
didactice universitare, o prezență 
mai accentuată față de anii prece
dent!. dar nu incă pe măsura nece
sităților. întemeiem aprecierea din 
urmă mai cu seamă pe imperativul 
unității, continuității și ascensiunii 
necontenite a procesului educativ 
desfășurat din etapa preșcolară pină 
în cea postuniversitară, care recla
mă. firesc, ca circulația informa
țiilor, schimbul de experiență, con
fruntarea practicilor frecvent uzi
tate și Îndeosebi validarea (sau in
validarea) acestora să se efectueze 
sub autoritatea celei mai accentuate 
complexități și exigențe educațio
nale — complexitatea și exigenta 
universitară. Tocmai de aceea, in 
tara noastră, perfecționarea pregăti
rii tuturor cadrelor didactice a fost, 
firesc, trecută în sarcina ins ti tu-

țiilor de invățămint superior șl tot 
sub egida perspectivei universitare 
iși află temeiul reușita unei inte
resante mese rotunde din programul 
manifestării de la Piatra Neamț, 
avind ca temă stimularea activității 
de cercetare .și perfecționare profe
sională a _ personalului didactic.

Dar, neîndoielnic, cea mai de 
seamă premisă a reușitei reuniunii 
de la Piatra Neamț re identifică in 
perspectiva imprimată comunicărilor 
făcute ; aici iși află izvorul bogăția 
dezbaterilor desfășurate in toate 
dele 13 secțiuni alcătuitoare și tot 
de aici provine caracterul aplicativ, 
de o valoare practică nemijlocită, al 
principalelor concluzii formulate în 
ședința plenară finală pe marginea 
celor aproape trei sute de comu
nicări prezentate. Referitor la acest 
aspect să reținem că. spre deosebire 
de edițiile anterioare, manifestarea 
de 1a Piatra Neamț a inclus cu mai 
mult curaj în program comunicări 
complexe, pe teme de stringentă ac
tualitate, care-și așteaptă soluțio
narea urgentă, toate de o reală 
importantă pentru accentuarea cali- 
tății căilor și mijloacelor educației 
patriotice, militant-revoluționare a 
tineretului din școli și facultăți. Si
gur, demersul preponderent static, 
consemnativ. altminteri spus, comu
nicarea tinzind să epuizeze descrip
ția unui fenomen sau a altuia din 
viața invățămintului, în dauna des
cifrării, a propunerii unor modali
tăți noi de perfecționare calitativă, 
a Înregistrat și de această dată o 
pondere însemnată, dar faptul că 
această stare de lucruri a fost 
resimțită chiar aici, la reuniunea de 
la Piatra Neamț, ca depășită de 
cerințele actuale virând problemati
zarea faptelor tratate și argumenta
rea riguroasă a opțiunii, receptivi
tate sporită, dar și atitudine critică 
fată de experiențele de oriunde, 
atestă prin el însuși întărirea cli
matului de exigență și autoexigență, 
ascendența gindirii novatoare în 
fiecare colectiv de invățămint.

De altminteri, înseși opiniile for
mulate cu prilejul unui sondaj pe 
care l-am efectuat Ia sfîrșitul reu
niunii atestă această orientare și 
implicit adevărul că reușita unei 
acțiuni, mai ales a uneia cu caracter 
metodico-educativ. rezidă și în pro
punerile de perfecționare și auto- 
perfocționare organizatorică pe caro 
le avansează. Și sub acest aspect, 
așa cum vom ilustra tntr-o anchetă 
viitoare, manifestarea metodico-ști- 
ințifică de la Piatra Neamț a eonso- 
nat cu genericul său : creativitate -și 
eficientă in invățămint.

Mihai IORDANESCU

Profiluri sugestive ale noii generații
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„18 ani. Stop cadru". Un 
portret al viratei 
Un portret de _____
Regizoarea Sabina Pop 
prins, „De viu" 
Firea- absolvenților 
lui „I. L. Ca.ragiale" 
București, la licee din 
ba lulia. de la Motru 
scene emoționante, dar 
aspecte pline de umOr

TALENT ȘI AFIRMARE
Învăț&mîntuJ artistic din Româ

nia a cunoscut, în ultimele 
două decenii, momente de reală 

împlinire, ifi contextul evoluției de 
ansamblu a școlii românești. Sini 
binecunoscute, în țară și peste ho
tare, succesele celor mal tineri mu
zicieni sau plastlcleni. An de an, 
concursurile internaționale confirmă 
valoarea instrucției din școlile de 
muzică din țara „ noastră. Talente 
explozive, copii de excepție, pregătiți 
cu înalt profesionalism și înconjurați 
cu dragoste, întrunesc aprecierile 
superlative ale unor jurii preten
țioase. Majoritatea confirmă mai 
tirziu. Puține sint competițiile in
ternaționale la care prifitre Mureați 
să nu se numere studenți ai con
servatoarelor românești, tineri in
strumentiști și cintăreti.

Ne oprim., in cele ce urmează, la 
cea mai proaspătă promoție a insti
tutului de artă teatrală Și cinemato
grafică din București. Absolven
ții de anul acesta, cursuri de 
zi. sini Ultima clasă a regretatu
lui actor șl pedagog Octavian Co- 
tescu. Mina maestrului se cunoaște 
din plin, chiar dacă acești șapte — 
sperăm — actori de nădejde nu au 
beneficiat ddclt in primii doi ani de 
îndrumarea sa. Continuind cu com
petentă și pasiune munca începută, 
prof, asociat G61U Coloeag a reușit 
să formeze o trupă omogenă, ca
pabilă să joace partituri diverse. Nu 
e puțin lucru. Coeziunea, profesio
nalismul acestor tineri, care au toate 
șansele de a deveni, in scurt timp, 
valori reprezentative ale teatrelor 
românești, au fost evidente mai 
ales in spectacolele din ultimul ân. 
premiere valoroase, jucate cu suc
ces pe scena institutului și în țară. 
Dintre ele s-a detașat, desigur, 
Platonov, versiune — aparțlnind lui 
Gelu Colceag — a Piesei fără titlu, 
primul text dramatic al lui A. P. 
Cehov. Regizorul a reținut frag
mente esențiale din această piesă de 
dimensiuni uriașe (Peste 179 de pa
gini), aproape de nejucat In origi
nal. Spectacolul a permis proas
peților absolvenți nu nume! un e- 
xigent examen profesional, ci și o 
experiență de viată substanțială.

Talent puternic, Claudiu Stănracu 
e un actor cu prezență pregnantă, 
înalt, suplu, mobil, expresie fermă, 
privire mistuitoare. Interpretările 
sale au maturitate, personajele sint 
pline de relief, deopotrivă în re
gistrul comic și in cel ăl dramei cu 
nuanță „metafizică". în rolul lui 
Platonov, privirea „goală", de un

albastru impersonal, mișcările ezi
tante. alura sugerând o deșartă fră- 
mintare evidențlau ambiguitatea, 
lipea de hotfirire, prăbușirea lăun
trică. In Tartuffe reușește, de ase
menea. Un rol de compoziție remar
cabil : ipocrizia e tratată ou un aer 
de superioară complexitate, gesturi
le largi, „generoase" accentuează, 
prin contrast, lipsa de scrupule. Un 
talent remarcabil ni se pare Oana 
Btefânescu, o actriță la fel de rafi
nată și expresivă ih momente de 
detașare, ca si de tensiune interioa
ră. Autoritară și ironică, stăpinește 
spațiul scenic cu dezinvoltură. în 
Flatoriov e. prin prisma rolului

registrul baladesc din piesa după' în dramaturgia contemporană", dos 
M. R. IJaraschlvescu, de partitura 
ingrată dirt Platonov (ridicolul Seț- 
ghei, ratatul domestic) sau de pre
zența mai degrabă picturală din 
comedia lui Moliere. In roluri com
plexe poate produce nuanțe de mare - 
teatralitate. Pătimașă. încordată, tfe- 
cînd rapid, uimitori de la euforie la 
disperate paroxisti®, trăind exaltat 
o paletă întreagă de stări, este Ma
ria Eremia. o actriță, de asemenea, do 
puternic talent. Are multă mobilita
te scenică, dar si profunzime dra
matică, reușind totuși să răMiflă o 
prezență tonică. Florin Chifiac 0 
savuros în marcarea cinisrrtuiuî. așa

Însemnări despre spectacolele noii promoții 
de absolvenți ai Institutului de artă teatrală 

și cinematografică din București

fășurată la Brăila, accentuează ca
racterul tragic ascuns, uneori, sub 
aspect, ludic. in maniera proprie 
autorului. Tartuffc-ul lui Laurian 
Oniga e comic și „tragic" totodată ; 
montarea găsește tensiuni nOi, ra
porturi și unghiuri de vedere inedi
te in cunoscuta piesă. TofUl e de
plin plauzibil, chiar și aerul de 
măfette — mareînd. contrăStaht. im
postura — ifi care își face apariția 
personajul principal. Laurian Oriiga 
este un regizor cu idei originale, 
destinat, credem, unei cariere Pro
digioase. A dovedit-o, de altfel, în 
spectacolul montat la Teatrul „Mihai 
Eminescu" din Botoșani, Slugă U 
doi stăpini de Carlo Goldani, în- 
tr-o viziune îndrăzneață, sinteză 
de elemente diverse, un spectacol 
de largă rezonanță Culturală, tfiiâ 
dintre dovezile talentului si ale in
strucției primite îfttt-o școală rare 
permite, in chip Semnificativ, afir
marea și dezvoltarea personalității 
artistice.

(tinăra văduvă de general Anna 
Petrovna), catalizatorul spectacolu
lui. Are o siguranță a jocului oare 
îl permite trecerea abilă de la lirism 
și senzualitate la momente de mare 
conoentrare dramatică. De o distinctă 
gravitate râmine in conturarea dra
mei femeii superioare, neîmplinite 
afectiv. în rolul, de rezistentă*  al 
Irinei din Maica de Marin Șorescu, 
Oana Ștefăiiescu demonstrează o au
tentică vocație tragică. Scena naș
terii, finalul sînt. episoade, realmen
te, de virtuozitate. Structural dife-*  
rită este Teodora Mareș : finețe, 
sensibilitate, candoare. Alături de 
Florin Chlriac, se află printre pro
tagoniștii filmului Declarație de 
dragoste (scenariul George $ovu, 
regia NicOlae CorjoS), una dintre 
inspiratele creații cu subiect des
prins din universul adolescenței. 
Foarte potrivită pentru roluri de 
mare puritate și gingășie sufleteas
că — in Sașa, tipul femeii casnice, 
limitate, afectuoase, e admirabilă — 
Întruchipează, cu egală expresivita
te. un „băiat de prăvălie" (Asta-i 
ciudat !...) și „fata in casă" (Do
rina) din Tartuffe. Sînt, aici, cîteva 
scene de mare efect (și de mare 
efort) în care Teodora Mareș im
pune. Maturitatea mijloacelor o simți 
din plin și în jocul lui Ionel Mi- 
hâllescu. O figură interesantă, un 
profil dramatic evidențiază trăiri 
plenare. Actorul pare mistuit de 
tensiuni adinei, fie că e vorba de

cum se întîmplă în rolul doctorului 
Trilețki, cabotin din plictis și dezin
teres. Lucian Nuță are un joc exact, 
tăios, cu nuanțe multiple. Pregătiți 
minuțios, toți reprezintă tipul ac
torului total. Aspectul acesta este 
evident in muzicalul Asta-i ciu
dat !... (de Laurențiu Profeta și 
Eugen Rotaru după M. R. Para6chî- 
vescu), regizat, cu profesionalism 
riguros, de Gelu Colceag. întreaga 
trupă cintă, dansează (excelentă Co
regrafia Roxanei Colceag), se lan
sează in reușite șarje dornice ori 
marchează lirismul original al auto
rului Cinticeior țigănești.

Tipuri distincte sînt.și absolven
ții clasei conduse de prof. asoc. Mi
hai Mălaimare și Mircea Con6tanti- 
nescu (cursuri serale) : Miruna 
Birău. Anda Câlugăreanu, Manuela 
Ciucur, Dalila Gall. Traian Andrii, 
Radu Buznea. Ștefan Lenklsch jr. In 
Baba Hires. operetă de Matei Millo 
și Al. Flechtenmaher. dovedesc in
tuiție stilistică, calități muzicale, co
regrafice. joc dezinvolt. Tinerii re
gizori Mona Chirilă și Laurian Oni
ga (clasa prof. asoc. Cătălina Bu- 
zoianu și Cristian Hadji cule») âu 
arătat deja că sînt personalități for
mate. Prima a montat Matca, poe
mul dramatic al lui Marin Șorescu. 
Intr-o viziune coerentă, spectacolul, 
distins cu premiul pentru regie, in
terpretare și soenografie (apar- 
ținind Irinei Dimiu) la prima ediție 
a galei de teatru „Femeia — erou

Costin TUCHÎLA

tinere, 
generație, 

a 
la sărbătO- 

liceu- 
din 
Al- 
ete. 

și 
.................. și 

ironie, contrapunctul lirism 
— comic, realizat și prin 
montaj, participind la ori
ginalitatea documentului. 
Stop cadre expresive fi
xează chipurile adolescen
ților. atitudinile lor ca
racteristice. Se apelează și 
la declarațiile lor cu pri
vire la intențiile pe care 
le ău. sint reproduse „de
finițiile" oe care le dau 
unor noțiuni care pentru 
ei reprezintă esența și a- 
devărul cel mai înalt ăl 
vieții : datoria fată de so
cietate. răspunderea față 
de părinți și dascăli, pre
țuirea muncii, dorința afir
mării intr-o profesie sau 
altă, aspirația împlinirii 
prin iubire, prietenie etc. 
Dincolo de autenticitatea 
spectacolului exterior, rea
lizatoarea a urmărit mai 
ales portretul interior, 
„chipul ascuns", fiu o dată 
disimulat in spatele unor 
măști ușor teribiliste, cofl- 
trăriafite. Acei chin auten
tic ce reiese din gindurl Si 
fapte, din rondele studiu
lui și ale muncii (si în ca
drul integrării), din pro
iectele îndrăznețe viz.înd 
„limitele posibilului". Un 
chip grav, profund lumi
nos. dezvăluit de cineaști 
cu o privire pătrunzătoare, 
nu lipsită de zimbet si măi 
ales de o vibrație reflexivă 
(născută din iocul perspec
tivelor temporale), vibrație 
ce se transmite spectatori
lor direct.

O SUrsă meditativă inci- 
tăntă peritfu creator, atunci 
cîrtd are documentele ne
cesare : confruntarea, pes
te ani, a unei generații cu

. ea însăși. Concret. în „A-
„

dolescenții" : a clasei a 
XII-a A a unui liceu in
dustrial din București cu 
clasa a Vl-a A. filmată in 
1980. Paula Si Doru Segall 
au realizat această contra- 
punere succesivă a portre
telor celor două virste in 
clipa despărțirii de școală, 
cu lacrimi (da. cu lacrimi, 
cine susține că tinerii nu-s 
sentimentali ?). dar și surî- 
zind la gindul proiecte
lor și realizărilor viitoare. 
Patetic moment de des
prindere și trecere fntr-o 
altă etapă, cu mai multe 
necunoscute și cu mai ridi-

pelicule documentare au 
forța de a emoționa toate 
viratele, pentru că dincolo 
de fetele unei alte gene
rații, dincolo de acest „șoc 
al noului* 1 se dezvăluie 
acel etern uman pe care 
l-a trecut si generația adul- 
ților — părinții eroilor de 
pe ecran.

Cu mult mai puțin izbu
tit : „Fabrica tineretului" 
(regia : Adrian Sirbu), con
sacrat tinerilor muncitori 
și tehnicieni de la Tașca- 
Bicaz, aspiră, dar reușește 
doar parțial a fi un por
tret al unei virste. al splrl-

unor caracteristici ale ci
vilizației românești, a unor 
nobile trăsături ale spiri
tualității .noastre. Acesta 
esfe șl obiectivul pe care 
și l-a propus, printr-o me
rituoasă adunare, selectare 
și valorificare a 
lelor de tot felul, 
efecte cinematografice

„Gala filmelor cu tematică 
pentru tineret" de la Costinești

cate exigențe. Compari chi
pul unui băiețel rotofei, 
certat de „dirigă" pentru 
lipsa ținutei (de sub pu
loverul fafltezl apare și o 
curea cu ținte, ca a cowboy- 
lor din Disneyland) și U 
identifici azi (ce surpriză!) 
in tinârul cu Ochi luminoși 
Si senini care-ți vorbește 
cu sentimentul certitudinii 
despre drumul pe care și 
1-ă ales... Ce Mult, cum au 
crescut acei puști I Cum 
s-ă modeiat gingășia și in
genuitatea copiilor de ieri 
in Simptomeic bărbăției și 
feminității ! Cum s-au in
stalat semnele maturității 
in locul naivității . 
beranței lipsite de probiO' 
me. „Adolescenții" 
astfel o mărturie 
trecerea timpului, dar și o rite'de“‘a“fl' M
dovadă concludentă despre anjj noștri (temă susținută 
formarea Unei generații, Ș1 „Virtuozitate" - 
despre modelarea ei tena- , gja : Petrovicil.
ce, consecventă. armo- _ .
nioasă.

Ca si filmele artistice de 
care am amintit in cores
pondența anterioară („Li
ceenii". „Luminile din larg". 
„Sania albastră"), si aceste

tului revoluționar. Si aceas
ta pentru că „privirea" ca
merei de filmat s-a oprit 
pe „exterioare", pe supra
fețe — acestea mai ales ale 
Peisajului industrial Și nici 
măcar ale oamenilor Care 
l-au făurit și il dinami
zează.

.„Gala" a mai inclus un 
inspirat film consacrat 
unul piastician. fiim-por- 
tret ai artistului Sever 
FrențiU. dar mai ales filrh- 
eseu. Regizorul NicOlae 
Cabel argumentează in 
„Sentimentul unu" (prin 
forța imaginii, prin spec
tacolul creației artistice și 
îndemnul contemplării ei) 

. _ nevoia de frumos — că o
devin "profundă și generală nece- 

deșpre sitate umană cu șanse spo- 
"i satisfăcută în

Si exu-

re- 
Pe 

afișul „Galei" a figurat, de 
asemenea, o peliculă des
pre „Ceramica de Săeei" 
(regia : Olimpia DaicOvi- 
ciu), film care a tins, din
colo de obiectul său pro*  
priu-zis. către sugerarea

materia- 
prin 

---- r—-----    cu 
virtuți simbolice, atent ela
borate. filmul „Mireea cel 
Mare. Un om al pămintu- 
lui său" (regia : Gh. Hor
vath), peliculă de cald pa
triotism.

Creațiile la care ne-am 
referit evidențiază direc
ții importante subsumate 
realităților actuale, portre
tizării omului contemporan, 
dar si preocupărilor de 
descifrare a trecutului, a 
rădăcinilor noastre istorice, 
a trăsăturilor spiritualității 
românești. Be cuvine însă 
observat că afișul „Galei" 
de la Costinești vădește, 
totodată, dacă nu absența, 
oricum raritatea unei orien
tări vitale pentru filmul 
documentar. Aceea în care 
cineastul se poate mîndri 
si cu „profesia reporter", 
dezvăluifldu-se ă fi și un 
gazetar activ, inspirat, ta
lentat. Aceea în care ci
neastul pare a fi fixat, ca 
un fericit martor ocular, 
premiere absolute. împre
jurări irepetabiie ale vieții 
și tnuncii. Aceea in care 
cineastul își asumă reflec
tarea eroismului construc
ției socialiste, a unor spec
taculoase mutații de con
știință nu prin retrospec
tive, reconstituiri, sinteze, 
ci prin capacitatea de a da 
reverberație unor situații 
surprinse „in direct", „pe 
viu", prin detalii proaspe
te. revelatoare, cu mare 
forță de sugestie. unor 
fapte autentice. Si cum. 
fără îndoială, reportajul 
cinematografic merită o 

'discuție mai largă. vom 
revefii asupra acestei pro
bleme.

Natalia STANCU J

r Profunzimea și originalitatea creatoare
(Urmare din pag. I)
voia încrederii optimiste in 

■ viitorul omenirii se con
vertește — uneori — spre 
universul grav al confrun
tărilor cu timpui, spre ge
nul meditației profunde, in 
care viața șl arta capotă 
forma unui ideal moral și 
estetic superior. Ideile de 
modernitate și țradițiă, in 
cele mai multe dintre com
pozițiile datorate tinerilor 
compozitori, păstrează, din
colo de Variatele interpre
tări personale, ca pe o per
manentă a lor, o nealte.râtă 
măsură umană prin care 
artă sufletelor iși legiti
mează calitatea de docu
ment al timpului) Ea iși 
legitimează de ăsemeflea 
rațiunea de a fi un fapt ex
presiv consacrind teza fun
damentală a esteticii știin
țifice, potrivit căreia sufle
tele, in sine, nu reprezintă 
muzica ; ele sînt vehiculul»

muzicii, sint materia din 
care, prin acțiunea compo
zitorului. se instituie 
bajul muzicii.

MUzica este,. cum 
filai spus, o oglindă a 
pontniei luminoase a 
lui. Lă. nivel social să este 
t}n document psihologic și 
moral al acestui timp ro
mânesc de incandescentă 
desfășurare a tuturor ener
giilor constructive ale omu
lui, ilustrind, totodată, in 
mod strălucit și ideea că 
viața științelor și a tehnicii 
aflată in mare avint in 
România socialistă, depar
te de a constitui o frină în 
calea expresivității și emo
tionality muzicii, i-a des
chis acesteia probleme 
emoționale noi și imense. 
Asclțltind și analizind. din 
perspectiva estetică și ling
vistică, multe partituri din 
creăția tinerilor noștri 
compozitori, am înteies,

lim-

am 
com- 
omu-

o dată mai mult, faptul că 
noile tehnici de compoziție 
i-au eliberat, intr-Un fel. 
pe compozitori de unele 
structuri cU care erau obiș- 
nuiti pentru a descoperi 
tehnici și structuri formale 
adecvate unui conținut dc 
viață nou. Operele muzicii 
ni se prezintă, astfel, ca o 
consecință a modificărilor 
care au apărut in ^apre
cierea frumosului și'a po
sibilității de exprimare 
muzicală a acestei cate
gorii estetice. Este Utt pro
ces continliu, în Care prin
cipalele acte novatoare se 
întrepătrund 
sînt dependente liftele

reciproc și ■ - - ș 4e 
altele. tin 6ingur pas cura
jos atrage după sine altele, 
iar ceea ce pentru o gene
rație reprezintă ceva nou 
și ipotetic, pentru genera
țiile următoare este o stare 
naturală și ufl punct dc 
pornire pentru alte căutări. 
Or, tocmai'aici identificăm

ceea ce configurează di
mensiunile de esență ale 
creației tinerilor muzicieni, 
a acestor tineri cărora in
stituțiile muzicale de con
certe și spectacole le-ar 
putea arăta mai milita în
credere, aplicind, desigur, 
in permanență criteriile 
axiologice și implicit edu- 
cativ-estetice pe care Ic 
promovează, cu consec
vență, politica culturală ă 
partidului și statului nos
tru. '

Limbajul sonor și 
ties muzicii datorate 
rilor compozitori sint, 
dar, o consecință a dezvol
tării, de pină acum, a mu
zicii românești și univer
sale, iar problemele artis
tice — ih strânsă legătură 
cu evoluția generală a spi
ritualității românești. Gă
sim aici și fenomene noi, 
de avangardă, care încalcă 
convenția de pină acum și

este- 
tlne- 
așa-

care ne propun noi mijloa
ce dc organizate și înțele
gere a muzicii ; găsim de 
asemenea noi șl diferite 
convenții și stiluri care se 
fixează abia. Asculfind 
aceste Opere — o dată mai 
mult, acum, in preajma 
Congresului educației poli
tice și cultura socialiste — 
vom sublinia că amploarea 
Și diversitatea stilurilor și 
trăirilor cuprinse in ele 
(uneori extremiste și con
tradictorii) constituie o 
mărturie a bogăției cultu
rii noastre, iar capacitatea 
de a aprecia diferitele mo
mente în devenirile acestei 
muzici, o mărturie a bogă
ției sufletești a iubitorilor 
de muzică din țara noastră. 
Din perspectiva istoriei, 
aceste fenomene se leagă, 
fără Îndoială, într-un 
unitar, care reflectă s 
tul întregii noastre < 
diferit de creația 
timpuri.

1 tot 
sufle- 
epoci, 
altor

t
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DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF
MU.RGENI : O comuna 

pe calea urbanizării
în centrul comunei Murgeni, 

din județul Vaslui, a fost dat in 
folosință. în aceste zile, un nou 
bloc de locuințe. în care s-au mutat 
40 de familii de oameni ai muncii, 
în acest fel. numărul total al apar
tamentelor construite și puse la 
dispoziția specialiștilox- din agricul
tură. medicilor, cadrelor didactice 
și altor oameni ai muncii din co
mună a ajuns la 300. Este de re
ținut că toate blocurile ridicate în 
ultimii ani sînt prevăzute la parter 
cu spatii comerciale și unități pres
tatoare de servicii pentru populație, 
în prezent, se lucrează la fundații
le altor două blocuri, la extinderea 
conductei de aducțiune a apei po
tabile și a canalizării, precum și Ia 
alte dotări social-edilitare. (Petru 
Necula).

BUZĂU : Volum sporit 
de materiale recuperate
Concomitent cu preocuparea pen

tru reducerea consumurilor de 
energie și combustibil. în între
prinderile industriale din județul 
Buzău se desfășoară ample acțiuni 
de valorificare a resurselor ener
getice secundare. Astfel, în pe
rioada care a trecut din acest an, 
au fost recuperate peste 56 000 tone 
combustibil convențional, ponde
rea — circa 80 la sută — deținînd-o 
resursele termice. Cu cele mai 
bune rezultate in acest sens se în
scriu întreprinderea de sîrmă și 
produse din sîrmă. întreprinderea 
„Metalurgica", întreprinderea de 
producție industrială pentru con
strucții căi ferate, întreprinderea 
de prelucrare a maselor plastice 
Buzău și Fabrica de regenerare a 
uleiurilor minerale Rîmnicu Sărat, 
(Stelian Chiper).

Măsuri ferme, eficiente 
pentru perfecționarea activității economice

(Urmare din pag. I)
așa cum a subliniat secretarul gene
ral al partidului la recentele foruri 
ale democrației muncitorești, revolu
ționare, s-au obținut rezultate re
marcabile in multe sectoare de ac
tivitate, s-a afirmat din plin spiritul 
de inițiativă al clasei muncitoare, al 
organelor sale de conducere colec
tivă. De aici, cerința normală ca 
rezultatele bune să fie puse în evi
dentă prin punctarea factorilor care 
le-au generat, atit la nivel indivi
dual, cit și la nivel de brigadă, sec
ție ’si unitate, spre a se constitui 
în repere demne de urmat pentru 
toate colectivele de oameni ai mun
cii. spre a imprima întregii acti
vități economice parametri de cali
tate și eficientă cit mai înalti.

în același timp, este necesar însă 
să se facă o evaluare exactă, critică 
și autocritică a activității desfășu
rate, să se arate deschis neajunsuri
le manifestate, astfel îneît să se 
poată stabili cele mai judicioase mă
suri pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan pe semestrul TI 
și pe întregul an. După cum se știe, 
în primul semestru al anului, în 
unele unități și sectoare de activi
tate s-au înregistrat o serie de res- 
stante in îndeplinirea planului la 
producția fizică si export, la diferiți 
alți indicatori. Ca atare, nimic din 
ceea ce a frînat bunul mers al acti
vității productive să nu fie trecut 
■cu vederea, să nu ,fie lăsat să se în
țeleagă „printre rînduri", indiferent 
că lipsurile respective aparțin con
ciliului oamenilor muncii, centralei, 
ministerului ori unora dintre cadrele 
aflate în conducerea acestora. Tot
odată. trebuie să se tină seama de 
faptul că. oriert de sănătos ar fi spi

Unități turistice 
în județul Sibiu 
în județul Sibiu, numeroase 

locuri pitorești îmbie la popas. 
In orice anotimp, turiștii au la 
dispoziție atrăgătoare unități de 
alimentație publică și cazare. 
Una dintre ele este cabana „Fin- 
tinița Haiducului”, amplasată 
la circa 8 kilometri de comuna 
Avrig și la 17 kilometri de Si
biu, pe drumul național spre 
Brașov. Unitatea oferă locuri de 
cazare, restaurant, braserie, bar 
de zi. Cabana este situată în
tr-o zonă de mare interes turis
tic. De asemenea, în orașul Ag
nita, complexul turistic „Dacia” 
are locuri de cazare în camere 
modern mobilate.

In fotografie : Cabana „Fin- 
tînița Haiducului” din județul 
Sibiu.
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(Urmare din pag. I)
au pus alături minți scor
monitoare, au materializat 
în (altădată modesta) sec
ție de sculărie a întreprin
derii roadele gîndirii. Cînd 
totul a fost gata, au venit 
cu vopseaua albastră. Pri
vești din pragul unei hale 
de producție cît cuprinzi cu 
ochii ; totul, sau aproape 
totul, este albastru. Chipuri 
tinere, în marea de albas
tru, dau viață produselor 
atit de căutate în tară 
ți în străinătate cu marca 
„Electroargeș" (85 la sută 
din volumul producției este 
destinat exportului direct, 
în 18 țări, iar din restul de 
15 Ia sută o bună parte 
sînt destinate, indirect, tot 
exportului, înglobate în 
produse complexe, reali

BOTOȘANI : Tabără 
de creație în sticlă 

și porțelan
La Dorohoi s-a deschis cea de-a 

treia ediție a Taberei de creație în 
sticlă și porțelan. Participă membri 
ai Uniunii artiștilor plastici și 
lucrători de la întreprinderea de 
sticlărie și porțelan Dorohoi. Timp 
de aproape o lună de zile, ei vor 
transfigura porțelanul și pasta de 
sticlă in noi opere de artă; Activi
tatea creatorilor se desfășoară chiar 
în incinta întreprinderii, lîngă cup
toarele de topit sticlă și tunetele de 
copt porțelan. Lucrările ce se vor 
realiza vor fi reunite într-o expo
ziție. după care vor întregi colec
țiile Muzeului de artă contempora
nă în sticlă și porțelan din orașul 
Dorohoi. (Eugen Hrușcă).

GALAȚI : Noi instalații 
navale

în cinstea zilei de 21 August, oa
menii muncii de la întreprinderea 
mecanică navală Galati depun 
eforturi stăruitoare pentru asimi
larea de noi instalații și echipa
mente navale. între ultimele reali
zări în această privință se remarcă 
separatorul de santină de 5 mc/oră 
și distilatorul de apă tehnică cu 
capacitatea de 24 tone în 24 ore. 
De asemenea, secția montaj meca
nisme a finalizat și livrat un pod 
rulant de 3,2 tone/forță destinat na
velor portconteinere construite la 
șantierul naval Galați. (Dan 
Plăeșu).

BRAȘOV : Soluție tehnică 
de mare eficiență

Pînă de curînd, la Depoul de 
locomotive din Brașov, filtrarea și 

ritul combativ, el poate deveni 
opusul său — „critica de dragul cri
ticii" —. dacă nu este însoțit de idei, 
de soluții, de propuneri concrete 
menite să asigure cit mai repede, 
dacă se poate imediat, eliminarea 
stărilor de lucruri negative. Unele 
din adunările desfășurate cină acum, 
așa cum rezultă din relatările sosite 
la redacție, s-au mulțumit mai mult 
să „fotografieze" situațiile existente, 
să le „accepte" așa cum au fost pre
zentate. fără a contura o strategie 
clară, fără a construi programe de 
acțiune menite să creeze o „explo
zie" de idei și soluții eficiente. Sem
nalăm faptul tocmai pentru ca ase
menea situații să nu se mai repete, 
ca fiecare intervenție în dezbateri 
să se manifeste, în egală măsură. în 
mod activ în ambele sensuri. Vorbe
le frumoase, ca și criticile spectacu
loase, neînsoțite de conținut concret, 
se evaporă ca eterul, fără a lăsa 
nimic in urma lor.

A aborda în spirit constructiv și 
combativ toate problemele majore 
ale activității economice — realiza
rea ritmică a planului la producția 
fizică, acordarea de prioritate, abso
lută exportului, îmbunătățirea con
tinuă a nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, aplicarea programelor 
de organizare și modernizare a pro
ducției, creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, încadrarea 
strictă în normele de consum de ma
terii prime și materiale, de energie 
și combustibili, reducerea în conti
nuare a costurilor de producție și 
ridicarea eficientei economice la ce
rințele și posibilitățile unei economii 
moderne, competitive — înseamnă, 
practic, a promova in adunările ge
nerale autentice dezbateri democra
tice, a înlătura neajunsurile mani

Tezaurul albastru1' al uzinei
zate de unități de profil 
din țară).

Intr-o astfel de uzină, 
unde neîntreruptul dialog 
al ideilor creatoare rodeș
te bogat, nu e de mirare că 
planul pe semestrul I al 
anului (inclusiv la export) 
a fost realizat și depășit 
(singurul indicator cu... 
minus fiind, tot spre lauda 
colectivului, cheltuielile 
materiale), că s-au econo
misit importante cantități 
de materii prime și mate
riale, precum șl energie 
electrică și combustibil, că 
fiecare produs a fost gîndit 
și regindit — supus unor 
înnoiri și reînnoiri — pen
tru a răspunde nu numai 
unor cerințe de fiabilitate 
și design, dar și de consum 
redus de energie electrică. 
Sînt lucruri care vorbesc

de la sine despre spiritul 
de angajare și despre com
petența tînărului colectiv 
argeșean.

...Pe masa de lucru a 
directorului te aștepți' să 
adaste, dincolo de obiectele 
de strictă utilitate, vreun 
suvenir, mici „nimicuri" ce 
definesc, adesea, personali
tatea omului ce-și petrece 
aici o bună parte din viață. 
Iată-le, așadar...

— Nici vorbă de suve
niruri ! Iată, de pildă, 
acesta e un dispozitiv pe 
care l-am omologat de cu
rînd, o idee de o mare sim
plitate. Să vă explic : re
perul ăsta, îl vedeți, iese 
îndoit ; înainte, ieșea plan, 
se lua cu penseta și se în
doia... Risipă de timp, mun
că de migală... Prin dispo
zitivul acesta, realizat „în

regenerarea uleiului uzat de la lo
comotivele electrice de 5100 C.P. 
s.ă făceau cu ajutorul unei singure 
ihstalatii, dar și aceea depășită sub 
aspect tehnic. Acest fapt a per
mis ca această operație să se exe
cute doar la o singură locomotivă 
pe zi și dura opt ore. în urma unei 
noi soluții ingenioase, instalația 
respectivă a fost perfecționată, 
ceea ce face ca timpul de imobili
zare a unei locomotive să se re
ducă Ia jumătate. în plus, această 
operație se execută acum simultan 
la opt locomotive. Prin această mă
sură se .asigură creșterea parcului 
activ de locomotive electrice de 
5 100 C.P. al Regionalei Căi Ferate 
Brașov. (Nicolae Mocanu).

DOLJ : Economii 
de metal

Colectivele întreprinderilor in
dustriale din județul Dolj au eco
nomisit de la începutul anului și 
pînă în prezent mai mult de 1 300 
tone metal. Cu cele mai bune re
zultate se prezintă oamenii muncii 
de la „Electroputere" și cei de la 
întreprinderile de utilaj greu, de 
tractoare și mașini agricole, de re
parații auto și metal-lemn Craiova, 
de transformatoare și motoare elec
trice Filiași, celule electrice prefa
bricate și de piese turnate Bă- 
ilești, unități în care acțiunile 
inițiate de consiliile oamenilor 
muncii pentru intensificarea pro
ceselor de modernizare a produc
ției și tehnologiilor și mai buna 
gospodărire a materialelor pe în
tregul flux de aprovizionare, depo
zitare și prelucrare au condus la în
deplinirea integrală a prevederilor 
din angajamentele asumate în în
trecerea socialistă pe întregul anin 
această sferă de activitate.

festate pînă acum și a construi o 
platformă trainică pentru obținerea 
unor rezultate superioare in etapa 
următoare, care să reflecte cît de 
puternic este izvorul de energie 
creatoare al autoconducerii munci
torești. capacitatea oamenilor mun
cii de a soluționa orice problemă, 
indiferent de ’ complexitatea ei.

în acest fel și numai în acest fel, 
adunările generale vor asigura apli
carea fermă in viață a principiilor 
autoconducerii, autogestiunli si auto
finanțării. în acest fel și numai în 
acest fel. ele vor asigura întărirea 
răspunderii personale și colective 
față de gospodărirea și dezvoltarea 
fiecărei unități, a proprietății socia
liste. într-un cuvînt, numai astfel 
se va putea asigura promovarea 
unei conduceri eficiente în toate 
sectoarele de activitate. Ceea ce re
prezintă însăși rațiunea de a fi a 
autoconducerii muncitorești ca sis
tem revoluționar de conducere po
litică și economică,

Răspunzind prin fapte de muncă 
mereu mai rodnice, printr-o acti
vitate economică cît mai efi
cientă orientărilor și îndemnuri
lor însuflețitoare ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretarul ge
neral al partidului, clasa munci
toare, toți oamenii muncii din tara 
noastră își vor confirma încă o dată 
calitatea de proprietari, producători 
și beneficiari prin imprimarea, in 
cadrul întrecerii socialiste desfășu
rate în cinstea zilei de 23 August, 
precum și a Conferinței Naționale 
a partidului, a unui nou ritm de 
muncă și de calitate, menit să asi
gure îndeplinirea planului în toate 
sectoarele, afirmarea economiei noas
tre oa o economie modernă, efi
cientă.

joacă" de cineva din sec
ție, am eliminat o opera
ție, productivitatea a cres
cut substanțial, calitatea 
execuției este asigurată în 
totalitate. Sau, dincoace, 
vedeți o portperie —ideea 
unui tehnician de organi
zare... Asemenea idei se 
nasc și se materializează 
lună de lună în întreprin
dere. Avem și un fond de 
premiere pe care nu-l dăm 
„de bătrînețe", la sfîrșitul 
anului, ci, de-a lungul în
tregului an, pentru astfel 
de idei. Și atunci fiecare 
„licitează" cu idei, iar cele 
mai bune trec rapid în te
zaurul uzinei.

— în „tezaurul albas
tru" !

— Exact.

Deschiderea Șantierului 
national al tineretului 

de la sistemul de îmbunătățiri 
funciare Ipotești I Sud, 

județul Olt
Marți, 4 august, a avut Ioc Adu

narea festivă de deschidere a ac
tivității Șantierului național al ti
neretului de la sistemul de îm
bunătățiri funciare Ipotești I Sud, 
județul Olt.

Au participat activiști de partid și 
de stat, cadre ale U.T.C., oameni ai 
muncii, foști și actuali brigadieri.

Obiectiv important destinat dez
voltării potențialului productiv al 
pămintului, asigurării obținerii unor 
producții agricole mari, sigure și 
stabile, acest nou șantier național 
al tineretului constituie răspunsul 
concret la sarcinile de mare răs
pundere încredințate tinerei gene
rații de partid, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a participa activ și nemijlocit 
la transformarea revoluționară a na
turii, la transpunerea în practică a 
Programului național de îmbunătă
țiri funciare, la realizarea obiective
lor noii revoluții agrare.

Tinerii brigadieri, mîndri. de a 
prelua, ca pe o nobilă și simbolică 
ștafetă, tradiția muncii pentru. țară, 
s-au angajat să realizeze, pină la 
sfîrșitul acestui an, un volum de' lu
crări ih valoare de peste 40 milioa
ne lei. să execute la cele mai înalte 
cote de calitate sarcinile încredin
țate.

Intr-o atmosferă entuziastă. însu
flețită, de puternică angajare revo
luționară, patriotică, participantii la 
festivitate au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 34-a ani

versări a Zilei insurecției naționale 
cubaneze, marți a avut loc în Ca
pitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, in cadrul căreia au fost înfă
țișate realizări ale poporului cuba
nez, sub conducerea Partidului Co
munist din Cuba, în opera de fău
rire a noii societăți. In continuare 
s-a vizionat un film documentar 
cubanez.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene.

A luat parte Juan Cardenas. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Cuba la București.

Cu aceeași ocazie, în sala 
I.R.R.C.S. a fost deschisă o expozi
ție filatelică cubaneză. (Agerpres)
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„ISTRIȚA ’87"
Zilele trecute, în organizarea Co

mitetului județean Buzău al V.T.C. 
si a consiliului comunal de educație 
politică și cultură socialistă Pie
troasele, a avut loc cea de-a VH-a 
ediție a tradiționalei manifestări 
cultural-artistice „Serbările Verii — 
Istrița ’87“. In fața celor peste 2 000 
de participanți au evoluat ansamblul 
folcloric al C.C. al U.T.C., forma
țiile Casei de cultură a științei și 
tehnicii pentru tineret Buzău, pre
cum și cele de la întreprinderea 
de utilaj metalurgic, întreprinderea 
de producție industrială pentru 
construcții căi ferate, Întreprinde
rea de utilaj tehnologic și Direcția 
județeană comercială. (C. Stelian).

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins Intre 5 august, 
ora 21 — 8 august, ora 21. In țară : 
Vremea va fi în general instabilă în 
vestul, centrul și nordul țării, unde ce
rul va prezenta tnnorări mal accen
tuate, și predominant frumoasă In rest, 
cu cer variabil. Vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de aversă, 
însoțite izolat și de descărcări electri
ce in vestul, centrul și nordul țării șl 
zolate în rest. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat cu intensificări la 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse, în general. Intre 10 și 20 de 
grade, iar maximele între 23 șl 27 de 
grade în nordul țării și între 26 și 35 de 
grade în rest, izolat mai ridicate în 
sud-est. La București : Vremea va fi 
predominant frumoasă, cu cerul varia
bil. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 18 șl 20 de grade, iar 
cele maxime Intre 32 și 34 de grade.

CARNET CULTURAL

IALOMIȚA. - Ediția a XX-a a 
concursului interjudețean de mu
zică ușoară pentru amatori, dotat 
cu trofeul Amara, in organi
zarea Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă Ialo
mița și Uniunea compozitorilor 
și muzicologilor din România, a 
reunit in acest an 53 de con- 
curenți din mai multe județe ale 
țării. Trofeul a fost cîștigat de in
terpreta Marilena Dobre, din ju
dețul Buzău, iar premiul I a fost 
atribuit Iolandei Bucu din jude
țul Iași. Au fost acordate, de ase
menea, și alte premii. (Mihai Vi- 
șoiu).

VASLUI. In organizarea comite
tului județean de cultură șl edu
cație socialistă și a Muzeului oră
șenesc Huși, in comuna Bunești- 
Averești a avut loc cea de a 10-a 
ediție a simpozionului anual cu 
tema „Cetăți geto-dacice din Mol
dova". Comunicările prezentate de

iDIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI)

Metamorfoze în „Valea trandafirilor"
La revărsatul zorilor. Valea 

trandafirilor este trezită din liniș
tea nopții de pași grăbiți. Din So
pot și Klissura. din Karlovo și Ka- 
lofer, ce se înșiră de-a lungul șo
selei, din zeci de alte așezări în
văluite în verdeață, locuitorii, băr
bați și femei, tineri și vîrstnici, 
purtînd ușoare coșuri de nuiele se 
îndreaptă spre plantații. Lumina 
încă abia perceptibilă începe să 
profileze vîrfurile Munților Bal
cani și Sredna-Gora, care înconjoa
ră vestita vale, iar culegătorii de 
trandafiri știu că acesta este mo
mentul cel mai prielnic pentru a 
începe culesul. O dată cu primele 
raze ale soarelui, se deschid bobo
cii de trandafir, iar mărgelele de 
rouă, sclipind ca briliantele pe pe
tale. se evaporă rapid, imbibînd cu 
parfum împrejurimile. Tocmai a- 
ceastă risipă de parfum se grăbesc 
s-o împiedice culegătorii, pentru 
că, pierzîndu-și din aroma atit’de 
prețioasă, trandafirul se transfor
mă într-o simplă floare decorati
vă. Răbdarea culegătorilor este 
proverbială. Un singur gram de 
ulei de trandafir se obține din 
două-trei mii de petale. Dar există 
rare creații ale naturii mai valo
roase decît acest ulei : un kilogram 
de produs finit din Valea tranda
firilor valorează cît un kilogram 
de aur. El intră ca o componentă 
obligatorie in parfumurile cele mai 
scumpe din Europa. Iar Bulgaria, 
produce 70 la sută din uleiul de 
trandafir comercializat pe piața in
ternațională.

în valea ferită de vinturi și' in
fluențată de clima mediteraneană, 
primele plantații și rafinării au a- 
părut încă cu două veacuri în 
urmă, pentru ca în a doua jumătate 
a secolului trecut să înceapă produ
cerea uleiului de trandafir pe sca
ră industrială. In anii socialismu
lui. această îndeletnicire s-a ex
tins și s-a perfecționat. Acum.. de 
problemele „aurului înmiresmat" 
se ocupă un institut special de cer
cetări cu sediul la Kazanlik, „capi
tală" Văii trandafirilor și centrul 
de extracție a prețiosului ulei. 
Creației institutului i se datoresc 
peste 250 de noi varietăți de tran
dafiri oleaginoși, precum și meto- 
de'moderne de extracție ce se apli
că la Combinatul „Trandafirul bul
gar" din oraș.

Trandafirii oleaginoși sînt o sur
să importantă de venituri valutare 
pentru țară. Totuși, culturile res
pective devin tot mai mult un ac
cesoriu pitoresc al agriculturii bul
gare. Producția de ulei aromat a 
crescut, dar reducerea ponderii lui , 
în ansamblul producției agricole e- 
videntiază dezvoltarea puternică a 
acesteia, în ansamblu. Chiar în 
județul Stara-Zagora, unde se află 
Valea trandafirilor, sectorul cel 
mai reprezentativ al agriculturii 
este acum cultura cerealelor. Hol
dele se întin# cît vezi cu ochii, 
transformind această parte a Tra- 
ciei superioare intr-unui din grina- 
rele țării. Mai spre sud, livezile al
ternează cu culturile de bumbac și 
întinse grădini de legume. Nici in 
această zonă, că de altfel în ori
care altă parte a Bulgariei, nu mai 
poți descoperi nici urme ale peti
celor de pămînt de altădată (îna
inte de cooperativizare existau în 
țară peste un milion de mici ogoa
re), așa cum în mecanizatorii zile
lor noastre nu poți recunoaște pe 
fiii Si nepoții țăranului sărac de 
odihioară, girbovit asupra plugului 
de lemn. Tractoare puternice, o 
mare varietate de mașini agricole, 
chimizarea, schimbind înfățișarea 
cîmpiilor, au ridicat puternic ran
damentul pămintului. Ni se rela

FOTBAL: Turneul internațional dotat cu „Cupa Steaua"
In fața unui numeros public, ieri 

după-amiază a început pe stadionul 
din bulevardul Ghencea turneul in
ternational de fotbal „Cupa Steaua", 
în organizarea binecunoscutului și 
apreciatului club sportiv bucureș- 
tean. Turneul se bucură de prezența 
unor reputate echipe europene, pre
cum F.C. Bruges (locul 3 în campio
natul belgian, după Anderlecht și 
F.C. Malines), Den Bosch (locul 3 în 
campionatul Olandei), Vorwărts 
Frankfurt pe Oder (locui 5 și lau
reată cu premiul fair-play în cam
pionatul R.D, Germane) și, bineîn
țeles, Steaua București, campioana 
țării noastre ți deținătoarea „Cupei 
României", marea performeră a edi
ției 1985/86 a „Cupei campionilor eu
ropeni", deținătoare a „Supercupei 
Europei".

In meciul vedetă. Steaua București 
a întrecut cu scorul de 6—1 (4—0) 
formația olandeză F. C. Den Bosch. 
Au marcat Belodedici (2), Lăcătuș, 
Pițurcă. Iovan. Hagj (din lovitură de 
la llm). respectiv Kruzen.
- în deschidere, echipa Vorwărts 
Frankfurt pe Oder (R.D.G.) a învins 

cercetători, muzeografi și activiști 
culturali din Vaslui, Birlad și Huși 
s-au axat pe noile descoperiri ar
heologice din cetatea dacică de la 
Bănești, relevînd rolul deosebit al 
acesteia in puternicul sistem de ce
tăți geto-dacice din perioada pre
mergătoare lui Burebista și, apoi, 
in etnogeneza românească și con
tinuitatea neîntreruptă a poporului 
nostru pe aceste meleaguri.' (Petru 
Necula).

COVASNA. Sub egida Festivalu
lui național „Cintarea României", 
s-a desfășurat cea de-a XlX-a edi
ție a Nedeei mocănești din Co- 
vasna, sărbătoare a cintecului, 
dansului, portului și obiceiurilor 
populare. Avantajată de minuna
tul cadru natural din Valea Zine- 
lor, prestigioasa manifestare s-a 
bucurat de aprecierile unanime ale 
locuitorilor, precum și ale miilor de 
turiști veniți in orașul-ștațiune 
pentru tratament ți odihnă. (Con
stantin Timaru). 

tează că un lucrător din agricul
tură produce în prezent de șapte 
ori mai mult decît înainte de coo
perativizare.

Departe de a se opri însă la ce au 
realizat, gazdele ne înfățișează un 
nou program de dezvoltare in con
tinuare a agriculturii. Este irigată 
un sfert din suprafața agricolă, 
ceea ce a permis să se obțină la 
toate culturile recolte mari, chiar 
în anii grei din punct de vedere 
climatic. Totuși, după cum spunea 
Ivan Iliev, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și președinte 
al Comisiei de Stat a Planificării, 
în condițiile secetei puternice de 
anul trecut recolta de cereale și 
de alte produse a fost sub nivelul 
scontat, fiind necesar să se recurgă 
la unele importuri pentru asigura
rea necesităților alimentare. „Ex
tindem irigațiile și contăm tot mai 
mult pe introducerea realizărilor 
științei pentru ca în actualul cinci
nal să se asigure creșterea cu 
20—23 la sută a producției agricole 
— ne spune la rîndul său Alexândr 
Trifonov, prim-vicepreședinte al

Însemnări
din R.P. Bulgaria 

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

rectorul general adjunct. Tocmai 
de aceea s-a creat la noi un centru 
de calcul electronic care urmărește 
întreaga activitate ce se desfășoa
ră pe teritoriul complexului agro
industrial".

Centrul de calcul funcționează 
într-o încăpere alături de conduce
rea întreprinderii. Cu ajutorul apa
ratelor- electronice, s-a realizat 
normarea pentru fiecare lucrător 
și se urmărește îndeplinirea sarci
nilor la fiecare loc de muncă. Le
gat de toate unitățile de producție 
— ele însele dotate cu microcalcu
latoare — centrul de calcul obține 
la comandă datele de care este ne
voie pentru a se cunoaște ritmul 
lucrărilor, cheltuielile materiale și 
de muncă, eficienta tehnologiilor 
folosite și alți indicatori, ceea ce 
permite alegerea diverselor varian
te, intervenția operativă, ridicarea 
eficienței întregii activități.

Incepînd de anul trecut, sistemul 
de conducere electronică a agri
culturii se introduce în întreaga 
țară. Proiectele tehnice în acest 
sens au fost elaborate de comple
xul agroindustrial „Gheorghi Di
mitrov", care îndeplinește acum și 
funcția de îndrumător al acestui 
amplu proces, menit să ridice efi
cienta activității în agricultura 
Bulgariei.

Introducerea științei are loc pe 
mai multe „fronturi". Pe scară lar
gă este produs computerul „Agro- 
expert", folosit de către agronomi. 
Analizînd întrebările ce-i sînt puse, 
aparatul prezintă simptoamele ma
ladiei plantei, varianta optimă de 
„tratament", ținind seama de con
dițiile locale, inclusiv de cele me
teorologice din momentul respec
tiv. Memoria computerului înma
gazinează și informații despre ex
periența acumulată de către spe
cialiști de frunte în combaterea 
dăunătorilor. Multe speranțe sint 
legate de introducerea biotehnolo- 
giilor. In scopul aplicării unei po
litici unitare în acest domeniu, a 
fost creat un comitet național pen
tru biotehnologie, care a elaborat 
un program special de cercetări pe 
perioada actualului cincinal. Se 
extind și se modernizează capacită
țile pentru realizarea de produse 
biotehnologice. Int.r-o serie de la
boratoare specializate s-au creat 
de acum mai multe preparate de 
acest fel folosite în zootehnie. în 
alte laboratoare, se lărgește gama 
preparatelor pentru protecția plan
telor și controlul regimului de creș
tere al acestora. Rezultate poziti
ve au fost obținute în înlocuirea 
unor pesticide chimice prin mij
loace de protecție biologice, care 
sint, totodată, cu mult mai ieftine. 
Preparate bacteriene sînt utilizate 
și ca înlocuitori ai îngrășămintelor 
chimice, permitînd ridicarea cu 
circa o treime a producției la o 
serie de culturi agricole de bază.

•* *-  Care este astăzi trăsătura ca
racteristică a preocupărilor in agri
cultura bulgară ?

Comitetului de Stat pentru Cerce
tări și Tehnologii. Principalele pîr- 
ghii de care ne folosim pentru spo
rirea producției de cereale, legu
me, fructe, ca și în domeniul zoo
tehniei sînt selecția și ingineria 
genetică. Cercetările în acest do
meniu se extind, crește numărul 
specialiștilor, se reduce intervalul 
de timp consacrat cercetării de la
borator Dină la aplicarea în pro
ducție. Programul nostru de unire 
a științei cu agricultura cuprinde, 
de asemenea, electronizarea acestei 
ramuri, ceea ce ne va permite să 
cunoaștem mai bine specificul fie
cărei microzone, să aplicăm cele 
mai adecvate tehnologii în condiții 
pedoclimatice concrete, va duce la 
folosirea mai completă a forței de 
muncă".

Baza de pornire pentru electro- 
nizare o constituie complexul agro
industrial „Gheorghi Dimitrov" din 
județul Plovdiv, unde s-a acumu
lat in ultimii ani o anumită expe
riență în acest sens. Directorul ge
neral adjunct al complexului ne 
informează că această mare uni
tate, specializată în cultivarea le
gumelor șl fructelor, precum și a 
conservelor din aceste produse, 
funcționează după principiul inte- , 
grării verticale, cuprinzind, într-o 
îmbinare organică, agricultura, ști
ința. industria prelucrătoare si co
mercializarea. „Nu ne mai putem 
plînge de nimeni pentru greutăți și 
insuccese'— ne spune interlocuto
rul. Totul depinde de cum lucrăm 
noi înșine". Alături de cele 30 000 
de hectare de care dispune, com
plexul include trei institute de cer
cetări, în cadrul cărora își desfă
șoară activitatea 1 300 de specia
liști. întreprinderea se compune 
din 27 de Subdiviziuni distincte, în 
funcție de profilul producției, care 
pot fi considerate ele însele ca sis
teme autonome. „Distanțele care 
separă brigăzile, fermele, între
prinderile de industrializare ' și in
stitutele de cercetări, precum și di
versitatea datelor de care este ne
voie pentru a se realiza o condu
cere eficientă complică activitatea 
de informare, analiză si decizie. în 
așa fel îneît, fără mijloacele elec
tronice, .cu greu am putea să fa
cem față sarcinilor — ne spune di

cu scorul de 2—0 (2—0) formația bel
giană F.C. Bruges.

Turneul dotat cu „Cupa Steaua" 
continuă astăzi pe același stadion, 
cu începere de Ia ora 16.30. In pri
mul joc se întilnesc învinsele de 
ieri, iar apoi va avea loc meciul 
decisiv al turneului, intre învingă
toarele de ieri.

® Disputat pe stadionul „Giulești" 
din Capitală, meciul international 
amical de fotbal dintre echipele 
Rapid București și Arsenal Cairo s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) in 
favoarea rapidiștilor. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de Coman, în 
minutul 89.

★
ȘAH. • In rundă a 2-a a turneu

lui interzonal de șah de la Zagreb, 
Emhorn a cîștigat la Baragar, Griin- 
feld a pierdut la Pinter, in timp ce 
partidele Korcinoi—Nickl, Hulak— 
Polugaevski, Seirawan—Nikolici, Bar- 
lov—Inkiov, Nougeiras—Elvest s-au 
încheiat remiză. In clasament con
duce Elvest (U.R.S.S.) cu 1,5 puncte.
• După 13 runde și disputarea par
tidelor întrerupte, in turneul inter
zonal feminin de șah de la Tuzla, se 
menține lideră marea maestră sovie
tică Nana Ioseliani (cu 10,5 puncte), 
urmată de Brusztman și Semenova 
(cu cite 9.5 puncte).

CICLISM. Cu prilejul unui con
curs desfășurat pe velodromul olim
pic din Moscova, sovieticul Nikolai 
Kovș a stabilit un nou record mon
dial în proba de 200 m lansat : 
10’’ 123/1 000.

HOCHEI. La viitoarea ediție a 
„Cupei campionilor europeni" la 
hochei pe gheață, echipa Steaua 
București va juca in grupa C, alături 
de formațiile H.C. Mont Blanc (Fran
ța), Tappara Tampere (Finlanda) șl 
Podhale Nowy Tang (Polonia. La 
competiție participă 16 echipe. Pri
mele meciuri vor avea loc la sfîrși
tul lunii noiembrie.

BASCHET. în campionatul mon
dial de baschet pentru juniori, com
petiție ce se desfășoară în aceste 
zile în orașul italian Bormio, selec
ționata Iugoslaviei a învins cu sco
rul de 139—100 (62—40) echipa Porto 
Rico. în urma acestui succes, tinerii 
baschetbaliști iugoslavi s-au calificat 
pentru semifinalele turneului.

TENIS • în primul tur al con
cursului internațional de tenis de la 
Kitzbuehel, jucătorul român Florin 
Segărceanu l-a întrecut cu 6—4, 7—6 
pe suedezul Ulf Stenlund. Alte re
zultate : Emilio Sanchez (Spania) — 
Roberto Arguello (Argentina) 6—1, 
6—3 ; Francesco Cancelotti (Italia) 
— Jordi Bardou (Spania) 6—3, 6—1 ;

Am pus această întrebare în mal 
multe zone ale tării. Au răspuns 
cooperatori și mecanizatori, acti
viști ai unor' organe locale și cen
trale de partid și de stat, oameni 
de știință. '..Unirea agriculturii cu 
știința și industria într-un orga
nism unitar" — așa ar putea fi sin
tetizate aceste răspunsuri. Este o 
activitate ce antrenează zeci, sute 
de mii de oameni de la sate si de 
la orașe. Și care confirmă faptul 
că, devenind tot mai mult o formă 
a muncii industriale, agricultura 
bulgară pășește într-o etapă supe
rioară de dezvoltare intensivă.

AI. CAMPEANU

Pirtle artificială de schi 
la Poiana Brașov

Acum, în această vară toridă, în 
frumoasa stațiune Poiana Brașov a 
fost dată în folosință o pîrtle arti
ficială de schi. Acest fapt are o sem
nificație aparte : Poiana Brașov va 
avea în viitor un sezon de schi per
manent, ceea ce va pune și mai mult 
în valoare potențialul său turistic. 
Elementele componente ale pîrtiel și 
zăpada artificială au fost realizate 
în cadrul întreprinderii „Prodcom- 
plex" din Tîrgu Mureș. (Nicolae 
Mocanu).

★
Tomas Smid (Cehoslovacia) — Victor 
Pecci (Paraguay) 7—6, 6—1 ; Diego 
Perez (Uruguay) — Eric Jeien 
(R.F.G.) 6—4, 6—4. • Competiția in
ternațională pentru echipe feminine 
„Cupa Federației" s-a încheiat la 
Vancouver (Canada) cu succesul se
lecționatei R.F. Germania, care cu
cerește pentru prima oară trofeul. 
In finală, jucătoarele vest-germane 
au întrecut cu 2—1 formația S.U.A. 
Rezultate tehnice: Pam Shriver- 
Claudia Kohde 6—0, 7—6 ; Steffi 
Graf—Chris Evert 6—2, 6—1 ; Graf, 
Kohde—Shriver, Evert 1—6, 7—5, 
6—4. • Turneul internațional de te
nis de la Washington, contînd pen
tru „Marele Premiu", a fost cîștigat 
de cehoslovacul Ivan Lendl, care l-a 
învins în finală cu 6—1, 6—0 pe ame
ricanul Brad Gilbert. In semifi
nale, Gilbert l-a eliminat cu 3—6, 
6—3, 6—0 pe campionul vest-german 
Boris Becker, iar Lendl a dispus cu 
6—4, 7—6 de Jimmy Connors 
(S.U.A).

NATATIE. In concursul de natație 
din cadrul Jocurilor sportive africa
ne de la Nairobi, înotătorul egip
tean Ghanem Ahmed a cîștigat proba 
de 100 m fluture cu . timpul de 
58”96/100, iar tunisianul Samir 
Bouchlaghem s-a situat pe primul 
loc la 400 m mixt, în 4’ 54” 61/100. 
Proba feminină de 200 m liber a re
venit sportivei Sanda Gharabi (Tu
nisia) cu 2TO”40/100. iar in cea de 
200 m bras, a terminat învingătoare 
compatrioata sa, Fatem Ghattas — 
2’56”02/100.

ATLETISM. în cadrul campiona
telor masculine de atletism ale An
gliei, desfășurate la Londra, proba 
de 200 m a revenit sprinterului Re
gis, cu timpul de 20”25/100, iar cea 
de aruncare a suliței lui Hill, cu 
81,68 m. Alte rezultate : 400 m : Red
mond — 45’17/100 ; 800 m : Elliot — 
l’48”71/100 ; săritura în înălțime t 
Parsons — 2,24 m .



Comunicatul final al sesiunii 
U.N.C.T.A.D. de la Geneva

ORIENTUL MIJLOCIUAMERICA CENTRALĂ

In sprijinul demersurilor 
„Grupului de la Contadora“

WASHINGTON 4 (Agerpres) — 
Secretarul general al Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.), Joao 
Baena Soares, și-a exprimat speran
ța în succesul viitoarei reuniuni la 
nivel înalt, a statelor din America 
Centrală, ce urmează să aibă loc in 
această săptămînă, la Ciudad de 
Guatemala. Intr-un interviu acordat 
unei rețele de televiziune din S.U.A. 
— citat de agenția EFE — el a 
subliniat că această ocazie nu tre
buie pierdută, reuniunea puțind să 
contribuie la reducerea încordării în 
regiune. El a subliniat că O.S.A. s-a 
pronunțat pentru soluționarea pe 
cale pașnică a situației din zonă și 
a susținut eforturile Grupului de la 
Contadora îndreptate în această 
direcție.

ROMA 4 (Agerpres) — Intr-un in
terviu acordat ^ziarului italian 
„L’Unita", președintele Republicii 
Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, 
a apreciat că, prin acțiunile lor, Sta
tele Unite încearcă să împiedice pro
cesul de reglementare pe cale paș
nică a situației din America Cen
trală — transmite agenția T.A.S.S.
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tențelor R.F. Germania de a men- J
ține rachetele „Pershing 1-A" — a )

II. Scheer, care a cerut 4 
l vest-german să nu iro- * 

procesul

Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor
P.S.D. se pronunță penîra neadmiterea rachetelor 

„Pershing 1-&" pe teritoriul R.F.G.
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4 BONN. — Partidul Social-Demo- 
' crat din R.F. Germania se pronunță 
l cu fermitate pentru eliminarea tu- 
,'turor rachetelor . cu rază medie de 
ț gcțiune ale U.R.S.S. și S.U.A. — a 
ț declarat Hermann Scheer, expert al 
' fracțiunii P.S.D. din Bundestag, 
ț transmite agenția A.D.N, înfăptui-★

Uniunea 
_j na- 

4 ziști și Uniun-a. antifasciștilor din
' R.F.G. au adresat o scrisoare des-

i cancelarului vest-german
la ,

J Prezidiul organizației Un 
) persoanelor persecutate de

ț chisă
i-Helmut Kohl. Guvernul de 
1 Bonn — se arată în document 
i trebuie să renunțe la cererea
I de a nu fi incluse în procesul ue 
) reducere a arsenalelor nucleare de

$
J TOKIO. — La Tokio s-a încheiat 
ț Conferința internațională pentru 

interzicerea armelor nucleare. Parti- 
eîpanții la reuniune — primă din se
ria de manifestări organizate în Ja
ponia pentru comemorarea victime
lor bombardamentelor atomice asu
pra orașelor Hiroshima și Na
gasaki - au adoptat textul unei 
declarații în care se subliniază ne
cesitatea urgentă a încetării cursei 
înarmărilor și a distrugerii tuturor 
arsenalelor nucleare ce reprezintă 
cel mai mare .pericol pentru întrea
ga civilizație umană. Totodată, in 
document se cere trecerea neîntîr- 

i ziatâ la dezarmare, cu prioritate in 
' domeniul nuclear, prin adoptarea 
y unor prime măsuri, cum ar fi elimi- 
i narea rachetelor cu rază medie de 
J acțiune și a celor operativ-tactice 
ț din Europa, interzicerea totală a

te-

I

ț 
I 
I
k.....................
4 desfășoară la Tokio, parttcipante- 
’ le discută problemele referitoare 
1 la menținerea păcii și eliminarea 

pericolului nuclear. 
au nevoie de pace.

sa 
de

rea „dublei opțiuni zero globale" 
trebuie să eșueze din cauza insis-

nu

declarat 1
guvernului vest-german să nu iro
sească actualele șanse in 
dezarmării.

★
pe continentul nostru 
nucleare „Pershing 1-A“ 
dovadă de o mare responsabilitate 
pentru menținerea păcii. El nu tre
buie să creeze bariere în calea rea
lizării unui acord privind „dubla 
opțiune zero" cu privire la rachete
le nucleare cu rază medie de ac
țiune și a rachetelor operativ- 
tactice.

rachetele 
și să dea

Conferința internațională 
pentru interzicerea armelor nucleare
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GENEVA 4 (Agerpres). — In co
municatul final dat nublicitătii la 
încheierea celei de-a VII-a sesiuni 
a Conferinței ' Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.). se arată. între alte
le. că dialogul politic dintre debitori 
si creditori reprezintă factorul prin
cipal ce poate contribui la soluțio
narea' problemei datoriei extefrie — 
cea mai serioasă, problemă care con
fruntă economia mondială actuală. 
Procedînd la o evaluare a evoluției 
economiei mondiale în anii ’80. do
cumentul relevă — potrivit agenției 
China Nouă — ritmul lent al creș
terii economice al cererii si produc
ției. dificultățile întimpinate de nu
meroase țări în procesul ajustărilor 
structurale, creșterea continuă a da
toriilor si a ratei dobinzilor. accen
tuarea protecționismului. Majorita
tea statelor sînt confruntate cu di
ficultăți in sectorul serviciului dato
riei. care îngreunează condițiile de 
obținere a noi credite.

Agenția Prensa Latina scoate în 
evidentă, intre elementele pozitive

de reținut, unele aspecte legate de 
promovarea dezvoltării, angajamen
te ale. principalelor state occidenta
le industrializate de a-și coordona 
politicile, dorința țărilor socialiste de 
a participa la soluționarea probleme
lor globale si la eliminarea subdez
voltării.

Secretarul general, al U.N.C.T.A.D., 
Kenneth Dadzie. a apreciat pozitiv 
recenta sesiune a organizației. To
tuși. el a ținut să sublinieze că. 
privită prin prisma Declarației de la 
Havana a ..Grupului celor 77", 
U.N.C.T.A.D.—VII nu s-a situat la 
nivelul așteptărilor țărilor in curs 
de dezvoltare. K. Dadzie a informat 
că s-a căzut de acord asupra unui 
program de lucru, pe baza căruia 
U.N.C.T.A.D. ar putea revizui actua
lul sistem comercial internațional si 
că s-a ajuns la o serie de înțelegeri 
în privința căilor de sprijinire a ță
rilor celor mai puțin dezvoltate, ur- 
mînd ca. în .1990. să fie organizată o 
conferință care să analizeze situația 
în acest domeniu, transmite agenția 
EFE.

Fermă condamnare a regimului rasist de la Pretoria
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experiențelor cu arme nucleare și ț 
a utilizării acestora. Declarația se 
pronunță, de asemenea, pentru des
ființarea bazelor militare de pe te
ritorii străine, crearea de zone 
lipsite de arme nucleare.
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Coloanele Marșului Pâcii au 
truns marți pe străzile orașului 
roshima, care in urmă cu 42 de ani 
a suferit primul bombardament a- 
tomic. La marș participă mii de 
japonezi, de diferite vîrște și pro
fesii, veniți din toate colțurile ță- . 
rii pentru a comemora victimele ț 
bombardamentului atomic din au- . 
gust 1945. Ei au trecut prin toate ' 
prefecturile Japoniei și au parcurs ț 
peste 10 000 de kilometri, adresînd 
populației chemarea de a partici
pa activ la lupta pentru pace și 
dezarmare.

TEHERAN 4 (Agerpres). — Un 
amplu schimb de păreri asupra rela
țiilor sovieto-iraniene și a perspec
tivelor de dezvoltare a acestora, a 
colaborării economice dintre U.R.S.S. 
și Iran a avut loc la Teheran. Au 
fost analizate, totodată, aspecte le
gate de conflictul iraniano-irakian, 
în lumina recentei rezoluții a Con
siliului de Securitate al O.N.U. in 
această problemă, precum și situația 
din zona Golfului, transmite T-A.S.S.

Convorbirile au avut loc cu pri
lejul primirii de către președintele 
Republicii Islamice Iran, Seed Aii 
Khamenei, și de alte inalte oficia
lități iraniene a lui Iuli Voronțov, 
prim-adjunct. al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S. în cadrul 
convorbirilor de la Teheran, subli
niază agenția T.A.S.S.. ă fost reliefat 
interesul reciproc în continuarea și 
adîncirea contactelor politice dmtre 
cele două țări.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — Ple
nara C.C. al P.C. din Israel, care a 
avut loc recent, a adoptat o rezolu
ție care subliniază necesitatea regle
mentării cît mai curînd posibil a 
conflictului din Orientul Mijlociu 
pe cale-a convocării unei conferințe 
internaționale sub egida O.N.U. si cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a Israelului și Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
precum și a membrilor permanenți 
ai Consiliului de Securitate. Rezolu

ția se pronunță împotriva anexării 
de către Israel de teritorii arabe și 
condamnă politica de persecutare a 
populației palestiniene din teritoriile 
arabe ocupate.

BEIRUT 4 (Agerpres). — Ambar
cațiuni militare israeliene care pa
trulau in largul coastelor libaneze au 
deschis focul asupra portului Saida 
din sudul Libanului.

Pe de altă parte, o unitate mili
tară isrăeliană, întărită cu 10 trans
portoare blindate și trei elicoptere 
de luptă, a cercetat zona sud-liba- 
neză Akrub. Membrii unității au des
chis focul asupra satelor Ktar-Shuba 
Habbariyeh și Shebaa. în același 
timp, elemente ale așa-zisei Armate 
a Sudului Libanului, creată și finan
țată de Israel, au atacat localitățile 
Ibl-Saqi, Mimas și Ain-Fajour, pro
vocând victime în rindul populației 
civile.

BEIRUT 4 (Agerpres). — Doi mi
litari norvegieni din cadrul Forței 
interimare a O.N.U. din Liban 
(U.N.I.F.I.L.) au fost răniți de for
țele israeliene de ocupație in așa- 
zisa zonă de securitate din sudul 
Libanului, informează agențiile de 
preșă. Se precizează că cei doi mili
tari au fost răniți cind proiectile 
trase de un tanc israelian au explo
dat lingă un transportor de trupe 
norvegian aflat in misiune.

LONDRA 4 (Agerpres). — La Lon
dra s-au încheiat lucrările Conferin
ței internaționale de solidaritate a 
studenților cu lupta tineretului stu
dios din Republica Sud-Africană îm
potriva politicii de apartheid și dis
criminare rasială practicată de regi
mul rasist de la Pretoria. Partici- 
panții la conferință — desfășurată 
sub auspiciile Comitetului special al 
O.N.U. împotriva apartheidului — au 
chemat toate , forțele democratice 
să-și unească eforturile în lupta îm
potriva regimului de la Pretoria.

LUSAKA 4 (Agerpres). ■ — Co
municatul comun publicat la Lusa
ka, la încheierea vizitei oficiale în
treprinse în Zambia de președintele 
Tanzaniei. Aii Hassan Mwinyi. și a 
convorbirilor cu președintele David 
Kenneth Kaunda menționează că cel 
doi șefi de stat condamnă cu\ fermi
tate actele .de agresiun.e si politica 
de destabilizare practicată de regi
mul rasist sud-african față de țările 
vecine. Totodată, cele două țări își 
reafirmă sprijinul față de lupta 
populației majoritare din Republi
ca Sud-Africană pentru abolirea

apartheidului si cea a poporului na- 
mibian pentru eliberare și indepen
dență.

Președinții Zambiei și Tanzaniei 
subliniază necesitatea impunerii de 
urgență a unor sancțiuni cuprin
zătoare si obligatorii împotriva re
gimului minoritar sud-african. pen
tru a-1 determina să renunțe la po
litica sa represivă și discrimina
torie.

PRETORIA 4 (Agerpres) — Uniu
nea Națională a Minerilor sud-afri- 
cani (N.U.M.) a lansat un apel la 
grevă generală pentru 9 august. 
Secretarul general ai sindicatului, 
Cyril Ramphosa, a relevat că la 
această masivă acțiune grevistă se 
așteaptă să participe peste 200 000 
mineri, ea fiind cea mai importantă 
grevă din istoria industriei extrac
tive sud-africane. La această acțiune 
vor participa minerii din peste ju
mătate din minele de aur ale țării și 
din 18 mine de cărbune. Greviștii cer 
îmbunătățirea condițiilor lor de via
ță și de muncă și abrogarea legisla
ției rasiste, relevă agenția EFE.

GENTULE DE PRESA 
jie scurt

merțului, Hassan Aii, au fost eli
berați din funcțiile lor. Cei doi ur- I 
mează să-și consacre activitatea 
sarcinilor ce le revin în cadrul | 
Conducerii 
Baas Arab 
Consiliului 
voluției.

să-și consacre 
ce le revin 
regionale a Partidului 
Socialist din Irak 
Comandamentului

și al
Re- I

ÎN PAKISTAN..VIZITA Pre
ședintele Pakistanului, Mohammad 
Zia-ul Haq, l-a primit pe Michael 
Armacost, adjunct al secretarului 
de stat al S.U.A.. aflat într-o vi
zită oficială la Islamabad. în 
cursul convorbirii — relatează a- 
genția KUNA, citind surse oficiale 
din Islamabad — au fost exami
nate aspecte ale relațiilor bilate
rale și o serie de probleme ale 
actualității internaționale.

CUBA ȘI ANGOLA și-au re
afirmat voința de a acționa in co
mun pentru găsirea unei soluții la 
problemele din Africa’ australă, ți- 
nînd segma de interesele legitime 
ale tuturor părților implicate — se 
arată în comunicatul comun adop
tat la Havana la încheierea vizitei 
oficiale a președintelui R. P. An
gola, Eduardo dos Santos, și a con
vorbirilor avute cu Fidel Castro, 
președintele Consiliului de. Stat și 
al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, transmite agenția 
Prensa Latina. în scopul garantă
rii integrității teritoriale și a suve-’ 
ranității naționale a Angolei. păr
țile aii arătat că soluția’politică în 
problema conflictelor regionale 
este o exigență a perioadei con
temporane. Fidel Castro Ruz și 
Eduardo dos Santos și-au expri
mat sprijinul față de lupta poporu
lui din Africa de Sud, de lunta 
SWAPO pentru independența Na
mibiei. precum și solidaritatea 
țările din „prima , linie".

ȘOMAJ. în primul semestru 
acestui an. în Japonia au fost
registrați 1.76 milioane de șomeri, 
ceea ce reprezintă 3,1 la sută din 
totalul populației apte de muncă, 
se arată intr-un raport oficial dat 
publicității la Tokio. Se apreciază 
că este cea mai mare rată a șoma
jului din Japonia 
de ani.

CONVORBIRI SOVIETO-MO- 
ZAMBlCANE. Marți, la Moscova 
au avut loc convorbiri între Mi
hail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Joaquim Chis- 
sano. președintele Partidului 
FRELIMO, președintele R. P. Mo- 
zambic. După cum transmite agen
ția T.A.S.S.. în cadrul 
rilor au fost, abordate 
ale colaborării bilaterale 
rite domenii, precum și probleme 
legate de situația actuală din 
Mozambic. în contextul stării con- 
flictuale din sudul Africii.

I
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aspecte 
în dife-

„Săptămînă de acțiuni pentru dezarmare"
Ample acțiuni împotriva armelor 

nucleare se vor desfășura in luna 
octombrie in țări de pe toate con
tinentele, in cadrul „Săptămânii de 
acțiuni pentru dezarmare".

Acțiunile partizanilor păcii îm
potriva armelor. nucleare vor înce
pe la 24 octombrie la Hiroshima și' 
Nagasaki, orașele japoneze victime 
ale bombardamentelor atomice a- 
mericane din august 1945. în con-

tinuare, vor fi organizate manifes
tații pentru pace, pentru distruge
rea armelor nucleare în toate col
țurile planetei. Lanțul de manifes
tații antiatomice se va extinde în 
numeroase țări ale globului, de- 
monstrind hotărirea neclintită a 
militanților pentru pace de a eli
mina, printr-un efort comun, ame
nințarea declanșării unui război 
termonuclear.

„Pacea — principala condiție 
pentru continuarea vieții pe Pămînt!"

în cadrul celui de-al 33-lea Con
gres al mamelor japoneze, care se

Manevre ale U.S.A, pentru prelungirea 
ocupării ilegale a Namibiei

VICTIME ALE REPRESIUNII. 
Autoritățile haitiene au încercat 
să înăbușe prin. represiuni demon
strațiile la care participanții cereau 
demisia actualului Consiliu Națio
nal de Guvernămint și înlocuirea 
lui cu un guvern provizoriu de 
largă reprezentare a forțelor demo
cratice populare, menit să pregă
tească alegeri generale. Mai multe 
personalități politice democratice 
din țară, transmite agenția Prensa 
Latina, printre care Louis Eugene 
Athis, liderul Mișcării Democratice 
pentru Eliberare din Haiti, și alți 
membri ai conducerii acestei orga
nizații au căzut victime ale re
presiunii.

IDECLARAȚIE. Secretarul gene
ral al O.N.U., Javier PerBz de 

■ Cuellar, și-a exprimat profunda 
compasiune în legătură cu pierde
rile tragice de vieți omenești de 
la Mecca. într-o declarație, făcută 
la sediul din New York al Națiu
nilor Unite, el a lansat un apel 
tuturor părților implicate „să dea 

. dovadă de maximă reținere în 
. condițiile încordării periculoase 

din această regiune" — informează 
agenția T.A.S.S.

INAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Consiliul O.N.U. pentru Namibia 
a dat publicității un comunicat în 
care se atrage atenția întregii comu
nități internaționale asupra noilor 
manevre ale regimului minoritar de 
,1a Pretoria menite să ducă la men
ținerea ocupării ilegale a Namibiei 
prin încălcarea rezoluțiilor adoptate 
în cadrul Națiunilor Unite. Este 
vorba, se precizează in document, de

intenția autorităților sud-africane de 
a organiza așa-numitele „alegeri 
etnice", care, în fapt, reprezintă o 
nouă încălcare a drepturilor poporu
lui namibian la autodeterminare, li
bertate si independență.

Consiliul O.N.U. pentru Namibia 
declară nule si neavenite acesta 
„alegeri" și cere aplicarea, rezoluții
lor O.N.U. privind acordarea neîntîr- 
ziată a independenței Namibiei.

eu

al 
în-tru continuarea vieții pe Pămînt", 

au afirmat participantele la acest 
forum, după cum relevă agenția 
T.A.S.S.. De asemenea, in cadrul 
congresului sint analizate probleme 
referitoare la lărgirea democrației 
în Japonia, la educarea tinerei ge
nerații in spiritul păcii.

„Copiii noștri
_ ________ . iar aceasta

ț constituie principala condiție pen-

\ Cursa înarmărilor agravează situația economică 
l a țărilor „lumii a treia"
ț DUBLIN. — Cursa înarmărilor 
i constituie principala cauză a foa- 
’ metei și sărăciei din țările în curs 
\ de dezvoltare — s-a relevat in ca- 
i .drul reuniunii anuale pe probleme 
* sociale, desfășurată în localitatea

ț1 
\

\

\
\ 
\ 
\ 
\

ț
irlandeză Ynchigyla. Participant» 4 
la acest forum au arătat că, in 
prezent. în lume se alocă pentru ț 
înarmare fonduri de 20 de ori mai / 
mari decît cele destinate ajutorării I 
statelor în curs de dezvoltare.,

Agenda
© Aflat într-o vizită la Tokio, mi

nistrul relațiilor externe al Argenti
nei, Dante Caputo, a fost primit de 
primul ministru al Japoniei. Yasu- 
hiro Nakasone. Cu- acest prilej, in
terlocutorii au examinat posibilită
țile de intensificare a cooperării bi
laterale în domeniile economic, teh
nic și cultural. @ în cadrul unui tur
neu vest-european. Frank Carlucci, 
consilier al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității națio
nale, va avea întrevederi la Paris 
cu ministrul francez al relațiilor ex

diplomatica
terne. Jean-Bernard Raimond. Vor fi 
examinate probleme bilaterale, pre
cum și aspecte ale relațiilor interna
ționale. Anterior. Carlucci a vizitat 
Londra. De la Paris, el va Pleca Ia 
Bonn, pentru convorbiri similare, n 
Kim Yong Nam, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe al R.P.D. 
Coreene, se află într-o vizită ofi
cială la Aden, pentru convorbiri cu 
oficialități ale R.D.P. Yemen, consa
crate căilor de stimulare a relațiilor 
bilaterale și altor probleme de inte
res comun. (Agerpres).

GUVERNELE R.D.G. și R.F.G. au 
convenit asupra unui,acord pri
vind schimbul de informații în do
meniul protecției împotriva radia
țiilor — transmite agenția A.D.N. 
Acordul a survenit ca urmare a 
tratativelor purtate între Oficiul 
de stat pentru securitate nucleară 
din R.D.G. și Ministerul federal al 
ecologiei și energiei din R.F.G.

din ultimii 31

------------ (dTn ăctuâlîțățeă JoljticT) ... ...... —
Cerința primordială: eliminarea globală 

a rachetelor cu rază medie și operativ-tactice

ANIVERSARE. în mesajul adre
sat cu prilejul marcării celei de-a 
25-a aniversări a Zilei independen
ței, țării, guvernatorul general al 
statului Jamaica, Florizel Glasspo- 
le, S-a pronunțat in favoarea unui 
viitor de pace, înțelegere, prospe
ritate și progres, lansind poporului 
apelul de a manifesta un puternic 
spirit de disciplină și de a depune 
o muncă susținută pentru dezvol
tarea economiei naționale — infor
mează agenția China Nouă. Primul 
ministru Edward Seaga a evocat 
eforturile consacrate consolidării 
suveranității țării, respectul de 
care se bucură in prezent Jamai
ca pe arena internațională.

P. C. GERMAN 
tății o declarație 
guvernului R.F.G.

a dat publici- 
prin care cere 
să nu admită 

lichidarea nici unui loc 
în. industria extractivă, 
ment se subliniază că 
preconizatei reduceri a 
de cărbune în țară cu 30 de mili
oane de tone vor rămîne fără 
locuri de muncă aproximativ 150 000 
de mineri și de lucrători din sec
toarele industriale adiacente, ceea 
ce va duce la creșterea numărului 
șomerilor.

de muncă 
în docu- 
în cazul 
extracției

REMANIERE. Președintele Ira
kului, Saddam Hussein, a efectuat 
o remaniere a cabinetului, in ca
drul căreia ministrul de interne, 
Saadoun Shaker, și ministrul co-

„PROGRES — 31". In conformi
tate cu programul de funcționale 
a complexului științific orbital 
„MIR", la 4 august, rn Uniunea 
Sovietică a fost lansată nava auto
mată de transport „Progres — 31". 
Nava, precizează agenția T.A.S.S., 
este destinată să transporte la 
bordul complexului pilotat „MIR" 
diverse încărcături și materiale 
consumabile. „Progres—31“ a fost 
înscris pe o orbită elipsoidală. 
avînd apogeul la 269 km, perigeul 
la 193 km, înclinarea față de pla
nul ecuatorial de 51,6 grade și pe
rioada de. rotație in jurul Terrei de 
88,8 minute.

ACCIDENT. După cum relatează 
agenția Monțame. un avion al 
aviației civile mongole, de tip AN- 
2, s-a prăbușit în aimakul Hub- 
sugul.. S-au înregistrat, victime. 
Pentru cercetarea cauzelor acciden
tului a fost instituită o comisie 
guvernam entală.

I
I
I

I
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Așa cum este cunoscut și cum 
confirmă întreaga dezvoltare mon
dială, „problema problemelor", ce
rința fundamentală a epocii noastre, 
o constituie înlăturarea primejdiei 
unei catastrofe atomice care ame
nință întreaga umanitate. tre
cerea la măsuri reale de dezarmare, 
eliminarea arsenalelor nucleare, în 
primul rînd din Europa, unde s-a 
concentrat o uriașă forță de distru
gere. Este motivul pentru care pro
blema lichidării globale a rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune și 
operativ-tactice polarizează, în cel 
mai înalt grad, atenția opiniei pu
blice de pretutindeni, aceasta con
stituind, la ora actuală, imperativul 
bel mai stringent al vieții interna
ționale.

Cu satisfacție, popoarele Europei, 
ca și ale celorlalte continente au 
apreciat faptul că, după tratative în
delungate, laborioase și complexe, 
după multiple discuții și contacte, 
inclusiv la cel mai înalt nivel, s-au 
conturat perspective realiste de a 
se ajunge la încheierea unui acord 
reciproc acceptabil în acest dome
niu, la actualele negocieri sovie- 
to-americane de la Geneva. In 
această privință, de o deosebită 
însemnătate au fost inițiativele — 
repetate, succesive — ale U.R.S.S., 
care, în scopul deblocării negocieri
lor, a făcut cunoscut,- mai intîi, că 
este de acord ca problema rachete
lor cu rază medie de acțiune din 
Europa să fie abordată separat de 
alte aspecte ale „pachetului" de pro
bleme privind armele nucleare și 
cosmice. Apoi, cînd partea america
nă a ridicat și chestiunea rachete
lor nucleare cu rază mai scurtă de 
acțiune sau operativ-tactice, U.R.S.S. 
s-a declarat de acord și cu elimina
rea unilaterală a acestora. Iar 
recent Uniunea Sovietică a in- 
treprins o nouă inițiativă. deo
sebit de importantă, declarîndu-se 
gata să renunțe, o dată cu eliminarea 
eurorachetelor cu rază mai lungă sau 
mai scurtă de acțiune, și la cele 100 
focoase nucleare suplimentare pe 
care, potrivit înțelegerii de anul 
trecut din Islanda, ar fi avut dreptul 
să le staționeze in partea asiatică a 

. teritoriului său — cu condiția ca și 
’ Statele Unite să procedeze la fel cu 

cele 100 de focoase pe care ar fi 
urmat să le depoziteze în zona apu
seană a teritoriului său ; de aseme
nea, partea sovietică s-a arătat gata 
să procedeze și la lichidarea din re
giunile sale asiatice a rachetelor 
operativ-tactice, realizîndu-se, în 
acest chip, conceptul așa-numitei 
„duble opțiuni zero globale".

Aceste inițiative și măsuri au fost 
primite cu deosebită satisfacție de

cercuri din cele mai largi ale opi
niei publice, de reprezentanți ai vie
ții politice din întreaga lume, in
clusiv din S.U.A. Astfel, președintele 
S.U.A. s-a declarat de acord cu „du
bla opțiune zero globală" privind 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune din Eu
ropa și din A’sia, arătînd că, deși la 
negocierile de la Geneva mai sînt 
multe de făcut, „există un climat de 
receptivitate încurajator" ; totodată, 
partea americană a făcut cunoscut 
că nu mai insistă asupra menținerii 
posibilității de transformare a ra
chetelor cu rază medie de acțiune în 
rachete cu rază mai scurtă de ac
țiune sau a transferării lor la bor
dul unor nave de suprafață sau 
submarine, toate rachetele din cate
goria respectivă urmind a fi distru
se. La rindul ei, premierul Margaret 
Thatcher a declarat că guvernul bri
tanic „salută cu căldură" propune
rile sovietice, reacții similare înre- 
gistrîndu-se și în alte țări ale 
N.A.T.O.

In spiritul politicii sale profund 
principiale și consecvente, îndrep
tate spre lichidarea rachetelor nu
cleare din Europa și de pe întregul 
glob, România socialistă a salutat și 
și-a manifestat sprijinul față de 
noile propuneri ale U.R.S.S., apre
ciind, totodată, și unele propuneri 
făcute de S.U.A. și considerind că 
toate acestea pot constitui în ansam
blu o bază pentru realizarea unui a- 
cord corespunzător. „Considerăm, 
declara zilele trecute tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, că trebuie 
să punem pe primul plan problema 
realizării acordurilor dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
rica privind rachetele cu rază medie 
de acțiune din- Europa și cele ope
rativ-tactice. Am subliniat însemnă
tatea propunerilor făcute de Uniunea 
Sovietică, de a se renunța,' cu acest 
prilej, și la rachetele cu rază medie 
de acțiune din Asia, De asemenea, 
considerăm necesar să se acționeze 
și pentru realizarea acordurilor și in 
celelalte probleme care fac obiectul 
tratativelor dintre Statele Unite ale 
Americii și Uniunea Sovietică".

Neîndoios, ar fi fost de așteptat ca 
ultimele evoluții să faciliteze substan
țial procesul negocierilor. Din păca
te, realitățile arată că au apărut 
noi piedici și obstacole, de na
tură să ridice, tocmai acum cînd 
negocierile au ajuns în stadii con
siderate ca avansate, noi semne de 
întrebare asupra perspectivelor aces
tora. să întrerupă cursul firesc 
al tratativelor spre o finalizare 
grabnică, așa cum doresc cu ardoare 
toate popoarele.

Este vorba, în special, de chestiu

nea rachetelor operativ-tactice de 
fabricație americană „Pershing-l A“ 
aflate în dotarea forțelor armate 
vest-germane, rachete cu dublă des
tinație, care pot fi echipate atit cu 
focoase clasice, cit și cu focoase nu
cleare. Or, potrivit declarațiilor re
prezentanților oficiali ai S.U.A., par
tea americană refuză să poarte ne
gocieri asupra acestor arme, pe mo
tiv că ele aparțin unei „terțe țări", 
neparticipantă la negocierile bilate
rale. Oficialitățile guvernului vest- 
german declară, la rindul lor, că nu 
intenționează să renunțe la rache
tele „Pershing-l A".

Desigur, din unghi strict juridic, 
s-ar putea considera că sistemele res
pective de rachete propriu-zise, ca 
și încărcăturile lor clasice ar aparține 
R.F.G., însă lucrurile se schimbă cind 
este vorba de încărcăturile nucleare, 
care aparțin S.U.A. deci uneia din 
cele două părți angajate direct și 
nemijlocit în procesul negocierilor 
de la Geneva.. Menținerea aces
tor încărcături ar însemna o încăl
care a principiului „dublei opțiuni 
zero globale" ; în plus, dacă 
focoasele respective ar fi prezentate 
ca aparținind unei „terțe țări", a- 
ceasta ar constitui o violare a tra
tatului de neproliferane a armelor 
nucleare, care interzice, în mod ex
pres, transferul direct sau indirect 
de către statele nucleare al unor' a- 
semenea arme către statele care nu 
le posedă. în același timp, aceasta 
ar constitui și o încălcare a'preve
derilor Constituției vest-germane, 
care interzioe ca R.F.G. să posede 
orice fel de armament nuclear. De 
altfel,, reține atenția faptul că 
cercuri politice importante din Ger
mania occidentală se pronunță îm
potriva menținerii rachetelor „Pers
hing-l A". Astfel, președintele Par
tidului Social-Democrat . din R.F.G., 
Hans-Jochen Vogel, a subliniat că 
se impune ca guvernul de la Bonn 
să adopte neintirziat o poziție favo
rabilă „dublei opțiuni zero globale" 
și să renunțe la opoziția față de 
lichidarea lor, opinie împărtășită și 
de alte personalități politice și ob
ștești vesț-germane. „înfăptuirea op
țiunii «zero globale» nu trebuie să 
eșueze din cauza insistențelor R.F.G. 
de a menține rachetele «Pershing-l 
A». — a declarat Hermann Scheer, 
expert în problemele dezarmării.

Fără îndoială, prin menținerea ra
chetelor „Pershing-l A“ se creează o 
situație de natură să provoace în
grijorare. Este oare logic, se poate 
accepta ca după atîtea eforturi, 
după tratative atit de îndelungate, 
cînd pare a se fi cristalizat hotărî- 
rea de a se lichida un număr apre

ciabil de sisteme de rachetă, nego
cierile să se împotmolească datorită 
acestei piedici de ultim moment ? 
Nici un fel de motive de ordin juri- 
dic-administrativ nu pot acoperi fap
tul că în realitate se urmărește obți
nerea unor avantaje unilaterale prin 
menținerea celor 72 de rachete.

Nu este vorba cîtuși de puțin de 
o problemă secundară sau minoră. 
Pentru a-i înțelege clar importanța 
trebuie reținut că respectivele 
rachete „Pershing-l A“ (cu o rază 
de acțiune de 750 km) reprezin
tă arme cu o deosebită capacitate 
distructivă, fiecare focos al acesto
ra avînd o putere de distru
gere de 10 pînă la 20 de ori 
mai mare decît bomba de la Hiroshi
ma; cu alte cuvinte, cele 72 de fo
coase ar fi capabile să nimicească 
700 pînă la 1 400 orașe de mărimea 
Hiroshimei — cite nici nu există în 
Europa ! Pe bună dreptate, se ri
dică întrebarea — cum s-ar mal putea 
vorbi de o „opțiune zero globală" în 
condițiile menținerii unei asemenea 
forțe de nimicire — capabile să 
transforme în „zero global" orașele 
și viața Europei ?

Sînt fapte și realități care impun 
să nu se precupețească nici un efort 
pentru a se elimina acest ultim 
obstacol important din calea unei în
țelegeri. Trebuie să se manifeste 
receptivitate, spirit constructiv, să 
se facă de către ambele părți pași 
înainte pentru a se veni în întîm- 
pinarea pozițiilor reciproce.

Există acum o șansă istorică, care 
nu trebuie pierdută sau irosită, sub 
nici un motiv. Se vorbește astăzi, tot 
mai insistent, de necesitatea unei noi 
viziuni, a unui nou mod de abor
dare a problemelor fundamentale ale 
vieții internaționale. Or, realizarea 
unui acord în ce privește lichidarea 
pe scară globală a rachetelor cu rază 
medie de acțiune și operativ-tactice 
ar constitui cea mai bună dovadă a 
înțelegerii acestei necesități, marcind 
o cotitură radicală in relațiile inter
naționale și deschizind perspectiva 
soluționării și a altor probleme în 
suspensie din domeniul dezarmării 
și din alte domenii.

Este convingerea României socia
liste, reafirmată din nou în aceste zile 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
că rațiunea va triumfa, că se va 
putea încheia, chiar în acest an, un 
acord de lichidare deplină a tuturor 
sistemelor de rachete cu rază inter
mediară de acțiune, ca pas esențial 
spre eliminarea primejdiei distruge
rii nucleare — corespunzător intere
selor supreme ale întregii omeniri.

Romulus CAPLESCU

Negocieri dificile 
între C.E.E. și S.U.A.

BRUXELLES 4 (Agerpres). — La 
Bruxelles continuă negocierile intre 
reprezentanții S.U.A. și ai Pieței co
mune in vederea realizării unui 
acord cu privire la comerțul cu 
paste alimentare, surse oficiale ale 
C.E.E. menționînd că au loc discuții 
la nivelul cel mai înalt — din par
tea „celor 12" Willy de Clercq, 
membru al Comisiei executive, în
sărcinat cu relațiile externe, iar din 
partea americană Clayton Yeutter, 
insărcinatul cu problemele comer
ciale.

Din totalul exporturilor de paste 
alimentare ale Pieței comune pe pia
ța americană 97 la sută sînt italie
ne, precizează agenția ANSA, men- 
ționînd, de asemenea, că anul trecut 
valoarea acestora a fost de 30 mi
lioane unități de cont C.E.E. în ca
zul in care între negociatori nu se va 
ajunge Ia un acord, S.U.A. âu ame
nințat că vor lua măsuri împotriva 
importării acestui produs, iar Piața 
comună s-a angajat să procedeze in 
același mod față de exporturile ame
ricane de produse agroalimentare.

Pagube provocate 
de calamități naturale

BRUXELLES 4 (Agerpres) — Cir
ca 50 la sută din recolta Belgiei s-a 
pierdut ca urmare a timpului ne
prielnic și a ploilor torențiale ce 
s-au abătut luna trecută asupra a- 
cestei țări, după cum relevă cotidia
nul belgian „Le Soir". Ziarul arată 
că situația culturilor agricole este 
îngrijorătoare — o parte a recoltei 
nu a fost culeasă încă din cauză că 
se află sub apă, iar cealaltă a pu
trezit. Culesul a întîrziat cu circa 
trei săptămîni și, ca urmare, valoa
rea exactă a pierderilor suferite de 
agricultură nu se cunoaște încă, pre
cizează cotidianul belgian.

DHAKA 4 (Agerpres). — în Ban- 
I gladesh. situația creată de inunda

țiile datorate ploilor s-a agravat, 
apele provocînd pagube culturilor 
agricole. Legăturile feroviare între 
capitala tării, orașul Dhaka, și dis
trictele Sylhet. Rangpur și Dinajpur, 
din nordul Bangladeshului, au fost 
întrerupte. Guvernul țării între
prinde ample operațiuni de salvare 
și ajutorare a populației în regiu
nile afectate de inundații.

„AVIONUL DE MÎINE" Șl NEVOILE 
DE ASTĂZI

„Pare a fi de domeniul romane
lor științifico-fantastice" ; „în urmă 
cu cinci ani, o asemenea realizare 
era de neconceput" ; „totul este 
atit de avansat, incit computerele 
folosite înțeleg comenzile verbale"; 
„este o mare realizare care înglo
bează toate cuceririle științifice in 
domeniul respectiv" etc. etc.

Cu asemenea cuvinte, săptămina- 
lul londonez „Sunday Times Ma
gazine" iși anunță cititorii despre 
o „nouă revoluție in tehnică", că
reia îi acordă primul loc in suma
rul numărului respectiv, dovadă a 
„importanței sale deosebite".

Desigur, din aceste detalii citi
torul ar putea fi tentat să creadă 
că revista prezintă vreo nouă re
alizare științifico-tehnică din miti
tele descoperiri destinate să ser
vească omului, să-i ușureze viața, 
să i-o facă mai frumoasă, mai 
prosperă. Dar nu este nevoie să 
parcurgi prea multe rînduri din 
cele trei pagini consacrate acestui 
subiect pentru a-ți da seama că 
este vorba de cu totul altceva, de 
ceva care nu este in folosul oame
nilor, ci împotriva lor. $i anume, 
„Sunday Times Magazine" prezintă 
„avionul războiului aerian de 
miine", care este „atit de rapid 
incit depășește cel mai iute avion 
de luptă din lume" și „atit de so
fisticat incit, virtual, este invizibil 
pentru sistemele radar de astăzi".

Iată citeva detalii pe care le 
oferă revista britanică :

„Cunoscut sub numele de „Ex
perimental Air Programme" (EAP) 
si construit de „British Aerospace", 
împreună cu firme italiene și vest- 
germane, avionul este punctul de 
pornire pentru o nouă generație de 
aparate care vor zbura și in seco
lul următor" ;

„Cei care lucrează la acest pro
gram afirmă că „Tornado", care 
constituie principalul avion de 
luptă cu care sînt dotate in pre
zent forțele aeriene britanice, este 
de acum un aparat învechit" ;

„Se acționează pentru a se asi
gura ca aparatura de bord a nou
lui avion de luptă să înțeleagă 
vocea pilotului nu numai cînd dă

comenzi simple, dar si atunci cind 
vocea, sugrumată de emoție și 
teamă, dă teribila comandă ^foc^“!;

„Computerele instalate la bord 
stabilesc automat traseul ce pre
zintă riscuri minime de detectare.' 
Dacă totuși avionul este detectat, 
computerele analizează situația st 
hotărăsc ce trebuie făcut'. Apara
tura sofisticată de la bord poate 

'■«ciți», radarul inamic și să-i tri
mită informații care să-l deruteze".

Ce-i drept, după atîtea „calități", 
avionul „EAP" are și citeva incon
veniente, pe care le semnalează 
tot „Sunday Times Magazine".

In primul rînd, el costă foarte 
mult. Cercetările inițiale și lucră
rile de construcție a prototipului 
s-au ridicat la 180 milioane lire 
sterline. Pentru continuarea pro
iectului vor fi necesare 20 miliarde 
lire.

In al doilea rînd, este destul de 
„piperat" și costul instruirii unui 
pilot pentru asemenea aparat : 3 
milioane lire sterline !

In al treilea rînd, după cum scrie 
revista, „dacă în timpul zborului 
se întîmplă ceva neobișnuit șt com
puterele se defectează, pilotul nu 
are posibilitatea să redreseze apa
ratul și ca urmare avionul se auto
distruge".

Proiectele existente prevăd con
struirea a 800 asemenea aparate. 
La cit se va ridica factura totală 
este lesne de imaginat, tot atit de 
lesne de închipuit fiind și ce s-ar 
putea face cu astfel de fonduri 
imense. Poate, intre timp, in unul 
din numerele revistei, cititorii vor 
fi anunțați c.ă s-a renunțat la ase
menea proiecte șt că o sumă cel 
puțin egală cu aceea irosită pentru 
„avionul războiului aerian de 
miine", precum și forțele științifice 
și capacitățile de producție afe
rente vor fi puse in slujba reme
dierii problemelor sociale acute 
care confruntă lumea contempo
rană. Va fi un pas intr-o direcție 
opusă celei actuale, pe care, cu si
guranță, opinia publică îl va saluta 
cu evidentă satisfacția.

N. PLOPEANU
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