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PLANUL PE 1982
realizat exemplar

la toți indicatorii !
Obiectiv prioritar: dezvoltarea bazei

h

de materii prime și energetice
Sporirea continuă a producției de petrol constituie 

\ ,. - din sarcinile economice prioritare, de îndepli- 
nryâa căreia depinde, nemijlocit asigurarea indepen
denței energetice a-țării. în perioada care a trecut din 
acest an, intr-o serie de unități din industria petrolieră 
s-au obținut rezultate pozitive, 'planul la extracția de 
țiței fiind îndeplinit și depășit. în același timp, in alte 
unități realizările se situează sub nivelul sarcinilor de 
plan, ceea ce afectează rezultatele pe ansamblul Mi-
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nisterulul Petrolului. Important este ca în perioada 
următoare colectivele trusturilor de petrol, ale schele
lor de extracție să întreprindă măsuri energice pentru 
ca restantele înregistrate să fie grabnic recuperate, 
astfel incit planul pe aeest an să fie integral îndeplinit.

Prezentăm astăzi experiența acumulată de colectivele 
a două schele de extracție fruntașe, care, acționind sub 
deviza „Tării, cit mai mult țiței", demonstrează, prin 
rezultatele obținute, posibilitățile de creștere in con
tinuare a producției de petrol.

Experiențe care dovedesc că producția
de țiței poate fi substanțial sporita

Deși își păstrează numele de stradă, strada Turda din sectorul 1 a devenit, în ultimul an, un modern bulevard 
Foto : S. Cristian
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Ani de afirmare
a spiritului gospodăresc, 
ani de bogate realizări

Ideile și propunerile cetățenilor

mărirea parametrilor de 
pompaj, tratamente tensio- 
active. rocade de unități de 
pompare ș.a. — s-au obți
nut în plus 4 300 tone de 
țiței.

Am reținut și un alt as
pect deosebit de important 

vulcw„ ........... —- în lupta pentru producții
a extras peste plan 26 009 mai mari de petrol : scur- 
tone țiței si -26 milioane..... tarea termenelor de punere 
metri cubi de găze utiliza- în funcțiuiw a sondelor not 
■bile de sondă, . Dar,., cită. . La .flecare sopdă s-au cîșți- 
greutate — la propriu și Ța gat 3—4 zile de producție, 
figurat — au 
obținute de sondorii, elec
tricienii, opera
torii de extrac
ție, mecanicii, 
tehnicienii și 
specialiștii sche
lei ! Este sufi
cient, în acest 
sens, să amin
tim că ei asi
gură funcționa
rea a peste 1 700 
de sonde, iar 
zilnic extrag din 
adincuri 70 000 
metri cubi 
care, printr-o serie de pro
cedee tehnice, se separă 
citeva mii de tone de titei.

Care sînt căile prin care 
au acționat și acționează 
petroliștii teleormăneni 
pentru creșterea nivelului 
extracției de țiței ?

■— Rezultatele din acest 
an au la bază, în primul 
rind. mai buna organizare 
a întregii activități, ne 
spune directorul tehnic al 
schelei, inginerul Ion Niță. 
Astfel, ne-am concentrat 
eforturile în direcția men
ținerii in stare de funcțio
nare a sondelor existente, 
a supravegherii lor zi și 
noapte. a îmbunătățirii 
muncii brigăzilor de repa
rații și intervenții la son
de. Prin aplicarea cîtor- 
va sute de măsuri tehnolo
gice — fisuri hidraulice.

Nu este prima dată 
cînd relatăm în acest 
an despre munca 
petroliștilor de la 
Schela de extracție Videle. 

In citeva rinduri am pre
zentat diferite aspecte din 
activitatea acestui harnic 
colectiv, care, in zece luni.

îii functiiuid a sondelor noi.
La .fiecare sondă s-au cîști- 
gâ't 3—4 zile 'de producție, 

rezultatele Si nu e puțin, dacă ne gin- 
dim că de la cele 80 de 

sonde forate și 
trecute în pro
ducție în acest 
an se obțin zil
nic peste 300 
tone țiței. în 
același timp, 
prin aplicarea 
unor soluții teh
nice. specialiș
tii și muncito
rii schelei au 
reușit să dimi
nueze pierderile 

de fluid, din de producție înregistrate în 
primele luni ale anului. 
Astfel, s-a trecut la înșu
rubarea mecanizată a țevi
lor de extracție, iar sonde
le în pompaj au fost echi
pate cu cadru flexibil de 
prindere a punții. După 
cum ne spunea ing. Florin 
Petrescu, din cadrul servi
ciului ’producție, la un nu
măr de 60 de sonde s-au 
înlocuit pompele TB cu 
pompe TI, care au manșe
te din material plastic ; ca 
urmare, producția de la 
fiecare din aceste sonde s-a 
dublat. Tot din inițiativa 
specialiștilor schelei s-a 
trecut la o nouă metodă de

LA SCHELA
DE EXTRACȚIE

VIDELE

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii"

I .
• ajjrau, pînă nu de 
"" mult, unii din pe

troliștii de la Schela de ex
tracție Tirgoviște. Produc
ția scăzuse într-adevăr, 
ceea ce începuse să pară 
firesc pentru cei care apre
ciau rezervele de aici prin 

. . prjșma celor trei; deefenii de 
.. cind . se. extrage țiței în';.ă-'; 

ceasta zonă. Pentru a d<?’-' 
•'" v'eâl1 dă Tricourile nu 

chiar așa, trebuiau 
mente. Conducerea 
lei Tirgoviște a 
hotărît ca un -----
colectiv de spe
cialiști, de oa
meni cu bogată I 
experiență să 
cerceteze posi
bilitățile fiecă
rei sonde în 
parte și să ana-

. lizeze prin ce 
măsuri tehnice 
zăcămîntul de 
la Șuța poate 
să-și recapete vigoarea. Ur
marea ?pîn scurt timp, pe 
baza măsurilor aplicate in 
urma acestor investigații, 
producția a crescut cu 20 la 
sută.

— O lucrare asemănătoa
re efectuăm acum in zona 
Dragomirești. unde, de ase
menea. putem să extragem 
mai mult țiței — afirmă cu 
încredere inginerul Toma 
Panțu, directorul schelei. A 
spune despre o sondă, a- 
tunci cind dă semne de re
gres, că e terminată, este 
ca și cum ai condamna pe 
cineva fără judecată. Ar fi 
nu doar o dovadă de pri
peală. ci altceva, și mai 
dăunător pentru meseria 
de petrolist. — comoditatea 
și lipsa de răspundere 
pentru soarta acestei bogă
ții a subsolului românesc. 
Petroliștii cunosc bine că 
sondele au „personalitatea"

a Șuța e un zăcămînt 
epuizat' conside-

stau 
argu- 
sche-

LA SCHELA
DE EXTRACȚIE 

TlRGOVlȘTE

lor. se întîmplă să-și refa-, 
' că surprinzător forțele. Dar 

la fel de bine cunosc ca. 
de cele mai multe ori, dacă 
le „tratezi" cu toată aten
ția, in funcție de particu
laritățile lor tehnice, reu
șești să le redai vigoarea, 

în zece luni, petroliștii 
schelei Tirgoviște au extras 
suplimentar. 5 900 tone ți-

■ tei — dublii fata de cit re
prezintă '^ățigajainehțui’' â- 
nual in întrecerea socialis
tă. Experiența lor demon
strează că importante spo

ruri de produc
ție se pot obți
ne prin organi
zarea superioa
ră a activității 
de intervenții și 
reparații la son
de. Brigăzile de 
intervenție din 
cadrul schelei 
au reușit pe 
această cale să 
sporească nive
lul extracției 

cu 20 tone pe zi. La sec
torul nr. 1 Drăgăesti, cel 
mai important și cu sarci
nile cele mai grele din 
schelă, maistrul Gheorghe 
Drăgoi a obținut. împreu
nă cu formația sa. un re
cord, punind o sondă în 
producție, după o reparație 
capitală. în numai 
zile. A scurtat, cum
explicat, timpul de oprire 
al sondei Ia jumătate. La 
fel s-au petrecut lucrurile, 
așa cum aveam să aflăm 
din relatarea inginerulu’ 
Petre Samoilă, la sonda nr. 
404, unde fiecare zi cîști- 
gată a adus 
producție de 
țiței.
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un spor de
14 tone de
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corespondentul
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(DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ț 
ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE) \

im important „capital*
0

Să fim cu toții conștîenți că 
munca, noastră depinde bună-

starea noastră! Realizarea progra
mului de dezvoltare economică și 
socială a țării să devină una din 
îndatoririle de cea mai înaltă răs
pundere ale fiecărui colectiv de între
prindere, ale fiecărui om al muncii 
- pentru că aceasta și numai 
aceasta este calea sporirii continue 
a avuției naționale, calea ridicării 
nivelului de trai material și spiritual 
al întregului^ popor !

noi și 
rodnice fapte de muncă, cu noi și 
mărețe realizări în toate sectoarele 
de activitate Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român -
remarcabil eveniment politic în viața 
partidului și a țării - și aniversarea 
a 35 de ani de la istorica proclamare 
a Republicii!

IN ZIARUL DE AZI :
RUBRICILE NOASTRE:
• Cuvîntul cititorilor, cu
vîntul oamenilor muncii
• Note de lectură • Fap
tul divers ® Din țările

socialiste ® Sport
(Continuare în pag. a V -a)(Continuare în pag. a V-a)

Spiritul de initiative și afirmarea
capacitdtii proprii de creație

Declanșarea și desfășurarea unei 
acțiuni de anvergură presupune, 
odată cu fixarea clară a obiectivelor 
urmărite, o amplă activitate politico- 
organizatorica, desfășurată în forme 
și metode diverse, aplicate într-o a- 
nume succesiune sau armonios îm
binate care să concure spre finalita
tea dorită. Un exemplu edificator in 
acest sens il reprezintă ansamblul 
de măsuri întreprinse de Comitetul 
județean de partid Prahova in vede
rea reducerii importurilor. Rezulta
tele obținute pină acum, așa cum a- 
precia tovarășul Vasile Grozea, se
cretar al comitetului județean de 
partid, le îndreptățesc a se constitui 
într-un exemplu de eficiență a mun
cii de partid, considerind că merită 
să fie supus atenției și altor organi
zații de partid, pe a căror agendă de 
lucru se află, de asemenea, înscrisă 
această preocupare.

Imperativ economic de stringentă 
actualitate, reducerea importurilor 
reprezintă o necesitate obiectivă, 
determinată de însăși dezvoltarea 
impetuoasă a industriei noastre, a- 
junsă la un nivel care' permite să 
satisfacă cerințe din cele mai com
plexe ale economiei naționale. Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., reducerea 
importurilor constituie in prezent

una din cele mai importante sarcini 
pentru asigurarea unei bune aprovi
zionări a unităților industriale, pen
tru . așezarea pe baze eficiente' a în
tregii economii. Cu o puternică 
bază tehnico-materială, cu o forță de 
muncă de înaltă calificare, cu un 
prestigios sector de cercetare și pro-

TURILOR. Recent, biroul comitetu
lui județean de partid a analizat sta
diul îndeplinirii obiectivelor fixate, 
reliefindu-se cu acest prilej o serie 
de succese. Astfel, numai in primul 
semestru al acestui an au fost asi
milate 213 poziții reprezentînd di
verse repere, mașini și utilaje, ma-

DESPRE ACȚIUNILE DE REDUCERE
A IMPORTULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

iectare, județul Prahova pornește de 
la premise aproape ideale de a veni 
în întimpinarea acestui imperativ. 
Pentru a trece posibilitățile pe te
renul realităților, comitetul jude
țean de partid a întocmit, la începu
tul acestui an, pe baza hotărîrilor 
plenarei Comitetului Central al 
P.C.R.. din noiembrie 1981 și a indi
cațiilor formulate de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, UN PROGRAM 
prin care s-au stabilit sarcini con
crete privind desfășurarea acțiunilor 
DE ASIMILARE A UNOR PRODUSE 
IN SCOPUL REDUCERII IMPOR-

terii prime și materiale înlocuind 
importante importuri. Rezultate me
ritorii in domeniul asimilării au ob
ținut Institutul de cercetări, ingine
rie tehnologică și proiectări rafină
rii, Combinatul petrochimic Brazi, 
întreprinderea de utilaj petrolier și 
minier „1 Mai'*, întreprinderea me
canică Plopeni, „Neptun" Cîmpina, 
întreprinderea de mecanică fină Si
naia, întreprinderea de 'geamuri 
Scăieni, întreprinderea de utilaje 
pentru prelucrarea cauciucului Băicoi 
și altele.

Despre .
țiune ale comitetului județean de

principalele direcții de ac-

în bugetul consiliului popular
Tocmai pentru a cuprinde și re

zolva numeroasele probleme edilitare 
și gospodărești pe care le ridică pu
ternica aglomerare de unități econo
mice, instituții centrale, mari cartiere 
de locuințe și o populație numeroasă, 
ale cărei cerințe sînt de. o foarte 
mare diversitate. Capitala este îm
părțită în cele șase sectoare, la care 
se adaugă „brîul" verde al Ilfovului. 
Iar fiecare dintre aceste sectoare 
poate fi considerat ca echivalentul 
unui oraș cu sute de mii de locui
tori. Iată de. ce primăriile de sector 
au stringentă nevoie de o colaborare 
strinsă cu cetățenii, pe a căror pri
cepere și gindire gospodărească se 
bizuie.

— Contribuția cetățenilor la dez
voltarea econo
mică și edilitară 
a orașului, la 
crearea celor mai 
bune condiții de 
muncă și de via
ță este deosebit 
de importantă, a- 
precia tovarășul 
Gheorghe Dumitru, primarul secto
rului 1. Interesul lor viu pen
tru .tot ceea ce se întreprinde în 

; yederea: aplicării hotărîrilor de partid . nită de la' cetătttni an vizat reteaiia1 ; ' și de. stat, in folosul obștii si pentru- '
narea,structurii,:,ei.. a profilului unor 
unități. în raport direct cu cerințele? 
Gospodinele de pe bulevardul N. Ti
tulescu au propus reprofilarea u- 
nei unități I.L.F. in „Avicola", lucru 
realizat datorită stăruințelor deputa-. 
tului. In strada Știrbei Vodă 96. ce
tățenii din circumscripțiile 11 și 12 
au depistat un spațiu comercial, fo
losit ca arhivă, sugerind amenajarea 
unui magazin alimentar, cu profil mai 
larg, foarte necesar. în noul cartier; 
Băneasa. pînă la construirea pieței 
prevăzute in proiect, a fost propusă 
înființarea unui spațiu provizoriu cu 
tonete, unde producătorii să-și eta
leze marfa, astfel incit cei peste 
6 000 de locatari ai noilor blocuri să 
aibă posibilități de aprovizionare 
apropiate de casă.

Un alt capitol al activității gos
podărești a primăriei, la care cetățe
nii sînt prezenți și activi, este mo
dernizarea străzilor, sub toate aspec
tele : asfaltare sau pavare. introdu
cerea conductelor de apă. canalizare.

Deplasînd discuția pe tărîmul fap
telor, al realității, constatăm că nu 
există domeniu al vieții sociale care 
să nu se regăsească și sub formă de 
propunere venită din partea cetățe
nilor. în actuala legislatură, sectorul 
1 a cunoscut o dezvoltare fără pre
cedent : s-au construit 5 455 aparta
mente, la care se vor adăuga alte 
3 400, prevăzute în planul pe acest 
an. Artere mari — bulevardele 1 
Mai. Nicolae Titulescu. Banu Manta, 
strada Turda, cartierul Băneasa și-au 
schimbat complet înfățișarea. Iată 
însă că și în aceste zone în care 
totul.este nou, cetățenii au mai găsit 
cite ceva de făcut. S-a constatat că 
spatiile de parcare sînt mici 
mensionate după

AcSiuni și realizări edilitare 
din sectorul 1 al Capitalei

. . ....___ di-
niște normative ce 

nu mai corespund 
cerințelor, numă
rul posesorilor de 
autoturisme du- 
blindu-se. Cetă
țenii au propus și 
au realizat— prin 
contribuția lor și 
cu asistenta Ad

ministrației domeniului public — noi 
locuri de parcare.

Un mare număr de propuneri v.e-

înflorirea; cartierelor este ilustrat. " 
printre altele; de numărul de propu
neri înregistrate în cele mai felurite 
împrejurări : in întilnirile deputaților 
cu alegătorii, in adunările asociațiilor 
de locatari, la „Tribunele democra
ției", în scris sau prin viu grai, in 
timpul audientelor. Numai in actuala 
legislatură am primit 952 de propu
neri, pe care le-aș caracteriza ca o 
expresie a creșterii conștiinței civice 
a cetățenilor. Se simte, chiar din 
formularea lor. implicarea autorului 
sau autorilor in viata obștii, cele mai 
multe vizează îmbunătățiri de 
se bucură nu numai cel care 
pune, ci colectivități largi de 
meni ; ele conturează, totodată. 
Iuții bine gindite, bine chibzuite, 
care, bineînțeles, includ și partici
parea cetățenilor la înfăptuirea lor. 
Așa se explică faptul că bilanțul cu 
care ne prezentăm. în actuala cam
panie electorală, in fața alegătorilor 
este pozitiv : 875 de propuneri au
fost puse in aplicare. 45 sint in curs 
de soluționare., rămînînd doar 32 
asupra cărora trebuie să mai reflec
tăm, întrucît dificultăți de ordin teh
nic ne Împiedică, deocamdată, să 
trecem la aplicarea lor.

care 
pro- 
oa- 
so-

Rodica ȘERBAN
(Continuare în pag. a Il-a)

Demnitatea se dobîndește 
prin faptele de fiecare zi

DIALOGURI DESPRE OAMENII CARE ȘTIU SĂ MUNCEASCĂ SI DESPRE 
UNII CARE IGNORĂ ACEST ADEVĂR

partid — așa cum au fost concepute 
și cum s-au desfășurat apoi — în 
vederea înfăptuirii programului a- 
mintit am consemnat opiniile inter
locutorului nostru, tovarășul Vasile 
Grozea :

„Orice program, oricit de cuprin
zător și de fundamentat ar fi, nu 
reprezintă decit o sumă de intenții 
și posibile soluții. Prevederile lui de
vin valori numai și numai in măsu
ra in care se trece cu hotărire la în
făptuirea lor. Comitetul nostru jude
țean de partid A ALCĂTUIT CO
LECTIVE DE SPRIJIN $1 ÎNDRU
MARE a organizațiilor de partid și 
conducerilor 
in elaborarea unor planuri concrete, 
cuprinzătoare, adecvate profilului și 
posibilităților lor care să preintîm- 
pine abordarea acestei sarcini in 
mod 'abstract, prin generalități. Se 
înțelege ce rațiune ne-a îndemnat să 
înscriem pe ordinea de zi a adună
rilor de partid, a grupelor sindica
le. a ședințelor consiliilor oameni
lor muncii tema privitoare la redu
cerea importurilor. Firește, fiecare 
organizație de partid, fiecare între
prindere și-a stabilit căile și mijloa-

tehnico-administrative

Constantin VARVARA 
Constantin CAPRARU

(Continuare in pag. a Il-a)

— Cum ați defini munca, 
tovarășă Mioara Arghir? — 
am intrebat-o cu cîtva 
timp în urmă pe secretara 
comitetului U.T.C. de la 
CESAROM, moderna între
prindere din Capitală. Ti- 
năra se gindește o clipă.

— O definiție teoretică 
îmi este mai greu să dau 
acum, pe loc. Dar dacă îmi 
vin în minte colegii mei, 
cei peste șase sute de ute- 
ciști din uzină, tovarășii 
noștri mai virstnlci, cei de 
la care învățăm, lucrurile 
se mai simplifică. Munca 
este felul nostru de a fi. 
Munca este modalitatea 
cea mai directă prin care 
un om probează valoarea 
lui ’ . ■ - •
este marea lui.
cum
spun cine ești 1

— Frumos și, 
exact zis. Cineva 
odată că 
pentru muncă așa cum pa
sărea este făcută pentru 
zbor. Iar cind nu muncește 
este ca un vultur sau un 
albatros care nu înfruntă 
înaltul...

...Părăsim pentru o vre
me CESAROM-ul șl ne în
dreptăm pașii spre un colț 
de țară — la Satu Mare — 
unde trăiește Ștefan Ve- 
reș. Stă pe strada... fendu- 
nelelor ; ele, firesc, zboară; 
și mai fac un lucru pe care 
Ș. V., om, a uitat de mult 
să-l facă : muncesc. (Nu 
vrem să intrăm in conflict 
cu știința, așa că această 
din urmă afirmație trebuie 
citită ca o metaforă ; dar 
pe Ș. V. și pe cei asemenea 

yjui îi rugăm să observe că

umană ; cum să zic, 
Spune-mi 
camuncești,

mai 
a 

omul este

să-ți

ales, 
spus 
făcut

ANCHETĂ SOCIALĂ*™

rîndunelele și-au construit 
o locuință și își procură 
hrana zilnică pentru ele și 
pentru urmașii lor...).

— Nu e adevărat că tră-

— Am greșit mult în via
ță. (Are 
unde am 
îmbătăm 
seam de

26 de ani), 
fost angajat 
și pe urmă țip
la lucru și

Pe 
mă

pe

„Munca este felul nostru de a fi" — ne-au spus tinerii 
de la întreprinderea CESAROM din Capitală

„mă

iese din pensia mamei. Mă 
descurc... — ii spune el co
respondentului „Scinteii", 
Octav Grumeza.

— Ce inseamnă 
descurc" ?

— Mai repar un caseto- 
fon, un ceas, mai merg la 
pădure să culeg frunze de 
ferigă pentru o florărie... 
Mă descurc.

— Te încurci, adică.
Ș. V. schimbă tonul :

rușine să măurmă mi-era 
duc și-

Discuția cu
gă. Pe măsură ce ea inain\ fie, că 
ta, Ș. V. a părut tot mai ' ’ ~
hotărît să-și refacă viața, 
să se angajeze la o unitate 
unde se va ține serios de 
treabă. Se gindea la între
prinderea „23 August", 
unde, de fapt, a lucrat vreo 
doi ani — cea mai stabilă

el a fost lun-

perioadă din viața lui. Pare 
realmente frămintat :

—Dacă aș fi muncit ca 
toți oamenii, aș fi avut șl 
eu locuință corespunzătoa
re, n-aș mai fi stat în de
misolul ăsta și aș fi avut, 
poate, și familie, că nu e 
bine omul să îmbătrîneas- 
că singur. .

Am fi vrut să vedem o 
urmă de căință, să ascul
tăm o promisiune, măcar 
atît, și de la Ion Mușat, din 
Topoloveni — Argeș. Co
respondentul nostru, 
Gheorghe Cirstea, stă de 
vorbă cu tatăl, Constantin 
Mușat, fiul fiind de negă
sit ; nici măcar la restau
rantul unde își face veacul.

— El deschide.și închide 
circiuma, dar cred că nu se 
mai duce pe-acolo că am 
auzit că a fost bătut măr, 
într-un scandal. Mi-am pus 
mare încredere în copilul 
ăsta, dar m-am. înșelat ; a 
ajuns un leneș, un stricat, 
un bețiv fără pereche.

— Chiar și-acum, la 31 
de ani, feciorul dumnea
voastră să nu muncească ? 
Dumneavoastră lucrați la 
întreprinderea de bolțurt 
și supape care S-a înfiin
țat aici, unitate industrială 
tînără. Acolo nu s-ar putea 
găsi un loc și pentru el ?

— Cum să nu ! Invers de 
cum zice vorba : broaște să 

lac este. Dar ce, 
Zdrăngăne din tobă’’vrea ?

Georcje-Radu 
CH1ROV1C1 
și corespondenții 
„Scinteii"

(Continuare in pag. a IV'-a)^
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Din scrisorile cititorilor
Ca șofer, ca om

„în timp ce mă aflam intr-o 
cursă legală cu autobasculanta. 
Pe care lucrez, din cauza unei 
defecțiuni tehnice n-am mai pu
tut stăpîni volanul și mașina s-a 
răsturnat..."

în continuarea scrisorii sale, 
șoferul Eugen Popa din Slobo
zia stăruie asupra amănuntelor 
care au dus la accident. Din fe
ricire, cele două persoane aflate 
in cabina mașinii n-au pățit ni
mic, dar el, șoferul, a fost rănit 
la un picior. „Din toate mașini
le care au trecut atunci pe lingă 
mine, a oprit un autoturism (15- 
B-4601), condus de o femeie, 
care m-a luat imediat și m-a 
dus pină la primul dispensar 
pentru a mi se da primele îngri
jiri, apoi la miliție ca să anunț 
intimplarea și înapoi, la locul 
accidentului. Am aflat că autoa
rea acestui gest de omenie și, ca 
să zic așa, de întrajutorare șo- 
ferească, este de meserie labo
rantă la o policlinică din Capi
tală. Vă rog să-mi permiteți să-i 
adresez și pe această cale cele 
mai călduroase mulțumiri",

Nu-i timpul trecut
Pe cheiul Dîmboviței, lingă 

stația de benzină din cartierul 
Cotroceni din București — ne 
scrie Gheorghe Ioniță — se află 
o statuie care cinstește memoria 
eroilor căzuți in primul război 
mondial. De mai bine de doi ani 
insă, statuia nu mai arată așa 
cum a fost creată și cum o cu
noșteau toți cei care treceau pe 
lingă ea. La o privire mai aten
tă, se poate observa că in mina 
soldatului nu se mai află decit 
o parte a puștii care exista ini
țial. Prin ce împrejurare, dato
rită cărui fapt statuia a fost 
ciuntită, nu știm. Ceea ce știm 
e că edilii și cei care au respon
sabilitatea de a îngriji și restau
ra monumentele orașului n-au 
mai trecut cam de multișor pe 
acolo. Nici acum nu-i timpul 
trecut.
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Coletul.., 
rătăcitor

Corespondentul nostru volun
tar Vasile Negescu ne istorisește 
necazul unui coleg al său de 
muncă, pe nume Cornel Băjena- 
ru din Golești, de lingă Pitești. 
Acesta trebuia să primească un 
colet de la fiul său Liviu, care 
l-ă expediat din gara Cîmpeni, 
cu scrisoarea de trăsură nr. 
594522 la data de 15 septembrie. 
„Dar de atunci și pină la înce
putul lui noiembrie — ne scrie 
corespondentul voluntar — cole
tul cu pricina n-a ajuns la des
tinatar. Fiul acestuia s-a dus la 
cei din gara Cîmpeni, care l-au 
asigurat că ei au expediat cole
tul. Tatăl băiatului s-a dus la 
cei din_ Golești, care l-au asigu
rat că nu au primit nici un co
let, Cu' toate aceste „asigurări", 
ceea ce este sigur e că respecti
vul colet, in valoare de 1 200 lei, 
s-a rătăcit pe undeva. Pe unde? 
O întrebare la care expeditorul 
a primit un răspuns deloc... asi
gurător : „Știți, la noi. la C.F.R., 
sînt sute de trenuri de tot felul, 
sute de stații, de linii, de trieri, 
de macazuri".

Dar, cum se vede, și de neca
zuri.

Plus și minus
„Eu sînt muncitor ■ laminorist 

la Combinatul siderurgic Hune
doara și știu ce înseamnă prețul 
muncii și al banului ciștigat 
cinstit și demn — ne scrie L. 
Alexandru. Ceea ce vreau să 
semnalez rubricii Faptul divers, 
al cărui cititor statornic sînt, se 
referă la modul in care înțeleg 
unii să transforme un mijloc de 
reconfortare intr-un joc de no
roc. Este vorba de remi. Nu Știu 
dacă se scrie cu „i“ sau „y“, cu 
un simgur ,,m“ sau cu doi. dar 
nu asta are importanță. Impor
tant e că oameni in toată firea 
din Deva, unii chiar pensionari, 
practică acest joc pe bani. După 
ore in șir petrecute cu „pietre
le" in față, la sfirșit trag linie și 
fac socoteala : paguba și ciștigul 
sînt direct proporționale cu 
punctele făcute in plus sau in 
minus. Nu de puține ori se iau 
la ceartă, se insultă reciproc, dar 
a doua zi o iau de la capăt ca 
și cînd nimic nu s-ar fi intim- 
plat. Oare chiar nu li se poate 
«întîmpla» și Zor ceva
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Fiul
nerecunoscător
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La miez de noapte, vecinii 
Măriei Roșoga din Săulești — 
Bibești, județul Gorj, s-au tre
zit din somn din cauza țipetelor 
ei disperate. Femeia fusese 
afară din casă și fugărită 
lungul drumului.

Crezlnd că e vorba de un 
făcător, oamenii s-au dus 
prindă, dar cină colo, peste 
au dat ? Peste fiul său. Constan
tin Roșoga. Nu era un răufăcă
tor, dar nici om bun nu era. de 
vreme ce și-a lovit și și-a alun
gat mama din casă. Ajuns la 40 
de ani, fără să muncească ni
căieri, dar hoinărind cu alți be
țivi pe aiurea, „fiul rătăcitor" se 
întorsese acasă să-l 
tot mama, dar drept 
ță...

După cum ne
C. Banța, președintele Judecăto
riei Tg. Cărbunești. oamenii au 
anunțat urgent autoritățile, iar 
instanța l-a condamnat pe Con
stantin Roșoga, tot potriv t 
cedurii de urgență, la trei 
închisoare.

dată 
de-a

rău- 
să-l 
cine

hrănească 
recunoștin-

informează
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Rubrică realizată de 
Petre POPA.

I

La 21 noiembrie - alegerile de deputați in consiliile populare

PRIN LARGĂ PARTICIPARE OBȘTEASCĂ 
- REMARCABILE REALIZĂRI 

EDRITAR-GOSPODĂREȘTI
„Orașele și comunele țării se vor transforma în unități teritoriale puternice, ca

pabile să ofere condiții tot mai bune de viață tuturor cetățenilor, fără deosebire de na
ționalitate, să asigure participarea lor tot mai intensă la viața publică, la rezolvarea 
problemelor economice și sociale ale localităților în care trăiesc, la conducerea între
gii societăți”.

(DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE)
Filele calendarului se întorc grăbite și odată cu ele se apropie data 

evenimentului electoral al acestui an — alegerile de deputați în con
siliile populare comunale, orășenești, municipale și de sector. Aceste 
zile sînt marcate de publicarea Apelului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, docum'ent ce reflectă remarcabilele realizări obținute 
în toate sectoarele de activitate și care trasează perspective mobiliza
toare tuturor domeniilor vieții economico-sociale. Printre acestea se 
înscrie și însemnatul program de construcții cu caracter social-edilitar, 
inclusiv prevederea ca, în perioada 1981—1985, să fie date în folosința 
oamenilor muncii peste un miliăn de locuințe. Acestea nu sînt simple 
promisiuni electorale, ci perspective certe, a căror materializare se 
bazează pe marile înfăptuiri de pină acum, pe rezultatele deosebite 
înregistrate în dezvoltarea tuturor localităților țării, ca urmare a acti
vități^ desfășurate de consiliile populare în strînsă colaborare cu cetă
țenii. Și veștile sosite la redacție, oră de oră, reflectă această fericită 
îmbinare între realizările gospodărești de pină acum și ritmul intens 
al completării lor cu ,noi înfăptuiri, cu noi contribuții la înflorirea 
localităților, la ridicarea calității vieții tuturor oamenilor muncii.

Din informațiile sosite de pe întreg cuprinsul țării am desprins 
următoarele :

HARGHITA :
Un nou palat al culturii la Miercurea-Ciuc

Zestrea edilitar gospodărească a 
municipiului Miercurea-Ciuc conti
nuă să se îmbogățească. Numai în 
acest an în cartierele „Harghita", 
„Spicului" și iii zona nouă centrală 
a oralului se construiesc, cu spriji
nul larg al cetățenilor, peste 1000 
de apartamente, din care 600 au și 
fost predate „la cheie" beneficiari
lor. Tot în acest an au fost date în 
folosință un complex agroalimen- 
tar, un hotel, noi spații comerciale, 
însumînd 16 000 metri pătrați, o 
grădiniță pentru copii cu o capaci
tate de 225 locuri, un pod peste 
rîul Olt, o seră de flori, noi artere

de circulație în cartierele „Patinoa
rului" și „Gării".

în aceste zile de intensificare a 
muncii patriotice, premergătoare 
alegerilor, se lucrează, cu eforturi 
concentrate, la înălțarea noului pa
lat al culturii. în clădirea sa. va 
funcționa și un teatru cu 800 de 
locuri și 2 secții, respectiv în lim
bile română și maghiară. De ase
menea, se lucrează la noul sediu 
politico-administrativ al județului, 
precum și la.finisarea unor ansam
bluri de locuințe, cu peste 400 de 
apartamente, ce urmează a fi pre
date pînă la finele anului. (I D. 
Kiss, corespondentul „Scînteii").

IAȘI
Angajamentele anuale 

pînă în ziua alegerilor
în localitățile județului Iași, 

campania electorală se desfășoară 
sub semnul urgentării îndeplinirii 

• angajamentelor de muncă patrioti
că. La Pașcani. în întîlnirile can- 
didat.ilor F.D.U.S. cu alegătorii, 

‘ care au avut loc'pînă acum, aii 
fost făcute un mare. număr de pro
puneri privitoare la înfrumusețarea 
si mai buna gospodărire a orașului. 
Printre acestea se numără construc
ția unei piețe agroalimentare și 
modernizarea străzilor „Ceferiști
lor". „7 Noiembrie" și altele, obiec
tive care să fie efectuate și cu 
aportul, prin muncă patriotică, al

DOLJ ;

Apartamentul
nr. 60 000

în perioada care a trecut din 
acest an, lucrătorii Trustului de 
construcții Dolj au pus la dis
poziția oamenilor muncii din 
județ un număr de 3 377 aparta
mente, cifră care depășește pre
vederile planului pe 9 luni. Cele 
mai multe locuințe au fost pre
date beneficiarilor în cartierele 
craiovene „Dezrobirii — Rovine", 
„Valea Roșie", „Brazda lui 
Novac", precum și în noul 
centru al municipiului.-De- re
marcat că. prin realizarea aces
tor locuințe, numărul aparta
mentelor construite în județul 
Dolj în anii socialismului a 
ajuns la 60 000. (Nicolae Peto- 
lescu, corespondentul „Scînteii").

(Urmare din pag. I)
cele potrivit atit posibilităților, expe
rienței, cit și greutăților cu care se 
confruntă. A fost generalizată apoi o 
experiență anterioară : la nivelul ju
dețului, ca și in fiecare întreprin
dere au fost organizate expoziții per
manente, unde sînt prezentate toate 
reperele, subansamblele și ansamble- 
le ce se importă și pentru care pină 
la acea dată nu s-au găsit soluții de 
execuție in țară. La aceste expoziții 
au fost și sînt invitați specialiști din 
diferite domenii de activitate și în
treprinderi din județ și din țară 
care, în cadrul unor mese rotunde și 
simpozioane, propun metode și so
luții de colaborare în vederea asimi
lării de noi produse. Trebuie să 
arăt aici că atunci cînd vorbim de 
reducerea importului ne gindim nu 
numai la piese, subansamble, mașini 
și instalații ; ne gindim in primul 
rînd la oameni, la atitudinea lor față 
de această sarcină majoră. Să recu
noaștem deschis : mult timp s-a mers 
pe linia de a importa piesele de care 
aveam nevoie și pentru că era mai 
ușor, mai comod, pentru că prea ne 
obișnuiserăm să adoptăm calea cea 
mai simplă. Aș face aici remarca ne
cesară că și organele și organizațiile 
noastre de partid au pretins prea 
puțin corpului nostru ingineresc, de 
specialiști, de muncitori. Insistența 
pe care a dovedit-o în această acțiune 
comitetul nostru județean de partid 
a declanșat o puternică emulație in 
rindul colectivelor de muncă, a scos 
la iveală forțe și talente tehnice de 
nebănuit care ne-au adus pe masa 
de lucru nenumărate idei, soluții din 
cele mai ingenioase. Și din aplicarea 
lor au rezultat produsele pe care 
le-am asimilat, din care unele sint 
chiar superioare celor importate pină 
nu de mult".

După prezentarea cadrului de an
samblu al temei aflate în discuție, la 
solicitarea noastră, tovarășul Vasile 
Grozea s-a referit și la cîteva aspecte 
din desfășurarea acestei acțiuni.

„Mai întii am avut in vedere or
ganizarea unui sistem informațional. 
In acest sens, un instructor al comi

onorate

ALBA :
Cugirul — oraș în plină dezvoltare

în ultimul deceniu și jumătate, 
populația orașului Cugir s-a dublat, 
semn al dezvoltării economico-so
ciale a acestei tinerea așezări urba
ne. Numai în acest cincinal, în oraș 
se vor construi 2 000 de apartamen
te, tot atit cit s-a construit in toți 
anii anteriori. Pînă acum au fost 
date în folosință 500 de apartamen

te. Pe agenda de lucru a consiliului 
popular sint prevăzute și alte obiec
tive social-culturale : o școală cu 
24 săli de clasă, o grădiniță cu 200 
locuri, un cinematograf cu 500 
locuri, o bază sportivă, spații co
merciale. Este un program de ac
tivitate bogat, corespunzător unui 
oraș cu gospodari harnici. (Ștefan 
Dinică, corespondentul „Scînteii").

IALOMIȚA :
Prima etapă a termoficării Sloboziei

Apropierea alegerilor este mar
cată în municipiul Slobozia de o 
importantă realizare gospodăreas
că : intrarea în funcțiune a primei 
etape a termoficării municipiului. 
Vor beneficia de această rețea peste 
10 000 de locatari ai celor 3 000 a- 
partamente din zona sud. Agentul 
termic este furnizat de combinatul 
de îngrășăminte chimice, recupe- 
rîndu-se in acest fel aburul rezi
dual rezultat de la procesul tehno
logic. Economiile realizate prin da
rea în exploatare a primei etape a 
termoficării se cifrează la peste 400 
tone combustibil lichid pe lună. La 
realizarea instalațiilor necesare au 
conlucrat în mod exemplar Institu

tul de studii și proiectări energetice 
București, Trustul de montaj utilaj 
chimic București, Trustul de lucrări 
speciale București, Trustul de 
montaj-utilaje „Vulcan", T.C.M. Ia
lomița. combinatul de îngrășămin
te chimice și secția de gospodărie 
comunală șl locativă Slobozia.

La eforturile ce s-au făcut pentru 
intrarea cit mai curind în funcțiu
ne a primei etape de termoficare 
au contribuit și locuitorii munici
piului, care, pfin muncă patriotică, 
au efectuat cea mai mare parte a 
lucrărilor care implicau forță de 
muncă necalificată. (Mihai Vișoiu, 
corespondentul „Scinteii").

, Ideile și propunerile cetățenilor
(Urmare din pag. I)
Desigur, în bugetul primăriei stnt 
prevăzute, an de an, sume impor
tante în acest scop. Dar oamenii vor 
cîteodată realizări care depășesc 
ceea ce ar îngădui bugetul. De 
aceea, propunerile făcute de Nicolae 
Creangă, președintele Organizației 
democrației și unității socialiste din 
circa 15. Gheorghe Vaicu, membru 
al comitetului de cetățeni din circa 

strada Mihai 
Viteazul, Grigore Șerban, secretarul 
organizației de bază din circa 30. 
Constantin Bărbuceanu. vicepreședin
te al comitetului de cetățeni din circa 
39 și multi alții, au fost însoțite și de 
angajamente ferme de participare la 
realizarea lucrărilor propuse, de a-

cetățenilor. Se continuă astfel ex
periența rodnică de pină acum, 
concretizată în prestarea de către 
locuitorii orașului a unor lucrări 
care valorează, numai in acest an, 
peste 80 milioane lei. Pînă la ale
gerile de la 21 noiembrie, partici- 
pantii la întîlnirile dintre-candidați ■ 42, Ion Dudău. din 
și alegători tinute la Pașcani au 
hotărît să realizeze -în-întregime» 
angajamentul anual inițial, respec
tiv lucrări prin participarea lor in 
valoare de 100 milioane lei. (Ma- 
nole Corcaci, corespondentul „Scîn
teii").

devărate initiative cetățenești. Cu 
sume de bani, conform Legii 20 din 
1971 și prin muncă patriotică. în 
această legislatură s-a realizat, ast
fel. extinderea cu 3 380 m a rețelei de 
apă, s-au balastat 70 000 mp străzi, 
s-au pavat și asfaltat 8 800 mp străzi 
și trotuare.

în ultimii doi ani au venit propu
neri nu numai de la un cetățean sau 
altul, ci și de Ia colective întregi de 
oameni ai muncii din întreprinderile 
din sector. Ca urmare a îndemnului 
conducerii" partidului de a se foibsî 
fiecare palmă de pămint. au fost de
pistate terenuri care au fost apoi 
amenajate pentru grădinărit. Astfel, 
lîngă întreprinderea de elemente 
pentru automatizare s-au curățat si 
cultivat două hectare ; în zona cu
prinsă între șoseaua Străulești și 
Iacul Grivita se aflau nu mai puțin 
de 15 hectare degradate, năpădite de 
bălării. Cu sprijinul constructorilor 
din zonă, terenul a devenit cultiva- 
bil. fiind apoi atribuit C.A.P. Oto- 
peni. în această parte a orașului, 
oamenii muncii de la o serie de uni
tăți economice au amenajat baze 
sportive și de agrement în jurul la
cului.

— Ne prezentăm în fafa alegăto
rilor cu bogate realizări, la care ei 
înșiși au contribuit cu propunerea si 
cu fapta, ne spune tovarășul Con
stantin Dima, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular al sectorului. Va
loarea lucrărilor făcute cu sprijinul 
cetățenilor. în această, legislatură, se 
ridică la circa 400 milioane lei. Nu
mai in acest an au fost realizate 
lucrări care însumează 95 milioane 
de ore de muncă patriotică.

Așadar, de la 952 de propuneri 
făcute de cetățeni, la 95 milioane de 
ore prestate pentru aplicarea lor. O 
relație deloc intîmplătoare. care ex
primă un lucru și anume, că cetă
țenii au înțeles că. totdeauna, vorba 
trebuie însoțită cu fapta, propunerea 
cu angajarea directă în realizarea ei, 
cu inițiativa concretă a obștii.

r a
CUVÎNTUL CITITORILOR^ | 

CUVÎNTUL OAMENIL^MUNCII
> ș feiț'ijgA1 ^■opinii■©. p r op u n er i •;

Munca sătenilor,
Alcătuită din 11 sate, localitatea 

Cotnari are acum aproape 10 000 de 
locuitori. De curind. consiliul popu
lar comunal a făcut bilanțul activi
tății obștești desfășurate în acest 
an în cinstea alegerilor de deputat! 
in consiliile populare care vor avea 
loc la 21 noiembrie. Iată rezultatul 
care reflectă din plin munca entu
ziastă a cetățenilor depusă anul 
acesta în interesul întregii obști : 
pînă în prezent, valoarea muncii 
patriotice se ridică la peste 835 000 
lei față de 700 000 lei, cit s-a plani
ficat. Această sumă — importantă 
pentru oricare comună din tară — 
se regăsește. în primul rînd. în ca
sele noi (fond de stat), care se con
struiesc și cu ajutorul cetățenilor. 
Deocamdată s-au înălțat două 
blocuri, unul fiind aproape gata — 
se montează acoperișul. Suma

in folosul satului
amintită se regăsește, de asemenea 
în cele patru construcții ale sedii
lor de fermă — prevăzute cu can
tine și dormitoare necesare lucră
torilor agricoli în brutăria comu
nală, care la 15 octombrie a dat 
prima șarjă de pîine. în timpul 
anului, pe ulițele Cotnarilor au fost’ 
plantate 22 milioane de flori, 15 000 
de arbori și arbuști, garduri vii ; în 
alte 100 de locuințe a fost extinsă 
rețeaua de apă potabilă.

în prezent, în intimpinarea ale
gerilor. in comuna Cotnari. se ac
ționează pentru adăpostirea întregii 
recolte, îmbunătățirea stării dru
murilor și alte lucrări de interes 
general.

Dumitru PĂPUȘOIU 
corespondent voluntar, 
Tîrgu Frumos, județul lași

Rentabilitatea gospodăriilor-anexă
în îndeplinirea programului de 

autoaprovizionare. gospodăriile- 
anexă de pe lîngă unitățile socia
liste au un rol bine definit, aceste, 
sectoare contribuind în mare mă
sură la sporirea fondului de pro
duse agroalimentare. la mai buna 
aprovizionare a populației. în scri
soarea de față doresc să împărtă
șesc unele aspecte din experiența 
bună dobîndită de unitățile coope
ratiste din subordinea Uniunii ju
dețene a cooperativelor de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor Buzău.

încă de Ia începutul anului au 
fost asigurate condițiile materiale 
pentru amenajarea prin muncă 
patriotică, din materiale recupera
te, a. spatiilor necesare dezvoltării, 
pe lîngă unitățile cooperatiste din 
subordinea uniunii, a mai multor 
sectoare-anexă. în comunele GIo- 
deni. Siliștea, Nehoi, Pătîrlagele, 
Topiceni. Boldu. Valea Sălciei, la 
depozitele centrale din Buzău etc. 
s-au organizat ferme pentru ovine, 
taurine, porcine, iepuri de casă, 
nutrii, ferme de păsări.

Iată cîteva cifre privind efecti
vele acestor ferme : 3161 porci, 
1 485 oi, 100 vaci, 561 iepuri-matcă

de la care s-au obținut peste 2 500 
iepuri livrați în cea mai mare parte 
populației pentru contractări, 1 750 
păsări ouătoare, 175 nutrii. 30 fa
milii de albine. 10 000 porumbei. 
De la aceste ferme s-au livrat Ia 
fondul de stat peste 30 tone carne 
de porc, 600 hectolitri de lapte de 
oaie și de vacă, 1 700 kg lînâ și alte 
produse. Veniturile realizate prin 
valorificarea produselor obținute 
din fermele-anexă se ridică la mai 
bine de 2.6 milioane lei. urmind ca 
pînă la sfîrșitul anului să se obțină 
un beneficiu de peste 4 milioane.

La baza acestor rezultate stau 
buna organizare a muncii, simțul 
gospodăresc. îngrijirea corespun
zătoare a efectivului de animale și 
păsări, asigurarea din vreme a can
tităților de furaje necesare. J.f- 
nindu-se de la experiența bu: a ■ a 
secției-anexă de la punctul de achi
ziții și contractări, unde funcțio
nează o stație de incubație cu 80 000 
pui pe serie, in anul viitor se vor 
înființa asemenea incubatoare și în 
alte localități — Ia Rîmnicu Sărat, 
Pogoanele, Boldu și Rușeț.u.

Dumitru BEJAN
șef de birou la UJECOOP Buzău

Pasajul de cale ferată și risipa 
de carburanți

Diversele forme pe care le îm
bracă risipa au fost combătute de
seori în. presă. în calitate de cores
pondent voluntar, am criticat în 
ziarul „Scînteia" unele cazuri de 
risipă. Și, de fiecare dată, interven
țiile au avut efecte pozitive. De 
aceea, nici în cazul ce-1 voi relata 
în continuare nu pot rămîne nepă
sător. Precizez că înainte de a scrie 
„Scînteii" am făcut numeroase de
mersuri pe plan local, precum și 
propuneri de soluții pentru Îndrep
tarea lucrurilor, ’dar semnâlăfiW 
n-au putut infringe unele inerții.

Iată despre ce este vorba. Con
struirea căii ferate Băbeni—Popești 
din județul Vîlcea a afectat și o 
parte din terenul fermei I.A S. Și- 
rineasa, scoțînd din circuitul agri
col 3.5 hectare plantate cu pomi 
fructiferi (circa 1 500 de pomi pe 
rod). Dar. pentru noi, necazul cel 
mai mare provine din altă parte. 
Linia ferată, trecind prin ...curtea 
fermei, a izolat principalele dotări 
ale acesteia (clădirea administra
tivă, magazia de materiale, cînta-

rul-basculă de 15 tone etc) de res
tul sectoarelor de activitate (secția 
S.M.A., 200 hectare teren și altele)

De aici rezultă o seamă de nea
junsuri. Mă refer doar la una din
tre ele. în această toamnă, pentru 
cintărirea recoltei de fructe a tre
buit să circulăm cu autocamioanele 
— circa 200 km zilnic 1 — pe la 
alte unități ce au în dotare cintare 
bascule. în timp ce cintarul nostru 
se află la doi pași, dar nu putem 
ajunge la el. Pe lîngă plimbarea 
inutilă a fructelor, ceea ce contri
buie la deprecierea lor, se înregis
trează un consum suplimentar de 
carburanți. — deci risipă, și se 
grăbește uzura mașinilor — deci 
altă risipă. Pentru stoparea acestei 
risipe, sperăm ca Regionala de căi 
ferate Craiova să fie mai receptivă 
și să ia măsuri pentru construirea 
de urgență a unui pasaj sau altă 
cale de acces spre drumul principal.

Ințj. Gheorghe HĂȚIȘ 
șeful fermei I.A.S.-Șirineasa, 
jude{ul Vîlcea

;PEȘCURT,DIN-SCRISORI
• Echivalentul a 185 vagoane reparate reprezintă economiile Ia chel

tuielile materiale, obținute în acest an de colectivul atelierului de zonă 
C.F.R. Titu-Dîmbovița (Gheorghe Muscăloiu, tehnician). © N-aveti un.. 
gestionar în plus ? De mai multe luni, in localitatea Bucea, județul Cluj, 
se caută un gestionar. pentru unitatea textile-încălțăminte-librărie. Păcat 
să iei drumul spre alte localități pentru a cumpăra un lucru, uneori mă
runt, care stă sub cheie în magazinul nostru. Pe de altă parte și planul 
la vînzări stă pe loc. (Teodor Balmoș, localitatea Bucea nr. 142, județul 
Cluj) • Un nou edificiu a îmbogățit de curind zestrea edilitară a comunei 
Poiana Mare-Dolj. Este vorba de un bloc de locuințe cu 12 apartamente 
pentru familiile specialiștilor care lucrează în localitate. In construcție se 
află și alte obiective : o baie comunală, o nouă clădire pentru liceu, un 
complex de vinificație și o fabrică de conserve. (Bivira Șerbu, profesoară). 
© Solicităm Consiliului popular al orașului Petrila mai mult sprijin în 
definitivarea lucrărilor la noul pod construit împreună cu cetățenii peste 
rîul Jiet pentru a face legătura între oraș și străzile Dobrești, Popi, Maleia. 
în prezent, mai trebuie doar să se umple cu pietriș rampele de acces spre 
platfortna podului, pietriș care se găsește din belșug în albia rîului. 
(Gheorghe Popa, orașul Petrila, strada Popi, nr. 1).

tetului județean de partid urmăreș
te permanent evoluția îndeplinirii 
prevederilor programului județean 
de reducere a importurilor. Conco
mitent, această sarcină a fost încre
dințată și consiliului județean de 
control muncitoresc al activității e- 
con'omice și sociale. Pe baza infor
mațiilor primite este declanșat sis
temul de control al indeplinirii hotă- 
rîrilor. Astfel, periodic, in biroul 
sau secretariatul comitetului ju
dețean de partid, în prezenta 
factorilor de răspundere din unități
le care se confruntă cu anumite di-

■ O sugestie căreia i-am dat urma
re. Și astfel, datele și faptele con
semnate au pus cu mal multă preg
nanță în evidență cîteva din coordo
natele principale pe care se desfă
șoară acțiunea la care ne referim.

VALORIFICAREA CIT 
MAI DEPLINA A POTENȚIA
LULUI DE INTELIGENȚA 
TEHNICA.. în sala de prezen
tare a produselor întreprinderii 
de utilaj petrolier și minier „1 
Mai" din Ploiești ne-am oprit 
în fața unui stand cu dive.-se 
exponate industriale : distribui-

noi, comuniștii, ne-am pus adesea 
întrebarea : valorificăm oare în mă
sură suficientă acest prețios tezaur ? 
Ne-a fost un adevărat sprijin moral 
secretarul general al partidului. In- 
tr-una din vizitele de lucru efectuate 
in întreprinderea noastră, după ce i 
s-au arătat unele mașini-unelte rea
lizate prin autodotare, a recomandat 
ca astfel de mașini să fie fabricate in 
serie și pentru alte unități din țară 
pentru a nu mai fi importate pe va
lută din străinătate. Așa a luat fiin
ță fabrica de mașini-unelte care a 
însemnat un larg și rodnic ctmp de

asumat această sarcină. Pot spune că 
am repartizat cu foarte multă atenție 
(organizația noastră de partid este 
încă mică), comuniști cu experiență 
în locurile cheie. Și, intrucit s-au 
ivit mereu locuri «cheie», i-am luat 
dintr-o parte și i-am pus in alta. Am 
organizat cursuri de pregătire pro
fesională — atît sub formă clasică 
de predare a unor teme, cit și direct, 
pe fazele procesului de producție. 
Forța comuniștilor se manifestă și in 
modul in care ei acționează in orga
nizațiile de masă și obștești pentru a

ficultăți, au fost analizate atit dife
rite aspecte pe care le comportă re
ducerea importurilor, cit și stadiul de 
înfăptuire a programului in ansam
blul său. O altă formă de control, și 
cred că cea mai eficientă, este cea 
care înlesnește cunoașterea nemijlo
cită a realității, oferă posibilitatea 
de a interveni prompt, la fața locu
lui. Mai concret. în perioada 30 au
gust—11 septembrie, un colectiv 
al consiliului județean de control 
muncitoresc al activității economice 
și sociale, împreună cu specialiști de 
la organele de sinteză, au examinat, 
în 18 unități, modul în care organi
zațiile de partid, conducerile colective 
ale întreprinderilor se îngrijesc de 
înfăptuirea prevederilor din progra
mele de reducere a importurilor. In
trucit controlul nu se poate limita 
la simpla consemnare a unor situații 
și la avertizarea factorilor de răspun
dere, el a urmărit și SPRIJINIREA 
EFECTIVA A UNITĂȚILOR in Mă
turarea lipsurilor constatate. Pentru 
reușita acestei acțiuni, ca și a altora, 
esențial este să ne sprijinim pe ac
tivul de partid, pe activiștii obștești. 
Dar rezultatele preocupărilor comi
tetului nostru județean de partid in 
această direcție se pot vedea mai 
bine nu aici, in acest birou, ci ne
mijlocit în unitățile productive".

tor DN—12, releu de presiune, 
electropompă și distribuitor 
pentru unsoare consistentă șl 
altele. Pe cartonașul din fața 
produsului se afla înscrisă 
denumirea sa și precizarea : 
„înlocuit import". Imaginea era 
cu totul incompletă. Din convor- 

, birile avute in secții și compar
timentele de proiectare cu nu
meroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni am reținut încă multe 
alte performanțe în asimilarea 
unor produse de înaltă tehnici
tate : strunguri grele, mașini de 
danturat în ,.V“. Mai adăugăm 
la acestea realizarea de oțeluri 
speciale în sectoarele calde, e~ 
liminarea aproape în întregime 
a importului de echipament de 
completare la utilajul petrolier, 
asimilarea de repere și suban
sambluri pină mai de curind 
importate pentru excavatoare și 
mașini de haldare destinate ba
zinului carbonifer Oltenia.

„Colectivul nostru este — să zic 
așa — depozitarul unei experiențe 
tehnice acumulate de-a lungul a zeci 
de ani — ne spune secretarul comi
tetului de partid din întreprindere, 
tovarășul Toma Oprea. De aceea,

CAPACITĂȚII
afirmare a cunoștințelor și creativi
tății colectivului nostru. Toate aces
tea n-ar fi fost posibile dacă organi
zația de partid n-ar fi promovat cu 
consecvență un climat de dezbateri 
sincere, de confruntare constructivă 
a diferitelor păreri. Un rol decisiv 
revine ACTIVULUI DE PARTID și 
in domeniul asimilării de produse 
noi. Tovarășii din activ sint promo
torii afirmării noului, ai luptei îm
potriva comodității in gindire, a con
servatorismului și rutinei, opacității 
unora față de nou".

O REDUCEREA IMPORTU
RILOR ÎN RELAȚIE DIRECTA 
CU GRADUL DE PREGĂTIRE 
PROFESIONALA. Cînd am so
sit la întreprinderea de utilaje 
pentru prelucrarea cauciucului 
din Băicoi, tocmai se pregătea 
livrarea unui lot de dispozitive 
de ghidare pentru un beneficiar 
intern care ar fi trebuit să le 
procure din străinătate la un 
preț ridicat. Secretarul comite
tului de partid, tovarășul Ion 
Vintilă, ne oferă explicațiile de 
rigoare :

„La noi problema problemelor a 
fost și mai este încă pregătirea pro
fesională. Organizația de partid, chiar 
de la începutul existenței sale, și-a

mobiliza muncitorii în a-și însuși noi 
cunoștințe profesionale".

a COOPERAREA, EXPRE
SIE A ÎNTRAJUTORĂRII 
MUNCITOREȘTI, COMUNISTE. 
Preocupările organizației de 
partid de la întreprinderea de 
mecanică fină Sinaia sint simi
lare in bună parte cu cele men
ționate in exemplele preceden
te. Inginerul-șef al întreprinde
rii, tovarășul Gheorghe Tiu, 
membru al comitetului de partid, 
ne atrage atenția asupra unui 
alt aspect, care trebuie să fie 
luat in considerație :

„Multe dintre dispozitivele, mași
nile, materialele asimilate nu le-am fi 
putut elabora singuri. Meritul trebuie 
să-l împărțim, de pildă, cu colective
le de muncă de la Combinatul de 
oțeluri speciale din Tirgoviște, cu 
Fabrica de scule Rișnov, cu cîteva 
institute de cercetări din țară Coo
perarea in producție — făcută in in
teresul unității și al economiei na
ționale — reprezintă un factor de 
extremă importanță în acțiunea de 
reducere a importurilor. Nu intim- 
plător in programul comitetului ju
dețean de partid se pune un accent 
deosebit pe această cooperare. Dacă 
ea ar fi prinsă cu mai multă concre

tețe, perseverență și in planurile de 
muncă ale comitetelor de partid din 
întreprinderi pentru a fi plasată pe 
un loc mai de frunte in clasamentul 
priorităților, dacă s-ar sublinia mai 
apăsat latura sa politică, de etică 
muncitorească, depășind sfera unor 
legături tehnico-administrative, coo
perarea ar cunoaște o cuprindere 
mai mare și, prin apelul direct, con
vingător la conștiința oamenilor, roa
dele ei ar fi evident superioare".

AMENDAMENT LA O EXPE
RIENȚA PERFECTIBILA. într-ade- 
văr. munca politico-organizatorică 
desfășurată de comitetul județean 
de partid, de organizațiile de partid 
din multe unități economice praho
vene în acțiunea de reducere a im
porturilor întrunește multe din atri
butele unei experiențe pozitive în 
ansamblul ei. Firește, există și unele 
neajunsuri : nu toate colectivele de 
muncă s-au aliniat exigențelor pro
gramului amintit. Sînt neajunsuri 
cunoscute și aflate în atenția comi
tetului județean de partid. In perio
dicele analize, făcute cu perseveren
tă, privind stadiul îndeplinirii pro
gramului de reducere a importurilor 
sau a unora din componentele sale 
se manifestă încă o accentuată su
pradimensionare a elementelor pur 
tehnice care nu pot reține atenția 
decit unui grup restrins de partici
pant! în detrimentul examinării sti
lului și metodelor de muncă ale or
ganizațiilor de partid, folosite în a- 
cest scop, al eficienței sau ineficien
tei acestora în abordarea temei re
ducerii importurilor. Dacă în locul 
unei aglomerări de termeni tehnici, 
de denumiri de mașini și dispozitive 
s-ar rezerva un spațiu corespunzător, 
mai consistent preocupărilor organe
lor și organizațiilor de partid, așa 
cum se anunță dealtfel și în titlurile 
referatelor si informărilor, analizele ar 
fi mult mai eficiente, ar contribui și 
mai mult la orientarea organizații
lor de partid pe coordonatele de 
fond ale acțiunii de reducere a im
porturilor, pe care o conduce și sus
ține cu multă vigoare organizația de 
partid a județului Prahova.
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în interesul progresului multilateral al tării

INVESTIȚIILE ACESTUI AN
• 4

AZI, INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE grupuri, alcătuite din cazane 
capacitate de 420 tone de abur

E.
i

Ramura prioritară a economiei naționale, industria 
energiei electrice inregistrează, in cursul acestui an și 
cincinal, ritmuri înalte de dezvoltare, prin înfăptuirea 
unui amplu și mobilizator program de investiții. Se află 
in plină construcție sau vor fi începute, în curind, 
lucrările Ia noi hidrocentrale și termocentrale, este 
in plin proces de realizare programul construirii de 
centrale nucleare, vor fi utilizate intr-o măsură sporită 
noile surse de energie — termală, eoliană, șisturi bitu
minoase, solară etc. - concomitent cu o diminuare 
accentuată a utilizării hidrocarburilor. De asemenea, 
»a fi extinsă producția de energie termică și electrică 
prin dezvoltarea termoficării industriale și urbane. 
Rezultatul nemijlocit al acestor considerabile eforturi 
materiale și financiare, făcute de către societate,

constă in asigurarea, îr> anul 1985, a independenței 
energetice a țării.

iată deci ce sarcini de mare răspundere patriotică și 
profesională stau in fața tuturor factorilor angajați in 
procesul de realizare a investițiilor din industria ener
giei electrice. Cu atit mai mult, cu cit alături de o serie 
de rezultate pozitive înregistrate pe șantierele energiei 
electrice in cursul acestui an, există un număr de 
obiective la care lucrările se 
nesatisfăcător. Deci direcția principală de acțiune 
pentru toți cei care acționează în acest domeniu - 
constructori și montori, furnizori de utilaje și beneficiari 
- constă în intensificarea Io maximum a ritmului de lu
cru pe șantiere, montarea rapidă a utilajelor aflate in 
stoc, in scopul punerii neintirziate in funcțiune a tuturor 
capacităților planificate să producă in acest an.

găsesc intr-un stadiu

LA TERMOCENTRALA BORZEȘTi II

Constructorii și montorii
își respectă angajamentele

două 
cu o- 
pe oră fiecare și a turbinelor-ge- 
neratoare cu,o putere instalată de 
50 MW, are și o altă semnificație : 
acum au fost omologate în pro
ducție primele cazane pe cărbune, 
construite la întreprinderea bucu- 
reșteană „Vulcan". Dună părerea 
specialiștilor și energeticienilor de 
aici, aceste utilaje, ca și electrofil- 
trele. sînt utilaje moderne, de înalt 
r.ivel tehnic și cu un grad ridicat 
de automatizare, care pot funcționa 
și cu un cărbune de calitate infe
rioară. care conține steril sau apă. ’ 
La ora actuală, primele două, gru
puri funcționează din plin.

Acum se lucrează intens 
de-al treilea grup, care va 
noua centrală. Stadiul la zi 
crărilor. cit și ritmul în care 
muncește pe șantier constituie o 
garanție că energeticienii din Bor- 
zești își vor respecta cuvîntui dat. 
iar lucrările de construcții-montaj 
vor fi terminate în devans cu două 
luni, asa cum s-au angajat con
structorii. Echipele de muncitori 
conduse de inginerul Dorel Lopă- 
taru. de exemplu, 
monteze cazanul și 
de presiune intr-un 
pe trei luni de zile 
au fost realizate

Ia cel 
întregi 
al lu- 

se

La Borzești, pe platforma petro
chimică a fost pus in funcțiune un 

z-nou obiectiv industrial de primă 
importantă pentru economia noas- 

■ tră națională : termocentrala Bor- 
zești II. Evenimentul marchează, în 
primul rind. darea în exploatare a 
• rimelor grupuri generatoare reali- 

xS L

zate în întregime cu utilaje româ
nești, iar. in al doilea rînd. înce
perea producției la primele ca
zane cu abur, alimentate cu căr
bune inferior — lignit. Realizatorii 
acestei capacități industriale — con- 
stYuctori, montori, energeticieni —■ 
au raportat cu acest prilej secreta-

rului general ai partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, că în 
cinstea Conferinței "Naționale a 
partidului au înfăptuit una din sar
cinile încredințate cu prilejul vizi
tei de lucru făcute în județul 
Bacău.

Punerea în funcțiune a primelor

au reușit să 
întregul sistem 
timp cu aproa- 
mai. scurt decit 
cazanele de la 

primele grupuri. Zilele acestea au 
fost încheiate probele de presiune 
lă rece. în prezent, se execută alte 
două operatiuiii finale : spălarea 
acidă și izolarea termică.

Forțe masive sint concentrate și 
la montarea turbinei. Echipe spe
ciale de montori și energeticieni

au încheiat lucrările la fundația 
turbinei și au montat generatorul și 
carcasa inferioară. în momentul de 
față se asamblează turbina și ge
neratorul și se zidesc turnurile de 
prelevare a zgurii. Principalul eve
niment la ordinea zilei îl constituie 
ridicarea tamburului, care cintărește 
peste 90 de tone, la o' înălțime de 
circa 46 metri. Lucrînd într-o or
dine și o disciplină exemplară, oa
menii conduși de inginerul Adrian 
Tiron au executat cu brio această 
operație în premieră.

Directorul uzinei, inginerul Du
mitru Iugan, ne spune : „Ritmul 
lucrărilor ar putea fi mult mai 
alert dacă pe șantier ar exista toa
te utilajele și materialele necesare. 
Cele mai mari greutăți le creează 
lipsa conductelor pentru turbine, pe 
care întreprinderea de mașini grele 
din Canitală trebuia să le livreze 
Încă din vara lui 1982“. Deci un 
semnal concret și direct pe adresa 
acestui furnizor.

Există condiții ca cel de al trei
lea grup să producă energia nece
sară pentru unitățile industriale de 
pe Valea Trotușului înainte de 
termenul planificat. Stadiul, lucră
rilor și ritmul de muncă de pe 
șantier o confirmă. Se impune doar 
ca beneficiarul, 
montorul 
strins cu 
materiale, 
desfășoare 
tocmite. O cerință pe deplin rea
lizabilă.

constructorul și 
să colaboreze și mai 

furnizorii de utilaje și 
pentru ca lucrările să se 
conform graficelor în-

Gheorcjhe BALTA 
corespondentul „Scinteii1"

> A

I!
Ml

■
■

■
:i-:G

• - - i

i I

IMAGINI DE PE ȘANTIERE
în alb...

® Lucrătorii Întreprinderii „Energomontaj" din București au obținut 
pină acum un spor de aproape 12 milioane lei la lucrările de construcții- 
montaj executate pe șantierul Centralei electrice de termoficare Halînga 
(județul Mehedinți). Ultima lor performanță : cu ajutorul a două trolii 
mari, constructorii au ridicat, la cota 50, tamburul primului cazan, care 
cîntărește aproape 80 de tone. Succes la fel de notabil și pe șantierul hi
drocentralei de Ia Poiana Mărului : recent a fost străpunsă galeria de 
deviere a apelor la baraj în lungime de 605 metri. Secretul reușitei : orga
nizarea exemplară a muncii. Felicitări și la mai mult !

® Activitate susținută, rezultate remarcabile pe șantierul Clăbucet- 
Nord al Trustului de construcții hidroenergetice din București. Lucrarea, 
de mare anvergură, se desfășoară intr-un ritm susținut, datorită în pri
mul rînd hotărîrii și spiritului de răspundere cu care se acționează la 
fiecare post de lucru și in orice moment. Propunem constructorilor ener
geticieni de pe alte șantiere un schimb de experiență cu cei de aici. (1

...și în negru
• în schimb, pe șantierul Centralei electrice de termoficare din Giur

giu lucrările bat pasul pe loc. O nerealizare de aproape 16 milioane lei la 
lucrările de construcții-montaj vorbește grăitor despre neajunsurile de 
aici: timp de iucru irosit, organizare necorespunzătoare a lucrărilor, lipsa 
unui control riguros asupra îndeplinirii măsurilor stabilite. Sperăm că sem
nalul nostru va fi recepționat cu promptitudine.

® Deși parcul auto și de utilaje grele al unității din județul Mehe
dinți a întreprinderii „Energoutilaj“-București este destul de nou, nume
roase mașini mai mult stau decit lucrează. Explicațiile acestei... inexpli
cabile irosiri a unei importante capacități de producție? Indisciplină (nu
meroși conducători auto absentează sistematic de la program), lipsă de 
răspundere (nimeni nu se arată. interesat de curmarea acestor practici), 
spirit gospodăresc scăzut. Semnalăm aceste deficiențe conducerii întreprin
derii amintite. Și așteptăm, bineînțeles, răspunsul ei. Operativ și concret 1

• Stocuri destul de mari de utilaje pe unele șantiere energetice. Unde 
șînt montorii ’ Ce fac ei ? Iată întrebări la ordinea zilei pentru lucrătorii 
de pe mai multe șantiere, printre care menționăm pe cele ale centralelor 
termoelectrice Turceai II. Anina și Galați.

Grupaj realizat de Cristian ANTONESCU
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Pe șantierul Centralei electrice de termoficare 
București
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Pe șontierul Centralei electrice de termoficare — București se lucrează intens la sala mașinilor 
,;-.D .V:-;. ■ '

în zona de sud a Capitalei se 
află în plină construcție un im
portant obiectiv energetic — 
centrala electrică de termoficare 
pe lignit, cu o putere instalată 

■ de 4X50 MW. Destinația sa : în 
primul rind, producerea de e- 
nergie electrică pentru sistemul 
energetic național și. în plus, 
asigurarea de energie termică 
pentru cartierele bucureștene 
Berceni și Giurgiului.

Activitatea pe șantier se des
fășoară în ritm intens. Dovada? 
Prevederile planului „la zi“ sînt, 
în momentul de fată, depășite cu 
aproape 10 la sută. Acum, con
structorii trustului „Energocon- 
strucția" din Capitală lucrează 
la fundațiile pentru sala masini-

lor. buncăre și cazane, pentru 
stația de conexiuni și stația de 
pompe. Desigur, se pot spune 
multe despre organizarea supe
rioară a lucrărilor, efortul pen
tru utilizarea integrală a timpu
lui de lucru, ordinea și disci
plina în muncă de pe acest șan
tier energetic. Vom aminti nu
mai pe cîțiva dintre autorii re
zultatelor ( 
pînă acum : 
tuși-montori, 
Gheorghe și 
de dulgheri
Radu, de betoniști conduse de 
Ivan Zaiț și Alexe Ivanov.

deosebite obținute 
echipele de lăcă- 
conduse de Marian 
Mihai Oancea, cele 
ale lui Constantin

Foto-text : Eugen Dichiseam»
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Cum asigură proiectarea
[KT.

ns feri

moderne și eficiente
!

O îndatorire de mare răspundere a fiecărei unități agricole

pentru noile obiective productive
Este cunoscut faptul că aplicarea noului mecanism economico-financlar 

în unitățile de construcții-montaj are drept obiectiv principal creșterea 
susținută și rapidă a eficienței economice în activitatea acestora. Altfel 
spus, este urmărită crearea unui cadru superior, perfecționat de înfăptui
re a programului de investiții, menit să, asigure realizarea la termen și 
chiar mai devreme a tuturor obiectivelor productive planificate, con
comitent cu atingerea unei înalte productivități a muncii pe șantiere, re
ducerea stăruitoare a cheltuielilor materiale și obținerea unui beneficiu 
cit mai ridicat. Introducerea producției nete ca indicator de bază al 
întregii activități de construcții-montaj, numeroase alte măsuri adoptate 
pentru îmbunătățirea calitativă a proiectării și executării lucrărilor de 
investiții și-au făcut rapid și din plin simțite efectele pozitive.

A trecut suficient timp de la inițierea acestei ample acțiuni pentru a 
putea evidenția experiențele valoroase, confirmate de practică, dar și 
pentru a desprinde din dificultățile întimpinate o serie de concluzii cu 
aplicabilitate imediată în vederea perfecționării noului mecanism eco
nomic. Acesta este subiectul anchetei noastre printre factori de condu
cere, specialiști și muncitori din mai multe, unități de construcții-montaj.

— De la început, consider nece
sară o precizare, ne-ă spus ing. Dan 
Căiin. directorul Trustului de lu
crări speciale din București. Din 
totdeauna au existat pe șantierele 
noastre preocupări vizînd îmbunătă
țirea. sub un aspect sau altul, a 
activității. Mă refer fie la organi
zarea mai rațională a lucrărilor, la 
promovarea unor materiale noi și 
tehnologii de execuție moderne, fie 
la extinderea mecanizării și • indus
trializării lucrărilor. Am enumerat, 
după cum se vede, direcții de ac
țiune inseparabil legate și de apli
carea noului mecanism economic.

De data aceasta insă, problema 
este pusă , intr-o concepție nouă. Mai 
exact, a fost necesară sistematizarea 
acestor preocupări, de multe ori 
disparate, intr-un program unitar și 
permanent de acțiune. Program in 
care sînt reconsiderate critic și per
fecționate toate aspectele legate de 
realizarea investițiilor : proiectarea 
lor. reducerea cheltuielilor mate
riale, generalizarea tehnologiilor de 
lucru supprioare și extinderea me
canizării, aprovizionarea șantierelor 
ș.a. Numai acționînd stăruitor asu
pra acestui ansamblu de probleme 
putem realiza producția netă plani
ficată — indicator deosebit de mobi
lizator.

Subscriind fără rezerve acestui 
punct de vedere, numeroși alți: spe
cialiști au așezat In fruntea priori
tăților. calitatea documentațiilor 
tchnico-economice și, implicit, ne
cesitatea de a se stabili o colaboraro 
permanentă și activă intre construc
tori și pi'Oiectanți.

— Primul motiv constă în faptul 
că, din proiecte, putem evalua pro
ducția netă de deviz, deci să stabi
lim nivelul producției nete ce poate 
fi obținută pe șantiere, ne-a preci
zat ing. Toma Iliescu, director adjunct 
al Trustului de construcții industriale 
și agrozootehnice din București. De 
asemenea, proiectele conțin indicații 
determinante asupra volumului lucră
rilor de construcții-montaj. consu
mului de materiale și chiar asupra 
posibilităților de pregătire temeinică 
a lucrărilor.

— Care este prima condiție pen
tru o colaborare eficientă cu institu
tele de proiectare ?

— Evident, organizarea în unită
țile de construcții-montaj a unor 
ateliere de proiectare puternice, cu 
specialiști avînd o bună pregătire 
p ofesională și o largă experiență. 
Dar nu numai atit. Este nevoie. în 
același timp, de stabilirea unor 
programe de lucru clare și cuprin
zătoare, care să acopere toate pro

blemele privind asigurarea unor do
cumentații de calitate.

Sub acest aspect, consemnăm în 
majoritatea trusturilor o preocupare 
stăruitoare pentru reorganizarea ac
tivității proprii de proiectare și ori

Cra-

entarea ei sistematică asupra anali
zelor de eficiență economică a solu
țiilor preconizate în proiecte. La 
Trustul de construcții industriale și 
agrozootehnice, bunăoară, conținutul 
fișelor tehnologice de execuție a 
fost considerabil îmbunătățit, acor- 
dindu-se o importanță specială pre
cizării consumurilor de materialo și 
evaluării lor din punct de vedere al 
valorii nete de deviz și al costurilor 
efective.

Rezultate notabile șl la Trustul 
de construcții industriale din Cra
iova, unde o serie de soluții prevă
zute în proiecte au fost modificate 
de constructori cu efecte economice 
însemnate. Este vorba de înlocuirea, 
la. corpurile de dozare ale fabrici
lor de anvelope din Drobeta-Tumu 
Severin și Caracal și la canalele 
tehnologice de la întreprinderea_ de 
tractoare și mașini agricole din 
iova, a betonului monolit cu 
prefabricat, măsură prin care 
economisit circa 40 000 om-ore 
noperă. pește 250 tone de ciment, 
50 tone de metal. 50 mc de mate
rial lemnos și altele. In plus, dura
tele de execuție ale acestor lucrări 
au fost reduse cu 30—50 la sută.

— Pentru adoptarea în proiecte a 
unor soluții moderne și eficiente, 
efortul constructorilor este, desigur, 
necesar, dar nu și suficient, ne-a 
spus Ing. Radu Suman, director 
al Trustului de construcții in
dustriale și agrozootehnice din Bucu
rești. Nu dispunem nici de mijloacele 
și nici de timpul necesar pentru a 
ne substitui proiectanților. Aceștia 
hotărăsc, în ultimă instanță, tipul 
de structură constructivă al unei 
lucrări, gradul ei de prefabricate, 
materialele ce vor fi folosite. Capitole 
la care ne lovim, nu o dată, de 
greutăți serioase. Ca să nu mai 
vorbesc, dincolo de calitatea pro
iectelor. de intirzierile în predarea 
lor, deci de dificultățile cu car®

in pregătirea co
la timp a unor' 
de investiții.

confruntată cu 
mari. Un son- 

serie de insti- 
a relevat o 

contradictorie. Pe de o

sintem confruntați 
respunzătoare și 
lucrări și șantiere

intr-adevăr, realitatea demonstrea
ză că. uneori, colaborarea proiec- 
tant-constructor este 
oostacole destul de 
daj efectuat intr-o 
tute de proiectare 
situație 
parte, capacitatea de proiectare nu 
este folosită integral, pe de altă 
parte, se mai pierde un fond de 
timp important cu completarea și 
refacerea unor documentații. Dar. 
mai ales, nu sint fructificate pe 
de-a întregul posibilitățile largi de 
utilizare a proiectelor tip și refolo- 

J sibile. Consecințele 7 Pe iingă adop
tarea unor soluții discutabile sub 
aspectul fundamentării lor tehnice și 
economice, multe proiecte sînt pline 
de omisiuni, prevăd materiale care 
sînt sau energointensive sau foarte 
dificil de procurat, situație ce de

monstrează limpede slaba documen
tare a unor proiectanți. Să amintim, 
bunăoară, soluțiile de izolare cu 
izostuî preconizate de specialiști ai 
Institutului de studii și proiectări 
pentru agricultură și industria ali
mentară pentru cîteva zeci de com
plexe agrozootehnice, în condițiile 
în care pentru acest material nu 
există practic producător.

Mai grave sînt însă, din aceste 
motive, ca si din altele, prelungirea 
duratei de proiectare, intirzierile 
deloc neglijabile in predarea unor 
documentații așteptate de construc
tori. Astfel, pe șantierul Combinatu
lui metalurgic din Tulcea. proiectul 
pentru halda de zgură a fost primit 
cu luni de zile mai tîrziu. ținind 
lucrările pe loc. Există, din păcate, 
chiar și situații in care proiectarea 
unor obiective industriale durează 
aproape tot atit cit construirea lor.

— Pentru a recupera timpul pier
dut datorită întîrzierilor în proiec
tarea unor lucrări, sintem puși în 
situația ca. pe șantiere, să concen
trăm forțe umane și mecanice luate 
de pe alte șantiere, dereglînd deci 
și activitatea acestora, ne-a pus în 
temă ing. Radu Suman. în atari 
condiții, sub presiunea termenelor 
de punere în funcțiune, se întîmplă 
ca criteriile de eficiență să rămină

TIMIȘOARA : O nouă capacitate de producție
Lb întreprinderea de detergenți 

din Timișoara, unitate a industriei 
chimice aflată in plin proces de 
dezvoltare si modernizare, a început 
să producă o nouă capacitate. Este 
vorba de instalația de produse ca- 
tionice, prima- de acest fel din țara 
noastră. realizată de colectivul 
Trustului de construcții industriale 
Timișoara, împreună cu subantre-

doi. Cu destule implicațiipe locul 
negative.

— Care este soluția in această, si
tuație ?

— Ca și proiectanți! — mă refer 
la institutele de proiectare in gene
ral — să se angajeze mai activ în 
efortul de consolidare a noului me
canism economico-financiar din do
meniul investițiilor. Aceasta presupu
ne o organizare a procesului de pro
iectare în strînsă concordanță cu ce
rințele impuse de respectarea ter
menului de punere in funcțiune 
la un obiectiv sau altul, o documen
tare temeinică pe teren, o bună 
informare privind materialele cele 
mai avantajoase, un contact siste
matic cu constructorii pe parcursul 
elaborării soluțiilor constructive și 
tehnologice. în sfîrșit. asigurarea in 
timpul execuției lucrărilor a unei 
asistente tehnice competente și per
manente în orice problemă sau difi
cultate cu care sintem confruntați.

Ne oprim in acest punct, dar nu 
înainte de a consemna cîteva propu
neri făcute de specialiști.

1. Pentru a se evita paralelismul 
între unitățile de construcții. prin 
analizarea separată a aceleiași lu
crări, ar fi util să se definitiveze o 
metodologie unitară de analiză teh
nică, dar mai ales economică a di
feritelor soiuții constructive propuse 
de proiectanți. Acest studiu ar 
bui să cuprindă :

— extrase de deviz, cu valori 
culate în producția globală și
pentru anumite lucrări sau etape de 
execuție caracteristice ;

— fișe tehnologice — cadru pen
tru același tip de lucrări, cu grafice 
de durată și precizarea consumului 
de manoperă și utilaje, precum și 
estimarea costurilor ;

— cataloage de soluții șl variante 
constructive, care să constituie mij
loace de stabilire operativă a efici
entei fiecărei soluții prevăzute in 
proiecte. Există un număr însemnat 
de. lucrări; care pot fi astfel catalo
gate : hale industriale parter de tip 
curent, cu structură și închideri di
verse ; hale industriale etajate ; 
silozuri ; hale agrozootehnice etc.

2. în scooul participării mai active 
«• constructorilor de ne șantiere la 
analizarea și îmbunătățirea soluțiilor 
proiectate, ar fi necesar să se re
glementeze condițiile în care o serie 
de reduceri ale cheltuielilor mate
riale, propuse de constructori, se re
flectă în indicatorii tehnico-econo- 
mici ai organizațiilor de construcții- 
montaj.

Asupra altor aspecte ale aplicării 
noului mecanism economic în uni
tățile de construcții-montaj. intr-un 
număr viitor.

Cristian ANTONESCU

tre-
cal- 
netă

prizele specializate, care valorifică 
superior, pe baza unor tehnologii 
elaborate de ICECHIM și specia
liștii întreprinderii, materii prime 
indigene. Pe această cale, se eli
mină complet importul unor pro
duse similare utilizate în industrii
le ușoară, farmaceutică. și de cos
metice. (Cezar Ioana).

LIVRAREA LA FONDUL DE STAT A 
TUTUROR PRODUSELOR CONTRACTATE!

In aceste zile, după încheierea recoltării, una din 
sarcinile cele mai importante ce revine unităților agri
cole cooperatiste o constituie livrarea integrală a can
tităților de porumb prevăzute la fondul de stat și a 
celor destinate fabricilor de nutrețuri combinate. Ana
liza „la zi" a realizărilor în această privință pune în 
evidență o situație care face necesară intensificarea 
livrărilor pentru ca această acțiune să se încheie în 
toate județele pînă la 15 noiembrie. Din datele cen
tralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că, pînă in 
seara zilei de 8 noiembrie, la fondul de stat au foist 
livrate doar 64 la sută din cantitățile de porumb pre
văzute, iar în contul fabricilor de nutrețuri combinate 
— numai 54 la sută din cantitățile stabilite. Astfel, 
în timp ce în multe județe, printre care Dîmbovița, 
Sibiu, Sectorul 1 agricol Ilfov, Argbș, Bistrița-Năsăud, 
Gorj, Prahova, Bacău, Tulcea, Vilcea și altele, livră
rile de porumb la fondul de stat s-au încheiat sau

sînt intr-un stadiu avansat, în alte județe, cum sînt 
Bihor, Botoșani, Constanța, Dolj, Mehedinți, Mureș și 
Timiș, există mari rămîneri în urmă.

Este imperios necesar să se înțeleagă cu toată cla
ritatea că livrarea integrală a cantităților de produse 
prevăzute la fondul de stat constituie o obligație 
legală, fundamentală, o îndatorire de mare răspun
dere pentru fiecare unitate agricolă. Tocmai de aceea, 
pornind de la actuala stare de lucruri, de la faptul că 
timpul este foarte înaintat și se poate schimba de la 
o zi la alta, comitetele județene de partid, organele 
agricole județene și conducerile unităților agricole au 
datoria să întreprindă măsuri hotărite, energice pentru 
impulsionarea transportului la bazele de recepție, 
astfel ca in cel mai scurt timp toate unitățile agricole 
să-și onoreze integral obligațiile privind livrarea can
tităților de porumb prevăzute la fondul de stat.

călărași : Mijloace și forte sporite pentru transportul 
porumbului la bazele de recepție

Unitățile agricole din județul Că
lărași au livrat Ia fondul de stat, 
pînă în seara zilei de 8 noiembrie. 
177 000 tone porumb, adică 67 la sută 
din cantitățile planificate. Analizind 
modul în care se desfășoară această 
acțiune în unitățile agricole din ju
deț. comandamentul pentru agricul
tură a hotărît ca livrarea porumbu
lui la fondul de stat să se încheie în 
cîteva zile. în acest scop au fost 
luate măsuri pentru intensificarea în 
și mai mare măsură a transportului 
producției. în ultimele zile, mii de 
oameni ai muncii din unitățile in
dustriale din județ au venit in spri
jinul unităților agricole, cărora le-au 
fost trimise suplimentar și peste 200 
de mașini și mijloace mecanice de 
încărcare.

BIHOR: Să fie
Cu toate că în județul Bihor recol

tarea porumbului s-a încheiat in 
ultima decadă a lunii precedente, 
totuși livrările Ia fondul de stat se 
desfășoară nesatisfăcător. Pînă în 
seara zilei de 8 noiembrie, cantitățile 
de porumb livrate la fondul de stat 
însumau numai 80 808 tone șttuleți 
față de un plan de 150 660 tone, iar 
cele livrate în contul fabricilor de 
nutrețuri combinate — doar 59 028 tone 
știuleți. față de 71 200 tone planifi
cate. O analiză a modului în care 
decurge această acțiune relevă mari 
diferențe intre realizările înregistrate 
de diferite consilii agroindustriale 
din județ. Din unitățile consiliului 
Aleșd. bunăoară, a fost expediată 
bazelor de recepție întreaga cantitate 
de porumb planificată. Ultimele can
tități de porumb prevăzute la fondul 
de stat sînt livrate, de asemenea, 
acum, și din consiliile agroindustriale 
Beiuș și Tileagd.

Sint. dealtfel. în județul Bihor 
numeroase cooperative agricole care

Folosirea deplină a mijloacelor de 
transport constituie de faot problema 
principală ce se cere rezolvată pen
tru urgentarea livrărilor la fondul de 
stat. Rezultatele bune pe care le-au 
obținut pînă acum cooperativele 
agricole Dor Mărunt, Făurei. Ulmu, 
Borcea II. Lehliu-Gară și Fundulea, 
care au livrat suplimentar la fondul 
de stat peste 2 000 de tone fiecare, 
se datoresc tocmai utilizării intense 
a mijloacelor de transport. în 
schimb. în cooperativele agricole 
Unirea. Jegălia. Modelu și Roseți, 
mijloacele de transport nu sînt fo
losite din plin, ceea ce explică res
tanțele ce le au la livrarea porum
bului. De aceea s-a hotărit ca. la, 
nivelul județului, să se facă o nouă

urmat exemplul
au livrat suplimentar Însemnate can
tități de porumb la fondul de stat. 
Le amintim pe cele din Sîntandrei. 
Aleșd. Finiș, Seleuș. Nojorid și 
Sînnicolau Român. Exemplul aces
tor unități care își înțeleg răspunde
rile față de cerințele economiei na
ționale trebuie urmat de îndată și 
de unitățile restanțiere. Din rindul 
acestora se detașează, prin rămîne- 
rile in urmă înregistrate, cooperati
vele agricole din Diosig. Tulea. Ia- 
noșda. Cherechiu și Vaida. în unită
țile agricole din consiliile Săcueni. 
Ciumeghiu și Salonta există o situa
ție ce nu poate fi justificată nici
cum. Deși in perimetrul acestora se 
află pe cîmp ință mult porumb ne
transportat. ritmul livrărilor la ba
zele de recepție este nepermis de 
scăzut.

Din toate acestea rezultă o stare 
de lucruri care cere comandamentu
lui agricol județean, comitetelor co
munale de partid și conducerilor 
unităților agricole să întreprindă 

repartizare a mijloacelor de trans
port. Astfel, mașinile de la I.T.A. 
Hunedoara. I.T.A. București și alte 
unități au fost deplasate în unitățile 
unde sînt mari cantități de porumb 
în cimp — Jegălia. Lehliu, Valea 
Argovei. Dragoș Vodă.

în județul Călărași, toate forțele 
umane și mecanice sint mobilizate 
acum la transportul porumbului din 
cîmp și livrarea lui la fondul de 
stat. Este o acțiune care, după felul 
cum se desfășoară, conferă garanția 
că în cel mai scurt timp toate uni
tățile agricole își vor onora integral 
obligațiile contractuale față de stat.

Rodlca SIMIONESCU 
corespondentul „Scinteii”

unităților fruntașe
măsuri hotărîte pentru recuperarea 
râmînerilor în urmă, astfel ca toate 
unitățile agricole să-și onoreze inte
gral obligațiile contractuale la fon
dul de stat. în acest scop este 
nevoie să se acționeze cu stăruință 
pentru impulsionarea transportului 
porumbului la bazele de recepție și 
fabricile de nutrețuri combinate, 
punîndu-se accent pe mai buna uti
lizare a mijloacelor mecanice si a 
atelajelor. Este aceasta o acțiune de 
mare importanță economică, in in
teresul fiecărei unități agricole ! De 
livrarea integrală a produselor pre
văzute la fondul de stat depinde in 
mare măsură asigurarea condițiilor 
pentru buna aprovizionare a popu
lației de la orașe și sate cu produse 
agroalimentare și obținerea de către 
fiecare unitate agricolă a veniturilor 
stabilite.

loan LAZA
corespondentul „Scînteli"
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fica adevărul istoric. Iată de ce un 
criteriu ideologic esențial al formu
lării judecăților de valoare asupra 
tradiției cultural-arti’stice este cel al 
istoricității care se opune atît pase
ismului — interpretare deficitară, 
simplistă, redusă la coordonatele tre
cutului, cit și prezenteismului — care 
operează deformări de conținut în 
ierarhiile de valori ale tradiției, în 
funcție de interese conjuncturale, 
trecătoare, fără a ține seama de ade
vărul istoric, de adevărata semnifica
ție a unor valori. Faptele de cultură 
și artă ale trecutului trebuie să fie 
apreciate prin raportare la contextul 
istoric concret în care se constituie,

Din criteriul istoricității decurge un 
altul pe care am putea sâ-1 numim 
variabilitatea funcțională a tradiției : 
nivelul de înțelegere și decantare a 
valorilor trecutului, de asimilare și 
integrare â lor în noile construcții de 
cultură sporește de regulă, dar nu 
în chip linear, de la o generație, la 
alta, datorită îmbogățirii și rafinării 
principiilor axiologice de evaluare, a 
sporirii exigențelor de calitate.

Tradiția este supusă deci unor mu
tații funcționale de mai mare sau 
mai mică amploare și profunzime. 
Socialismul aduce și din acest punct 
de vedere un adevărat salt calitativ, 
deoarece, prin largul acces al mase

și judectița 'fy
---------------------------------- Puncte ds vedere de Al. TĂNASE ----------------------------------

u

Materialitatea lumii vii și ingineria genetică

Nivelul conștiinței de sine a unei 
culturi, puterile ei lăuntrice cogniti
ve. axiologice și practice transforma
toare, de autoconstrucție a prezen
tului și de prospectare a viitorului 
depind în chip substanțial de capa
citatea ei de a-și asimila critic și de 
a-și integra constructiv valorile pe
rene ale tradiției, tot ceea ce a con
tribuit în dăinuirea prin veacuri a 
poporului nostru, la afirmarea per
sonalității și demnității sale, a pro
filului său psiho-spiritual. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
subliniat adesea că punerea in valoa
re a tradițiilor științifice, politice și 
literar-artistice, a 
comorilor cultu
rale transmise din 
generație in ge
nerație reprezin
tă o datorie de 
onoare pentru 
orice națiune și o 
garanție a edifi
cării unei socie
tăți mai drepte și 
mai umane. Ast
fel, în expunerea 
la Plenara lărgi
tă a C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie
a.c. se subliniază că „fără cu
noașterea și cinstirea trecutului, a 
muncii și luptei înaintașilor noștri" 
nu se poate vorbi de educație patrio
tică, socialistă, deoarece „avem un 
trecut glorios care reprezintă cea mai 
prețioasă moștenire a poporului ro
mân".

Iată de ce este de mare răspun
dere pentru critica și istoria literară 
și culturală, pentru toți cei ce repre
zintă azi conștiința critică de sine 
a culturii noastre socialiste, să înțe
leagă natura ideologică a actului cri
tic și semnificația sa moral-estetică, 
filozofică. Aceasta înseamnă că orice 
investigare asupra trecutului literar- 
artistic și cultural presupune o am
plă și riguroasă documentare, iden
tificarea migăloasă a surselor, dar ea 
nu poate fi doar operă de erudiție, de 
invocare neutră și detașată a izvoa
relor de informație, ci este atitudine 
ideologică, deci partizană, angajată. 
Opțiunea cercetătorului intr-un do
meniu atît de complex și de mare 
varietate a structurilor și liniilor de 
forță începe chiar cu alegerea sur
selor : ce surse folosim, cum le in
terpretăm, ce judecăți de valoare e- 
nunțăm asupra unor curente de idei, 
poziții Iiterar-ideologice, opere artis
tice etc. Dacă ignorarea surselor sau 
minimalizarea lor duce la diletantism 
și superficialitate, ruinînd din teme
lie orice judecată de valoare, fetiși
zarea lor, absența spiritului critic 
duce la judecăți unilaterale, necon
cludente. care sfîrșesc prin a misti

la mișcările de idei din epocă, dar și 
la efectele imediate sau de durată pe 
care le-au avut, prin contribuția pe 
care au adus-o la afirmarea și îmbo
gățirea specificului național. Fără a 
ține seama de semnificația ideologi
că a surselor înseși, de aprecierea 
lor nuanțată și de mutațiile ce se 
produc în receptarea lor, tabloul epo
cii ar fi precar sau chiar deformat, 
concluziile eronate.

Mi se pare că una din erorile ce se 
fac uneori constă în aplicarea nedi- 
ferențiată sau insuficient nuanțată a 
unor categorii clasificatoare de isto
rie literară și culturală : tradiționa
lism, modernism, europenism, sămă
nătorism, poporanism etc. A spune 
că unii autori, ca E. Lovinescu de 
pildă, au minimalizat și depreciat 
tradiția în componentele ei autohtone 
și bizantine-orientale în numele mo
dernității (ceea ce corespunde pe de
plin semnificației ideologice reale a 
concepției sale) nu înseamnă a-i scă
dea meritele și a compromite exigen
tele îndreptățite ale modernizării. în
seamnă însă a respecta adevărul o- 
perei sale. Si nici nu putem refuza 
unele deziderate programatice ale lui 
Nicolae Iorga privind inspirația sin
ceră. onestitatea, idealul etic, „nece
sități de conștiință și de armonie 
morală fără de care poate exista un 
scris, dar niciodată o literatură", pe 
motivul — cum s-au mai auzit opinii 
— că ele aparțin unui ideolog al tra
diționalismului sămănătorist.

lor la cultură, toți marii ctitori de 
cultură ai României iși sporesc forța 
de înriurire. de modelare a sufletului 
omenesc. Capacitatea de. asimilare și 
reconstrucție este mai mare : are loc 
democratizarea actului de cultură la 
nivelul receptării, dar și al creației, 
umanismul socialist. revoluționar 
duce la fundamentarea științifică, fi
lozofică și morală și la aprofunda
rea criteriilor de valorizare.

Un alt criteriu al evaluării moște
nirii culturale este dialectica rapor
turilor contradictorii între condițio
narea de clasă și semnificația patrio
tică, națională, mai simplu spus, din
tre dimensiunea socială și cea na
țională. a faptelor de cultură literar- 
artistică. Aplicarea corectă a acestui 
criteriu s-a dovedit și se dovedește 
nu întotdeauna simplă. A existat în- 
tr-o anume perioadă tendința de a 
interpreta dogmatic, simplist și re
ductionist determinarea de clasă, pe 
baza tezei celor două culturi, pier- 
zîndu-se din vedere ceea ce expe
riența socio-culturală a pus cu cla
ritate în evidentă : că cele două cul
turi nu se dezvoltă paralel, pe dru
muri absolut distincte, în stare pură, 
fără atingeri, influențe, deci in chip 
maniheist. ci se intercondiționează, 
se întrepătrund — nu e vorba deci 
de o polarizare mecanică a autorilor 
și operelor deoarece linia de demar
cație nu este întotdeauna ușor de 
stabilit, ea trece nu numai prin uni
versul de creație al unui autor, dar

și prin una și aceeași operă. Crite
riul de clasă este esențial pentru a 
înțelege dezvoltarea ascendentă' a 
unei realități spirituale de ’mare an
vergură — cultura democratică, uma
nistă și socialistă — dar el nu poate 
întuneca, ci trebuie, dimpotrivă, să 
clarifice și să direcționeze universul 
valorilor patriotice-naționale. Pro
blemă care, la rîndul ei, necesită o 
atentă nuanțare.

încă de la începutul secolului (ba 
chiar, implicit de la polemica Maio- 
rescu—Gherea, ideologia junimistă și 
filozofia istorică a lui B. P. Hasdeu) 
și pînă azi se discută — mai ales în 
ideologia literară — asupra specifi

cului național. Aș 
face doar unele 
remarci : specifi
cul național nu 
este pur si sim
plu o chestiune de 
apartenență etni
că (etnicul con
stituie doar un 
nivel originar, o 
matrice și oare
cum un fond 
de permanentă a 
specificului na
țional), și nici nu 
se reduce la sta

tutul de categorie estetică, nu 
este produsul exclusiv și privi
legiul unei singure clase sau ca
tegorii sociale, nu se limitează la 
tradiție interpretată ca un depozit 
dat, imuabil de valori, ca o moște
nire sacră și incompatibilă cu spiri
tul critic, nu se reduce la o singură 
formă a culturii sau la o singură 
componentă istorică ; specificul na
țional este chintesența sufletului 
poporului, reprezintă un fel de co
loană vertebrală a patriei în lumina 
căreia putem aprecia coeficientul de 
valoare națională a unei producții 
spirituale. Modul de existență a spe
cificului național este axiologic, este 
partea de rezistență și de permanen
ță din viața spirituală și din cultura 
unui popor, este certificatul său de 

.autenticitate și legitimitate istorică, 
caratele de aur ale existenței și dăi
nuirii sale ; este o sinteză deschisă, 
deci, perfectibilă, de felurite însușiri 
care se constituie în dialogul omului 
cu natura, cu mediul cosmic, geogra
fic și social, cu istoria.

Principiul unității dintre criteriul 
de clasă și cel național ne cere ju
decăți de valoare nuanțate, apli
carea diferențiată în planul idei
lor teoretice, al ideologiei politi
ce, sociologice, filozofice etc. — unde 
delimitările ideologice sint mai clare, 
mai lesne de făcut, sau în registrul 
„ideilor gingașe" ale artei și litera
turii, al ideologiei artistice propriu- 
zise unde delimitările respective sînt 
evident necesare, dar mai complexe.

NOTE DE
meh
1*#*b «bWjgi Succese ale interpreților români
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Constantin CORBU:

„Rolul țărănimii 
în istoria României"

Profesorul univer
sitar Constantin Corbu 
se ocupă, de rilulți ani, 
dull istoria mișcărilor... 
țărănești din România 
în. veacul al XIX-lea, 
ce!« cinci lucrări-pu
blicate pînă acum în- 
scriindu-1 intre repu
tații noștri istorici din 
generația de mijloc, 
care s-au specializat 
în studierea acestei 
probleme cu atîtea la
turi inedite. Conti
nued aceste preocu
pări, lucrarea recentă 
„Rolul țărănimii în is
toria României", apă
rută în Editura științi
fică și enciclopedică, 
deși poartă în paran
teză un subtitlu — sec. 
XIX — extinde aria 
investigației, constitu- 
indu-se intr-o merito
rie primă istorie a ță
rănimii române pînă 
la 1900.

Profesorul Corbu i- 
dentifică istoria țără
nimii cu istoria națio
nală,. „pentru că epoci 
și. epoci in șir istoria 
sa (a țărănimii — n.n.) 
nu este un comparti
ment intre altele al 
trecutului nostru, ci 
însuși trecutul nostru 
în tot ceea ce a însem
nat el valoare materia
lă și spirituală, biru
ință și neimplinire, 
bucurie ji supliciu, in
tr-o unică și nedeslipi- 
tă exprimare și mani
festare". Se legitimear 
ză această afirmație 
prin vechimea și sta
tornicia țărănimii pe 
meleagurile românești 
(aceasta dînd expre
sie concretă continui
tății și unității națio
nale), prin rolul eco
nomic determinant în 
tot evul mediu și în 
epoca modernă româ
nească, prin tezaurul 
spiritual, începînd cu 
limba română și sfir- 
șind cu artele plastice, 
prin indubitabilul rol 
de strajă a țării in 
lupta entru libertate 
socială și națională, 

i prin rolul de leagăn al

muncitorimii române. 
Mi se pare iarăși in
teresant de semnalat 
că,.autorul, ține. să-.sub- 
linieze, în spiritul do
cumentelor de partid,

’ ■ȘnȘȘnSF'președintelui 
României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vir
tuțile permanente ale 
țărănimii, devenite în
sușiri ale întregului 
nostru popor : „dem
nitatea, mîndria națio
nală, dragostea de glie, 
voința de libertate și 
dreptate, dreapta cum
pănire a lucrurilor, 
respectul a ceea ce în
seamnă lucrare împli
nită"...

Dacă istorici de pres
tigiu ca N. Iorga. N. 
Densușianu. Andrei 
Oțetea. David Prodan. 
Ștefan Pascu etc. au 
dedicat ample mono
grafii răscoalelor țără
nești. revoluției condu
se de Tudor Vladimi- 
rescu și celei de la 1848, 
meritul lucrării de 
față este de a cuprinde 
toate aceste momente 
și fenomene, în care 
țărănimea a jucat rolul 
istoric de forță deter
minantă, într-o singu
ră suită istorică, in 
desfășurarea ei dia
lectică, de-a lungul 
veacurilor.

Specialist în istoria 
modernă, sector în care 
muncește de mai bine 
de două decenii, auto
rul închină cea mai 
mare parte a lucrării 
problematicii țărănești 
din veacul al XIX-lea. 
Aici autorul ajunge la 
cîteva generalizări de 
reală valoare științifi
că și de gîndire istori
că. Și anume că spiri
tul revoluționar mani
festat prin moții lui 
Horea, Cloșca și Cri- 
șan trece munții și se 
dezlănțuie în revoluția 
condusă de Tudor Vla- 
dimirescu, continuîn- 
du-se apoi, aprinzin- 
du-se, în 1848, în tot 
cuprinsul românesc. 
Că în 1848 masele ță

rănești au fost princi
palele sprijinitoare, 
dacă nu chiar făuritoa
re, ale- unor- -acțiuni-...
conceoute și conduse 
de o inț§l^stualjța,țftjai„ . 
mari valențe progre
siste, patriotice (în
deosebi în revoluția 
din Transilvania, țără
nimea a fost factorul 
prim, mai ales dacă, ți
nem seama că și con
ducătorii săi — Avram 
Iancu, Simeon Bărnu- 
țiu, Ion Buteanu etc. — 
s-au ridicat . tot din 
rindurile ei); că nici 
unirea din 1859, nici a- 
bolirea clâcii, nici re
forma agrară a lui 
Cuzâ — Kogălniceanu, 
nici cucerirea victorii
lor de la' Plevna, Ra
hova, Smîrdan n-ar 
fi fost posibile fără 
jertfa dorobanților, a 
țăranului in uniformă 
de ostaș..

Ultimul capitol este 
închinat răscoalei ță
rănești de la 1888. 
preludiul marii drame 
țărănești scăldate în 
baia de singe a lui 
1907. Personal, regret 
că autorul n-a cuprins 
și acest moment zgu
duitor în lucrarea să, 
cu toate că atîția con
frați, de vreo patru 
decenii încoace, au de- 
scris-o și analizat-o. 
Și tocmai de aceea so- 
cot că această inclu
dere ar fi fost necesa
ră pentru ca. lucrarea 
de care ne ocupăm să 
nu fie o „simfonie ne
terminată".

Oricum, meritul pro
fesorului Constantin 
Corbu este de a fi ur
mărit și conturat isto
ria bimilenară a țără
nimii, strădania și 
lupta și jertfa ei neîn
trerupte pentru pro
gresul economic al ță
rii, pentru drepturi so
ciale, libertate și uni
tate națională, fjentru 
apărarea și conserva
rea ființei neamului.
Dumitru ALMAȘ ,

Deosebit de bogată 
este și în acest an lista 
premiaților la presti
gioase concursuri mu
zicale internaționale, 
în cadrul competiției 
tinerilor dirijori de la 
Besanșon (Franța), de 
exemplu. Ion Marin 
s-a clasat pe locul II. 
De la Barcelona (Spa
nia), tinerii noștri s-au 
întors cu patru diplo
me : Olga Bolocan 
(premiul I). Rîpan An- 

’ gelo '^premiul II), Racz 
* Aladâr' ițpremiul ISl)-- 

și .^’ișiij^scu Cristiani:) 
(mgixți^nq). La cqn-K 
cursul' internațional de 
pian de la Sennegalia 
— Italia, la Grupa I au 
obținut premiul III 
Racz Aladar și Sandu 
Valentina, iar premiul 
IV — Rogacev Vale
ria ; în cadrul Grupei 
a doua Horculescu I- 
leana — pr. III, iar 
Ilieș Corina — pr. IV 
și încă cinci diplo
me de clasificare pen
tru alți cinci tineri 
interpreți români. La 
concursul internațional 
de canto Udine — Ita
lia : Cureiaru Mugur 
— premiul special al 
juriului. Concursul in
ternațional de canto 
„Erkel" de la Buda
pesta (R.P.. Ungară),: 
Georgescu Florin — 
premiul II (premiul I 
nu s-a acordat), iar 
Liliana Bizineche — 
premiul special al ju
riului. La concursul 
internațional „P. I. 
Ceaikovski" de la Mos
cova, Mihăilescu Mari- 
Iena a obținut pre
miul VI (canto). Două 
premii și la concursul 
internațional de vioară 
de Ia Lublin (R. P. Po
lonă) : Simioncscu Ru- 
xandra — premiul II 
și premiul special al 
Radioteleviziunii și 
Bobocea Bogdan — 
premiul III. Un re
marcabil succes la Bo
logna — Italia pen
tru violoncelistul Ma
rin Cazacu — premiul 
II (premiul I neacor- 
dîndu-se). Trebuie să 
subliniem și valorosul 
premiu I al tinerei so
liste Gaja Elena Mun- 
teanu, de la con
cursul internațional „V. 
Bellini" de la Calta- 
nissetta — Italia, pre
cum și cele două pre
mii obținute de Croi- 
toru Mihnea — violon

cel (premiul II) și 
Georgiana Ciobanu — 
vioară (premiul III) la 
concursul internațio
nal „Kocian" de la 
Ustinad Orlici, R.S. 
Cehoslovacă.

La concursul de com
poziție pentru orgă 
Gambarogno Magdali- 
no — Elveția a fost 
premiată compoziția 
„Consonanțe V" pen
tru orgă solo de Liana 
Alexandra, iar la con-, 
cdfsjiT de, ‘ ‘ 'cbmpoziție 

-^■Vîottl-Vâil'Șbșia" de; -la-<• 
Vercell^irulsihei țJ.dă-_ 

decernat-, 
Premiul pentru Sonata 
pentru vioară și pian.

© Pcaîruzeci de 
premii pentru 
șcaaîa muzicală 

româneasca

Tot la Vercelli, pre
miul II și meda
lia de argint (premiul 
I nu s-a acordat) i 
s-au acordat balerinu
lui Hanțu Călin, iaT în 
cadrul secției de-pian, 
premiul IV pentru e- 
leva Grigore Doina și 
premiul IV si Diplo
mă pentru Horculescu 
Ileana și, respectiv, 
Donose Ruxandra. Un 
prestigios premiu Ia 
concursul internațional 
de vioară „L. Spohr" 
de la Freiburg — 
R.F.G. pentru Anghe- 
lescu Cristina : pre
miul special al juriu
lui. Alte două remar
cabile premii de inter
pretare premiul I la 
competiția internațio
nală de la Stressa — 
Italia pentru Dan Vlă- 
descu și premiul IV — 
Dan Atanasiu, la con
cursul internațional de 
pian Jose Iturbi — Va
lencia — Spania, și 
Premiul internațional 
al criticilor de disc, 
premiul „Koussewitz- 
ky“ — compozitorului 
Cornel Țăranu, pentru 
lucrarea „Ghirlandă".

Recent, un foarte 
valoros premiu I și 
premiul special al ju
riului i-au revenit Mi- 
haelei Martin, la con
cursul internațional de 
vioară de la Indiana
polis — S.U.A.

— Mihaela Martin, 
cum ți s-a părut com
petiția de la Indiana
polis ?

— Mult mai dificilă 
ca altele, pentru că 
s-a desfășurat intr-un 
timp extrem de scurt. 
Toate trei etapele, 
care de obicei durează 
trei săptămîni. . s-au 
încadrat în zece zile 1

— Cind ai cintat 
piesa impusă pentru 
care ai primit premiul 
special al juriului ?
-—’în cea de-a doua 

etapă era vorba de O 
•bbmpoziție aufinTande- - 
zului Jones Kekonen, 
o piesă care dă satis
facție violonistului.

— Deci, in prima e- 
tapă: Bach, Mozart, Pa
ganini; în a doua eta
pă: Beethoven, Wîe- 
niawsky și Kekonen. 
Dar in finală?

— în finală, cînd din 
45 de concurenți am 
rămas 6, alături de or
chestra simfonică din 
Indianapolis condusă 
de John Nelson am 
cintat Introducere și 
Rondo Capricioso de 
Saint Săens și Concer
tul de Ceaikovski. 
x — Știu că in această 
sjăptămină concertezi 
la Brașov. Unul dintre 
concerte este închinat 
tineretului brașovean. 
Care este programul 
pînă la sfîrșitul a- 
nului ?

— Cîteva importante 
concerte în Eurdpa : 
turnee cu orchestra 
B.B.C., cu orchestra 
din Manchester, reci
taluri la Viena, Monte 
Carlo. Amsterdam etc.

— Să revenim pen
tru o clipă tot la suc
cesul de la Indiana
polis. Al studiat mult? 
Cine era in juriu?

— Am exersat ca 
niciodată : cite 12 ore 
pe zi. Cit privește ju
riul, aș da doar trei 
nume : violonista My- 
riam . Fried, criticul 
muzical Irving Kolo- 
din, laureat al premiu
lui Pullitzer, și cele
brul profesor Josef 
Gingold... Este adevă
rat, am obținut două 
premii ; dar sînt două 
din aproape 40 cîte 
poate număra în acest 
an școala muzicală 
românească !

Smaranda 
OȚEANU

Una din problemele care a suscitat 
interesul unanim — nu numai al 
specialiștilor ! — și care a reprezen
tat. totodată, o arenă de luptă intre 
concepțiile științifice, materialiste și 
cele metafizice, idealiste este origi
nea vieții pe Terra. Ea continuă să 
fie una din marile probleme ale bio
logiei și filozofiei contemporane pe 
măsură ce apar noi date si dovezi 
științifice. Este cunoscut că în jurul 
acestei teme s-au purtat numeroase 
discuții de-a lungul timpului, mai 
ales datorită faptului că diversele 
teorii idealiste, retrograde, ori con
cepții mistice au incercat să încon
joare în mister originea vieții și să 
o considere de natură divină, impo
sibil de cunoscut prin metode știin
țifice. experimentale.

în mod similar și ereditatea, acest 
atribut major al materiei vii. a fost 
considerată multă vreme ca fiind de 
origine supranaturală, imposibil de 
cunoscut și cu atit mai mult de mo
dificat experimental. Mijloacele de 
investigație moderne au facilitat însă 
cunoașterea structurii eredității, a 
cromozomilor, genelor etc., ceea ce a 
permis ca genetica modernă să poată 
demonstra, că ereditatea tuturor vie
țuitoarelor are un substrat material, 
reprezentat de acizii nucleici, a căror 
structură și funcționare sînt în pre
zent tot mai bine cunoscute. Pe baza 
cercetărilor actuale de biologie, la 
nivel celular și molecular, s-a de
monstrat că viata n-a existat întot
deauna pe Pămînt. ci a apărut in
tr-o anumită etapă a evoluției sale, 
si anume atunci cînd s-au creat con
diții de mediu favorabile. Desigur că 
problema apariției vieții este extrem 
de complexă și mai are încă unele 
necunoscute. însă cercetările din ul
timii ani au reușit să ne dea o ima
gine aprofundată, tot mai veridică, 
despre materia vie. despre modul 
cum a apărut și cum a evoluat.

Existența materiei vii este legată, 
în primul rind. de prezența acizilor 
nucleici, substanțe organice cu ca
racter complex, formați din molecule 
mai mici denumite nucleotide, care 

' au capacitatea de înregistrare codifi
cată a informației genetice, consti
tuind deci substratul material al ere
dității. Toate organismele vii. de la 
cele mai simple virusuri pînă la cele 
mai evoluate mamifere, inclusiv 
omul, sint caracterizate prin prezen
ta unui program genetic, alcătuit din 
unităti ereditare mai mici denumite 
gene, in care se găsește sub formă 
codificată informația necesară apari
ției structurilor și funcțiilor lor.

în prezent se consideră că viața a 
apărut numai in momentul cînd s-a 
realizat sinteza (prebiotică) primelor 
gene (alcătuite din acizi nucleici) pe 
baza a numeroase substanțe organice 
si anorganice existente în atmosferă 
si in oceanul primar, bogat în ase
menea substanțe, de unde și denu
mirea de „supa organică", primitivă, 
a Pămîntului.

Cercetările mai noi au arătat că 
Pămîntul s-a format acum circa 5 
miliarde de ani și că o bună bucată 
de timp pe el n-a existat viață.

Numai acum circa 3.6 miliarde de 
ani au apărut primele forme de via
tă. extrem de simple și de instabile. 
De unde știm ? Oamenii de știință 
au simulat în laborator condițiile, 
existente pe Pămint înainte de apa
riția vieții. S-a dedus astfel că in 
condițiile atmosferei primitive și a 
oceanului primordial s-au putut sin
tetiza o mulțime de substanțe orga
nice. care intră in compoziția mate
riei vii, deci de mare importanță 
pentru existența vieții.'Din diferite
le molecule de substanțe organice și 
anorganice s-au sintetizat apoi. în 
timp, substanțe organice tot mai 
complexe, similare acizilor nucleici 
și proteinelor actuale, cu importantă 
fundamentală în apariția vieții.

Prof. dr. docent Petre RAICU

Cele mai recente cercetări converg 
spre ideea că viata a apărut pe Pă
mînt odată cu sinteza primelor gene 
in afara materiei vii (abiogenă). In 
prezent, marea majoritate a organis
melor au programele genetice alcă
tuite din gene formate din acid 
dezoxiribonucleic (ADN). Numai . u- 
nele virusuri, cum sînt cel gripal, 
poliomielitic. virusul mozaicului tu
tunului etc., au gene formate din 
acid ribonucleid (ARN). Fiecare genă 
conține o anumită informație gene
tică. necesară pentru sinteza unei 
anumite proteine sau altei biomole- 
cule. Legătura dintre acizii nucleici 
și proteine se realizează cu ajutorul 
codului genetic, un adevărat alfabet 
al vieții. Genetica moleculară a de
monstrat. relativ recent, universali
tatea codului genetic, prin care se 
înțelege faptul că el este identic la 
toate organismele vii, de la cele mai 
simple virusuri, pînă la cele mai 
evoluate plante și animale. Aceasta 
înseamnă că el s-a constituit foarte 
devreme. în primele etape ale apa
riției vieții. Unitatea materială a 
vieții constă, în primul rînd, în 
existenta acestui cod genetic univer
sal.

In ce privește primele gene sinte
tizate în afara materiei vii (abiogen) 
în procesul de' apariție a vieții pe 
Pămînt. cercetările actuale consideră 
că ele au fost de tip ARN. La un 
virus bacterian de tip ARN. denu
mit Q beta s-a identificat recent o 
secvență de 220 nucleotide, secvență 
care, s-a demonstrat experimental, 
poate fi sintetizată artificial in labo
rator în condiții ce simulează pe cele 
din perioada apariției vieții.

Se știe acum că primele gene de 
tip ARN erau de dimensiuni mici și 
aveau o stabilitate redusă. Un impas 
în calea evoluției. Această primă 
criză informațională cum a fost ea 
denumită de specialiști a fost însă 
depășită odată cu dezvoltarea capa
cității acestor gene de a sintetiza 
proteine și enzime. Cu ajutorul aces
tor enzime s-au putut sintetiza apoi 
gene mult mai mari, mai complexe.

formate din citeva mii de nucleoti
de. Mărirea în continuare a genelor 
și a programelor genetice, la un mo
ment dai, nu s-a mai putut realiza 
pe baza ARN și ca urmare s-a ma
nifestat a doua criză informațională. 
Dealtfel, o confirmare în acest sens 
este că virusurile de tip ARN au o 
mărime limitată a genelor și a pro
gramelor lor genetice. Dar și această 
a doua criză informațională a fost 
depășită prin apariția unui mecanism 
sau fenomen realizat prin trecerea 
la gene de tip ADN. Acestea au o 
stabilitate mai mare, iar noile pro
grame genetice pot îngloba mii și 
chiar zeci de mii de gene. Se apre
ciază, de pildă, că omul are în pro
gramul său genetic circa 50 000 de 
gene.

După cum se știe, organismele fo
sile. fie plante, fi animale.. încep 
să-și facă apariția numai la un mo
ment dat în cursul evoluției, atunci 
cind structurile lor se pot păstra, 
conserva sau lasă urme, amprente 
etc., ce pot fi studiate. De curind, 
oamenii de știință au început să vor
bească despre un alt tip de „fosile" 
cum sînt codul genetic și programele 
genetice ale speciilor actuale. în care 
se regăsesc gene sau secvențe de 
nucleotide similare celor din epoca 
apariției vieții. In acest sens, geneti
cianul J. Shephard de la Universi
tatea din Basel (Elveția) a folosit o 
metodă originală de analiză compa
rativă computerizată a unor gene de 
la virusuri, bacterii, plante și ani
male. în genele actuale s-au desco
perit astfel secvențe de nucleotide 
ancestrale, care s-au transmis ne
schimbate sau numai puțin modifi
cate de-a lungul a miliarde de ani 
de Ia apariția vieții. S-a demonstrat 
astfel că și codul genetic a suferit 
o evoluție in timp, in perioada apa
riției vieții, pină ce el a luat forma 
actuală care este universală. Și tyi /' 
cetători români, au emis ipoteza*'că 
de fapt toate genele genomului 
uman actual provin din gene ances
trale, care s-au diversificat in ®bnp. 
Este extrem de interesant că seme- 
nea cercetări privind originea și evo
luția informației genetice ne oferă, 
totodată, informații prețioase asupra 
însuși procesului de apariție a vieții 
și de evoluție a viețuitoarelor.

Știința contemporană a demonstrat 
astfel că această „minune" care se 
cheamă viață poate fi tot mai bine 
cunoscută .și că misterele ei pot fi 
descifrate. Omul are deci posibilități 
nelimitate de a cunoaște viata, ori
ginea și evoluția sa. contribuind ast
fel la eliminarea concepțiilor înapo
iate. retrograde, care caută să „des
copere" fenomene de ordin suprana
tural in materia vie. Sinteza artifi
cială și transferul de gene de la o 
specie Ia alta realizate de ingineria 
genetică, cel mai nou domeniu al 
biologiei secolului XX. demonstrează 
o dată mai mult numeroasele posibi
lități umane nu numai de a cunoaște 
viața, dar și de a realiza în laborator 
unele fenomene esențiale, caracteris- 

. tice vieții sau care au premers apa
riția vieții pe Pămînt.

Așteptate cu interes, zi
lele filmului sovietic, des
fășurate in acest an la 
București, Focșani și Ga
lați, au întregit publicului 
românesc imaginea unei 
cinematografii care-și gă
sește în permanență re
surse de înnoire tematică 
și stilistică. înnoire ia 
care contribuie, deopotri
vă, cineaști de renumele 
lui Nikita Mihalkov (pre
zent în selecția actuală 
cu o strălucită transpune
re a celebrului roman 
„Oblomov" de Goncea- 
rov), dai’ și tinere talente 
în curs de afirmare. Re
gizorul „Izvorului", film 
care a deschis manifesta
rea, Arkadi Sirenko, ca 
și Alexandr . Pankratov, 
autorul subtilului „Por
tret al soției pictorului" 
prezentat în a doua seară, 
își urmează, cu admirație 
și rîvnă, tinerii maeștri 
sub aripa cărora debutea
ză cu succes : Igor Talan- 
kin, Gleb Pamfilov, Niki
ta Mihalkov. Celor două 
nume de foarte tineri re
gizori li se poate adăuga 
un al treilea emul ambi
țios, actor și totodată re
gizor, Rodion Nahapetov, 
oaspete in aceste zile al 
țării noastre, alături de 
Alexandr Pankratov și de 
președintele „Goskino" 
din R.S.S. Armeană, Ra
fael Samsonov. „In fața 
ușii închise", film realizat 
de studioul din Azerbaid
jan, il are ca protagonist 
pe cunoscutul interpret 
din „Sclava iubirii" de 
Mihalkov și din recentul 
„Valentina".

Un foarte frecventat 
motiv de către cineaștii 
sovietici, eroismul. comso- 
moliștilor din anii revo
luției, inspiră scenaristu
lui Alexandr Borodianski

V______________________

șl regizorului Eldor Uraz- 
baev (de la studioul „Ma
xim Gorki") o formulă a 
filmului de acțiune mai 
aparte, și anume comedia 
tragică („Fii cu ochii in 
patru"), în timp ce o pie
să clasică semnată de N. 
Ostrovski și-a găsit o tra
tare satiric-parodică în 
filmul lui Evghenii Ma- 
teev. „Bani grei". Am nu
mit cele șase filme ale se
lecției prezentate, asupra 
cărora merită să ne oprim 
puțin.

Evenimentul artistic îl 
reprezintă, desigur, „Cîte
va zile din viața lui Oblo
mov", ilustrare originală 
și totuși fidelă a romanu
lui lui Goncearov pe care 
Tolstoi îl considera „o 
operă-capitală cum nu s-a 
mai scris de mult, de 
foarte mult". Pentru at- 
mosfeta de trîndăveală, 
inutilitate, parazitism so
cial al unei nobilimi. în- 
spăimîntate de acțiune, 
îndeosebi de evenimen
tele revoluționare ce se 
precipitau în Rusia seco
lului trecut, regizorul- 
pictor risipește o bogată, 
somptuoasă paletă de cu
lori, lumini și umbre de
finind sugestiv, poetic și 
dramatic, sarcastic și to
tuși realist o stare ' de 
spirit, o mentalitate, o 
atitudine existențială. Du- 
pă-amiaza la Oblomovka, 
în care casa. întreagă se 
afundă intr-o dulce toro
peală, apatie lîncedă („cu
fundare in neființă", cum 
definea Dobroliubov acest 
fenomen periculos, oblo- 
vismul) e una din sec
vențele magistrale în care 
cineastul modern își dă 
măsura geniului său cre
ator, amintind „Piesa ne? 
terminată..." după Cehov. 
Cu rafinament interpre

tativ desenează actorul 
Oleg Tabakov portretul 
celebru al lui Oblomov, 
devenit termen universal 
de referință pentru lipsa 
de voință, visare deșartă, 
frică de viață. Cu măsu
ră, interpretul reconsti
tuie portretului dimensiu
nea sa ridicol-tragică și 
totodată latura sa protes
tatară, refuzind convenția 
jocului social, inutilitatea, 
lipsa de sens, agitația unei 
clase în declin. Foarte in
teresant pentru dialogul 
său cu societatea (de data 
aceasta a secolului nostru) 
mi s-a părut portretul 
pictorului din filmul re
gizat de Pankratov după 
povestirea lui Naghibin : 
portret căruia îi dă viață, 
cu profunzime, un alt va
loros interpret, Serghei 
Șakurov. în esență, tot un 
refuz al agitației sterile, 
al goliciunii vieții mon
dene către care îl atrage, 
fără succes, tînăra soție a 
pictorului, doar că aici e 
vorba de un refuz activ, 
în numele unui crez al 
muncii artistice înfăptui
te cu onestitate, seriozi
tate. răspundere. Delica
tețe analitică, regizare a 
tensiunilor psihologice, a 
scenelor mute, de auten

tică vibrație, dovedește 
acest tînăr autor al „Por
tretului"... Mai descriptiv, 
realizînd o atmosferă rus
tică. un tablou realist- 
poetic al satului ce se în
carcă treptat de știrea 
războiului, de primejdia 
ce amenință în aer. deter- 
minînd noi relații între 
soți, vecini etc., regizorul 
Sirenko. cil filmul său de 
debut „Izvorul".

Cu o aplecare spre pro
blematica morală, culti- 
vind genul clasic de per
sonaj pozitiv intervenind 
energic pentru a scutura 
apatii, lașități, nedreptăți 
se dovedesc autorii fil
mului azerbaidjan „In 
fața ușii închise" (scena
rist Rustam Ibraghimbe- 
Kov și regizorul Rasim 
Odjagov).

Domină și în acest an 
interesul major pentru o 
problematică socială ilus
trată viu, convingător, 
prin o suită de portrete, 
realiste, bine individuali
zate cinematografic, adu- 
cînd noi argumente valo
rice despre o școală cine
matografică de recunos
cută autoritate.

Alice MĂNOIU

(Urmare din pag. I)
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pe la nunți, o face pe ar
tistul. Și are o meserie „de 
milioane" : e tinichigiu — 
dar de 7—8 ani cine l-a 
mai văzut la lucru ?

— Din ce trăiește ?
— Doarme și mănincă la 

mine, cerșește bani de la 
cele două bunici, cam așa...

Dureroasă caracterizare 
— mai ales că aparține 
unui părinte. Dar... in cei 
31 de ani, mai cu seamă in 
ultimii 7—8, tatăl unde a 
fost ? Care a fost și, mai 
cu seamă, care este răs
punderea lui ? Unde a 
greșit ? întrebări rămase 
fără răspuns... Constantin 
Mușat spune că fiul său ,a 
ajuns" așa și pe dincolo ; 
dar el, tatăl, unde era cind 
copilul său „a ajuns"? Căci 
nu singur a ajuns un pa
razit...

Cum va fi viața lui 
L M. ? (Căci cum este

știm). Dacă nu va găsi for
ță in el să se redreseze, 
dacă nu va fi împiedicat 
să continue modul său de 
viață, va aluneca tot mai 
jos pe toboganul descom
punerii morale și al mize
riei fizice. Și, va vrea, nu 
va vrea, într-o zi se va in- 
tilni cu infracțiunea. Este 
în firea lucrurilor, în logica 
de fier a vieții dezordona
te. Parazitul — dincolo de 
toate implicațiile materiale 
și morale ale chipului in 
care înțelege el să trăiască 
— este un pericol potențial, 
pentru sine și pentru so
cietate. Mai devreme sau 
mai tirziu va fura sau va 
escroca sau va comite o 
altă încălcare a legilor. Și 
atunci va fi prea tirziu, 
chiar și pentru regrete sin
cere...

— Avem oameni minu
nați — ne spune ing. Anca 
Nedescu, secretara comite
tului de partid de la CESA- 
ROM. (Revenisem aici pen-

tru a respira atmosfera 
tonică a unui colectiv mun
citoresc.) Să vă dau un 
exemplu : Ia noi un utilaj 
de bază este presa. S-a în- 
tîmplat să se defecteze la 
sfirșitul schimbului.; oa
menii au stat peste pro
gram încă un schimb, doar 
pentru ca producția să nu 
sufere, pentru ca diminea
ța totul să meargă strună. 
Nimeni nu s-a jîlîns că a 
muncit prea mult. Ei știu 
că munca este o formă a 
respectului — față de so
cietate și față de tine în
suți. Oamenilor noștri le 
place munca și știu pentru 
ce o fac. Da, iubesc munca!

...Din nou la Satu Mare, 
o convorbire cu Wilhelm 
Keller. Domiciliază... în pe
nitenciar. La început, era 
parazit. A parazitat pînă in 
ziua cînd a comis . prima 
spargere. închisoare, elibe
rare, parazitism, infracți
une — ciclul nefast a fost 
reluat de trei ori.

— Acum va trebui, îna
inte de a executa sentința 
pentru care ai fost' con
damnat, să ispășești cei 
trei ani de care ai fost ier
tat și care ar fi 1’ost „ui
tați" dacă nu te apucai din

Nu cumva parazitînd me
reu ai rămas fără mijloace 
de subzistență și asta te-a 
obligat să recurgi la fur
turi ?

— Recunosc ! Dacă mun-
ceam...

Demnitatea 
prin faptele

oferă tentații, pe de o par
te ; pe de altă parte la țară 
te știu toți și te rușinezi- 
Dar... în cazul dumitale, el 
este de vină ? De ce nu 
spui că înainte de a ajunge 
la închisoare ai dus timp

secințele care decurg de 
aici.

se dobindește 
de fiecare zi

nou de spargeri. De ce ai 
continuat să furi ?

— Din pasiune...
Ne uităm la el ; e serios.
— Dar pasiunea muncii 

n-ai făcut-o ?
— Mai puternică a fost 

cealaltă pasiune...
Omul legii care asistă la 

convorbire intervine :
— Spune adevărul, K. !

Fraza rămîne netermi
nată

Bacă muncea... Ce mare 
este cîteodată acest „daca".

— Dacă nu veneam la 
oraș — iși începe confesiu
nea Gh. C., dintr-o comună 
a județului Argeș — nu a- 
jungeam să fac închisoare. 
Orașul e de vină.„

— Intr-adevăr, orașul

de cîteva luni un trai pa
razitar ?

Tînărul nu mai spune 
nimic. Nici nu are ce. Este 
și el, din nefericire, o ilus
trare a acelui necruțător a- 
devăr al vieții : mai devre
me sau mai tirziu, cel care 
nu muncește ajunge să 
calce legea. Cu toate con-

— 11 iau înapoi, la țară — 
spune tatăl său. A fost un 
băiat cuminte. O să fie din 
nou.

...Discuția a avut loc cu 
mai mult timp in urmă. 
Astăzi, Gh. C. este înca
drat in muncă, dovedește 
seriozitate și hărnicie. De 
unde se vede că niciodată 
nu-i prea tirziu.

— Spuneți-ne — il între
băm pe tovarășul M. Ioni
că, directorul Direcției 
pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale a muni
cipiului București — au 
vreo scuză „obiectivă" cei 
care nu lucrează ? Vrem 
să spunem : se pot plinee 
că „nu au găsit serviciu" ?

— Categoric, nu 1 Avem 
posibilitatea de a oferi 
locuri de muncă pentru toți 
cei care vor să muncească. 
Avem locuri — in con
strucții, in sectoarele calde

din uzine, de exemplu — 
unde există încă un nece
sar de forță de muncă. E 
drept, confruntați cu do
rințele subiective ale uno
ra. nu avem posibilitatea 
să le oferim de lucru ; 
pentru că societatea nu 
are nevoie de atiția ospă
tari și atitea dansatoare de 
bar cîți amatori și amatoa
re există în Capitală... Și 
nici de atiția funcționari 
'Ciți absolvenți ai liceelor 
industriale, cu calificări 
foarte frumoase, ar dori să 
învirtească hirtii. Deci : nu 
există vreo justificare o- 
biectivă pentru nemuncă.

Sintem o societate a mun
cii libere, în care tinerii 
sint pregătiți pentru muncă, 
prin muncă. Faptul că mi
lioane de oameni muncesc 
cu pasiune și entuziasm 
pentru atingerea marilor 
țeluri pe care ni le-am pro
pus demonstrează, și el, că 
este necesar efortul educa

tiv al tuturor factorilor im
plicați în acest amplu pro
ces, pentru ca munca să 
devină o necesitate asuma
tă cu răspundere de fie
care. In repetate rînduri, 
documentele partidului 
nostru au arătat că reali
zăm, că sintem datori să 
realizăm, o chemare veche 
de un secol a mișcării 
muncitorești din România: 
„nici muncă fără piine, 
nici piine fără muncă". 
Dacă primul termen al 
ecuației este de aproape 
patru decenii o realitate de 
seamă a orinduirii noastre 
socialiste, al doilea mai 
apare ici, colo știrbit de 
unul sau de altul. Piinea 
fără muncă este pîinea 
dezonoarei. Este o piine 
furată, pentru că cineva a 
muncit pentru ea.

Remediul suveran al tu
turor comportărilor descri
se mai sus este... mai e 
nevoie oare să-1 numim ?... 
este MUNCA.
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Tovarășului GERARDO IGLESIAS
Secretar general al Partidului Comunist din Spania

MADRID

Alegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului 
Comunist din Spania îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări 
și cele mai bune urări de succes în activitatea pe care o veți desfășura în 
fruntea partidului, pentru promovarea intereselor fundamentale ale oamenilor 
muncii, ale poporului spaniol, pentru întărirea democrației șl independenței 
Spaniei.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
tradiționale de strînsă prietenie și solidaritate, de stimă și respect reciproc 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania vor continua 
să se dezvolte și în viitor spre binele partidelor, popoarelor și țărilor noastre, 
al cauzei păcii, independenței, securității și colaborării în Europa și în 
întreaga lume. ,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

DIN: TARILESOCIALISTE

Cronica zilei

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
marți seara a sosit într-o vizită ofi
cială de 
tovarășul Willi Stoph, președintele 
Consiliului ‘ ................. ....
Democrate

Oaspetele este însoțit de tovarășii 
Gerhard Weiss, vicepreședinte al 
Consiljului de Miniștri, dr. Herbert 
Krolikowski. secretar de stat, prim 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Horst Tschanter. șef de secție 
la C.C. al P.S.U.G.. Rudolf Heinze, 
vicepreședinte al Comisiei de Stat a

prietenie în tara noastră
de Miniștri al Republicii 
Germane.

planificării, Dietrich Lemke, adjunct 
al ministrului comerțului exterior.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împodobit cu 
drapelele de stat ale celor două țări. 
Tovarășul Willi Stoph a fost salutat 
cu căldură de tovarășul Constantin 
Dăscălescu. de tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ion M. Nicolae, viceprim- 
ministru al guvernului. Neculai 
Agachi. ministrul industriei metalur
gice. Alexandru Necula. ministrul 
industriei de mașlni-unelte. electro
tehnică și electronică. Petre Preoteasa, 
ministru secretar de stat, prim-vice-

președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Lucian Drăguț, secretar 
al Consiliului de Miniștri, Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului aface
rilor externe. Ion Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față Gheorghe Tache, 
ambasadorul României la Berlin, și 
dr. Siegfried Bock, ambasadorul R.D. 
Germane la București;

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Democrate Germane 
și Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

R. D. GERMANĂ: Economisirea 
materialelor - o preocupare 

de prim ordin a constructorilor

Marți, tovarășul Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, secretar al Con
siliului Național al F.D.U.S., a primit 
delegația Frontului National din Re
publica Democrată Germană, condu
să de Werner Kirchhoff, vicepre
ședinte al Consiliului Național, care 
ne vizitează țara la invitația F.D.U.S. 
Cu acest prilej au fost trecute în re
vistă principalele aspecte ale rela
țiilor bilaterale, impulsionate de con
vorbirile și înțelegerile convenite cu 
ocazia întilnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Honecker.

Au fost discutate totodată 
probleme actuale ale situației 
naționale, exprimîndu-se hotărirea 
celor două organizații de a contribui 
la promovarea politicii de destindere, 
de independență națională, de pace

Erich

unele 
inter-

și de securitate internațională. în 
timpul întilnirii s-a relevat însemnă
tatea reuniunii de la Madrid, care 
trebuie să se încheie cu rezultate po
zitive substanțiale și să asigure con
tinuitatea procesului multilateral 
început de conferința de la 
sinki.

întrevederea s-a desfășurat 
atmosferă caldă, prietenească.

A fost prezent dr. Siegfried 
ambasadorul Republicii Democrate 
Germane la București.

★
Delegația Frontului Național din 

R.D. Germană a avut, de asemenea, 
o întrevedere cu tovarășul Păun 
Bratu, prorector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", și a vizitat obiective so- 
cial-economice și culturale din Bucu
rești și județul Argeș.

(Agerpres)

vremea
Hel-

într-o
Book,

Timpul probabil pentru intervalul 
10 noiembrie, ora 20 — 13 noiembrie, 
ora 20. în tară : Vremea va fi schim
bătoare. cu cerul temporar noros. 
Ploi izolate vor cădea îndeosebi în 
nordul tării. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări locale la 
începutul intervalului. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
6 și plus 4 grade, iar cele maxime 
între 7 și 17 grade. Dimineața se va 
produce ceată îndeosebi în Transil
vania. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

Un avantaj important 
al economisirii la C.E.C

ANUALĂDOBINDA /

Experiențe care dovedesc că producția

țiței poate fi substanțial sporită
La Schela 

de extracție Videle
(Urmare din pag. I)

de muncă, organizarea a noi echipe 
de intervenții și probe-producție. ast
fel incit să asigurăm toate condițiile 
pentru sporirea substanțială a pro
ducției de țiței, pe măsura cerințe
lor economiei naționale".

reparație capitală a sondelor „îneca
te" de viiturile mari de nisip care 
sînt specifice structurilor din Cîm- 
pia Română. Noua metodă, care 
constă în consolidarea straturilor cu 
nisip cuart și echiparea cu filtre ran- 
dalinate, aplicată la 40 de sonde, a 
condus la creșterea producției zilnice 
de țiței de la 80 tone la 200 tone și 
la sporirea de 5—6 ori a duratei de 
funcționare a sondelor intre două in
tervenții.

O altă direcție de acțiune o consti
tuie perfecționarea activității de in
tervenție. Se cuvine a fi subliniată 
larga acțiune declanșată, cu sprijinul 
nemijlocit al comitetului județean de 
partid, pentru întărirea brigăzilor de 
intervenție, știindu-se că lor le revi
ne rolul principal tn depistarea 
promptă a defecțiunilor și avariilor 
Ia sonde. în efectuarea unor reparații 
rapide și de bună calitate, pentru re- 
ducefiea timpilorțx)epnoductivi. Și °n- . . „- - ■ ■
ce oră cîștigată înseamnă petrol. în-' ' ' profeșional_ și_ social,jsatisfacția^ma- 
tre brigăzile care se remarcă printr-o x ~ ~
bună organizare a muncii, folosirea 
la maximum a mașinilor și instala
țiilor din dotare, calitatea lucrărilor 
efectuate se află și cele conduse de 
maiștrii Constantin Șerbana, lancu 
Cornea. Gheorghe Andrei. Ion Cezar, 
care au reușit să reducă timpul ne
productiv al sondelor de Ia 12 Ia 5 
Ia sută. Sugestiv este faptul că prin 
creșterea coeficientului de exploatare 
a sondelor cu’ numai 0.1 la sută se 
obțin zilnic in plus 50—60 tone de 
țiței.

Concomitent cu preocupările pen
tru realizarea și depășirea sarcinilor 
de producție, o intensă activitate se 
depune și pentru descoperirea de noi 
rezerve de (iței și gaze în adîncimea 
straturilor geologice. De la inginerul 
Clement Mătrăcaru am aflat că în 
paralei cu continuarea prospecțiuni
lor seismice se forează sonde de 
mare adîncime. De pildă, sonda 6 030 
HMești este prevăzută să atingă in 
f .al peste 6 000 metri.

Așadar, bunele rezultate din pre
zent pregătesc succesele viitoare.

„Spiritul de ordine, de exigență șl 
răspundere cu care acționează’ colec
tivul nostru — ne-a precizat ingine
rul Ion Niță — ne dă garanția că 
angajamentul asumat în acest an de 
a obține peste plan o producție de 
28 000 tone de țiței va fi îndeplinit. 
Ne preocupă aprovizionarea de pe 
acum cu echipamentele, instalațiile 
și materialele necesare bunei desfă- 

. șurări a activității în primul trimes
tru al anului viitor. Acționăm în 
perspectivă pentru pregătirea forței

La Schela 
de extracție Tîrgoviște 
(Urmare din pag. I)

Am cunoscut, in timpul acestei do
cumentări, și o altă formație de lu
cru, in mai multe privințe deosebită. 
Mai întîi, toți membrii ei sînt bărbați 
Ia vîrsta deplinei maturități și lu
crează împreună de mulți ani. Cei 
car.e-i cunosc — și-i cunosc multi 
dintre muncitorii și specialiștii sche
lei — spun cu respect și admirație 
că experiența echipei de montori de 
turle, condusă de Constantin Rădu- 
lescu, dovedește însemnătatea pe care 
o are în munca petroliștilor stabili
tatea și coeziunea colectivului, dar și 
marile posibilități ce. le oferă, oartie- 
nilor munca - • în industriaș tițgiul

strat protector. în prezent se expe
rimentează, cu bune rezultate, o 
nouă soluție de protecție, cu caracte
ristici superioare, care prelungește 
„viata" acestor materiale de circa
5 ori.

— Am asimilat, cu forte proprii, 
un număr mare de scule, aparate și 
instalații — ne relatează desore a- 
ceste preocupări Gheorghe Sterescu, 
șeful atelierului mecanic. De exem- 

' piu. noi producem și pentru alte sche
le dinamografe, aparate ce s-au im
portat pînă de curînd, deparafinatoa- 
re electrice și instalații de deparafi- 
nare mobile, montate pe tractor.

O producție peste plan de aoroape
6 000 tone țiței ar putea să dea im
presia că în cadrul schelei s-au re
zolvat toate problemele, care condi
ționează sporirea nivelului extracției. 
Nemulțumirea petroliștilor din Tîrgo- 
viște constă tocmai in aceea că o se
rie de neajunsuri îi împiedică să ex
tragă și mai mult țiței. Despre ce 
este vorba ? în ziua documentării 
noastre. 30 de sonde — e dreot. cele 
cu producția cea mai .slabă, care. .în

.. aștfel^ ijeympreiurări sîțj< .ișacrifica-

Printre numeroasele drepturi și 
avantaje acordate depunătorilor, 
dobinda constituie un stimulent per
manent, care determină sporirea 
numărului titularilor de librete de 
economii. Astfel, numai în perioada 
septembrie 1981—septembrie 1982, 
numărul acestora a crescut cu încă 
600 de mii.

Ca o recompensă a spiritului lor 
de economie. Casa de Economii și 
Consemnatiuni a acordat depunăto
rilor în anul 1981 dobînzi în sumă 
de 3.6 miliarde lei.

în legătură cu modul în care se 
efectuează înscrierea dobînzilor in 
libretele de economii. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni precizează :

Sucursalele și filialele C.E.C.. pre
cum și agențiile C.E.C. orășenești 
înscriu în tot cursul anului dobinda 
cuvenită titularilor pentru depune
rile efectuate pe libretele de econo
mii la care dobînda 
numerar.

în unitățile C.E.C. sînt afișate 
simbolurile libretelor 
pentru care unitatea _ .__  ..
efectuează înscrierea dobînzilor.

în fiecare an. Casa de Economii

se acordă în

de economii 
respectivă

și Consemnatiuni ia măsuri menite 
să înlesnească înscrierea dobînzilor 
prin deplasarea la unitățile C.E.C. 
din comune a personalului de la 
sucursale și filiale. în același timp, 
depunătorii de la sate au posibili
tatea de a preda libretele la unită
țile C.E.C. din localități, care le tri
mit pentru înscrierea dobînzilor la 
unitățile care țin fișele de cont ale 
libretelor respective. La depunerea 
libretelor, titularilor li se eliberea
ză o adeverință de primire. Depu
nerea libretelor pentru înscrierea 
dobînzilor se poate face și la uni
tățile poștale și cooperativele de 
credit autorizate să 
C.E.C.

De reținut faptul că
1 octombrie unitățile 
tuează operații de restituiri numai 
din libretele de economii în care 
sînt înscrise dobinzile pe anul pre
cedent. Pentru restituirea de sume 
după această dată din libretele în 
care nu s-a înscris dobînda pe anul 
precedent, depunătorii se vor adre
sa unităților C.E.C.. unde pot soli
cita și înscrierea dobînzilor in li
bretele de economii.

în domeniul con
strucțiilor, planul cin
cinal al R.D.G. pre
vede pînă în 1985 o 
creștere a volumului 
lucrărilor cu 18 la sută 
fată de 1980. valoa
rea totală a noilor 
construcții urmînd să 
atingă 37 miliarde de 
mărci. Se vor construi 
și reconstrui 940 000 
de locuințe. Avînd în 
vedere că industria 
construcțiilor este una 
din marile consuma
toare de materii pri
me și de energie, e- 
xistă, ca atare, în a- 
cest sector și mari po
sibilități de a contribui 
la campania națională 
de economisire a ma
teriilor prime și a 
energiei.

Aceste posibilități 
sînt fructificate siste

matic de către con
structorii din întreaga 
țară. Astfel, Combina
tul de construcții de 
locuințe din Berlin, în 
planul căruia figurea
ză realizarea în cursul 
acestui an a unui nu
măr de 10 760 de lo
cuințe, și-a propus să 
scadă consumul de ci
ment cu 6,1 Ia sută, 
iar cel de fier-beton 
cu 7,5 la sută. La Com
binatul de case din 
Halle s-au economisit, 
în ultimele șase luni, 
1 400 tone de ciment, 
1 000 tone oțel și 50 
metri cubi de lemn. La 
producția panourilor 
din prefabricate se u- 
tilizează microelectro
nica pentru dirijarea 
proceselor de produc
ție, ceea de permite să 
se economisească a-

nual 2 000 tone de ci
ment. La Combinatul 
din Halle se folosește 
un regulator al apei în 
amestecul de beton, un 
automat care funcțio
nează pe bază de 
scheme electronice și 
care asigură o impor
tantă economie de 
apă.

Sînt numai cîteva e- 
xemple care atestă 
faptul că puternicul 
detașament al con
structorilor înțelege pe 
deplin însemnătatea 
pentru economia na
țională a realizării vo
lumului de lucrări 
propus cu un consum 
mai redus de materii 
prime și energie, ca 
una din orientările 
fundamentale ale ac
tualului cincinaL

R. P. UNGARĂ: O bogăție naturală 
intens valorificată

facă operații

dună data de 
poștale efec-

Anul acesta se va 
finaliza la uzinele din 
Szekesfehârvăr. o im
portantă investiție — 
de aproape 7 miliarde 
de forinti — care va 
duce la sporirea pro
ducției de semifabri
cate din aluminiu de 
la 119 000 tone pe an 
la 170 000 tone.

Ungaria ocupă locul 
al doilea în Europa, 
după Franța, la pio-

ductia de bauxită, a 
cărei extracție se ridi
că la 3 milioane de 
tone pe an. Pe lingă 
aceasța. Ungaria pro
duce 20 000 tone de 
corindon. utilizat la 
căptușirea interioare
lor furnalelor, și a- 
proape 60 000 tone de 
sulfat de aluminiu.

In cadrul progra
mului guvernamental 
de modernizare a teh

nologiilor și de econo
misire a materiilor 
prime, aluminiului i se 
rezervă un loc impor
tant. el urmînd să În
locuiască materiale 
mai grele si mai 
scumpe. Ungaria pro
duce în prezent o în
treagă gamă de table 
din aluminiu utilizate 
tot mai larg in con
strucțiile industriale.

CUBA: Se extinde sistemul
energetic național
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Echipa feminină a României se menține pe locul doi
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Actualitatea economică
în acordurile harpei. Interpretea
ză Ion Ivan Roncea

® VALORIFICAREA 
GAZULUI SUB PRESIU
NE DE LA FURNALE. 
Uzina „Krivorojstali" de la 
Krivoi Rog (U.R.S.S.) s-a con
struit la începutul acestui cinci
nal o termocentrală avind drept 
materie primă energetică gazul 
sub presiune de la furnale. Ter
mocentrala a produs de la înce
putul cincinalului 200 milioane 
kWh. Turbinele termocentralei 
sînt puse în mișcare de gazul 
sub presiune care vine pe con
ducte de la furnale. Asemenea 
te-mocentrale funcționează și la 
alte două uzine metalurgice din 
Kommunarsk și Dneprovski. 
Recent, s-a mai montat o ase
menea termocentrală și la Com
binatul metalurgic de la Orsko- 
Halilov.
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pentru afirmarea deplin&Lpi^pȚtaiAj '-cRspUWea, de materftthit^ tubular 
necesar. La capitolul „pierderi de 
producție". în dreptul cauzelor se 
află, de asemenea, calitatea necores
punzătoare a curelelor de transmisie 
tranezoidale și fiabilitatea scăzută a 
motoarelor electrice reparate de 
I.R.U.E. Cîmoina (din 760 de motoa
re aflate în dotarea unității, în pri
mele nouă luni ale anului au fost 
trimise din nou la reparat 310). Am 
semnalat aceste probleme cu speran
ța că unitățile care au menirea să 
le rezolve o vor face cit mai operativ, 
în interesul creșterii producției de ți
ței, al economiei naționale.

terială și morală izvorîte din stator
nicia în profesie.

Nivelul producției de țiței depinde 
într-o măsură importantă de or
ganizarea activității la suprafață. 
Iată încă un exemplu care probează 
acest adevăr bine cunoscut petroliști
lor. în vederea prelungirii durabili
tății conductelor pentru transportul 
apei sărate, aici s-a construit. în 
urmă cu cîtiva ani. pe baza a trei 
invenții ale specialiștilor schelei, o 
adevărată fabrică pentru acoperirea 
interiorului acestor conducte cu un

DOUĂ ÎNTREBĂRI PE ADRESA MINISTERULUI 
PETROLULUI

Așa cum rezultă și din experiențele prezentate mai sus, prevederile 
de plan la producția de țiței pot fi depășite. Pentru aceasta esențiale sînt 
măsurile care se iau pentru executarea la time a lucrărilor de punere in 
valoare a potențialului productiv al zăcămintelor, exploatarea și Întreți
nerea corespunzătoare a parcului de sonde, întărirea ordinii și disciplinei 
in toate unitățile de extracție și foraj.

Totuși, în perioada care a trecut din acest an. tntr-un șir de unităti 
planul nu a fost integral îndeplinit. Restanțele se datoresc îndeosebi re
medierii cu întîrziere a defecțiunilor la sonde și rămânerilor in urmă la 
executarea lucrărilor de foraj la mare adîncime. Iată de ce adresăm con
ducerii Ministerului Petrolului două întrebări :

• Cum se acționează pentru îmbunătățirea activității 
de intervenții și reparații la sonde ?

® Ce măsuri se întreprind pentru accelerarea lucrărilor 
de foraj la mare adîncime ?

Răspunsurile — într-un număr viitor al ziarului.
Grupaj realizat de
Dan CONSTANTIN

21,00 Democrația capitalistă de la po
leială la realitate

21,25 Film artistic : „Bulevardul Fluieră 
Vint". Producție a studiourilor 
„București". Scenariul Aurel Ba- 
ranga. Cu : Jules Cazaban. Gh. Tl- 
mică, Ion Finteșteanu, Alexandru 
Glugaru, Vladimir Maximilian, 
Radu Beligan, Vasile Tomazian, 
Cella Dlma. Regla : Jean Mihail

22,00 Telejurnal
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20,30

Telejurnal
Prin munca noastră clădim viito
rul ■ Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste — o vi
brantă chemare către toți fiii țării 
Scena și ecranul
Buletinul rutier al Capitalei
Seară de muzică românească. Sim
foniile lui George Enescu

22,00 Telejurnal

Duminică
TRAGERE LOTO 2

Prima tragere Loto 2 din această 
lună, care va avea loc duminică 14 
noiembrie 1982. oferă participanților 
un nou prilej de ciștiguri in auto
turisme și importante sume de 
bani. Se reamintește că premiul 
maxim pe o variantă este un auto
turism „Dacia 1300“ sau suma de 
50 000 lei, iar cel minim este de 
100 lei. Biletul de participare costă 
10 lei și poate fi completat fie cu 
o variantă achitată sută la sută, fie 
cu patru variante achitate in cotă 
de 25 la sută ; indiferent însă de 
cota jucată, fiecare bilet are drept 
de cîstig la toate cele trei extrageri 
a cite patru numere, care totali
zează 12 numere din 75 posibile.

• PERSPECTIVELE E- 
NERGIEI SOLARE Șl EO
LIENE. Folosirea energiei so
lare si eoliene constituie o bună 
alternativă la petrol pentru ță
rile in curs de dezvoltare, a- 
ceasta este principala concluzie 
a unei conferințe internaționale 
care a avut loc recent la Tunis, 
informează agenția France 
Presse. Utilizată pentru produ
cerea de electricitate și aducțiu- 
nea apei, energia solară și cea 
eoliană contribuie la reducerea 
în mare măsură a bugetului e- 
nergetic, fixarea populației ru
rale si descentralizarea indus
triei, s-a apreciat la conferință.

® OCOLUL PĂMÎN- 
TULUI CU BALONUL :

ÎNCERCARE EȘUATĂ. A- 
mericanii Maxie Anderson și 
Don Ida au eșuat in a treia lor 
încercare de a face o călătorie 
în jurul.lumii cu balonul — in
formează agenția France Presse. 
Numit „Jules Verne", vehiculul 
lor aerian și-a luat zborul du
minica trecută de la Rapid City 
(statul american Dakota de Sud) 
si a aterizat, parțial dezumflat, 
la circa 100 kilometri nord de 
orașul canadian Toronto. Zbo
rul. în cursul căruia primele 
dificultăți au început să se ma
nifeste la traversarea lacului 
Huron, a durat în total 14 ore. 
Hotărirea de a pune capăt ten
tativei a fost determinată de 
riscurile pe care le implica an
gajarea în traversarea Atlanti
cului în condițiile în care starea

Di

în runda a 9-a a Olimpiadei de șah 
de la Lucerna (Elveția), selecționata 
feminină a României a întîlnit echipa 
R. P. Chineze, cu care a terminat la 
egalitate : 1,5—1,5. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — Polonia 2,5—0,5 ; Unga
ria — R.F. Germania 1,5—1,5 ; Sue
dia — Bulgaria 2,5—0,5 ; Iugoslavia 
— Olanda 2—1.

în clasament conduce U.R.S.S.. cu 
21 puncte, urmată de România — 18 
puncte, . Suedia, Ungaria. — cu; cîte~ 
17.5 ■puncte, R. P. Chineză — 17 . _ „.
puncte, :R. F; Germania. Polonia — Romania. Canada. Ungaria. R.F. Ger- 
cu cite 16.5 puncte. Iugoslavia. Olan- mania. Cehoslovacia — cu cite 22,5 
da — cu cite 16 puncte. puncte. Argentina — 22 puncte.

Rezultate înregistrate în turneul 
masculin : R. F. Germania — Româ
nia 2.5—1.5 ; U.R.S.S. — Anglia 
3—0 (1) ; S.U.A. — Canada 2,5—1,5 ; 
Ungaria — Cehoslovacia 2—2 ; Iugo
slavia — Olanda 2.5—1.5; Elveția — 
Australia 3—1 ; Argentina — Franța 
3—1.

Pe primul loc al clasamentului se 
află U.R.S.S. — 25.5 puncte (1), ur
mată de S.U.A. — 24 puncte. Elveția, 
Iugoslavia — cu cite 23 puncte,

CALEIDOSCOP
• într-o conferință de presă ținută 

la San Marino după desfășurarea lu
crărilor celui de-al 13-lea Congres al 
Adunării comitetelor naționale olim
pice europene, Franco Carraro. pre
ședintele acestui organism sportiv, a 
declarat că problema cazării la J.O. 
de la Los Angeles din 1984. spezele 
de întreținere a sportivilor vor ră- 
mîne în atenția C.N.O.. care nu sînt 
de acord cu prețurile foarte ridicate 
impuse de organizatorii viitoarei

olimpiade. în această ordine de idei, 
a spus Franco Carraro. vom înainta 
comitetului de organizare o listă de 
urgențe : respectiv, transport cu curse 
charter, asistentă medicală, securita
tea si cazarea sportivilor, oficialilor 
și ziariștilor. Pentru toate acestea 
vom cere informări detaliate pină la 
sfîrșitul lunii decembrie și garanta
rea unui plafon acceptabil pentru toți 
sportivii din Europa.

în cîteva
balcanice de gim- 
ritmică vor avea

• Campionatele 
nastică sportivă și 
loc intre 11 și 15 noiembrie Ia Istan
bul. în vederea acestei competiții, 
federația noastră a selecționat, prin
tre alții, pe Emilian Nicula. Dan 
Odorhean. Lavinia Agache. Mihaela 
Stănulet (gimnastică sportivă). Doina 
Stăiculescu și Adriana Rednic (gim
nastică ritmică).

• In turul doi al „Cupei campioni
lor europeni" la hochei pe gheață, 
echipa Steaua va întîlni formația ita
liană H.C. Bolzano. Conform unei 
înțelegeri, ambele jocuri se vor dis
puta la Bolzano în zilele de 18 și 20 
noiembrie. După cum se știe. în pri
mul tur. Steaua a eliminat echipa 
Dozsa Budapesta.

O Selecționata de box (juniori) a 
tării noastre își continuă pregătirile 
în vederea dublei întîlniri pe care o 
va susține, in deplasare, în com-

rînduri
pania reprezentativei similare a Bul
gariei. Din lotul selecționabililor fac 
parte, printre alții. Rudei Obreja. 
Marian Fănățean. Cornel Silitră și 
Marian Rotaru. Meciurile sînt pro
gramate în zilele de 3 și 5 decembrie.

O Proba de mistreț alergător din 
cadrul campionatelor mondiale de tir 
de la Caracas (Venezuela) a revenit 
sportivului sovietic Iuri Kadenatsi. 
cu 587 puncte, urmat de polonezul 
Jerzy Greszkiewicz — 586 puncte. Pe 
echipe 
U.R.S.S. 
Ungaria 
neză —

în proba feminină de pistol cu aer 
comprimat, medalia de aur a fost 
cucerită de Sigrid Lang (R. F. Ger
mania) — 389 puncte, iar în cea fe
minină de trap (talere aruncate din 
șanț), pe primul loc s-a situat Maria 
Garcia (Spania) — 191 puncte

proba a fost cîștigată de
— 2 316 puncte, urmată de
— 2 291 puncte și R. P. Chi- 
2 275 puncte.

Poiana Brașov - gazdă ospitalieră 
în orice sezon

Situată pe versantul nordic al 
masivului Postăvarul, la o altitudi
ne de 1 100 metri, avînd o 
caracterizată de un regim 
moderat, stațiunea Poiana 
este bucuroasă de oaspeți 
timpul anului. Hotelurile și 
rantele, vilele și cabanele oferă cele 
mai bune condiții de cazare și masă 
la prețuri accesibile. Condițiile na
turale existente aici au făcut din 
această stațiune un minunat loc de 
odihnă atit pentru tineri, cit și pen
tru virstnici.

La Poiana Brașov pot fi practi
cate diferite sporturi, intre care al
pinism și schi. Unități specializate

climă 
termic 
Brașov 
în tot 
restau-

pun Ia dispoziția solicitanților ma
terialul și echipamentul necesar.

Petrecerea timpului liber aflat la 
dispoziția vizitatorilor este perma
nent în atenția organizatorilor tu
rismului brașovean, sectorul de 
agrement fiind în continuă dezvol
tare. Sint oferite, in egală măsură, 
turiștilor români și străini dejunuri 
și cine la restaurantele cu specific 
(Șura Dacilor, Coliba Haiducilor, 
Vînătorul), la restaurantele cu pro
gram artistic (Capra Neagră. Ceta
tea Brașov), seri de discotecă, 
excursii și drumeții montane, gim
nastică, masaj, saună, biliard, 
jocuri distractive, excursii la obiec
tivele istorice și multe altele.

RETUTINDENI
balonului nu oferea suficientă 
siguranță.

© UTILAJE COMPU
TERIZATE. Constructorii fir
mei vest-germane „Fein" au pus 
la punct bormașini electrice do
tate cu microcalculatoare. Ele 
stabilesc regimul optim de lucru 
al mașinii și utilizarea ei in 
funcție de materialul din care 
este confecționată piesa. O ast
fel de bormașină este deosebit 
de utilă atunci cind trebuie să 
fie perforate două piese din 
materiale diferite.

© „VITAMINA SOA
RELUI" — astfel au numit 
vitamina D cercetătorii de la 
Laboratorul de nutriție din 
Cambridge. Spre deosebire de 
ceea ce se credea pînă acum — 
anume că vitamina D este sin
tetizată parțial de organism, ei 
consideră că în corpul omului 
întreaga cantitate de vitamină D 
este sintetizată de piele. Potri
vit lor. cantitatea dobîndiță din 
alimente este nesemnificativă. 
Ei își sprijină această teorie 
surprinzătoare pe două observa
ții. Prima, că nivelul de vitami

Cuba a obținut în 
cursul ultimilor ani 
succese importante în 
acțiunea de electrifi
care. Numai în anii 
celui de-al doilea cin
cinal au fost construi
te linii de transport 
pentru curentul elec
tric în lungime totală 
de peste 2 500 km. A- 
nul trecut a fost dată 
în exploatare prima 
parte a liniei de înaltă 
tensiune care asigură 
transportul de energie 
electrică între locali
tățile Moa și L’evisa. 
Astfel. Moa. centrul 
Industriei cubaneze a 
nichelului, unde se 
află in curs de .con
strucție două combi-

nate metalurgice, are 
asigurată cantitatea 
necesară de energie e- 
lectrică. Tot anul tre
cut a intrat în func
țiune și sistemul e- 
nergetic național. U- 
nul din obiectivele 
principale ale energe- 
ticienilor cubanezi îl 
constituie instalarea 
liniei de înaltă tensiu
ne dintre orașul Jura- 
qua. din provincia 
Cienfuegos, și centrala 
electrică Vicente, din 
provincia Ciego de 
Vila. La sfîrșitul ac
tualului cincinal este 
prevăzută construirea 
altei linii de înaltă 
tensiune, care va fur
niza energie electrică

principalelor centre 
industriale cubaneze. 
Deosebit de importan
tă pentru completarea 
sistemului energetic 
național cubanez este 
și intrarea în funcțiu
ne, în viitorul apro
piat, a centralei ato- 
moelectrice din apro
pierea orașului Cien
fuegos, care va fi pri
ma unitate energetică 
de acest gen din Cuba.

La sfîrșitul cincina
lului 1981—1985, pro
ducția de energie elec
trică a țării urmează a 
înregistra o creștere 
de 58 la sută, în com
parație cu nivelul pro
ducției realizate In 
cincinalul precedent

>i

Bihor întîmPinarea apro
piatelor alegeri de deputati, la Clu
bul întreprinderii poligrafice din 
Oradea a fost vernisată o expoziție 
de fotografii artistice reunite sub 
genericul „Bihorul contemporan", 
(loan Laza).

Mureș manifestări
lor dedicate alegerilor de deputați 
de la 21 noiembrie, in sălile de ex
poziții de la Palatul culturii din 
Tg. Mureș a fost vernisată expozi
ția plasticianului Teodor Botiș, din 
Cluj-Napoca, aje cărui lucrări în
fățișează iubitorilor artei penelului 
frumusețea naturii patriei și figuri 
de muncitori, țărani, intelectuali — 
constructori ai socialismului pe pă- 
mîntul României. (Gh. Giurgiu).

Buzău La Galeriile de artă 
din municipiul Buzău a avut loc 
vernisajul expoziției județene de 
pictură și arte decorative organiza
tă de filiala Buzău a Uniunii artiș
tilor plastici, e Peste 1 500 de pio
nieri și elevi din localitățile Pie
troasele, Șarînga, Vispești și Brea
za au participat la o manifestare 
evocatoare intitulată „Comuna Pie
troasele, străveche vatră de Isto
rie", organizată la castrul roman 
din această localitate. (Stelian 
Chiper).

Ialomița 002213 aniversă
rii a 100 de ani de atestare docu
mentară a localității Amara au avut 
loc manifestări politico-ideologice. 
științifice, cultural-educative și ar
tistice. In cadrul „Decadei educației 
politice și culturii socialiste", la 
Amara au avut loc dezbateri și 
simpozioane, expuneri și seri lite
rare și s-au deschis expoziții de 
artă plastică și fotografică. (Mihai 
Vișoiu).

Vrancea »Toamna culturală
adjudeană" — suită de manifestări 
politico-educative și cultural-artis- 
tice organizată de Comitetul orășe
nesc de cultură și educație socia
listă Adjud. a cunrins în program, 
printre altele, simpozioane, dezba
teri, expuneri, spectacole de teatru 
și film. expoziții de carte. (Dan 
Drăgulescu).

Neamț.
desfășurat

La Piatra Neamț s-a 
festivalul-concurs de

muzică populară românească „Flo
rile Ceahlăului", la care au parti
cipat soliști vocali și instrumentiști 
amatori din 27 de județe. Laureații 
concursului, împreună cu interpreți 
cunoscuți, au prezentat concerte la 
Piatra Neamț. Tg. Neamț și stațiu
nea balneoclimaterică Băltătești. 
(Constantin Blagovici).

Alba Sub genericul „Toamnă 
cugireană" în orașul Cugir s-a des
fășurat o interesantă acțiune cultu- 
ral-educativă a tinerei generații, 
organizată de comitetul județean 
U.T.C. Din programul manifestării 
am reținut : consfătuirea pe tema 
„Forme și metode de stimulare a 
creației tehnico-științifice în rin- 
dul tineretului", simpozionul „Edu
carea patriotică — sarcină ma
joră a organizațiilor U.T.C.", con
cursul de muzică populară. (Ște
fan Dinică).

Vîlcea ca<^rul manifestări
lor politice și cultural-educative 
dedicate alegerilor de deputați în 
consiliile populare, secția propagan
dă a comitetului județean de 
partid a editat două broșuri : „De
mocrația socialistă în acțiune" și 
„Propaganda vizuală în sprijinul 
realizării sarcinilor economico-so- 
ciale". (Ion Stanciu).

Covasna. Sectia de Pr°Pasan* 
dă a Comitetului județean de partid 
Covasna a editat broșura „In spri
jinul propagandei de partid și a 
muncii politice de masă", în limbile 
română șl maghiară', care cuprinde 
date șl fapte privind dezvoltarea 
economico-soclală a țării și a ju
dețului. (Păljânos Măria).

Bacău <^asa de cultur^ ® 
sindicatelor din municipiul Bacău 
a fost organizată o expoziție fila
telică omagială prilejuită de Împli
nirea unui veac de la nașterea lui 
Aurel Vlaicu. Expoziția cuprinde un 
mare număr de exponate din do
meniul aviației : timbre, cărți poș
tale, plicuri omagiale, un documen
tar despre activitatea lui Aurel 
Vlaicu și altul despre începuturile 
aeronauticii românești și mondiale 
de la dirijabile și pină la cucerirea 
spațiului cosmic. (Gheorghe Baltă).

nă D din sînge variază In func
ție de anotimp, nivelul cel mai 
ridicat înregistrindu-se vara, 
cind radiațiile ultraviolete ating 
maximum de intensitate. Aceas
tă variație este independentă de 
vitamina D din alimente. A 
doua concluzie este că atunci 
cind vitamina D este luată pe 
cale bucală. în pilule, nu se în
registrează practic nici o schim
bare în nivelul ei din sînge.

9 PENTRU ÎMPIEDI
CAREA FORMĂRII LA- 
VINELOR, Se știe ce conse
cințe tragice au uneori, în munți, 
lavinele. Pentru a le preveni, 
firma australiană „Dinamit 
Nobel" a trecut la fabricarea u- 
nui explozibil special, denumit 
„Lavinit-100", cu ajutorul căruia

se produc explozii ce determină 
coborirea controlată a zăpezii de 
pe respectivele pante. O carac
teristică importantă a noului 
tip de explozibil o constituie 
faptul că unda de șoc pe care o 
provoacă nu aduce nici un fel 
de stricăciuni solului.

© EFICIENȚA UNUI 
NOU TIP DE BATERIE. 
Automobile electrice ajungind la 
o viteză de 100 km pe oră și în 
măsură să ruleze pe o distanță 
de 300 km vor fi, probabil, în 
curînd, o realitate. Și aceasta 
grație „bateriei cu zinc și brom", 
descoperită în S.U.A., în pre
zent pe punctul de a fi fabrica
tă în serie. Această baterie este 
una dintre variantele cele mai 
promițătoare în ce privește acu
mularea electrochimică. Puterea

sa este de trei ori mai mare de- 
cît a acumulatoarelor clasice cu 
plumb.

© „MATERIE PLASTI
CĂ BIOLOGICĂ". Specia
liștii de la Institutul de bio- 
tehnologie, microbiologie și teh
nologie de pe lingă Universita
tea tehnică din Graz (Austria) 
au reușit să identifice o „mate
rie plastică naturală" produsă de 
bacterii. Deșeuri cu conținut de 
carbon provenind din agricultu
ră. silvicultură și din industrie 
pot fi transformate, cu ajutorul 
microorganismelor, care acumu
lează substanța de bază pentru 
„materia plastică". în celulele 
lor. Avantajul acestui procedeu, 
la care încă se lucrează, constă 
in aceea că „materia plastică 
bacteriană" se poate ușor rein
tegra in circuitul biologic.
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O CERINȚA DE CEA MAI MARE URGENȚA

Proiect de rezoluție prezentat la O.N.U. din inițiativa 
Românieir ■.'

- NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — Din inițiativa României, „Grupul 
celor 77“ a prezentat, la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U., un 

din țările

r

proiect de rezoluție in problema exodului de personal calificat 
in curs de dezvoltare către țările dezvoltate.
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La Madrid au fost reluate ORIENTUL MIJLOCIU
©olucrările reuniunii general-europene

9

ASSOCIATED PRESS• Declarația-program a gu
vernului libanez aprobată de 
parlament • Convorbiri egip- 

teano-canadiene
BEIRUT 9 (Agerpres). — Parla

mentul libanez a aprobat marți de- 
clarația-program a guvernului, care 
solicită puteri speciale pentru o pe
rioadă 
domenii ___ ___
ministru, Shafic Al Wazan, 
inițial ca 
acordate 
luni, precizează agenția U.P.I. 
vorba de domeniile apărării, securită
ții. dezvoltării, construcțiilor de lo
cuințe. informațiilor, justiției și în- 
vățămîntului. în baza acestor împu
terniciri. guvernul își va desfășura 
activitatea pe bază de decrete . spe
ciale.

cea mai îngrijorătoare 
problemă a Europei occidentale" 
11 milioane persoane fără lucru in țările C.E.E.

MADRID (Corespondență de la 
Radu Adrian) : Marți au fost reluate, 
după o întrerupere de aproape două 
luni, lucrările reuniunii general-euro
pene.

In cursul ședinței plenare de marți, 
prezidată, conform principiului rota
ției, de reprezentantul R.F.G., au luat 
cuvîntul șefii delegațiilor. Danemar
cei. Norvegiei, Poloniei, Franței, 
Italiei, R.D.G., Irlandei, Suediei și 
Ungariei. Majoritatea vorbitorilor au 
subliniat necesitatea depunerii de 
eforturi pentru ca reuniunea să se 
încheie cit mai curînd. cu un docu
ment final de substanță și echilibrat, 
pe baza proiectului avansat de țările 
neutre și nealiniate. S-a relevat rolul 
deosebit pe care îl are realizarea 
unui acord în legătură cu convocarea 
unei conferințe privind întărirea în
crederii și dezarmarea în Europa, 
pentru deschiderea drumului către 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la m'ăsuri concrete și efective de

dezarmare. Un eșec al reuniunii de 
la Madrid, declara reprezentantul 
Suediei, ar avea grave consecințe 
asupra procesului C.S.C.E.

în contrast, în discursurile unora 
dintre vorbitori ș-au făcut auzite to
nuri polemice. încercări de a se dis
trage atenția reuniunii de la proble
mele de fond ale întăririi și dezvol
tării cooperării pe continent, abordîn- 
du-se chestiuni care țin de compe
tenta și jurisdicția internă a statelor 
participante, cum ar fi situația din 
Polonia.

Țara noastră, care a participat ac
tiv la reuniunea din capitala Spaniei, 
este hotărîtă, așa cum declara recent 
președintele Nicolae Ceaușescu. să 
acționeze și în continuare, alături de 
celelalte state participante, pentru în
cheierea cu succes a acesteia, pentru 
convocarea unei conferințe a încre
derii și dezarmării în Europa, pentru 
asigurarea continuității reuniunilor 
începute la Helsinki.

de șase luni într-o serie de 
de interes vital. Primul 

ceruse 
aceste puteri speciale să fie 
pentru o perioadă de opt 

Este

BRUXELLES 9 (Agerpres). — 
Miniștrii pentru problemele muncii 
și ai finanțelor din țările membre 
ale C.E.E. se vor reuni săptămîna 
viitoare Ia Bruxelles pentru a abor
da din nou ceea ce agenția Associa
ted Press denumește cea mai îngri
jorătoare problemă a Europei occi
dentale — șomajul. în prezent, po-

trivit unui document al Comisiei 
C.E.E., in țările Pieței comune există 
peste 11 milioane șomeri totali în
registrați oficial. Documentul co
misiei atrage atenția asupra altui 
aspect grav și anume că 40 Ia sută 
din cei ce nu pot beneficia de drep
tul lor Ia muncă sînt tineri.Subliniind importanța formării de 

personal calificat pentru dezvoltarea 
economică și socială a țărilor în curs 
de dezvoltare, în proiectul de rezo
luție se evidențiază efectele negative 
ale exodului de personal calificat 
asupra potențialului științific și teh
nologic al acestor țări și necesitatea 
urgentă de a-i pune capăt și de a 
elimina efectele Iui negative asupra 
țărilor în curs de dezvoltare.

Se recomandă adoptarea unor mă
suri pentru prevenirea și eradicarea 
acestui fenomen, între care convoca
rea ■ unei reuniuni de experți guver
namentali care să formuleze reco
mandări concrete pentru eliminarea 
consecințelor negative ale transferu-

lul invers de tehnologie, 
prin crearea unei facilități 
internaționale pentru 
compensații țărilor în curs de dez
voltare afectate de exodul de per
sonal calificat.

Proiectul cere, de asemenea, secre
tarului general al O.N.U. să prezinte, 
la cea de-a 38-a sesiune a Adunării 
Generale, un raport cuprinzînd pro
puneri pentru dezvoltarea unei largi 
cooperări internaționale în scopul 
soluționării problemelor care se pun 
în acest domeniu.

Documentul urmează să facă obiec
tul discuțiilor în cadrul Comitetului 
pentru probleme economice, la ac
tuala sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

inclusiv 
financiare 

acordarea de NORVEGIA

OTTAWA 9 (Agerpres). — Kamal 
Hassan Aii, vicepremier și ministru 
egiptean de externe, care se află în
tr-o vizită în Canada, a avut marți 
convorbiri cu ministrul de externe 
canadian. Allan MacEachen. discu- 
tînd probleme privind evoluția si
tuației din Orientul Mijlociu.

Peste 500 000 de participant la acțiunile 
în apărarea locurilor de muncă

OSLO 9 (Agerpres). — Norvegia, 
țară care datorită exploatării re
surselor de petrol din Marea Nor- • 
dului nu a cunoscut in prea mare 
măsură efectele negative ale recesi
unii economice, a intrat in prezent 
într-o etapă dificilă, principalul in
diciu fiind creșterea șomajului. Ast
fel, potrivit datelor difuzate de O- 
ficiul pentru problemele muncii și 
citate de agenția Associated Press, 
la finele lunii octombrie erau peste

45 000 de persoane fără locuri de 
muncă înregistrate oficial, ceea ce 
reprezintă o creștere cu peste 
18 000 față de situația din aceeași 
lună a anului trecut.

Agravarea șomajului a provocat 
reacția sindicatelor, notează A.P., 
săptămîna trecută desfășurindu-se 
ample acțiuni revendicative Ia care 
au luat parte, in semn de solidari
tate cu cei rămași fără locuri de 
muncă, peste&

ANGLIA:

In perspectivă, un nou record al șomajului
în 1983 — considerat

INDIA. Bilanțul de ultimă oră pri-

LA NICOSIA au fost reluate, 
marți, convorbirile intercomunitare 
cipriote, relatează agenția Taniug.

LONDRA 9 (Agerpres). — Intr-o 
cuvîntare rostită în -Camera Comu
nelor, ministrul britanic de finanțe, 
Geoffrey Howe, a prezentat o ana
liză a situației' economice a țării.

500 000 de persoane.ATENA

VARȘOVIA

informează 
P.A.P. Din 
ciuda con- 

nefavora- 
de cereale

tN COSMOS. La 9 
împlinit 180 de zile 

activității cosmo-

să
re-
cu

ATENA 9 (Agerpres). — La Atena 
s-âu desfășurat lucrările „Forumului 
internațional pentru dezarmare și 
pace în Balcani și in Mediterana de 
est".

Au participat reprezentanți ai co
mitetelor de luptă pentru pace din 
Grecia, Bulgaria, Turcia, Israel, Cipru, 
Liban și România, reprezentanți ai 
O.N.U. și ai Consiliului Mondial al 
Păcii, precum și observatori din Iu
goslavia, Siria și Libia.

In luările de cuvint, vorbitorii s-au 
referit ■ la necesitatea intensificării și 
unirii eforturilor tuturor popoarelor 
în lupta pentru pace, dezarmare, 
destindere și cooperare internaționa
lă. S-a reliefat importanta deosebită 
pe care ar avea-o denuclearizarea 
Balcanilor, ca un pas important în 
direcția lichidării armelor nucleare 
de pe continentul european. Repre
zentanții unor organizații și partide 
politice elene au subliniat însemnă-

tatea deosebită a convorbirilor de Ia 
București dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul elen Andreas 
I’apandreu privind convocarea unei 
reuniuni balcanice la nivel înalt in 
scopul examinării căilor și mijloace
lor practice de întărire a încrederii, 
cooperării și păcii în această regiu
ne, pentru transformarea ei într-o 
zonă liberă de arma nucleară

în cuvîntul său. reprezentantul Co
mitetului național pentru apărarea 

România a prezentat 
constantă, neobosită a 
a președintelui Nicolae

păcii din 
activitatea 
României,
Ceaușescu în lupta pentru pace, des
tindere și securitate internațională. 
Au fost evocate acțiunile de masă în 
favoarea păcii organizate în Româ
nia, precum și numeroasele inițiative 
ale țării noastre privind încetarea 
cursei înarmărilor, trecerea la mă
suri ferme de dezarmare. în primul 
rînd de dezarmare nucleară.

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — La 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare al R.P. Polone a avut loc 
o • consfătuire la care au fost dezbă
tute situația din agricultură și sarci
nile legate de aceasta — 
agenția poloneză de știri 
dezbateri a reieșit că, în 
dițiilor agrometeorologice 
■bile din acest an, recolta 
a fo'stîn R.P. Polonă cu 1.5 milioane 
tone mai mare față de cea realizată 
în anul trecut. Cu toate acestea, s-a 
subliniat Băț țiâiitrti âcoperirea cerin
țelor de șlimentație a populației, cit 
ți pentru completarea balanței fura
jere, statul polonez urmează să im
porte. anul acesta, circa 3,2 milioane 
tone de cereale. S-a relevat, de ase-

menea, că din cauza perioadei înde
lungate de secetă nu s-a realizat 
planul la principalele sorturi de fu
raje, iar semănatul cerealelor de 
toamnă a fost îngreuiat.

Luînd cuvîntul în cadrul consfătui
rii, R. Malinowski, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, a subliniat că noua legislație 
agrară, care stimulează mai buna 
folosire a pămîntului și egalizează 
din punct de vedere juridic toate 
sectoarele agriculturii —. demonstrear 
ză stabilitatea și. eficiența politicii 
agrare trasate în directivele' Birou
lui Politic a! C.C. al P.M.U.P. și ale 
Prezidiului Comitetului Director al 
Partidului Țărănesc Unit în proble
mele fundamentale ale agriculturii..

lucrurile, 
muncii,

și 600 
de o in-

drepturilor mH" io lumea capitalului

f
Coperta revistei „Der Spiegel" con
sacrată șomajului în rîndul tineretu
lui,' purtind titlul : „De pe băncile 
Scolii direct pe listele de șomeri”

i

i. 
t 
ș

Dreptul la educație, la Învățătură 
eonstituie un drept fundamental al 
omului. Nimeni nu cutează azi să-1 
conteste deschis, cu excepția unor 
secte obscurantiste, dar în nu puține 
țări: occidentale el este puternic a- 
fectat de rînduielile sociale, deși se 
manifestă un zel deosebit față de 
problematica „drepturilor omului" — 
dar nu la ei, acasă, ci în alte țări, 
respectiv In statele care au rupt de
finitiv cu capitalismul, pornind pe 
calea unei vieți noi, libere de exploa
tare și. asuprire !

In acest domeniu asistăm la cel 
mai mare paradox al lumii occiden
tale-: In timp ce în țările cu o puter
nică dezvoltare industrială există o 
veche rețea de Invățămint de dife
rite grade, inclusiv centre universi
tare renumite, care funcționează ca 

■ factori stimulatori ai evoluției econo
mice tn ansamblu, mult rîvnita „ega
litate a șanselor" oferite tineretului 
—» în special celui de condiție mo
destă, provenit din rîndurile celor ce 
muncesc, ale oamenilor cu venituri 
mici — în special aceea de a avea 
acces la educație cămine în conti
nuare un deziderat, cu tot atitea 
bariere greu de depășit ca și în urmă 
eu decenii.

Un handicap din naștere. 
Prin întreaga sa structură și concep
ție, prin taxele prohibitive impuse, 
învățămîntul a fost și rămine o pro
blemă din cele mai serioase, o. sursă 
de profunde îngrijorări pentru fa
miliile nevoiașe, ale căror mijloace 
financiare le plasează oficial în „pra
gul sărăciei", fără a mai vorbi de

părinții care și-au pierdut slujbele. 
In aceste condiții, este aproape de 
necrezut că în țări din cele mai dez
voltate, care, adeseori, sînt conside
rate ca „etalon" de civilizație, se... 
menține analfabetismul ! In S.U.A., 
constată „Ford Fundation", 25 mili
oane de oameni nu știu tă scrie și 
să citească. După calcule centralizate 
de Gomisia C.E.E., in țările Pieței co
mune numărul neștiutorilor de carte 
este de 4—6 la sută din totalul popu
lației. Pe țări — subliniem, nu e 
vorba de state africane, sau asiatice, 
ci de țările Pieței comune din Eu
ropa — situația se prezintă astfel : în 
Olanda — 4 la sută ; în Italia 5,2 la 
sută, adică aproximativ 2,5 milioane 
de oameni ; în Anglia 2 milioane de 
cetățeni sînt înregistrați în catego
ria analfabeților. Pe întreaga planetă, 
peste 250 milioane de copii 
milioane adulți sînt lipsiți 
strucție elementară.

Oricum ar fi prezentate 
rămine un fapt că oamenii 
ce formează o mare parte a popu
lației în țările capitaliste, sînt con- 

“ fruntați cu cea mai crasă inegalitate 
în domeniul educației; suportînd con
secințele grave ce decurg din aceas
ta. „O anchetă desfășurată în rîndul 
a peste 1000 de absolvenți ai școli
lor de grad secundar din Anglia — 
nota ziarul „GUARDIAN" — arată 
că 20 la sută dintre aceștia abia iz
butesc să scrie și să citească, fără a 
mai vorbi de alte 
matematică, fizică, 
geografie. Or, sută 
venții din această ____  . _ _
rioase deficiențe de instruire provin 
din păturile sărace ale populației, că
rora, practic, societatea le neagă nu 
numai dreptul la o viață decentă, 
dar și dreptul la educație adecvată".

Un raport, întocmit de Institutul 
național de studii și cercetări econo
mice din Franța, citat de publicația 
„LE NOUVEL ECONOMISTE", con
semnează existența unor mari discre
panțe în nivelul de educație și pre
gătire profesională, generate de ine
galitățile pe plan social. Starea ma
terială are efecte directe, după îm
prejurări, asupra formării tinerilor, 
menținînd „rigiditatea cadrului so
cial" in sensul că acei copii prove
niți din familiile de muncitori nu 
reușesc, decit rareori, să depășească 
condiția socială a părinților lor.

Cum se operează „selec
ția". Se ajunge astfel la o selecție 
automată, la un adevărat „malthusia- 
nism" in domeniul educației: tinerii, 
oricît de dotați ar fi, oricîte aptitu
dini ar demonstra, sînt descurajați 
ori direct împiedicați să rămînă in 
școală din cauza handicapului pe 
care îl reprezintă resursele materiale 
insuficiente sau modeste. în contex
tul reducerii cheltuielilor federale cu 
caracter social, arăta un lider ai sin
dicatului veșt-german „I.G. Metal",

cunoștințe — de 
chimie, istorie, 

la sută din absol- 
categorie cu se-

&
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CONVORBIRI ÎN PROBI,EMA LIMITĂRII SISTEMELOR DE APĂ
RARE ANTIRACHETĂ. La Geneva au început, marți, lucrările sesiunii 
speciale a Comisiei consultative permanente comune sovieto-americane. 
Acest organism — menționează agenția T.A.S.S. — a fost creat pentru 
a contribui la transpunerea în viață a obiectivelor și prevederilor Tra
tatului privind limitarea sistemelor de apărare antirachetă și ale Acor
dului provizoriu privind unele măsuri în domeniul limitării armamen
telor strategice ofensive. încheiate între U.R.S.S. și S.U.A. la 26 mai 1972, 
precum și ale Acordului privind măsurile in vederea diminuării pri
mejdiei izbucnirii unui război nuclear, încheiat între cele două țări la 
30 septembrie 1971. în cadrul sesiunii, părțile procedează la o exami
nare în comun a prevederilor Tratatului privind limitarea'sistemelor de 
apărare antirachetă — menționează agenția T.A.S.S.

O NOUA OFENSIVA A IN
SURGENȚILOR SALVADORIENI. 
Frontul Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională a anunțat că 
insurgenții salvadorieni au lansat o 
nouă ofensivă în departamentul 
Morazan, din nord-estul țării. S-a 
precizat că o companie a armatei 
salvadoriene a fost încercuită de in
surgenți in apropierea localității 
San Felipe și că, pentru a face față 
situației, armata a recurs la spriji
nul aviației — relatează agenția 
France Presse.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN DA
NEMARCA. La Copenhaga a avut 
loc plenara C.C. al P.C. din Dane
marca. Plenara a hotărît ca cel 
de-al XVII-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Danemarca 
aibă loc la 12—15 mai 1983. În 
zoluția adoptată în legătură 
această problemă se subliniază că 
lucrările congresului ,• ;vor g0o iprece-r, 
date de o dezbaterej. în organizațiile 
de partid, a problemelor actuale ale 
politicii interne și internaționale a 
P.C. din Danemarca.

nului forțelor de stingă. C.C. al 
P.C. Francez consideră că singura 
condiție a succesului in viitoarele 
alegeri o constituie coeziunea strîn- 
să a forțelor de stingă, fiind nece
sar ca. incă de la primul tur de 
scrutin, să se prezinte liste unice 
de candidați.

subliniind că ... __ _____ __
drept anul alegerilor generale — 
șomajul va continua să crească în 
Marea Britanie pină Ia 3,5 ntili'lrne 
șomeri, cu 200 000 mai multi'vAcit 
in prezent, relatează agenția Reuter.

180 DE ZILE 
noiembrie s-au 
de la începutul 
nauților Anatoli Berezovoi și Va
lentin Lebedev la bordul laborato
rului spațial „Saliut 7". Potrivit 
datelor obținute de la bordul sta
ției, aparatele acesteia funcționează 
normal, iar cei doi cosmonauți se 
simt bine — precizează agenția 
T.A.S.S.

RECITAL. Sub egida asociațiilor 
culturale „Solidarity humaine par 
les arts" și „Normandie-Roumanie 
— Ion Creangă", a avut loc in loca
litatea Vermeuil sur Avre (Franța) 
un recital de lieduri susținut de 
baritonul Dan Iordăchescu, fiind 
prezentate și lucrări de Paul Con- 
stantinescu. Spectacolul, la care a 
participat un numeros public, s-a 
bucurat de un deosebit succes.

ÎN PERSPECTIVA ALEGERI
LOR MUNICIPALE DIN FRANȚA. 
Plenara C.C. al P.C. Francez, în
trunită la Paris, a adoptat o ho
tărâre în legătură cu alegerile mu
nicipale, care vor avea loc in mar
tie 1983, și care vor trebui să de
vină o etapă importantă' în lupta 

• pentru transpunerea în viață a pro
gramului social-economic al guver-

„CONCORDE" ÎN DIFICULTA
TE. Guvernul britanic va suspenda, 
Ia sfîrșitul anului bugetar in curs, 
subvențiile pentru construirea avio
nului supersonic „Concorde", ceea 
ce pune în pericol viitorul proiec
tului franco-britanic, a anunțat 
ziarul „The Times". Subvenția bri
tanică se ridică Ia 18 milioane de 
lire pe an.

RAVAGIILE CICLONULUI ÎN INDIA. Bilanțul de ultimă oră pri
vind, victimele și pagubele materiale, provocate de trecerea puternicului 
ciclon de-a lungul coastelor. vestice ă}e Ibțjiei arață că peste JQ de per
soane și-au pierdut viața, în zona statului. Gujarat, iar circa 1 500 de 
pescari au fost dați dispăruți. Vin tul, care a bătut cu o viteză de 200 de 
kilometri pe oră, a devastat coasta indiană, distrugînd locuințe, dezrădă- 
cinînd arbori și întrerupînd liniile de înaltă tensiune.

„Citeva sute de mii de membri ai sindicctelor au demonstrat in Germania 
occidentală in semn de protest împotriva programului noului guvern de 
a reduce cheltuielile sociale” - scrie ziarul „International Herald Tribune", 
care publică fotografia de mai sus, ce înfățișează un aspect de la ma
nifestația desfășurată la Frankfurt. Asemenea demonstrații - scrie ziarul - 
au rpdi avut' loc la Ddrfniund, Hrt băzirjul Ruhrlilui,' cu participarea a 
100 000 persoane, precum și la Nurnberg, unde au fost alți 70 000 de 

manifestanți

1 CÎND DREPTUL LA EDUCAȚIE INCLUDE 
ANALFABETISMj SI DREPTUL LA.

trecut 225 000 tineri din R.F.G. 
intr-o 

sau
anul 
nu și-au putut găsi un loc 
instituție de invățămint mediu 
în școlile de calificare profesională. 
Este un fenomen cu ample implicații 
tn viața tinerei generații. El afec
tează, după aprecierile oficiale, fie
care al optulea elev vest-german, si
tuație ce favorizează agravarea șo
majului în rîndul tinerilor, care, la 
vîrsta cînd ar fi trebuit șă absolve o 
școală, se văd. aruncați pe piața mun
cii fără nici o calificare, lipsiți de

In aceste domenii, barierele sînt și 
mai greu de trecut : pentru unele 
categorii de tineri ele nu se ridică 
niciodată, „tn Anglia, scria același 
„Guardian", există universități unde 
studenții provin in proporție de 90 la 
sută din rîndul categoriilor înstărite".

Barierele taxelor șco
lare Prima mare opreliște o for
mează taxele ridicate ce urmează a 
fi plătite pentru studii. Pentru anul

în țări din cele mai dezvoltate 
economic, analfabetismul păs
trează proporții de masă: 25 
milioane în S.U.A., 2,5 milioane 
în Italia, 2 milioane în Marea 
Britanie

„Cea mai gravă condamnare 
pentru o societate este să nu 
poată folosi energia și aspira
țiile tinerilor ei“

In aceeași proporție se scumpesc și 
taxele in căminele pentru studenți. 
în
se

medie, costul unui an de studiu 
va ridica acum la 6 885 dolari.
Sectoare ermetic închise.
plus, trebuie precizat că procentulÎn . .

redus al tinerilor din categoriile ne
privilegiate care pătrund in univer
sități oferă o medie pe țară și nu re
flectă situația exactă pe anumite 
specialități și discipline, unde sec
toare întregi ale invățămintului su-

„EDUCAȚIA ESTE UN DREPT, 
NU UN PRIVILEGIU!“

Cînd universitățile devin inac
cesibile. Un drept a cărui am
putare anihilează practic multe 
alte drepturi...

O demonstrație a tineretului la Londra sub deviza : „Acor- 
dați-ne o șansă I Acordați țării un viitor I Educația este 

un drept, nu un privilegiu 1"

șansa de a se integra într-o activi
tate utilă. Este ceea ce presa vest- 
germană califică, cu o expresie zgu
duitoare, „generația fără viitor".

Fenomenul este cunoscut și răs- 
pîndit în egală măsură și în Franța, 
Anglia, Olanda, Belgia, în ansamblul 
țărilor occidentale, constituind o fla
grantă incriminare a rînduielilor ca
pitaliste, care-1 generează. Cum scrie 
săptămînalul britanic „LABOUR 
WEEKLY" : „Cea mai gravă con
damnare pentru o societate este să 
nu poată folosi energia și aspirațiile 
tinerilor ei“.

Așa se prezintă situația pe primele 
trepte ale procesului educațional. Ea 
dobîndește forme specifice, agravan
te pe măsură ce se avansează spre 
instituțiile de invățămint superior.

de Invățămint 1981—1982, taxele au 
depășit in S.U.A. plafonul de 7 000 
dolari, dar există centre universitare, 
ca Harvard, Yale, Brown, Benington, 
Columbia și altele, unde accesul tre
buia plătit cu 10 000 dolari ! „Plata 
studiilor la colegiu — scrie revista 
americană „NEWSWEEK" — nu a 
fost niciodată o treabă ușoară. Dar 
acum, cind costul invățămintului 
crește mai rapid ca niciodată in ul
timul deceniu, cind recesiunea re
duce bunăstarea personală, iar ad
ministrația Reagan reduce ajxitoarele 
federale pentru studii, dificultatea se 
face mai mult simțită". Noul an, no
tează organizația „COLLEGE 
BOARD", va fi cel mai costisitor an 
universitar din ultimul deceniu. Ta
xele școlare vor crește cu 13 la sută.

perior sînt închise „ermetic" celor 
cu venituri modeste proveniți din 
rîndurile oamenilor muncii. „In mod 
obiectiv, adică in conformitate cu 
statisticile — nota sociologul francez 
Raymond Boudon — șansele pentru 
un fiu de muncitor de a intra 
universitate sint foarte mici, i 
aparții unui mediu defavorizat, 
poți intra la universitate".

Amputarea masivă a dreptului 
educație, proclamat și recunoscut 
legislația tuturor tărilo^ 
antrenează o veritabila 
lanț. în sensul diminuării masive a 
altor drepturi esențiale pentru desfă
șurarea în condiții normale a vieții 
cetățeanului in societate. Ciuntirea 
sau anihilarea posibilităților de in
struire are, ca primă consecință, pri-

la 
Cind 

, nu

la 
în 

capitaliste, 
reacție în

varea a milioane de tineri de drep
tul la muncă, la o existență ..decentă 
în societate. Din cei peste 10,3 mili
oane șomeri, înregistrați la finele 
anului 1981, in țările Pieței comune, 
40 la sută erau in virstă de sub 25 
de ani. în S.U.A. tineretul reprezintă 
chiar peste 40 Ia sută din cei peste 
11 milioane șomeri, declarați la sfîr
șitul anului 1980. -Nici o societate 
nu-și poate permite „nepedepsită", 
sublinia liderul sindical W. Kok la 
un congres al Asociației sindicate
lor europene, ținut la Haga,. ca „40 la 
sută din tinerii care părăsesc școala 
să fie trimiși acasă cu avizul că pen
tru ei nu există disponibilă nici o 
slujbă". Sau dacă există, procesele 
de producție, utilajele moderne ne
cesită o instruire și o pregătire pro
fesională pe care școala nu este in 
măsură să le asigure in majoritatea 
țărilor capitaliste.

Inegalitățile și discriminările in 
domeniul invățămintului reduc la 
zero și drepturile politice ale celor 
defavorizați. Este de la sine înțeles 
că analfabeții, cetățenii cu o școlari
zare sumară nu-și pot exercita drep
turile politice, devin o pradă ușoară, 
o masă manevrabilă in jocul și am
bițiile unor grupări politice influente, 
în același timp, restringerea dreptu
lui la educație, ciuntirea 
tică duc inevitabil la 
masivă a posibilităților 
categorii de cetățeni de 
cuvint de spus in marile 
asupra problemelor cu care este con
fruntată societatea contemporană.

Este puternic afectat și dreptul la 
sănătate, deoarece lipsa de cultură 
înseamnă și lipsă de cunoștințe de 
igienă, de apărare împotriva mala
diilor, a atîtor factori dăunători or
ganismului uman,

în aceste condiții este afectată 
acea latură a procesului educațional 
menită să determine deplina înflo
rire a personalității umane, favori- 
zindu-se in schimb un mediu priel
nic debusolării tineretului, crimina
lității, toxicomaniei, extinderea vio
lenței și a altor manifestări de de
gradare.

Concomitent, fonduri uriașe sînt 
alocate cu generozitate cursei înar
mărilor. Doar cu doi la sută din 
cheltuielile militare, adică cu 12—13 
miliarde dolari, s-ar putea asigura 
lichidarea analfabetismului in lume ! 
7,5 milioane copii ar pătr-nde tainele 
minunate ale științei de carte numai 
cu ceea ce s-ar economisi dacă s-ar 
renunța Ia construirea unui bombar
dier modern I

Ca și in alte domenii, sistemul ca
pitalist este incapabil, în înseși struc
turile lui, să garanteze dreptul la e- 
ducație, accesul neîngrădit al tineri
lor la tezaurul de cunoștințe al con
temporaneității, tocmai pentru 
existența acestui sistem depinde 
menținerea intactă a stratificării 
ciale.

Acord de cooperare între 
Pakistan și Malayezia
KUALA LUMPUR 9 (Agerpres). — 

Cu prilejul vizitei președintelui Pa
kistanului, Mohammad 
la Kuala Lumpur, intre 
Pakistan a fost semnat 
cooperare tehnică și 
transmite agenția China

Primul ministru malayezian. Ma
hathir Mohamad. a declarat 4- în ca
drul unei conferințe de preș ă. după 
convorbirile avute cu șeful .'latului 
pakistanez — că prin contractul în
cheiat cele două țări doresc intensi
ficarea comerțul,ui, promovind /tot
odată cooperarea in construct!; și 
proiecte industriale. In același f, 3. 
se va dezvolta colaborarea în dome
niul asistentei sociale și al învăță- 
mintului.

„Acordul nu înseamnă numai creș
terea comerțului și cooperării econp- 
mice, ci și o stringere a legăturilor 
de prietenie dintre cele două po
poare", a spus Mahathir Mohamad.

Zia-ul Haq, 
Malayezia și 
un acord de 

economică. 
Nouă.
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Milioane de americani 
s-au pronunțat pentru 
înghețarea arsenalelor 

nucleare
NEW YORK 9 (Agerpres). — în 

S.U.A. au fost date publicității re
zultatele referendumului în proble- 

' ma înghețării arsenalelor nucleare de 
către S.U.A. și U.R.S.S., ca prim pas 
in direcția înfăptuirii dezarmării, 
desfășurat paralel cu alegerile legis
lative de la 2 noiembrie din Statele 
Unite. Referendumul s-a desfășurat 
în nouă state și 30 de regiuni și orașe 
americane.

în ansamblu, scrie presa america
nă, în cursul referendumului națio
nal. in favoarea înghețării arsenale
lor nucleare ale S.U.A. și U.R.S.S. 
s-au pronunțat aproximativ 11 mili
oane de americani, care implicit au 
luat poziție împotriva continuării și 
escaladării înarmărilor.

După lovitura de stat
Volta Superioară

OUAGADOUGOU 9 (Agerpres). — 
Comitetul Provizoriu de Salvare Na
țională din Volta Superioară, care a 
preluat puterea în urma unei lovituri 
militare, a anunțat că Jean Baptiste 
Ouedraogo, președintele acestui or
ganism, este noul „șef al statului". In
tr-o ordonanță difuzată de postul de 
radio din Ouagadougou și reluată de 
agențiile France Presse și U.P.I., se 
precizează că noul organism, care în
locuiește Comitetul Militar de Redre
sare pentru Progres Național, este 
„instanța supremă in stat", care va 
conduce „pe bază de ordonanțe și 
decrete" cu putere de lege. „Actuala 
structură guvernamentală are carac
ter provizoriu", a anunțat postul de 
radio menționat.
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