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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
miercuri, 13 noiembrie, au început 
lucrările plenarei C.C. al P.C.R.

La propunerea Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., ple
nara a adoptat, în unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi:

1. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1386.

2. Proiectul Planului de dezvol
tare a agriculturii și industriei ali
mentare al Republicii Socialiste 
România pe anul 1986.

3. Proiectul Planului financiar 
centralizat al economiei naționale 
și Proiectul Bugetului de stat al Re

publicii Socialiste România pe anul 
1986.

4. Proiectul Legii cu privire la 
creșterea productivității muncii, 
perfecționarea organizării și nor
mării producției și a muncii.

5. Programul privind autocondu- 
cerea și autoaprovizionarea pentru 
asigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimen- 
tare și bunuri industriale de con
sum pe perioada 1 octombrie 1985 
— 30 septembrie 1986.

6. Probleme organizatorice.
La lucrările plenarei iau parte, ca 

invitați, cadre care îndeplinesc 
munci de răspundere în aparatul 
de partid și de stat și nu sîni 
membri ai C.C. al P.C.R.

în legătură cu problemele orga
nizatorice, înscrise la ordinea de 
zi, plenara a aprobat în unanimi
tate :

— eliberarea din funcția de se
cretari ai C.C. al P.C.R. a tovarăși
lor Ion Radu și llie Verdeț, care au 
primit alte însărcinări.

— alegerea în funcția de secre
tari ai C.C, al P.C.R. a tovarășilor 
Ștefan Andrei, Cornel Pacoste și 
Maria Ghițulică.

în cadrai lucrărilor plenarei, to
varășul NICOLAE CEfiUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, a rostit o amplă și impor
tantă cuvîntare.

Cuvîntarea tovarășu- 
I u i Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărită cu deosebită atenție și in
teres și subliniată în repetate rîn- 
duri cu puternice și îndelungi 
aplauze.

Cuvîntarea șe va da publici
tății.

Lucrările plenarei continuă.

Tovarășul Wojciech Jaruzelski va efectua 

o vizită de lucru în țara noastră
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, tovarășul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consiliului de

Stat al Republicii Populare Polone, 
va efectua o vizită de lucru in Re
publica Socialistă România in a doua 
parte a lunii noiembrie a.c.

Mîndria și răspunderea 
de a înfăptui cu forțe proprii

Recentul Tirg internațional Bucu
rești a pus încă o dată in lumină,, 
printr-o infinitate da, fațete, pu
ternica forță de creație ce se ma
nifestă în spațiul vast și dinamic 
al economiei românești. Dincolo 
de caracteristicile specifice fiecă
ruia dintre miile de produse com
petitive se deslușeau cu pregnan
ță valorile umane incorporate aco
lo cu dărnicie: pricepere, iscusin
ță, simț al noului, cutezanță. Fără 
ele, fără combustia tainică a pa
siunii, a gîndirii vii și a dorinței 
de autodepășire, din ce s-ar ali
menta generatoarele mari consu
matoare de efort uman ale pro
gresului? Orice performanță de or
din tehnic este implicit, necesar, și 
o performanță de ordin uman. Bi
ruință a muncii. Biruință a efortu
lui propriu, a gîndirii originale va
lorizate la scară socială.

„Sintem un popor care știm sa 
muncim!, afirma, cu însuflețitoare 
mindrie patriotică, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Din rindul po
porului nostru s-au ridicat mulți 
oameni de știință, mulți inaintași 
in domeniul tehnicii! Acum, cind 
dispunem de uriașe forțe in dome
niul cercetării, cind avem o pu
ternică forță in toate unitățile, un 
nivel crescut de cultură tehnică și 
generală, de pregătire profesiona
lă, trebuie să acționăm in așa fel 
incit poporul nostru să obțină noi 
și noi cuceriri in domeniul științei 
și tehnicii, iar in multe domenii să 
ocupe primul loc! Și putem să fa
cem acest lucrul". O vibrantă che
mare la muncă și cutezanță, prin 
valorificarea nesecatelor resurse 
de dăruire, competență și creativi
tate. Desigur, n-a fost, nu este și 
nu va fi ușor. Nu am primit nimic, 
niciodată de-a gata. Impresionan
tele mutații și prefaceri survenite

in spațiul de timp prezidat de în
noitorul, fundamentalul Congres ai 
IX-lea al partidului, se datorează 
tocmai concepției și acțiunii revo
luționare care au condus la descă
tușarea tuturor energiilor creatoare, 
la potențarea fără precedent a for
țelor întregii națiuni. Nu există do
meniu, sector, ramură in care să nu 
se fi dat și să nu se fi cîștigat in 
acești ani înțeleaptă, tenacea bă
tălie a încrederii în capacitățile 
proprii, a demnității și răspunderii 
de a le pune în lucrare. Bătălie 
care a avut de învins treptat ob
stacole ce păreau insurmontabile — 
de la șabloane sacrosancte și iner
ții mai vechi sau mai npi pină la 
lipsa de tradiție și de experiență 
în domenii ale tehnicii moderne, 
inclusiv „complexele" moștenite 
dintr-o lungă și dureroasă stare de 
înapoiere.

Importam și plăteam cu bani grei 
inteligența altora,' cuprinsă uneori 
în bunuri pe care le puteam reali
za și singuri. Exportăm astăzi inte
ligență proprie, materializată în 
produse pe care am învățat să le 
facem la fel de bine și citeodată 
mai bine decit alții. O dovadă pe
remptorie, printre multe altele, a 
orientării rodnice pe care partidul, 
secretarul său general au deschis-o 
clarvăzător și au promovat-o cu 
stăruință: capacitatea noastră de 
a rezolva, prin propriile puteri, prin 
efort creator cele mai complicate 
probleme ale producției materiale, 
fără să ne speriem de inerentele 
dificultăți ale drumului nebătătorit, 
dimpotrivă, reușind să extragem din 
confruntarea cu ele noi soluții și 
resurse de progres. Și, implicit, să 
ne întărim încrederea în forțele 
proprii, in posibilitatea de autode- 
păsire.

Am văzut de curind într-o între
prindere, în sala de reuniuni a con

siliului oamenilor muncii, afișate la 
loc vizibil următoarele cuvinte inci- 
tante:

Cine nu vrea să facă ceva gă
sește intotdeauna scuze! Cine vrea 
să facă ceva găsește intotdeauna 
mijloace!

Cuvintele acestea, menite să 
încurajeze și, totodată, să... descu
rajeze - explica președintele con
siliului - rezumă și țin trează în 
memorie o experiență plină de tîlc 
pe care a trăit-o colectivul nostru. 
O bună bucată de vreme unitatea 
a bătut pasul pe loc, cantonată.in 
fabricarea rutinieră a unor produse 
depășite, fără sorți de desfacere. 
Orice încercare de înnoire, de spar
gere a plafonului mediocrității se 
izbea de împotrivirea unei gindiri 
conservatoare și fataliste: atîta pu
tem, atita facem. Și, de aici, ca
ruselul scuzelor și al justificărilor. 
Că riu avem una, că nu avem alta, 
că dacă am fi ajutați, că dacă ni 
s-ar da... în realitate, era o abstra
gere de Ia efort și de la răspun
dere sub mantia de vreme rea a 
„condițiilor obiective". Ajutorul n-a 
intîrziat să vină, dar nu sub for
ma miraculoasă a scutirii de toate 
grijile cum se așteptau plîngăreții 
cu pretenții, ci a unei noi condu
ceri, ferme, exigente, receptive la 
nou. S-a pornit pieptiș, cu detro
narea mentalității pernicioase, cu 
instaurarea unui nou climat moral. 
S-au pus in valoare resursele de 
hărnicie, competență și creativitate 
neglijate și chiar desconsiderate 
pină atunci, și care au condus, prin 
efort propriu, la așteptatul reviri
ment. Do, cine vrea să facă ceva 
găsește intotdeauna mijloace!

Dorința și capacitatea de a face,

Victor VÂNTU
(Continuare în pag. a IV-a)

BIHOR : Importante

sporuri de producție
Hotăriți să realizeze exemplar 

sarcinile de plan in acest an, oa
menii muncii din industria ju
dețului Bihor acordă o atenție 
deosebită organizării superioare 
a producției, promovării unor 
măsuri ferme care să asigure fo
losirea mai bună a timpului de 
lucru și a zestrei tehnice de care 
dispun. Ca urmare, în perioada 
care a trecut din acest an, ei au 
livrat suplimentar economiei 
naționale însemnate cantități de 
lignit, energie electrică pe bază 
de cărbune, produse de mecani
că fină, utilaj pentru materiale 
de construcții, mașini pentru 
agricultură, materiale de con
strucții, confecții, sticlărie me
naj și alte produse utile econo
miei naționale. Cu cele mai bune 
rezultate se înscriu minerii de la 
Voivozi. ■ energeticienii orădeni. 
colectivele de muncă de la ra
finăria „Crișana". Întreprinderile 
de confecții din Oradea și Mar- 
ghita. întreprinderea de sticlă
rie Pădurea Neagră și „Metali
ca" Oradea. (loan Laza, cores
pondentul „Scinteii").

BUZĂU : Livrări 

suplimentare la export
Colectivele de oameni ai 

muncii din 14 unități indus
triale, între care Filatura de 
lină pieptănată, întreprinde
rea de producție industrială și 
construcții căi ferate, întreprin
derea de timplărie metalică 
Buzău și întreprinderea de gar
nituri de frină și '* etanșare 
Rimnicu Sărat, au livrat supli
mentar partenerilor externi 'în
semnate cantități de produse. 
Printr-o mobilizare exemplară a 
forțelor, prin creșterea producti
vității muncii și folosirea la în
treaga capacitate a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor din do
tare, în cadrul acestor întreprin
deri s-au creat condiții ca pla
nul la export pe 1985 să fie în
deplinit înainte de termen, pu- 
nîndu-se, in același timp, teme
lii ' solide producției anului vi
itor. (Ștelian Chiper, corespon
dentul „Scinteii").

IALOMIȚA : Producție 

fizică peste prevederi
Organizîndu-și mai bine în

treaga activitate, punind ' mai 
bine in valoare resursele ma
teriale și energetice, capacități
le de producție, colectivele 
muncitorești din 37 unități in
dustriale raportează că. de la 
iriceputul anului și pină in 
prezent, au livrat suplimentar 
produse în valoare de o jumă
tate de miliard lei. Printre uni
tățile care au contribuit la aceste 
importante realizări se numără 
întreprinderea de ulei Slobozia, 
.întreprinderea de execuție și 
exploatare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare, Antrepriza po
duri dunărene Fetești, Fabrica 
de nutrețuri combinate Fetești. 
(Mihai Vișoiu, corespondentul 
„Scinteii").

în sectorul energetic

TOATE OBIECTIVELE
DE INVESTIȚII 

-în funcțiune la termen!
Pentru constructori și montori. 

pentru beneficiarii de investiții 
si colectivele întreprinderilor 
furnizoare dp utilaje tehnolo
gice, ultima parte a acestui an 
coincide cu o perioadă de muncă 
intensă, de eforturi susținute, bine 
organizate și bine corelate, in ve
derea terminării și punerii rapide 
in funcțiune a tuturor capacităților 
productive planificate pe 1985 și, 
cu prioritate, a investițiilor desti
nate dezvoltării bazei energetice și 
de materii prime a tării. Această 
sarcină majoră. subliniată cu 
pregnantă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, capătă o în
semnătate deosebită în cazul noi
lor obiective energetice prevăzute.

In spiritul sarcinilor si indi
cațiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu-, cu puțin timp 
in urmă pe șantierele energetice 
au fost efectuate analize temeinice 
ale activității desfășurate pină 
acum si au fost luate măsuri ferme, 
cuprinzătoare, vizînd concentrarea 
forțelor umane și mijloacelor teh
nice la lucrările-cheie de care de
pinde creșterea mai accentuată a 
ritmului de lucru, recuperarea ra
pidă a răminerilor în urmă exis
tente și încadrarea riguroasă in 
graficele de execuție. Totodată, o 
serie de furnizori de utilaje și-au 
reexaminat cu exigența posibilită
țile de care dispun, introducind ra
pid in fabricație utilajele restante. 
Ca urmare, și ritmul livrărilor a 
fost considerabil îmbunătățit.

Toate aceste măsuri nu trebuie 
privite decit ca un început in ini
țierea altor măsuri și acțiuni me
nite să determine in continuare 
impulsionarea lucrărilor și asigu
rarea condițiilor cerute de punerea 
neintirziată in funcțiune a noilor 
obiective energetice.

Pe șantierele energetice mai sini 
destule lucrări de realizat. Tocmai 
de aceea, acum se impune mai mult 
ca oricind imbunătătirea conlucrării 
dintre constructori și montori, în
tărirea ordinii și disciplinei in 
muncă, folosirea integrală, cu ran
dament deplin, a timpului de lucru 
si utilajelor, promovarea unor teh
nologii de execuție avansate si ge
neralizarea experienței valoroase. 
La rindul lor. beneficiarii de in
vestiții au datoria să conlucreze 
strins și activ cu furnizorii de uti
laje tehnologice, stabilind progra
me precise pentru lichidarea res
tanțelor în livrări.

. Totodată, comitetele județene de 
partid, organele și organizațiile de 
partid sint chemate să acorde un 
sprijin direct și permanent, sub 
toate aspectele, colectivelor de oa
meni ai muncii de pe șantierele de 
investiții din sectorul energetic, să 
acționeze pentru crearea, pretutin
deni. a unui climat de ordine si 
disciplină ferme in muncă.

Fiecare din zilele ce au mai. ră
mas pină la sfîrsitul anului 
trebuie folosite cu maximum 
de randament, urmărindu-se cu 
prioritate accelerarea ritmului lu
crărilor de construcții-montaj. în
cadrarea riguroasă în prevede
rile graficelor de execuție. Cerință 
pe deplin posibil de realizat, cu 
condiția ca toti cei angajați in pro
cesul de realizare a investițiilor 
din sectorul energetic să acțione
ze cu mai multă hotărire si ener
gie decit pină acum, să nu precu
pețească nimic pentru respectarea 
riguroasă a termenelor planificate 
de punere in funcțiune.

IN PAGINA A III-A : Relatări 
de pe șantierele termocentrale
lor electrice din Drobeta-Turnu 
Severin și Bacău.

CLUJ : Noi capacități de producție în exploatare
La Combinatul metalurgic din 

Cimpia Turzii a fost pusă in func
țiune o nouă capacitate de blocuri 
și bare forjate, investiție care face 
parte din programul de dezvoltare 
și diversificare a producției acestei 
mari unități industriale. Noua in
vestiție a fost realizată de Trustul 
de antrepriză generală de con
strucții industriale Cluj. în pe
rioada care a trecut din acest an, 
colectivul trustului a construit 
și pus in funcțiune 55 de capaci
tăți noi de producție, unele din
tre, ele înainte de termenele plani
ficate. Printre investițiile mai

importante realizate in acest an se 
numără secția de electrozi speciali 
de sudură și secția de cabluri din 
oțel pentru industria minieră la 
Combinatul metalurgic din Cimpia 
Turzii, noile capacități pentru pre
lucrări metalice și utilaje tehnolo
gice grele la Combinatul de utilaj 
greu din Cluj-Napoca, întreprin
derea de fibre artificiale Dej, două 
ferme avicole in județul Cluj, pre
cum și capacități noi de producție 
la întreprinderi din Tirnăveni, 
Sebeș. Bistrița, Zalău. Teiuș. (Ma
rin Oprea, corespondentul „Scin
teii").

VÎLCEA : Economii de resurse materiale și energetice
Colectivele de oameni ai muncii 

din unitățile economice ale jude
țului Vilcea acordă o atenție spo
rită realizării integrale, la toate 
sortimentele, a prevederilor la pro
ducția fizică. Ca rezultat al acestor 
preocupări, in perioada care a tre
cut din acest an au fost realizate 
suplimentar importante cantități de 
produse necesare economiei națio

nale ori solicitate la export, între 
care produse de mecanică fină, 
unități de pompaj pentru industria 
petrolieră, cherestea și altele, j în
tregul spor de producție a fost 
realizat numai cu materii prime, 
materiale, energie electrică și com
bustibil economisite. (Ion Stanciu, 
corespondentul „Scinteii").

Construcții noi de locuințe la Tirgu Jiu

< - -

Căutători ai resurselor
I-am intilnit escala- 

dind cu temeritate 
înălțimile amețitoare 
ale munților Gutiiului 

(si Tiblesului. Mara- 
’ mureșului si Rodnei. 
Birgâului și Mestecă- 
nișului. Și i-am mai 
aflat lingă curgerea 
vijelioasă a Moldovei 
si ‘ Moldovitei. a Bis
triței aurii și a Dor- 
nelor, pe Mara, pe Iza 
și pe Somes... Cine 
sint oamenii aceștia 
pe care-i descoperi 
răspinditi in mari și
ruri desfășurate oe 
spatii vaste, cercetind 
pas cu Das stinci înal
te si văi DrăDăstioase. 
desfăsurindu-se si sco
tocind întruna ca niște 
aDrigi vinători ai unor 
uriași din alte vre
muri ? Sint mineri si 
sondori. constructori 
de drumuri si de re
țele de înaltă tensiu

ne. șoferi, sudori, e- 
lectricieni. Specialiști 
in mecanica fină, in 
electrotehnică si in 
alte domenii ale teh
nicilor de virf. oameni 
de cele mai felurite 
ocupații, reuniți cu 
totii sub numele unei 
singure profesiuni : 
geologi.

— As putea afirma 
că meseria noastră 
este una dintre cele 
mai vechi din lume : 
pentru a-si făuri pri
mele sale unelte, omul 
a trpbuit mai intii să 
caute silexul, ne spu
ne Cornel Grama, di
rectorul IntreDrinde- 
rii de prospecțiuni si 
explorări geologice 
Maramureș. unitate 
ce-si desfășoară acti
vitatea în cuprinsul a 
patru iudete din nor
dul tării.

— Dintotdeauna. pro

fesiunea de geolog ni 
s-a părut una dintre 
cele mai romantice... 
Este vorba de roman
tismul acesta al cău
tării. al pătrunderii în 
necunoscut, al dezvă
luirii tainelor ascunse 
de lungi ere geolo
gice...

— ...Și chiar de ro
mantismul muncii ca 
atare : explorări înde
lungate, in zone înde
părtate, in condiții, 
uneori, deosebit de 
grele. Iată, iarna tre
cută. o brigadă com
plexă formată din 
vreo 400 de oameni, 
lucrind la mari înăl
țimi. in condițiile unui 
viscol cumplit, a. ră
mas complet izolată 
mai bine de două săo- 
tămîni. Zăpezi mari, 
drumuri total inacce
sibile. Se comunica 
doar prin radio. Ei

de care
bine, oamenii aceș
tia. săpind tranșee de 
gheată ca niște adevă- 
rati luptători, bizuin- 
du-se unii pe alții 
si-au continuat mun
ca. acolo, sus. sub ra
falele necruțătoare ale 
crivățului, la tempera
turi extrem de scăzu
te. făcîndu-si zi de zi 
datoria.

Iată cum. chiar si 
numai din această in- 
timplare. reiese că 

• profesiei de geolog i 
se asociază firesc în
sușirile care, se chea
mă curai, devotament 
in muncă, spirit de 
întrajutorare. însoțind 
o echipă de geologi 
departe. în munți, iti 
dai seama de calități
le deosebite ale aces
tor oameni. La Cornu 
Nedeii, la 1 700 metri, 
nu existau alte poteci 
decit cele ale animale

are nevoie tara
lor sălbatice : în Valea 
Vaserului nu era alt 
drum decit cel al anei. 
Pătrunzind in locuri 
unde nu e ușor să 
ajungă alpinistul, oa
menii aceștia nu se 
mărginesc la o simplă 
ascensiune. Ei croiesc 
drumuri in coasta de 
granit, boltesc viaduc
te ■ peste prăpăstii și 
ape vijelioase, intind 
cabluri in care pulsea
ză energia, urcă si 
coboară utilaie si in
stalații.

Minerul Ifrim. Lazăr 
lucrează de 28 de ani 
in subteran, aflihdu-se 
mereu printre frun
tași. fiind mereu e- 
xemplu de corectitu
dine si vrednicie. Un 
alt veteran al explo
rărilor. maistrul son
dor Constantin Veselu. 
are bucuria să afirme:

— Sint mindru că

împreună cu brigada 
de sondori pe care o 
conduc am contribuit 
direct la punerea in 
evidentă a unor im
portante rezerve de 
minereuri. în felul a- 
cesta. ne indeolinim 
una din însemnatele 
sarcini încredințate de 
partid. personal de 
iubitul nostru con
ducător. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, si 
anume de a da in cir
cuitul economiei na
ționale noi zăcăminte, 
noi resurse. Dentru 
asigurarea bazei de 
materii nrime a tării.

Tot pentru îndepli
nirea acestui impor
tant obiectiv actio-
Ch. ATANAS1U 
Gheornhe SVJSA
(Continuare 
in pag. a V-a)
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Cw solicitudine față de sănătatea oamenilor

Colectivul de conducere al spita
lului clinic de întreprindere din 
Cluj-Napoca a adresat conducerii 
partidului o scrisoare in care rela
tează că în această unitate func
ționează o secție de ginecologie, 
care nu poate însă, din lipsă de 
spațiu, asigura o asistență medica
lă completă și cu continuitate. 
Cum intr-un an, în zona platfor
mei industriale a municipiului, se 
înregistrează în medie in jur de 
1 500 de nașteri — arată scrisoarea 
— „se impune îmbunătățirea sub 
toate aspectele a supravegherii și 
îngrijirii femeii gravide cit mai 
aproape de locul ei de muncă". în

acest sens, autorii propuneau ex
tinderea capacității secției respec
tive, mărirea numărului ei de 
paturi, diversificarea serviciilor de 
asistentă.

Secretarul general al partidului 
a stabilit ca scrisoarea să fie dată 
spre examinare viceprim-ministru- 
lui de resort al guvernului.

Din raportul de cercetareVezultă 
că s-a. făcut o analiză detaliată la 
fața locului a bazei materiale pen
tru asistența materno-infantilă în 
municipiu, precizîndu-se că numă
rul de paturi de obstetrică-gineco- 
logie este insuficient si dispersat

în trei unități, dintre care una cu 
un grad de uzură avansat.

Pentru îmbunătățirea dotării cu 
paturi a sectorului de obstetrică- 
ginecologie și nou-născuți, s-a 
considerat necesară și oportună 
construirea in municipiul Cluj- 
Napoca, pină la sfirșitul viitorului 
cincinal, a unui spital materno-in- 
fantil cu 500 de paturi și dispensar 
policlinic. Prin realizarea acestei 
investiții se vor asigura _și condi
ții superioare pentru pregătirea și 
specializarea cadrelor medicale din 
județ și din zonele limitrofe, cen
trul universitar Cluj-Napoca fiind 
for metodologic.

Gh. Vințilă

MIE
impulsioneze dacă noi n-am

Construcții noi, moderne, la Vatra Dornei

muncă al

Sprijin concret dezvoltării cooperativelor agricole
La indicația- tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, specialiști de 
pe lingă Consiliul de Miniștri și 
din cadrul altor organe centrale 
competente au analizat — sub în
drumarea prim viceprim-ministru- 
lui de resort al guvernului — o 
scrisoare referitoare la starea eco
nomică a unor cooperative agricole 
de producție,din cadrul C.U.A.S.C. 
Zimbor. județul Sălaj.

Specific celor 8 unități coopera
tiste componente ale Consiliului 
uni z agroindustrial Zimbor este că 
au o parte din terenuri situate în 
pante de peste 45 la sută. Datorită 
unor degradări produse în timp — 
alunecări de teren, eroziuni — a 
dispărut stratul_ fertil de pe cîteva 
sute de hectare. Ca urmare a aces
tui deficit de teren arabil, planul 
de insâmînțări nu s-a putut realiza 
pe întreaga suprafață prevăzută. 
Potrivit Legii nr. 59/1974, unitățile 
respective trebuie să ia măsuri 
pentru compensarea acestor supra
fețe prin transformarea in suprafe
țe arabile a unor terenuri agricole 
cu folosințe inferioare sau tere
nuri neagricole.

In raportul de cercetare se preci-

zează, insă, 
afirmațiile 
prevederilor 
vește 
primul semestru al acestui -an. 
bovine se realizase o depășire 
381 capete față 
ovine — 
In ceea 
lapte de 
1981. ea 
cea mai 
du-se în 
sectorul ovin lapte, lină ș! pro
duși — deși sint in creștere față de 
anii anteriori, nu se situează la 
nivelul planului. Se mai mențio
nează că patrimoniul pomicol fiind 
îmbătrînit, urmează ca. începînd 
din anul agricol 1985/1986, o parte 
a acestor plantații (350 ha.) să 
fie înlocuită. Nerealizarea produc
țiilor planificate la principalele 
culturi și specii de animale a con
dus la o situație economică finan
ciară necorespunzătoare, inregis- 
trindu-se pierderi. Este adevărat, 
in acest.an. ca urmare a unor mă
suri luate de comitetul județean de 
partid, s-au obținut producții la 
orz, griu și porumb mult mai bune 
decit in anii precedenți.

că nu se confirmă 
privind nerealizarea 
de plan in ce pri- 

efectivele de animale. Pe 
la 
de 
laplan, iar

1 500 capete, 
producția de 
ca bază anul

de
de aproape 
ce privește 
vacă, luind 
este in continuă creștere, 
mare cantitate obținin- 
acesț an. Producțiile din

Pe baza concluziilor desprinse, 
s-a stabilit ca M.A.I.A. să asigure 
fonduri de investiții pentru lucrări 
de îmbunătățiri funciare, comba
terea eroziunii solului, terasări, 
drenaje, desecări etc. S.M.A. Zim
bor va fi dotat 
toare adecvate 
lor pe terenuri

Ținind seama 
tilitate scăzut ; 
acest C.U.A.S.C., se va asigura re
partizarea unor cantități mai mari 
de ingrășăminte chimice, in raport 
cu nevoile reale ale unităților 
componente. Direcția generală a 
agriculturii va asigura întărirea cu 
cadre de specialitate a unităților 
din acest consiliu, in funcție de 
necesitățile fiecărei unități.

Ir. vederea determinării posibili
tăților de creștere a eficienței eco
nomice și a potențialului productiv 
al terenurilor din C.U.A.S.C. Zim- 
ber. M.A.I.A. va trimite un colectiv 
de specialiști' care să studieze po
sibilitățile îmbunătățirii structurii 
culturilor și profilarea zootehnică 
a unor cooperative de producție — 
bovine și ovine in mod deosebit — 
avind in vedere specificul zonei.

cu mașini 
executării 
in pantă.

i de gradul 
al terenurilor

și trac- 
lucrări-

de fer-
din

Măsuri pentru îmbunătățirea activității de pescuit oceanic

...Nu l-am mai intilnit de citeva 
zile. Și totuși in memorie mi s-au 
sedimentat citeva lucruri care mă 
fac să cred că doar de citeva ore 
nu l-am mai văzut pe activistul de 
partid pe care l-am insoțit la „Grivi
ța roșie". E limpede, cunoaște bine 
oamenii — de la secretarul comite
tului de partid și directorul general 
al centralei la șefii de atelier, la 
șeful de laborator, la muncitorul 
specialist cu soluții tehnice ingine
rești... Iar dacă cunoaște bine oame
nii înseamnă negreșit că le cunoaște 
cel puțin tot atit de bine și pre
ocupările de muncă. Poate și ros
turile lor de viață. înseamnă că 
se identifică cu ei pină la un mo
ment dat : pină cind ii cere fiecăruia 
mai mult — după cit poate, adică 
după cit ar ptflea să poată.

l-am cerut, cind ne-am reintilnit, 
să-și amintească ce l-a nemulțumit 
mai mult zilele trecute.

— Alaltăieri, la o analiză făcută 
In cadrul sectorului, a luat cuvintul 
și directoarea uneia din întreprin
derile textile din sector. M-a șocat 
de la început modul cum a pus pro
blema. Spunea : „Informez că pină 
in prezent acoperirea cu contracte 
este total necorespunzătoare". Noi 
nu ne intilnim la analize pentru a 
ne informa despre situații pe care 
le cunoaștem și din statisticile ope
rative ; ne intilnim pentru a raporta 
cum ne-am organizat munca, cum 
conducem, de ce n-am reușit să ne 
îndeplinim o îndatorire sau alta — și 
aceasta nu pentru a ne justifica, ci 
pentru a căuta toate soluțiile posi
bile prin care să depășim dificultă
țile. Or, in cazul la care mă refer 
nemulțumește un anumit mod de a 
gindi, o optică care, in cele din 
urmă, denotă și un mod anacronic 
de a munci ; informez pentru ca să 

' se știe, să se poată spune odată și 
odată că „noi am informat din timp". 
Dar acesta este 
si de tactul si 
noastre.

Nemulțumirile, 
cate mai înainte, 
gîndesc și acționează 
cadre cu munci de răspundere — 
am înțeles — nu sînt tocmai puține. 
Tovarășul Iacob Eacoviță. prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 1, ne-a vorbit și despre 
o altă fațetă a aceleiași mentali
tăți anacronice, intîlnită la o plena
ră cu activul a comitetului de par-

tid de la o întreprindere de 
vioane, unde inginerul-șef, pornind, 
desigur, de la cele mai bune intenții, 
a criticat un șir de aspecte legate de 
faptul că nu toate cadrele cu pregă
tire superioară sint folosite cores
punzător, la nivelul posibilităților, că 
disciplina unor maiștri lasă de dd- 
rit. că despre recuperarea și refolo- 
sirea unor materiale rezultate din 
procesul de producție mai mult se 
vorbește decit se face, că activitatea 
de asimilări se desfășoară nepermis 
de lent. „După ce a enumerat neajun
surile. ingineriil-șef și-a epuizat ar
gumentele critice tocmai la jumăta
tea drumului. Adică, acolo de unde 
ar fi trebuit să înceapă analiza exi-

fi 
făcut-e" — spune secretarul comite
tului de partid din întreprindere, 
tovarășul Ilie Bologa) modul cum se 
aplică anumite propuneri și inițiati
ve ale comuniștilor, de certă valoare 
economică, pe care le-a aflat din a- 
dtmări, din discuțiile cu oamenii. 
Reconstituim împreună cu tovarășul 
Bologa și inginerul Constantin Dorin, 
șef de schimb, un singur fapt. La 
cîteva zile după ce intr-o plenară 
cu activul a comitetului de partid 
l-a auzit pe șeful de sector coordo
nator, Teodor Lupu, spunind că sint 
posibilități de valorificare superioa
ră a otelului rapid și de reducere a 
consumului de metal cu circa 40 la

repere 
supe-
partid 
la un 
ce au

însemnări din sectorul 1 al Capitalei (II)

a consumului de metal. „Celor care 
vin in schimb de experiență aici să 
le oferim nu numai panouri cu cifre 
comparative, ci și date și 
concrete ale unor modalități 
rioare de muncă".

...La sediul comitetului de 
al întreprinderii am asistat 
moment mai... delicat. După
clarificat un noian de probleme, pri- 
mul-secretar al sectorului întreabă : 
„Cum stăm cu livrările de la „Re
publica" ? I se răspunde că..... .Repu
blica" este acoperită cu multe co
menzi grele, răspunsul ei este in
cert...

— V-am 
partid, ne 
nevralgice 
tru a vă 
înțeles să

Pentru a limpezi lucrurile a fost 
invitat la comitetul de. partid un șef 
de serviciu — om stăpin pe proble
mele din domeniul lui.

— Uzina „Republica", spune el. — 
vin chiar acum de acolo — și-a pro
gramat producția și pentru noi. Așa 
cum vi s-a promis de altfel. Avem 
toate asigurările și certitudinea că 
printr-un efort 
îl vor face vom 
toate comenzile.

promis că noi, sectorul do 
ocupăm de problemele 

cu „Republica". Nu pen- 
prelua răspunderile. Am 
vă ajutăm efectiv.

gentă' a modului in care fiecare își 
îndeplinește responsabilitățile și, 
după cum era cazul, să-și fi făcut 
și o autocritică sinceră. Altfel, ori
cine, dacă nu l-ar fi cunoscut, ar 
fi putut să creadă că a venit din 
afara fabricii să le spună oamenilor 
lucruri pe care le-a constatat, dar 
pe care ei le știau de mult tbt atit 
de bine ca el. A rămas dator la in- 

■ trebări firești : cine trebuia să facă 
ceea ce nu s-a făcut ; cine trebuia 
să stabilească măsurile ce se im
puneau, răspunderile, termenele de 
îndeplinire ; cine avea datoria să a- 
sigure aplicarea riguroasă a progra
melor stabilite, indeplinirea fiecărei 
măsuri in parte ? Toți acești „cine' 
aveau nume, purtau răspunderi 
erau de față.. Dar înainte de 
numi, inginerul-șef ar fi trebuit 
se considere alături de ei. Și 
arate și spre propria persoană".

După un timp, parcă adunîndu-și 
gîndurile : „Voi reveni cît mai curind 
posibil la această întreprindere. Sint 
acolo probleme care nu pot fi ami
nate de la o zi la alta. Cum i-aș duce 
pe unii la „Grivița roșie", la un 
schimb de experiență mai altfel decât

sută (desigur, cu explicațiile și ar
gumentele de rigoare), a venit 
fața locului să se 

. cum au demarat 
șoară lucrurile. Și 
firmațiile 
plenară de partid, 
perire.

— Printr-o întâmplare, 
secretar al comitetului de partid 
sectorului a venit la noi • 
ne comunistul Dumitru 
șeful unei echipe — tocmai 
cînd începeam să aplicăm 

.prima dată o soluție tehnică 
găsirea căreia n-am avut __
multe zile și nopți. Și căreia i-am 
dat în sfîrșit de capăt : am realizat 
și aplicăm acum un dispozitiv cu 
dublă funcțiune care inseamnă la 
prelucrare o dublă economie : de 
manoperă și de metal. Ca să produci 
bine și repede trebuie să te perfec
ționezi continuu. Cine nu știe acest 
lucru ?

La numai cîțiva pași după ce 
ne-am depărtat de tovarășul Alexe, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere constată ca pentru sine, 

__ ___________________ cu vădită satisfacție : „E bună Eroti
cele de pină acum 1 Dar poate chiar Țea,cadrelor nu numai la eșaloane- 
o vom face !“.

Revenim la „Grivița roșie". Aflăm 
astfel că tovarășul Eacoviță a mai 
fost intre timp de cîteva ori în în
treprindere. A participat la adunări 
de partid, după care a revenit să 
vadă („adică să controleze și

unui

la 
convingă de felul 
și cum se desfă- 
s-a convins că a- 
comunist, intr-o 
au o totală aco-

primul- 
al 

— spu- 
Alexe, 

în ziua 
pentru 
pentru 
liniște

suplimentar pe care 
primi cit mai curind

★
Ce s-a putut desprinde din partici

parea la diferite adunări, analize și 
discuții în întreprinderi ale activis
tului de partid, din preocupările lui 
cotidiene ? Un fapt fundamental, e- 
sențial pentru stilul de muncă dina
mic, revoluționar pe care trebuie să 
și-l însușească și să-l aplice neabă
tut fiecare activist de partid și de 
stat, așa cum o cer cu stăruință și 
fermitate conducerea partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu : oriunde 
s-ar afla, in toate împrejurările, pre
zenta activistului de partid trebuie să 
se facă remarcată prin felul cum se 
implică direct, ajutînd la rezolvarea 
efectivă a problemelor de muncă și 
de viață ale colectivelor, prin măsu
rile pe care le determină, astfel incit 
efectul acestora, să fie'de durată, să 
aibă un puternic ecou in conștiința 
oamenilor. A devenit anacronică și 
păgubitoare practica cînd unii se li
mitează să constate, să informeze că 
intr-un loc sau altul mai sint lipsuri, 
așteptind ca altcineva să vină în 
urma lor pentru a sprijini organiza
țiile de partid și colectivele în înlă
turarea acestora. Cerința esențială 
pusă de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în fața fiecărui activist de partid și 
de stat este aceea de a asigura uni
rea forțelor, de a le organiza și re
partiza judicios, in scopul indeplini- 
rii hotărîrilor de partid și legilor tă
rii, astfel incit in orice moment el să 
poată raporta că, împreună cu orga
nizațiile de partid și colectivele de 
muncă, a îndeplinit cu răspundere, în 
cele mai bune condiții, sarcinile în
credințate de partid.

Constantin MORARU

si 
a-i 
să 
săîntr-o amplă scrisoare adresată 

tovarășului Nicolae Ceausescu, se 
relata, in esență, că la întreprin
derea de pescuit oceanic Tplcea se 
manifestă o serie de neajunsuri in 
activitatea organizațiilor de partid 
și a consiliului oamenilor muncii. 
— ceea ce are,., drept . consecință, 
rezultate economice hăcdrespuriză- 
toare. în scrisoare se relatau fapte 
concrete in acest sens, solicitin- 
du-se sprijin pentru înlăturarea 
deficiențelor.

Dată fiind importanța probleme
lor sesizate, secretarul general al 
partidului a indicat ca scrisoarea 
să fie repartizată spre soluționare 
Unui secretar al C.C, al P.C.R. și 
prim viceprim-ministrului de re
sort al guvernului.

în urma analizei ample, compe
tente, efectuate de activiști ai Co
mitetului Central al partidului si ai 
Consiliului de Miniștri, a rezultat 
că marea majoritate a afirmațiilor 
din scrisoare corespundea reali
tății.

în anul trecut și în primul se
mestru al anului curent întreprin
derea de pescuit oceanic Tulcea nu 
și-a realizat planul, datorită. în 
principal, neutilizării la capacita
tea posibilă a flotei de pescuit. Ca 
urmare, au crescut cheltuielile la 
mia de lei producție-marfă, fiind 
depășite si consumurile specifice, 
iar beneficiul planificat nu a fost

statat și unele abateri de la nor
mele legale ; de pildă, intreprin
derea a achiziționat frigidere in 
valoare de peste 342 000 lei, care 
nu erau prevăzute in planul de in
vestiții. S-au mai descoperit și 
alte cheltuieli efectuate cu super
ficialitate. Astfel, după achizițio
narea a '320 conteinere și ăl 2 pa- 
leți, in valoare de aproape- 2 mi
lioane lei, s-a constatat că electro- 
stivuitoarele din dotare nu se adap
tau la utilajele existente și nu pu
teau fi folosite pe nave. în timpul 
controlului s-au găsit mai 'bine de 
500 de asemenea utilaje aflate sub 
cerul liber și supuse degradării.

în raportul de cercetare se subli
niază că deficiențele constatate sînt 
legate de stilul de lucru defectuos 
al C.O.M. si biroului executiv al 
acestuia, al directorului întreprin
derii. Budu Gheorghe. care in acti
vitatea sa nu a aplicat orincioiul 
muncii colective, inereunind astfel 
posibilitatea adoptării in C.O.M. a 
unor hotâriri corespunzătoare. Tot
odată. se arată că Departamentul 
Industriei Alimentare nu a anali
zat in mod exigent problemele în
treprinderii; cauzele 
terminat 
toare.

Un alt 
cercetare
politico-educative din unitate, 
subliniază că. datorită slabei acti-

organizației de partid din între
prindere s-au manifestat serioase 
neajunsuri, formalism și lipsă de 
control i 
conducere 
a condus 
nei si a.
nirea sarcinilor. La rindul său. bi
roul Comitetului județean de 
partid Tulcea nu a controlat sis
tematic activitatea organizației de 
partid a întreprinderii.

Ca urmare a măsurilor adoptate, 
directorul comercial a fost schim
bat din funcție, iar contabilul-șef 
— destituit ; in legătură cu ilegali
tățile comise au fost -sesizate or
ganele de cercetare penală, fiind 
totodată, prevăzute sancțiuni ne li
nie de partid față de directorul 
întreprinderii și de secretarul 
ganizației de partid.

Comitetul județean de partid 
Tulcea va analiza in mod aprofun
dat activitatea organizației de partid 
și a C.O.M., luind măsuri de îmbu
nătățire a activității politico-orga- 
nizatorice și de conducere, in așa 
fel incit organizația de partid și 
organul colectiv de conducere să-și 
Îndeplinească in bune condiții 
sarcinile ce le revin.

S-a adoptat, de asemenea, 
program de măsuri tehnice și or
ganizatorice în vederea îmbunătă
țirii fundamentale a activității de 
pescuit oceanic.

asupra activității de 
a unității, ceea ce 
la slăbirea discipli- 

răspunderii in indepli-

un aspect care ține 
fermitatea muncii
de felul celei evo- 
legate de modul cum 

chiar unele
Ie de sus. O aplicăm și noi. La con
dițiile și după cerințele noaștre. 
Alexe a fost un excelent cazangiu 
și aducindu-1 la SDV-iști știe exact 
oe-i trebuie cazangiului. Și îi oferă 
acestuia o lucrare impecabilă.' de 
«doctor» în meserie".

Am înțeles, este vorba aici de e- 
valuarea exactă a potențialului oa
menilor și așezarea lor in dispozi
tivul cel mai necesar. în care pot fi 
cei mai folositori — lor și interese
lor colectivului. Dar am mai înțeles 
că primul secretar al sectorului nu 
a plecat din uzină înainte de a sta
bili chiar la intrarea in întreprinde
re locul cel mai potrivit, cel mai vi
zibil. in care ar urma să fie ame
najat un panou sau o vitrină prin 
care să se popularizeze convingător 

- inițiativa aflată in plină aplicare 
privind reducerea cu circa 40 ia sută

raportului de

care au de- 
necorespunză-

capitol al
este consacrat activității

Se

rezultate

intreprinderea dek

harnice a locuitorilorPOPULARE

ofere micu-

Gh. GRAURE
foto.

asistentă 
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@ Imagini elocvente la „Piața tutovenilor" © Scade 
numărul navetiștilor — i. „numărul navetiștilor — sporește efectivul forței de 
muncă locale ® Activitățile micii industrii întăresc 
temelia economică a comunei @ Izvoarele venituri

lor sînt sigure și... în creștere
Două inițiative. In parte3 de 

sud a municipiului Birlad a luat 
ființă Piața agroalimentară nr. 2 în 
care, alături de unitățile C.L.F. și 
Agrocoop, desfac zilnic însemnate 
cantități de produse agricole și săte
nii. Ce legătură există intre aceasta 
și tema prezentei însemnări ? Există, 
și incă una directă, intrucit marea 
majoritate a producătorilor ce-și 
oferă aici surplusul de produse sint 
din satele ce aparțin de comuna Tu
tova, acestei piețe 1 se spune de un 
timp incoace, destul de sugestiv, 
„Piața tutovenilor".

Un alt fapt revelator pentru des
toinicia locuitorilor acestei comune 
vasluiene : in fiecare luni, in centrul 
localității e o animație deosebită. 
După o tradiție nouă, formată și 
consolidată in ultimii ani, cooperato
rii tutoveni vin, in acea zi, in număr 
mare la Birlad și predau la fondul 
de stat și la achiziții produse ve
getale și animale dintre cele contrac
tate cu statul. Acțiunea dobindește o 
semnificație aparte pentru că pri
măria, prin formele și metodele fo
losite, i-a conferit o importanță de 
adevărat eveniment in viata săteni
lor, evidențiind pe cei mai buni, 
stimulîndu-le inițiativa, activitatea și 
ambiția. Iar nume ca acelea ale lui 
Victor Zabuliche, Gheorghe Boboc, 
Vasile Dobraniște, Ilie Gheorghe, 
Radu Strătilă ș.a. — care au predat

la fondul de stat cele mai multe a- 
nimale și păsări, contribuind la de
pășirea planului pe comună la toți 
indicatorii — sint cunoscute de toți 
consătenii, apreciate, date de exemplu 
și cinstite așa cum se și cuvine.

— Nu sint, desigur, singurele și 
cele mai importante aspecte care 
demonstrează că tutovenii, foarte 
multi reintorși in sate, la casele pă
rintești, contribuie din plin la dez
voltarea economico-socială a locali
tății, precizează Maria Hincu, pri
marul comunei. Sintem in preajma 
orașului. Dar cele două puternice 
cooperative agricole de producție, 
Pochidia și Dragalina.'vestite in ju
deț pentru producțiile de cereale ob
ținute, cele trei ferme ale I.A.S., un 
modern complex de ingrășare a tau
rinelor, asociația intercooperatistă 
horticolă, un puternic S.M.A., ate
lierul de reparații mașini agricole, 
unități de industrie mică și prestări 
servicii, centrul 
de recepție ș.a. 
locuri de muncă 
celor peste 6 000 
face că, din cei 
existau acum <....
380 rămîn acum și lucrează in aceste 
unități din cadrul comunei, numă
rul lor mărindu-se mereu. De ce? 
Pentru că In comună există condiții 
de muncă și de viată tot mai bune, 
cu nimic mai prejos decit cele de la 
oraș, iar oamenii, cunoscind noile

perspective de dezvoltare a satelor, 
doresc să participe cu dăruire la 
continua inflorire a acestora și, im
plicit. a vieții lor și familiilor lor.

Prin munca tuturor. Intr‘3" 
devăr. e de-ajuns să parcurgi, chiar 
la această vreme de toamnă, 
satelor, să privești tinerețea 
sindu-se la amiază din școli, 
a-ti contura imaginea acestei
ne bine gospodărite și înfrumuseța
te cu multe elemente de urbanizare,

însemnări din Tutova, 
județul Vaslui

de vinificatie, baza 
. au oferit destule 
i și surse de venituri 
I de locuitori. Așa se

620 de navetiști cîți 
cîțiva ani, aproape

in care pulsează o puternică viață 
economico-socială. S-au construit, in 
ultimele decenii, aproape 800 de 
case noi. iar pentru specialiști, 
medici, cadre didactice — peste 60 
de apartamente in blocuri arătoase, 
în centrul civic al comunei — a cărei 
sistematizare continuă, redind in a- 
celasi timp zeci de hectare circuitu
lui agricol — primăria ni se înfăți
șează ca o frumoasă „navă coman
dant". Alături de panglica șoselei 
asfaltate, in aproape toate satele lo
cuitorii beneficiază de apă curentă la 
robinete. în curți. Scoli noi, impu
nătoare, și magazine universale multi- 
etajate și bine aprovizionate, un 
mare complex de prestări de servicii 
pentru populație, două brutării, că
mine culturale, un spital rural (cre
dem, unicat în tară), dispensare me
dicale cu cabinete ca la oraș și multe 
altele sînt puse la dispoziția cetă
țenilor care se bucură astfel de bi
nefacerile civilizației socialiste.

— întreaga dezvoltare a comunei, 
buna ei gospodărire — continuă pri
marul — sint rezultatul direct al 
muncii, al contribuției tuturor locui
torilor mobilizați de deputății noștri, ■ 
intre care foarte activi. întreprinză
tori sint Oprea Stingă, loniță Rusu, 
Vasile Niță. Timotei Sărbușcă și 
multi alții. La propunerea și cu 
participarea nemijlocită, entuziastă, 
a • cetățenilor, am realizat cele mai 
multe obiective economico-sociale. 
Ca să ne facem o idee despre am
ploarea participării acestora, trebuie 
să amintim că valoarea totală a lu
crărilor edilitar-gospodărești efec
tuate în acest an se ridică la 12,1 
milioane lei, cu 960 000 lei mai mare 
decit se prevăzuse. Avind- toate con
dițiile materiale, dar și cadrul juri
dic corespunzător, de doi ani am 
reușit să ne autofinanțăm și să con
tribuim, anual, la bugetul consiliu
lui popular județean cu aproape un 
sfert de milion lei.

De unde provin venituri
le 2 „Cele mai multe, evident, din 
unitățile economice din comună. 
Dar venituri tot mai mari obținem 
și din activitățile de industrie mică 
și prestări servicii, cărora le vom da 
o amploare și mai mare. Funcțio
nează in comună o secție pentru ex
port a Inspectoratului silvic, de îm
pletituri din răchită, cu aproape 90 
de lucrători. Un exemplu de felul 
în care trebuie să se valorifi
ce resursele locale. în cadrul 
C.P.A.D.M. își desfășoară activitatea 
alte 22 de activități de prestări de 
servicii, intre care croitorie, tîmplă
rie, zidărie, tinichigerie, cojocărie, 
sifonărie. reparații radio-tv, 
care aduc venituri de peste 1.9 mi-

lioane lei anual. De asemenea, la 
cooperativele agricole avem secții de 
tîmplărie. zidărie ș.a. Adică, la ora 
aceasta ne realizăm in comună, cu 
forțe propri.i, tot ceea ce avem ne
voie. Toate unitățile dispun de gos- 
podării-anexă puternice, iar unele 
chiar de cantine. Acționind in spi
ritul sarcinilor trasate de cel de-al 
treilea Congres al ^consiliilor popu
lare, sfătuindu-ne cu cetățenii, am 
căutat, găsit și promovat noi căi de 
sporire a veniturilor prin amplifica
rea industriei mici în special și, im
plicit, prin dezvoltarea economică a 
comunei.

Inițiativele continuă 
Aflăm astfel că, valorlficînd n 
bine condițiile locale ale Luncii 
Birladului. âu mai fost înființate o 
răchitărie (la Tutova suprafața aces
teia ajungind acum la 40 ha), și o 
nouă secție de împletituri din răchi
tă. o cărămidărie, o altă secție de 
împletituri din stuf și papură, alte 
activități de prestări de servicii ce 
vor cunoaște o continuă extindere.

Așadar, la Tutova. cetățenii nu nu
mai că iși produc în prezent aproa
pe tot ceea ce au nevoie și valori
fică surplusul de produse pe piețele 
orașului, dar. mobilizați de deputați, 
de consiliul popular, acționează ho- 

’ tărit pentru transpunerea în fapt a 
obiectivelor 
consiliilor populare, pentru ca loca
litatea lor șă devină o adevărată ce
tate economico-socială. tot mai bo
gată, să ofere locuitorilor condiții de 
viață tot mai bune, tot mai apropiate 
de cele de Ia oraș.

Strada Cosmești este 
așezată in inima unuia 
dintre marile cartiere 
bucureștene : Giulești. 
între stadionul cu ace
lași nume si între
prinderea mecanică de 
material rulant „Gri
vița roșie".'

încă de la capătul 
străzii' iți ajunge la 
ureche un zumzet sub
țire. nedefinit, parcă al 
unui roi de albine care 
vrea să părăsească 
stupul, dar nu găsește 
ieșirea. Cind porțile 
imobilului nr. 15 se 
deschid, izbindu-se de 
gardul metalic. pe 
caldarim apar cete- 
cete de copii voioși.

Sint imbrăcați 
hainele lor cele 
bune, „de oraș", 
lume, pleacă la 
bare în... parc.

Imobilul de la 
ca si strada, ar 
mas oarecare
n-ar fi găzduit o insti
tuție aparte : Leagănul 
de copii nr. 3.

Ce condiții de viată
— de sănătate, de creș
tere. de locuit si de 
educație — le-a asigu
rat societatea noastră 
micuților 
Imobilului cu nr. 15 de 
ne strada Cosmesti ? 
Discutăm 
boarea instituției, me- 
cîicul Viorela Ionescu : 
.Copiii noștri. în nu
măr de 220. o mică 
oarte din copiii tării — 
ne spune — au asigu
rate condiții de trai, de 
creștere si 
medicală 
Pot spune că nu le lip
sește absolut nimic : 
alimentafie consistentă 
și variată. îmbrăcămin
te mereu nouă, ju
cării".

Nu exagera medicul- 
director : ne-a dus să 
gustăm din meniurile
— diferențiate pe gru
pe de vîrstă — gătite 
pentru ziua aceea ; 
ne-a arătat copiii — 
care erau cu totii vo
ioși si frumos imbră-

— îi’ iubim mult 
pentru că sint copiii 
noștri, ai tării. Cind 
ești înconjurat de copii
— continuă directoarea
— te simți și tu tinăr, 
cu fiecare generație 
parcă întinerești mai 
mult. Ce altă explica
ție aș putea da faptu
lui că. din proprie ini
țiativă. personalul că
minului a pictat pe toti 
pereții clădirii imagini 
din basmele care ne-au 
incintat tuturor copi
lăria ? „Ursul păcălit 
de vulpe". „Punguța cu 
doi bani". „Albă ca 
Zăpada și cei șapte pi
tici" și atitea altele, la 
care copiii se uită cu 
dragoste și uimire...

Ce altceva decit dra
gostea pentru 
tării a putut 
aici zeci și zeci 
mame din zonă — 
exact cele din 
de femei nr. 8 
tier — care vin 
zilnic la copii 
boane. jucării, 
miere, articole de îm
brăcăminte ? Ele știu 
bine că acești copii nu 
■duc lipsă de nimic, dar 
așa sînt toate femeile, 
își zic : „mai bine să 
prisosească". Uneori 
femeile întîrzie la noi 
ceasuri întregi : ne 
ajută să croim și să 
coasem lenjeria micu
ților. să-i încolonăm și 
să-i scoatem la plim
bare in parc. împreună 
cu noi stau de vorbă 
cu ei. îi învață să vor
bească corect, le fac 
educație. Mai mult : 
încă de pe acum ma
mele din cartier, in 
frunte cu Sofia Stoia- 
novici si Maria Podea, 
și-au făcut un plan cu 
privire la Pomul de 
iarnă. Au și stabilit 
între ele cu ce să con
tribuie la împodobirea 
lui. ce jucării și alte 
cadouri să 
tilor.

...Facem 
„E firesc, 
mai sensibile, mai ata-

copiii 
atrage 

de 
mai 

Comisia 
din car- 
aproape 
cu bom- 

fructe.

șate de copii, pe cînd 
bărbații...". „Nimic mai 
greșit, ne dă replica 
Viorela Ionescu. Cum 
au aflat de existenta 
noastră, muncitorii de 
la I.M.M.R. „Grivița 
roșie". în frunte cu di
rectorul. ne-au luat 
sub „aripa" lor protec
toare. Cu cite nu ne 
ajută ! Ne-au îngrădit 
curtea. ne-au făcut 
grilaiuri pentru feres
tre. ne repară paturile, 
chiuvetele... Nu e zi in 
care muncitorii să nu 
ne viziteze. Dacă nu e 
nimic de reparat se 
uită la copii, se joacă 
cu 
mîinile 
muncă".

Desigur, si 
cartierului si 
rii de la 
„Grivița roșie" nu văd 
in acești micuți niște 
orfani, ci copiii lor, ai 
tării întregi. Se atașea
ză de ei atit de mult 
incit, cu timpul, copiii 
le spun mamă, și tată, 
iar unii dintre cei nu
miți astfel. în cele din 
urmă, le devin părinți 
cu adevărat. Aceste 
gesturi își trag seva 
din dragostea pentru 
copii, care la 
are rădăcini 
păstrate și 
din generație 
rație.

...La plecarea noas
tră. din stradă răzbat 
din nou. ca niște clin
chete de clopoței, gla
suri de copii. Ș-au în
tors din parc si iau din 
nou clădirea în stăpî- 
nire. Ana. săpunul și 
prosoapele sint pregă
tite. iar suna aburește 
pe masă. Apoi îi aș
teaptă paturile căl
duroase. înconjurată 
eu atîta căldură, de 
instituțiile statului, de 
o întreagă uzină, de 
mamele din cartier, 
copilăria lor este fe
ricită. viitorul le este 
surîzător. generos.
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Eforturile constructorilor
trebuie susținute

de furnizoricu stăruință
electrică de termoficarg 

construcție la Bacău ur- 
asigure aburul tehnologic al 

că 
a 

de

0 analiză la obiect, măsuri 
eficiente pentru accelerarea

ritmului de lucru
Primul grup de 50 MW de la Ter

mocentrala din Drobeta-Turnu Se
verin trebuia să fie pus în funcțiu
ne la 30 septembrie. Termenul n-a 
fost însă respectat. Tocmai de 

. aceea, in spiritul sarcinilor stabilite 
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 17 oc
tombrie, în cadrul adunării generale 
cu activul de partid de la antrepriza 
„Energoconstrucția" s-a insistat in 
mod deosebit asupra cauzelor — nu 
puține . la număr — care au dus la 
această restanță.

Este adevărat, în perioada care a 
trecut din acest an. colectivul antre
prizei a realizat un important vo
lum de lucrări. Dai- stadiul lucrări
lor nu corespunde prevederilor din 
grafice. în unele cazuri, intîrzierea 
unor stadii de execuție a fost deter
minată de neritmicitatea livrării 
unor materiale de construcții necesa
re ne șantier. Iată un exemplu: nu
mai nelivrarea la timp de către între
prinderea de utilaj tehnologic din 
Buzău a 
cărui III 
de Dește 
oarte. De 
lipsa unor importante , efective 
muncitori. Pentru solutionarea aces
tei probleme — asa cum s-a solici
tat si in cadrul adunării generale — 
organele locale trebuie să acorde în 
continuare un sprijin mai. substan
tial.

In mod firesc,' numeroși construc
tori care au luat parte la dezbateri 
au pus următoarea întrebare : chiar 
și în aceste condiții, realizările nu 
puteau fi mai mari ? Argumentat, 
cu exemple concrete de Ia locurile 
lor de muncă, ei au arătat că nive
lul scăzut de productivitate a mun
cii, indicator îndeplinit numai în 
proporție de 88,09 la sută pe 9 luni, 
se datorește in primul rind indisci
plinei in muncă. Bunăoară, în ace
eași perioadă s-au înregistrat mii 
de ore-om absențe nemotivate : uti
lajele t.erasiere din dotare, ca și cele 
închiriate au fost folosite doar la 
54 la sută din capacitate, excava
toarele de 1 mc — sub 60 la sută, în 
timp ce autobasculantele — sub 58 
la sută. Așa cum a arătat în cuvîn- 
tul său șeful de brigadă Doru Zu- 
gravu, în multe cazuri nu este acor
dată întreaga atenție pregătirii ma
teriale și tehnologice a lucrărilor, 
fazele de execuție nu sînt urmărite 
permanent, c'ii toată răspunderea. 
Se mai recurge la „metoda" copierii 
din devize a listelor de materiale,

tronso.nului II de la bun- 
a determinat o nerealizare 
8 milioane lei. Pe de altă 
șantier a fost resimțită și 

de

fără ca detaliile tehnice să fie ve
rificate pentru a se găsi cele mai 
bune tehnologii de lucru. Consecin
țele ? Baza tehnico-niaterială de pe 
șantier nu este folosită la nivelul 
prevăzut. „Unele cadre tehnice, spu
nea șeful de brigadă Ion Bogdan, se 
limitează la asigurarea unor mate
riale — treabă pe care normal tre
buie s-o 
Ioc să se 
fesională 
de soluții 
creșterea......................  . ... .
deci la accelerarea ritmului, de exe
cuție".

— Din cauză că reviziile și repa
rațiile nu sint făcute la timp și la 
nivelul calitativ necesar— arăta in
ginerul Dumitru Petru, șeful brigă
zii nr. 3 — aproape zilnic cea mai 
mare parte din autobasculante lu
crează cu numai 55—60 la sută din 
capacitate. Oare cu ce se ocupă cei 
care au atribuții’ în acest domeniu ? 
Cu toate că am sporit exigența față 
de cei care se abat de la disciplina 
muncii, cred că este necesar să fim 
mai intransigenți. Chiar azi, cind 
are loc adunarea generală. în echi
pa condusă de Constantin Fulga nu 
toti constructorii sînt la lucru. Ne 
putem împăca cu astfel de situații ? 
E timpul să curmăm cu desăvîrșire 
asemenea acte de indisciplină. In 
cadrul brigăzii pe care o conduc și 
care are sarcini mari, ne-am anali
zat temeinic activitatea si sintem 
hotărîti să recuperăm grabnic toate 
restantele la lucrările ce ne revin, 

j pentru ca primul gl’un de 50 MW 
să intre cit mai repede în funcțiune.

La rindul lor, constructorii Florin 
Lupu, Nicolae Gionea și Vintilă Du
mitru s-au oprit pe larg la asigu
rarea condițiilor de lucru pentru se
zonul rece. S-a și trecut, de altfel, 

■ la închiderea spațiilor în care vor fi 
concentrate importante efective in 
perioada următoare pentru termina
rea lucrărilor la cel de-al doilea 
grup de 50 MW, cu termen de pu
nere în funcțiune la sfîrșitul. acestui 
an.

O altă problemă importantă : în 
această etapă, cind bătălia pentru 
realizarea acestui important obiectiv 
a intrat într-o fază decisivă, este 
mai mult decît necesară prezența 
proiectanților, alături de construc
tori, pe șantier. Zilnic apar probleme 
și pentru a li se găsi o soluție cores
punzătoare sînt date zeci de tele
foane. se trimit numeroase note 
proiectanților. Este timpul ca proiec-

facă șefii de echipe — in 
ocupe cu competența pro- 
pe care o au de găsirea 
tehnice menite să ducă la 
productivității muncii si

tantul general — Institutul de studii 
și proiectări energetice din Bucu
rești — prin filiala sa de la Timi
șoara, să-și facă simțită prezența 
acolo unde soluțiile elaborate se ma
terializează in practică, adică ne 
șantierul Termocentralei din Dro- 
beta-Turnu Severin. (

Sarcinile pe 1986, cărora li s-a 
acordat un larg spațiu in adunarea 
fenerală, sînt pe deplin realizabile, 

n 1986 urmează să fie date in 
funcțiune grupurile 4 și 5, fiecare 
avînd cite 50 MW. Productivitatea 
muncii urmează să sporească cu- 11.8 
la sută, comparativ cu acest an. Cele 
56 măsuri care s-au conturat din 
propunerile făcute in cursul dezba
terilor vizează cu deosebire : crește
rea mai accentuată a productivității 
muncii, extinderea tehnologiilor a- 
vansate de lucru, reducerea costuri
lor de producție si a 
de materiale, ridicarea 
calificare a oamenilor.

Se spune cu deplin 
un mare șantier, constructorul de- 

- ține rolul principal,' el fiind acela 
care dă „tonul" ritmului'în care vor 
lucra montorii. Conștient de răspun
derea ce-i revine și hotărit să acțio
neze în spiritul indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, colecti
vul antreprizei „Energoconstrucția" 
de pe șantierul Termocentralei Dro- 
beta-Turnu Severin a înțeles pe de
plin un lucru : restanțele 
cuperate și termenele de 
funcțiune a grupurilor

' respectate. In acest scop 
sare, pe de o parte. întronarea unei 
ordini și' discipline 
șantier, 
sirea la 
jelor de 
de fapt, 
a cărui

pe acest mare șantier energetic 
și trecut.

consumurilor 
gradului de
temei că, pe

pot fi re
punere in 
energetice 
sînt nece-

desăvirșite pe 
iar, pe de altă parte, folo- 
intreaga capacitate a utila- 
construcții din dotare. Este, 
un angajament comunist, la 
materializare constructorii

Centrala 
aflată in 
mează să 
necesar unităților industriale de pe 
platforma de sud a orașului, agentul 
termic pentru o serie de ansam
bluri de locuințe si. in același timp, 
să Diilseze in sistemul energetic na
țional, intr-o primă etapă, circa 400 
milioane kWh energie electrică a- 
nual. Stadiul și ritmul actual al lu
crărilor demonstrează hotărirea fer
mă a constructorilor si montorilor 
pentru realizarea cît mai repede cu 
putintă a acestui important obiectiv 
energetic. Astfel, după 10 luni din 
acest an constructorii au recuperat 
restantele acumulate in lunile ante
rioare, realizind, totodată, un însem
nat volum de lucrări peste prevede
rile planului și ale graficelor la zi.

La ora actuală. De șantier sg ac
ționează in ritm susținut la absolut 
toate obiectivele centralei : corbul 
principal cu sala cazanelor. cornul 
buncărelor. sala turbogeneratoarelor. 
coșul de fum cu o înălțime finală 
de 220 de metri, statia de pompe, 
statia de HO kV. stația de demine- 
ralizare a apei, gospodăria de com
bustibil solid. încheierea lucrărilor 
de canalizare si drumuri. O bună 
parte dintre lucrări au fost termi
nate si predate pînă acum benefi
ciarului. Este vorba de platforma si 
depozitul de echipamente, gospodă
ria de cărbune, căile ferate interioa
re și alte obiective importante.

— In momentul de față ne preo
cupă in mod deosebit închiderea tu
turor clădirilor pentru asigurarea 
fronturilor de lucru pe timpul' ier
nii. aprecia ing. Mihai Boholteanu, 
sef de brigadă complexă. In acest 
scop am concentrat cele mai bune 
formații de lucru la sala turboge
neratoarelor. la statia de HO kV și 
statia de demineralizare a apei care, 
conform programelor de lucru sta
bilite. trebuie închise Primele.

în corpul principal al centralei, 
dulgherii lui Cornel Herciu. betoniș- 
tii lui Mihai Duma, fierar-betonistii 
lui Ferdinand Imbrea si lăcătușii lui 
Dumitru Dima au terminat funda
țiile pentru primele două cazane, ca 
și cele pentru primele buncăre, pre- 
dindu-le imediat la montaj. Acum 
sint în curs de execuție stîlpii pen
tru structura de rezistentă a elec- 
trofiltrelor si lucrările de închidere.

Pe lingă organizarea mai bună a 
muncii si întărirea colaborării între 
brigăzi, un rol important in accele
rarea ritmului de execuție îl are a-

“1

...ÎNTREPRINDERII DE UTILAJ TEHNOLOGIC DIN BISTRIȚA, res
tantă și la ora actuală față de Centrala electrică de termoficare din 
Giurgiu cu grupurile de alimentare cu cărbune a cazanului. Prin pris
ma repetatelor demersuri ale beneficiarului și, mai ales, a numeroa
selor promisiuni făcute de furnizor, această îndelungată restanță 
in livrări este greu de explicat și de acceptat. Reamintim întreprin
derii bistrițene că termocentrala funcționează cu utilaje, nu cu scu
ze și promisiuni neonorate. Așadar, cînd se va trece cu hotărire 
de la vorbe la fapte ? Aceasta este de fapt adevărata problemă. 
Așteptăm deci, din partea furnizorului, nu noi justificări, ci expe
dierea rapidă a grupurilor de alimentare la Giurgiu.

...ÎNTREPRINDERII „VULCAN" DIN BUCUREȘTI, care tratează șan
tierele energetice diferențiat, după preferințe greu de înțeles. In timp 
ce față de unele dintre ele a dat dovadă de o apreciabilă prompti
tudine, așa cum e cazul C.E.T. Giurgiu, in schimb, față de altele 
- Uzina electrică Govora, de pildă - se poartă cu veritabilă „vi
tregie". A stabilit, oare, conducerea unității bucureștene, din pro
prie inițiativă, un „clasament" de priorități? Dacă nu, atunci reamin
tim furnizorului că are de expediat la Govora conductele de le
gătură de la supapele de siguranță și eșapare.

nlicarea unor tehnologii de lucru a- 
vansate. cu eficientă sporită. Ingi
nera Maria Dobranici. adjunct 
șefului de brigadă, ne-a informat 
numai prin preasamblarea la sol 
tuturor construcțiilor metalice 
mare gabarit productivitatea muncii 
a crescut cu 25—30 la sută, iar ca
litatea execuției s-a îmbunătățit 
simțitor. Ca să ciștige timp și să 
facă economii de combustibil si e- 
nergie electrică, atit constructorii, cit 
si montorii au executat ne șantier, 
cu forțe proprii, o serie de elemen
te prefabricate. Iată cîteva exem
ple : maistrul Ion Podescu din cadrul 
Antreprizei de montaj utilaj-chimic 
Bacău. împreună cu oamenii pe ca- 
re-i conduce, a realizat pe șantier 
întreaga construcție metalică nece
sară pentru corpul intermediar de 
la cazanele nr. 1 si 2, scurtînd ast
fel termenul de execuție al acestei 
lucrări cu 8 luni fată de grafice. La 
rindul său, maistrul George Benghea 
a hotărit să nu mai aștepte grinzi
le mari necesare la cele două esta
cade din gospodăria de cărbune si 
le toarnă împreună cu echipa sa pe 
șantier. Se cistigă astfel cel puțin 
o jumătate de an fată de grafice, 
se evită transportul grinzilor de la 
sute de kilometri si sint eliberate 
două macarale care trebuiau imobi
lizate la 'descărcatul grinzilor. Timp 
prețios s-a cistigat si prin execu
tarea De șantier a structurilor de 
rezistentă de la turnurile de capăt 
apartinind gospodăriei de cărbune, ca 
si Prin realizarea celor peste 2 000 
mc de prefabricate care vor fi mon
tate in perioada următoare. Ca ur
mare. la ora actuală toate lucrările 
de construcții se află in 
de grafice.

Un lucru insă îi tine 
constructorii tei montorii 
tierul acestei centrale : ___
utilaje si construcții metalice. Ingi
nerul Romeo Apostol, din cadrul în
treprinderii electrocentrale Borzești, 
ne spunea că. dacă furnizorii ar fi 
livrat la vreme utilajele contractate, 
cazanele nr. 1 si 2 ar fi fost mon
tate. iar la celelalte obiective lu
crările ar fi fost mult mai avansa
te. Astfel, fundația pentru cazanul 
nr. 1 a fost predată de către con
structori la montaj încă din luna iu
nie. dar cazanul care trebuia . reali
zat de întreprinderea ..Vulcan" din 
Capitală nu a fost nici măcar in
trodus in fabricație. In aceeași si
tuație se află și filtrele mecanice, e- 
iectoarele. degazorii. schimbătoarele 
de căldură si celelalte utilaje De 
care trebuia să Te livreze Combina
tul de utilai greu din Clui-Napoca 
Dină la data de 30 septembrie 1985. 
Mari restante fată de șantierul din 
Bacău are si întreprinderea de uti- 
15 j tehnologic Bistrița, care trebuie 
să asigure structura metalică. Din 

. cele 2 000 tone contractate, progra
mate să fie livrate Dină la această 
dată, n-au 6osit pe șantier decît 64 
tone.

Ridicăm toate aceste probleme 
deoarece nelivrarea Ia timp a uti
lajelor respective provoacă mari 
greutăți in desfășurarea ritmică a 
lucrărilor, pe șantier. Ce-i drept, con
structorii și montorii băcăuani tac 
eforturi mari pentru a realiza fie
care lucrare la timp si de calitate, 
dar este absolut necesar ca aceste 
eforturi să fie susținute cu aceeași 
răspundere și de furnizorii de uti
laje. Este in interesul nostru, al tu
turor, ca acest obiectiv energetic să 
fie dat în funcțiune la termenul 
stabilit.

avans fată
ne loc pe 
de De san- 
lipsa unor

Experiența întreprinderii textile „Dunăreană16 din Giurgiu relevă:

PLANUL DE PRODUCȚIE POATE Fi
ÎNDEPLINIT 1N BUNE CONDIȚII 
cind în loc de explicații se caută seluții

Nu puțini erau aceia care în prima 
parte a anului, atunci cind între
prinderea textilă „Dunăreană" din 
Giurgiu nu reușea să-și îndeplineas
că ritmic, integral sarcinile de plan, 
să nu aibă imediat la indemină și 
cîteva cauze „obiective" pentru a 
explica ritmul nesatisfăcător al pro
ducției, printre care întotdeauna fi
gurau greutățile intîmpinate in asi
gurarea materiilor prime și lipsa 
comenzilor. Iar la prima vedere nici 
nu puteau fi contraziși deoarece, a- 
parent. situația se prezenta chiar 
asa : lipseau si unele materii prime, 
și comenzile. Ca urmare, la țșsături 
finite din bumbac, spre exemplu, 
care- reprezintă principalul sortiment 
din structura de fabricație, a unității, 
restanțele echivalau la un moment 
dat cu volumul producției prevăzute 
pe timp de aproape o lună. In a- 
ceastă situație, secretariatul comite
tului județean de partid a hotărît să 
se efectueze o analiză aprofundată 
a cauzelor care determinau neinde- 
plinirea sarcinilor de plan și să se 
stabilească măsurile ce trebuie lua
te pentru redresarea întregii activi
tăți productive a unității.

La dezbaterile ce au avut loc cu 
acest prilej, coordonate de comitetul 
de partid și consiliul oamenilor 
muncii din întreprindere, a partici
pat practic întregul colectiv. Nume
roși 'muncitori și specialiști și-au 
spus părerea in adunările organiza
țiilor de partid și ale grupelor sin
dicale, au formulat critici la adresa 
unor conducători ai locurilor de 
muncă și la adresa compartimente
lor funcționale, care nu au manifes
tat întotdeauna suficientă hotărire 
pentru buna organizare a producției 
și a muncii. Totodată, s-au făcut 
propuneri concrete pentru îmbună
tățirea tehnologiilor de fabricație și 
folosirea cu indici superiori a utila
jelor din dotare. Din această largă

consultare a oamenilor a reieșit clar 
că principala cauză a nerealizărilor 
o constituie necorelarea dintre modul 
cum erau utilizate capacitățile de 
producție existente și cerințele pie
ței. Mai exact, era vorba de o orga
nizare rigidă a producției, ceea ce 
făcea ca pe 75 la sută din capaci
tăți să se poată realiza numai țesă
turi imprimate, depășite de modă. 
De aici decurgeau de altfel și o se
rie de neajunsuri in aprovizionarea 
cu materii prime, in asigurarea co
menzilor și contractelor. Iată de ce, 
hotărîrea unanimă a colectivului a 
fost' că un asemenea sistem rigid de 
încărcare a capacităților de produc
ție, practic rămas neschimbat de ani 
de zile, să fie revăzut și modificat 
fundamental. Ce măsuri practice au 
fost luate în acest sens ?

— In principal au fost efectuate 
o serie de modificări constructive la 
unele utilaje in vederea asigurării 
unei mai mari mobilități și diversi
ficări a producției — ne spune econo
mistul loan Niță, șeful serviciului 
plan-producție. Mai exact, este vor
ba de realizarea peste scheletul ve
chilor dotări tehnice a unor instala
ții care să permită adaptarea ope
rativă a programului de fabricație 
la cerințele benificiarilor. Ca ur
mare, în perioada care a trecut de 
la declanșarea acestei acțiuni, prin 
materializarea în practică a progra
mului de măsuri tehnico-organiza- 
torice stabilit, structura de fabrica
ție a întreprinderii s-a schimbat 
foarte mult. Astfel, ponderea capa
cităților de producție folosite pentru 
fabricarea țesăturilor imprimate a 
scăzut de Ia 75 la sută la 50 la sută, 
în schimb, ponderea capacităților 
folosite pentru fabricarea țesăturilor 
vopsite în bucată și în carouri — 
produse solicitate intens pe piața in
ternă și la export — s-a dublat, a- 
jungind Ia 30 la sută și, respectiv,

20 la sută. Mai mult decît atît, 
prin stabilirea planului de produc
ție in deplină concordanță cu cerin
țele beneficiarilor interni și ale par
tenerilor externi s-au putut repune 
in funcțiune și unele instalații inac
tive, organizîndu-se o secție de con
fecții textile.

în vederea îndeplinirii în cit mai 
bune condiții a planului de produc
ție s-au luat o serie de măsuri și 
pentru perfecționarea tehnologiilor 
de lucru. ..Practic — ne-a spus ingi
nerul Nicolae Jianu, șeful atelieru
lui proiectare tehnologică și de crea
ție — pînă acum, programul de di
versificare a capacităților de produc
ție a vizat transformarea unui număr 
de 380 războaie, prin adoptarea dis
pozitivului de țesut de la 1 la 4 su
veici, ceea ce permite folosirea a- 
cestora la realizarea țesăturilor in 
carouri. Desigur, in aceste condiții 
a trebuit să se dubleze capacitatea 
de vopsire, să se asigure firele colo
rate necesare realizării țesăturilor 
în carouri, dar eforturile făcute 
și-au dovedit utilitatea, nivelul pro
ducției sporind simțitor".

Mai precis spus, ca urmare a mă
surilor luate au fost recuperate o 
bună parte din restanțele acumulate 
in primele luni ale anului Ia țesături 
finite tip bumbac, iar planul la con
fecții textile a fost depășit cu aproape 
două milioane lei. In fine, preci
zăm că valoarea pieselor de schimb 
realizate( prin autodotare și folosite 
în acțiunea de modernizare și diver
sificare a producției însumează 10.4 
milioane lei. „Convinși de avantaje
le acestei acțiuni, comuniștii, toți 
oamenii muncii din unitatea noastră 
— ne-a spus tovarășa Elena Savu, 
secretara comitetului de partid pe în
treprindere — caută noi soluții pen
tru folosirea la întreaga capacitate a 
utilajelor și instalațiilor din do
tare, pentru a răspunde prompt ce

Grupaj realizat de
Cristian ANTONESCU 
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rințelor economiei naționale și par
tenerilor externi cu produse de ca
litate superioară".

Despre eficiența măsurilor luate 
ne-au vorbit la locurile lor de mun
că textiliștii Dan Roșu, Ioana Mari
nescu, Nicoleta Micu și alții. „Ac
țiunea de folosire cu indici superiori 
a capacităților de producție a asi
gurat condiții pentru îndeplinirea și 
chiar depășirea planului pe acest an, 
ne-a spus maistrul Ioana Marinescu, 
în secția noastră, de pildă, am rea
lizat pînă in prezent suplimentar 
150 000 bucăți confecții, ceea ce echi
valează cu producția pe o lună".

Acțiunea întreprinsă asigură, tot
odată, condițiile necesare pentru în
făptuirea 'in bune condiții a pla
nului pe anul 1986. „La ora actuală — 
ne spune inginera Felicia Niculescu, 
directoarea întreprinderii — avem 
pregătită o bogată colecție de modele, 
într-o structură sortimentală diver
sificată, acceptată in cea mai mare 
parte de beneficiarii interni și par
tenerii externi. Zilele acestea ne 
aflăm în plină derulare a contrac
tărilor. Și pot spune că la alcătui
rea colecțiilor noastre pentru anul 
1986 am ținut seama de cerințele 
beneficiarilor interni și partenerilor 
externi. Totodată, încă de pe acum 
luăm o serie de măsuri pentru ca 
structura capacităților de producție

ce vor fi folosite in anul viitor la 
țesut să se imbunătățească substan
țial, prin montarea unui număr de 
36 războaie de mare randament. în 
secția finisaj se va monta o a doua 
mașină de mercerizat. ceea ce va 
permite prelucrarea tuturor catego
riilor de fire. Pe de altă parte, se 
fac eforturi pentru materializarea 
programului de îmbunătățire a teh
nologiilor de fabricație, în concor
danță cu cerințele reducerii consu
mului de materii prime, materiale, 
combustibil și energie. Mă refer în
deosebi la cuplarea unor operații 
din albitorie, pentru articole care se 
vopsesc in culori medii și intense, la 
introducerea procedeelor de impreg
nare cu spumă, înlocuirea apei oxi
genate din import cu hipoclorit de 
sodiu pentru vopsirea articolelor in 
culori intense, extinderea recupera
toarelor de căldură".

Dincolo de orice comentariu, ex
periența întreprinderii textile „Du
năreană" din Giurgiu demonstrează, 
așadar, că planul la producția fizi
că poate fi îndeplinit în cele mai 
bune condiții atunci cind in Ioc de 
explicații se caută soluții. O con
cluzie care, fără îndoială, poate fi 
utilă și altor unități.

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteii"

TIMIȘ

la lacra - îoti cel ce curase conducerea 
moralei

Pînă în ziua de 13 noiembrie. în 
județul Timiș arăturile de toamnă au 
fost executate pe aproape jumătate 
din suprafața prevăzută. „Pentru a 
încheia cit mai repede această lu
crare trebuie să sporim mult viteza 
zilnică de lucru — ne spune in
ginerul Iulian Pușcă, director cu pro
ducția vegetală la direcția agricolă 
județeană. în vederea realizării aces
tui ritm acționăm in trei direcții 
principale eliberarea urgentă de 
resturi vegetale a suprafețelor, re
partizarea a incă 1 000 de tractoare la 
arat și organizarea lucrului in schim
buri prelungite sau de noapte în 
toate unitățile agricole". Cum se ac
ționează pentru aplicarea acestor 
măsuri 7

împreună cu inginerul-șef al con
siliului agroindustrial Sinnicolau 
Mare, Valerian Zota, străbatem o 
parte din terenurile apartinind co
operativelor agricole Cenad, Sinnico
lau Mare.,Nerău, Teremia Mare, ale 
întreprinderilor agricole de stat Sin
nicolau Mare și Teremia Mare. La 
C.A.P. din Nerău, bunăoară, într-o 
solă dinspre Drumul Lovrinului, o 
formație de 10 tractoare, dirijată de 
inginerul-șef Tarcvinius Ștefan, lucra 
de zor Ia executarea arăturilor. Toate 
plugurile erau dotate cu scormonitori, 
asțfel că la adincimea de 30—32 cm 
a arăturii'se mai adăugau alți 8—10 
cm de sol afinat. „Lucrăm in schim
buri prelungite — ne spune ingine
rul. Vrem ca pînă la 15 noiembrie să 
terminăm arăturile pe toate cele 
670 hectare planificate. Nu pierdem 
timp deloc. Pentru fiecare plug avem

asigurate zilnjc cîte 3 brăzdare. mo
torina și uleiurile sint aici, lingă noi. 
Tractoriștilor le asigurăm, la prinz si 
seara, masă caldă". La cooperativa 
agricolă din Cenad am cunoscut o 
inițiativă deosebit de valoroasă pe 
care o supunem atenției organelor 
județene spre a fi generalizată. Pen
tru a completa necesarul de mecani
zatori, cadrele de conducere și specia
liștii din unitate — președinte, ingi- 
ner-șef, șefii de fermă, șeful atelie
rului mecanic — cărora li s-au adău
gat și unele cadre de la nivelul co
munei. s-au constituit într-o formație 
de lucru care, de două ori pe săptă- 
mină. lucrează in schimburi prelun
gite la executarea arăturilor. Supra
fața realizată pină acum de această 
formație depășește 150 hectare arate.

Notând aceste aspecte pozitive nu 
trebuie trecut însă cu vederea fap
tul că. în județ, sint unități agricole 
in care arăturile de toamnă au fost 
executate pe suprafețe mici. Este ca
zul unor cooperative agricole si între
prinderi agricole de stat din consi
liile agroindustriale Gătaia, Făget, 
Ceacova si Bethausen. unde întir- 
zie aplicarea măsurilor stabilite de 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură. Iată de ce este foarte 
oportună intervenția energică a orga
nelor agricole județene pentru asi
gurarea condițiilor necesare în ve
derea impulsionării ritmului de exe
cutare a arăturilor.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii"

SUCEAVA

Acțiuni te
Dacă Ia începutul executării ară

turilor adinei de toamnă, in județul 
Suceava, erau folosite la această lu
crare numai 878 tractoare, pe măsura 
finalizării transportării recoltei din 
cimp numărul lor a crescut, alun
gind in prezent la 1 110. Dintre aces
tea, 450 au pluguri echipate cu scor
monitori pentru afînarea adîncă a so
lului. Pină in seara zilei de 13 no
iembrie, arăturile adinei de toamnă 
au fost efectuate pe 60 la sută din 
suprafața planificată. „Ritmul lucră
rilor ar putea fi mult accelerat dacă 
am primi cantitățile de motorină pre
văzute, ne spunea tovarășul Constan
tin Bahrinceanu, directorul Trustului 
pentru mecanizarea agriculturii. Am 
termina arăturile pină la 15 noiem
brie. Chiar dacă solul este foarte 
uscat, acordăm o foarte mare aten
ție calității. Mecanizatorii lucrează 
sub supravegherea permanentă a 
specialiștilor și a șefilor de secție".

Am urmărit cum se desfășoară ară
turile în unitățile, din consiliul agro
industrial Fălticeni. „în această 
toamnă, terenul se lucrează foarte 
greu — ne spunea tovarășul Mihai 
Șiloche, directorul S.M.A. Fălticeni. 
Intrucit brăzdarele plugurilor se 
uzează foarte repede, am procurat 
seturi de brăzdare de rezervă si o 
dată sau chiar de două ori pe zi le 
înlocuim pe cele tocite cu altele as
cuțite. în acest scop, ăm organizat 
ascuțirea lor la stațiune, de unde le 
distribuim rapid formațiilor care lu
crează la arat. Aceasta face să se 
ciștige timp prețios, .iar arătura făcu
tă cu brăzdarele in .permanentă bine 
ascuțite duce la încadrarea în con
sumul normat de motorină și la 
realizarea unei lucrări de bună ca
litate".

La cooperativa agricolă Baia, me
canizatorii ară, în medie, fiecare cîte 
3 hectare pe zi. Și asta pentru că 
încep munca la ora 7 dimineața și o 
continuă pină seara tîrziu. „Pentru a 
încheia lucrările pină la 15 noiem
brie vom organiza, in condițiile asi
gurării cantităților necesare de mo
torină. schimburi prelungite de 14— 
16 ore" — ne spune Mihai Chiriac, 
inginerul-șef al unității.

întrajutorare
în toamna anului trecut, la coope

rativa agricolă Cornu Luncii au ră
mas nearate 640 de hectare. Acum, 
printr-o bună organizare a muncii, 
suprafața pe care s-a efectuat lucra
rea depășește 65 la sută din cea 
planificată și există condiții să fie 
încheiată în timp scurt. „Mai avem 
de arat 550 hectare din cele 1.421 
hectare — ne informează tovarășul 
Iordache Apetrei. primarul comunei, 
aflat și el in cîmp. Pățania de anul 
trecut ne-a fost învățătură de minte. 
Acum avem posibilitatea, pentru că 
lucrăm cu 25 tractoare, să terminăm 
aratul mai devreme și, in continua
re, să ajutăm și alte unități". Aici, 
unii mecanizatori inregistrează ade
vărate recorduri. Petru Aldea ară 
zilnic cîte 4,5—5 hectare. Și alți to
varăși de-ai lui, lucrînd în schim
buri prelungite, realizează cîte 4 hec
tare pe zi.

Dacă la cooperativele agricole Baia 
și Cornu Luncii, precum și la cele 
din Fălticeni, Horodniceni și Preu- 
tești s-au arat între 52 și 93 la sută 
din suprafețele planificate, la C.A.P. 
Bunești lucrarea este efectuată nu
mai în proporție de 23 la sută. Pentru 
grăbirea lucrărilor, conducerea sta
țiunii pentru mecanizarea agricultu
rii a luat măsuri să fie redistribuite 
tractoarele de la cooperativele 
agricole Preutești și Fălticeni, care 
vor termina lucrarea mai repede. 
Astfel, din ziua de 12 noiembrie, la 
Bunești au sosit în ajutor la arat 
20 de tractoare. Va fi ajutată și 
cooperativa din Rădăseni. unde ară
turile adinei de toamnă au fost efec
tuate De 38 la sută din suprafață.

Există condiții ca prin aplicarea 
măsurilor luate de comandamentul 
județean pentru agricultură. între 
care concentrarea tractoarelor dispo
nibile după încheierea transportului, 
organizarea lucrului in schimburi 
prelungite și în două schimburi, ară-, 
turile adinei de toamnă să fie înche
iate in timp scurt.

Sava BEJINARÎU 
corespondentul „Scinteii"

IAȘI d

Fiecare ora si zi sint folosite din B
Mecanizatorii din județul Iași lu

crează intens la executarea arături
lor adinei pentru însămintările de 
primăvară. Un avans bun s-a luat 
de la început deoarece eliberarea 
terenurilor s-a făcut o dată cu cule
sul. cînd s-au .tăiat cocenii cu stiu- 
le.ti cu tot și au fost scosi la margi
nea tarlalelor sau puși în arioaie, 
unde s-au depănusat. Pentru folo
sirea eficientă a tractoarelor 'au 
fost luate măsuri în vederea alimen
tării acestora cu carburanți Ia ca
pătul tarlalelor, precum și pentru 
aducerea hranei tractoriștilor in cimp. 
în multe locuri s-a organizat schim
bul doi, lucrindu-se atit ziua, cit. și 
rroaptea.

Prin aplicarea acestor măsuri. In 
unitățile agricole din consiliul agro
industrial Vlădeni arăturile au fost 
executate ne 95 la sută din 
suprafețele planificate. Cum se lu
crează concret ? La C.A.P. Șipote, 
de exemplu, toate cele 22 de trac
toare sînt grupate, iar tractoriștii 
sinț îndrumați direct de șeful secției 
de mecanizare, Ion Nemesniciuc, și 
de inginerul Vasile Coșnită. pre
ședintele cooperativei agricole. Acum 
se ară ultimele suprafețe. Și la C.A.P. 
din satul vecin, Chișcăreni. s-a reu
șit să. se are aproape toate cele 
1 065 hectare planificate. „Această 
lucrare am executat-o numai după

ce am administrat peste 4 500 tone 
gunoi de grajd — ne-a spus Con
stantin Petraru. inginerul-sef al 
cooperativei. Transportul acestuia 
l-am făcut în cea mai mare parte 
cu cele 50 atelaje, folosind Ia arat 
toate tractoarele rămase disponibile. 
Arăturile sînt avansate și in coopera
tivele agricole Andrieșeni, Spineni, 
Plugari, Vlădeni, în celelalte unități 
din consiliul agroindustrial Vlădeni. 
Rezultate bune au si unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Ciortești. Țibănești. Scînteia. Tîrgu 
Frumos, Belcești, in care mecaniza
torii au arat 75—89 la sută din su
prafețe.

Situația operativă arată însă res
tanțe Ia arat in multe unități agri
cole. Astfel. în consiliile agroindus
triale Ciurea. Răducăneni. Valea 
Seacă și Podu Iloaiei arăturile au 
fost efectuate pe abia jumătate din 
suprafețele prevăzute. De aceea, or
ganele județene au întreprins măsuri 
menite să grăbească ritmul lucrări
lor in fiecare unitate agricolă. Peste 
tot se insistă să se folosească din 
plin fiecare oră bună de lucru la 
arat si să se asigure functionarea 
neîntreruptă a tractoarelor.

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii”



PAGINA 4 SCINTEIA - joi 14 noiembrie 1985

Cu sinceritate despre... sinceritate
Despre cinste și onoare 

s-a scris și s-a vorbit 
mult. S-au emis maxime : 
„cine-și pierde onoarea nu 
mai are ce să piardă* 1* ; 
„o bună educație este iz
vorul și temelia cinstei" ; 
„mai bună este moartea 
în cinste decît viața cu 
amar și ocară" ; „onoarea 
e ca ochiul, n-ar putea su
feri nici cea mai mică 
necurățenie fără ca să 
nu-i facă rău" ; „puțin ai 
pierdut cind ți-ai lăsat 
neatinsă onoarea".

Cînd Gh. Asachi propunea acele 
drame intitulate : ..Dragos. întîiul 
suveran al Moldovei" si „Petru Ra- 
res". muzica (sub formă de preludii, 
uverturi) aducea nota ei de origina
litate. în sensul formulei noi de 
spectacol, mai ales că se auzeau clar 
si ecouri de cîntece populare. Dar 
cum altfel s-ar fi putut lansa ațîtea 
încercări ale înaintașilor noștri atît 
timp cît dorința publicului spre 
miiloc de veac XIX era de a ascul
ta cît mai multă muzică originală ? 
Iar Alecsandri, Bolliac, Negruzzi, 
Bălcescu. Millo, Costache Caragiale 
etc. știau că reușita pieselor lor de
pindea. să spunem, și de inspirația 
lui Flechtenmacher. ■ Wachmann. C. 
Miculi. George Stephănescu. Și mai 
știau că astfel ideile luminate pot 
ajunge sigur in conștiința specta
torilor. Un vodevil semnat de loan 
Wachmann-Ion Eliade se intitula 
„Mihai în ajunul luptei de la Călu- 
găreni" (1848) melodrama „Cetatea 
Neamțului" avea ca autori pe Vasile 
Alecsandri — Alexandru Flechten
macher, iar „Sentinela română" — o 
desfășurare muzical-dramatică mai 

j complexă — era compusă de George 
Stephănescu, tot pe versurile lui 
Alecsandri... ; ca să ajungem — fără 
a insista asupra eforturilor tuturor 

I condeielor epocii de a aduce pe sce
nă pagini de istorie prin care să 
înflăcăreze inimile, să cultive sen-

I timentul patriotic, să vorbească 
despre năzuințele de veacuri ale 
românilor sau să supună aten
ției problemele zilei, acute pro
bleme politico-sociale — la opereta 
„Hartă Răzeșul" "de Eduard Cau- 
della. la paginile lirice (netermina
te) ale lui Stephănescu, intitulate 
„Brâncoveanu". „Petra" (acțiunea

; petreeîndu-se în timpul domniei Iui 
Ștefan cel Mare), la drama „Fata 
de la Cozia" de Flechtenmacher. pe 
versurile lui Dimitrie Bolintineanu 
(moment din timpul domniei Iui 
Vlad Țepeș), la inspirata operetă 
„Crai nou" de Ciprian Porumbescu : 
si. mai ales, la prima pagină lirico- 
eroică. in adevăratul sens al cuvîn- 
tului. „Petru Rareș" (1885—1889) de 
Eduard Caudella. pagină despre tris
ta soartă a moldovenilor în vremea 
domniei despotului Ștefănită si des
pre așteptata instaurare ne tronul 
Moldovei a lui Petru Rareș... Iată 
succint cîteva file din istoria crea
ției lirice românești, care însă con

De ce așa ? Pentru că t 
„un nume bun e o mare 
comoară" ; „nimic nu este 
mai necesar in viață decît 
bunul nume și nimic nu 
ne aduce mai sigur nu
mele cel bun decit meri
tul" ; etc... etc. La toate a- 
cestea si la încă multe al
tele asemenea ne gindeam 
în timp ce-1 așteptam să 
iasă de la o ședință De in
ginerul Iulian Oancea, 
șeful secției utilai com
plex de la întreprinderea 
„1 Mai" Ploiești. Anume 
cu el doream să discutăm...

— De ce tocmai cu 
mine ?

— E „secretul" nostru... 
Nu-1 bănuiți ?

— Vă previn că mie-mi 
plac oamenii care n-au 
nimic de ascuns... Asta am 
susținut-o și în adunarea 
colectivului din secție...

— A fost o ședință de 
producție ?

— Da, aparent. îmi pare 
rău că n-ați participat. S-a 
discutat mult despre tubu
rile de oxigen — știți, da
torită lor am întîmpinat 
greutăți în îndeplinirea 
planului pe octombrie, dar, 
adevăratul punct pe ordi
nea de zi — deși nimeni 
nu l-a formulat ca atare 
— au fost cinstea și onoarea 
muncitorească...

— Interesant. Ce s-a dis
cutat ?

— Multe. Vă spun ceea 
ce am afirmat și în fața 
oamenilor : cinstea și
onoarea muncitorească sînt
legate de respectarea cu- 
vîntului dat. Cind îți iei 
un angajament sau pro
mit! ceva, apoi trebuie să
faci tot ce-i omenește po

sibil ca să nu te faci de 
ris. Pentru asta-ți tre
buie caracter, dar... îmi 
spuneți care-i „secretul" 
dv. ? De ce vreți să discu
tați tocmai cu mine ?

— Vă spunem mai tîr- 
ziu.

— „Mai tîrziu" — așa au 
spus și unii în ședință. De 
ce mai tîrziu ? între oa
meni relațiile trebuie să 
fie sincere în fiecare mo
ment, chiar dacă uneori 
sinceritatea... te costă. 
Acum, spre exemplu : sec
ția pe care o conduc n-a 
realizat integral producția- 
marfă pe luna octombrie. 
Dar pot eu să vă spun' dv.

— Dar asta înseamnă 
sinceritate absolută. Există 
așa ceva ?

— Da, categoric.
— Nu vă contrazicem, 

dar hai să luăm următo
rul exemplu : dv. sînteți 
— cel puțin așa ni s-a 
spus — un bun conducă
tor. Sînteți șeful unei sec
ții în care lucrează peste o 
mie de oameni. Cînd ești 
învestit cu o funcție ești 
obligat să-ți stăpînești trăi
rile proprii, să-ți uiți sau 
măcar să-ți filtrezi, să-ți 
cenzurezi bucuriile, amă
răciunile individuale. Dacă 
ești adeptul sincerității 
absolute ar însemna să te

în perspectivă, dar sinceri
tatea — da ! Noi promovăm 
întrecerea, insă e vorba de 
o întrecere prin colabora
re, în care nimeni nu 
„sapă" (ori „luxează", ori 
„scurtcircuitează" cum am 
auzit că se mai spune) pe 
nimeni, o întrecere în care 
fiecare trebuie să spună 
exact ce gîndește și numai 
în față... Și nu numai pen
tru că „așa e frumos", ci 
pentru că altfel nu putem 
progresa.

— De acord, dar pentru 
asta trebuie curaj. Uite, 
chiar vă întrebăm : planul 
pe octombrie nu l-ați înde
plinit ; cu puțin, ce-i drept.

— profitînd că nu cunoaș
teți în amănunt indicatorii 
noștri — că stăm bine ? 
Ar însemna să vă mint. 
Unii chiar asta încercau 
să mă convingă : „Dacă 
am aranja cifrele «așa și 
așa» ar rezulta că ne-am 
făcut planul și-am scăpa 
cu onoarea nepătată în 
fața conducerii. în cîteva 
zile ne-am «redresa» și-ar 
însemna că nici n-am min
țit..." M-am opus — cui 
ar folosi o asemenea jon
glerie ? Dorința unora de 
a prezenta lucrurile alt
fel decît sînt ele în reali
tate, de a le înnegri ori de 
a le „ambala" în poleia
lă este pe cit de necinsti
tă, pe atît de nocivă. Știu 
și eu că unii își mai 
„umflă" realizările și mai 
știu că o dată, de două ori 
chiar... le-a mers. Dar 
adevărul știți oum e : pină 
la urmă tot iese Ia iveală. 
Și-atunci ? Măștile or fi 
ele bune pe la teatru, ori 
pe la baluri, dar nu în re
lațiile dintre oameni, cu 
atît mai mult în cele de 
producție... După mine a fi 
cinstit înseamnă să fii in 
realitate ceea ce dorești 
să pari.

porti cu cel (sau cu cei) 
din fața ta exact cum îți 
dictează... „dispoziția in
terioară" a momentului 
respectiv, ar însemna să...

— ...Da, da. știu unde... 
bateți, dar rămîn pe pozi
ția mea : sinceritatea tre
buie să fie totală.

— Chiar cînd știți — să 
punem problema dintr-un 
alt unghi — că mai există 
cite un X sau un Y care 
abia așteaptă să ocupe 
scaunul celuilalt... Pentru 
inșii de soiul ăsta noțiu
nea de întrecere — de 
exemplu — are un cu to
tul alt înțeles...

— Nu vă contrazic, dar 
îmi mențin afirmația : sînt 
pentru sinceritatea totală. 
De ce ? Intenționat, las la o 
parte cazurile acelor X și 
Y de care aminteați. Și nu 
din... naivitate. Trăind 
într-o societate în care e- 
tica si echitatea nouă, so
cialistă sint in plină afir
mare, sînt convins că oa
meni ca ei sint și vor 
fi puși la punct, vor fi ne- 
voiți să înțeleagă că — vor
ba cuiva din secție — „via
ta noastră nu-i o întîmpla- 
re cu garduri căzute". Nu 
el sînt problema, cel puțin

dar faptul rămîne fapt. 
Cum veți explica asta 
conducerii întreprinderii?

— Cu sinceritate totală, 
fără să cruț pe nimeni. O 
parte din vină am și eu. 
Altă parte le revine tova
rășilor din conducerea u- 
zinei, directorului tehnic 
care se ocupă de noi. S-or 
supăra ori nu, asta-i altă 
chestiune. Uite, visez și 
noaptea tuburi de oxigen 
pe care nu le-am avut atît 
cît ne trebuiau... Și tot 
nu mi-ați spus de ce m-ați 
ales pe mine pentru discu
ția asta...

— Pentru că o dată, mal 
demult, ne-ați vorbit de... 
răzbunarea nesincerității...

— Aha. n-ați uitat ?! Nu 
prea-mi place să-mi amin
tesc, dar fiindcă vorbim 
despre sinceritate... De fapt, 
să știți că”'întîmplarea 
aceea m-a convins... V-am 
mai povestit : eram șef la 
secția remorci și lucram 
împreună cu tot felul de 
oameni. Majoritatea erau 
corecți. dar nu erau puțini 
nici cei care nu-și vedeau 
de treabă. Erau dintre cei 
„centrifugați" de pe la alte 
secții. Unii îmi erau 
chiar colaboratori apropiați.

M-am glndit : ce să-mi 
bat eu capul cu ăștia ? Și 
i-am ajutat să se... transfe
re Ia secția de utilaj com
plex. A trecut un timp și 
tocmai cînd secția remorci 
mergea bine, iar ‘ eu mă 
mindream cu colectivul pe 
care-1 formasem prin... eli
minare am fost chemat la 
comitetul de partid și mi 
s-a spus : «Felicitări, ai 
pus remorcile pe roți. 
Acuma ai sarcina să faci 
treabă la fel de bună și la 
utilaj complex. De azi ești 
noul șef al secției...» Abia 
cînd am dat din nou ochii 
cu cei de care mă despăr- 
țisem m-a inundat rușinea, 
și am înțeles că nesinceri- 
tatea se răzbună : în Ioc 
să mă fi ocupat de ei încă 
de la început, așa cum o 
cer normele noastre etice, 
cinstea și onoarea munci
torească, eu îi pusesem pe 
lista de transfer. Nesinceri- 
tatea a fost atunci dublă: 
față de mine și față de ei...

— Adică ?
— Simplu. Față de mine 

pentru că mă mințisem 
singur — „iată ce colectiv 
am creat" ; față de ei — 
pentru că nu le-am spus 
nici un cuvînt, i-am... dez
lipit de mine fără o vorbă, 
fără să schițez nici măcar 
un gest cît de cît lămu
ritor. Ba îmi găsisem și o 
acoperire „morală" — ce. 
alții nu-i „pasaseră" ? Alții 
de ce nu avuseseră remuș- 
cări? Ș-apoi era și comod...

— Deci, nesinceritatea e 
totuși comodă...

— Pentru scurt timp, vă 
asigur. Pentru scurt timp!

Din economie de spațiu 
tipografic oprim aici con
vorbirea noastră cu ingi
nerul Iulian Oancea. O 
facem cu convingerea că 
subiectul este foarte depar
te de a fi epuizat. Nu 
ne-am propus nici să de
monstrăm „că-i bine să 
fim sinceri", deși convin
gerea noastră aceasta este.

Doriți să participați la un 
astfel de dialog ? Dacă da, 
scrieți-ne.

Mircea BUNEA 
Constantin CAPRARU

Aspect dintr-unul din laboratoarele Facultății de construcții din Timișoara

cinema

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie
20,35 Tinerețea noastră — tinerețea 

Epocii Ceausescu (color). Emlsiu-

ne-concurs realizată în colaborare 
cu C.C. al U.T.C., Consiliul Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România. Consiliul Na
tional al Organizației Pionierilor. 
Participă județele : Alba. Caraș- 
Severin. Călărași si Neamț

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Memorabile recitaluri 
actoricești

f'mîndrTa Ji Răspunderea Re R 
ÎNFĂPTUI CU FORȚE PROPRII

(Urmare din pag. I)
curajul de a inova, hotărîrea de a 
înlătura piedicile și inerțiile expri
mă intr-adevăr valoarea efortului 
creator și măsoară statura omului 
nou. Fiindcă, în ultim.ă instanță, 

j dincolo de condiționările tehnice 
sau organizatorice, manifestarea 
efortului propriu, creator, întreține
rea acestei flăcări, reprezintă o 
chestiune de etică, de conștiință 
comunistă. De conștiință probată de 
fapte, nu înveșmîntată în declara
ții platonice de frumoase intenții. 
Cazul de mai sus e departe de a 
fi singular în peisajul nostru social. 
Nu puține sînt unitățile industriale, 
agricole și din alte domenii care, 
în contextul general al bătăliei 
pentru o calitate nouă, superioară 
a muncii, confruntîndu-se cu se
rioase dificultăți, au găsit în ele 
însele forța necesară de a-și re
evalua cu luciditate și autoexigență 
posibilitățile, de a-și racorda pașii

îa noua cadență. Reușita economi
că, in toate cazurile, este și o reu
șită morală. A încrederii și tăriei. 
A competenței și creativității. A 
promovării de către comuniști a 
spiritului revoluționar.

Ieșirea din impas, căci legea pro
gresului nu exclude nici unele mo
mente de impas, presupune nu lan
sarea de apeluri patetice către al
ții, ci în primul rînd mobilizarea 
propriilor puteri. Conștiința clară a 
necesității efortului propriu și nu 
așteptarea „colacului salvator" din 
mina altora. Firește, întrajutorarea 
este un mijloc prețios și eficace, 
oglindind morala colectivității so
cialiste, acționînd in numele inte
reselor generale ale societății, dar 
ea nu poate reprezenta . un cont 
veșnic deschis din care cite unii 
încearcă să acopere neajunsurile 
proprii. Din dorința flagrant ine
chitabilă de a trăi din acest cont, 
unii își deturnează eforturile de la

rosturile lor firești: în loc să-și în
vestească inteligența și energia în 
muncă practică, concretă, și le in
vestesc în informări și rapoarte 
justificative, în acuze la adresa al
tora, în lamentări sterile.

Cea mai bună replică acestor 
păgubitoare practici, acestei atitu
dini lipsite de simțul realității'și de 
conștiința responsabilității o oferă 
însăși viața, fructuoasa experiență 
a atitor colective care, punindu-și 
la încercare propriile puteri, stimu- 
lind pe toate căile efortul creator, 
au reușit și reușesc să descopere 
mereu noi și tot mai substanțiale 
resurse de progres. Sînt deschiză
torii de drumuri noi, cutezătorii, cei 
al căror cuvînt-faptă se impune a- 
tenției tuturor și răsună convingă
tor la tribuna experienței înaintate.^ 
Morala lor e simplă, cuceritoare:

Cine .vrea să facă ceva găsește, 
întotdeauna mijloace!

Sub semnul aniver
sării a 40 de ani de la 
victoria asupra fascis
mului, majoritatea fil
melor prezentate în 
cadrul „Zilelor filmu
lui sovietic" din acest 
an au avut ca reper 
tematic evocarea dra
melor generate de 
război. Dar o evocare 
nu paseist-ilustrativă 
a istoriei, ci dinamică, 
energică, din perspec
tiva zilei de. azi. în 
care tinere generații 

I preiau ștafeta luptăto- 
I rilor de ieri (ca în 

filmul „Moștenirea", 
regizat de Gheorghi 
Natanson, oaspetele 
tării noastre cu acest 
prilej festiv), ori în
cearcă să înțeleagă 
traumele lăsate în 
unele suflete mult 
după adevăratul sfîr- 
șit al războiului — ca 
zguduitoarea galerie 

j de portrete ale unor 
bătrîni din filmul lui 
Nikolai. Gubenko . „Și 
viată, și lacrimi, și 
dragoste", sau. în alt 
registru, mai liric, po
vestea unei iubiri 
spulberate de război 
— „Nu te voi uita 
niciodată" (în regia 
cunoscutului actor Pa
vel Kadocinikov). 
Dramaticul dialog în 
timp și peste timp dă 
consistentă întîmplă- 
rilor narate ori su
gerate în biografia 
unor personaje (fostul 

. general din „Moșteni
rea". bătrînul otelar 
din „Nu te voi uita 
niciodată"), o densita
te mai apăsat-ideatică 
în primul film, mai 
sentimentală în cel 
de-al doilea — trist 
remember' al neimpli-

nitelor iubiri. Un ton 
aparte, foarte proas
păt. armonizind su- 
risul cu lacrima, ex
centricitatea situației 
cu dramatismul mo
mentului. ne-a impus, 
din prima zi a selec
ției. amara comedie 
„Căsătorie legală", de 
Albert Mkrtcian. cu o 
tulburătoare interpre
tă, cu vocația unor 
trăiri insolite și com
plexe. Natalia Beloh- 
vostikova. Tot foarte 
tînără și delicată, La
risa Guzeeva inter
pretează eroina din 
„Fata fără zestre" 
de A. N. Ostrovski, in 
viziunea poetică cine
matografică a lui El
dar Riazanov (cel cu 
„Gară în doi", cel cu 
„Dragoste și statisti
că"). La poezia de 
acum concură, cu egal 
succes,, autorul; unor 
picturale imagini: Va
dim Alisov și compo
zitorul Andrei Petrov, 
cu sugestivele roman
țe preluind încărcătu
ra de sentimente a 
personajelor dramei. O 
distribuție in care 
strălucește actorul Ni
kita Mihalkov (Para- 
tov), în care recunoaș
tem pe inteligenta co- 
mediană Alisa Frein- 
dlih (mama Larisei) și 
un subtil tălmăcitor al 
ridicolului tragic. An
drei Miagkov (neferi
citul Karandișeev).

Actrițe din două 
generații diferite, dar 
cu un singur har : ta
lentul. susțin cu brio 
partituri dificile in 
filmul Iui Nikolai Gu
benko : „Și viată, și

lacrimi, și dragoste". 
E vorba de Elena Fa
deeva — emisara spi
rituală a tării sale la 
acest festival — și. 
Janna Bolotova, tînă- 
ra doctoriță care gă
sește calea spre ini
mile însingurate ale 
bătrinilor dintr-un azil 
modern. De neuitat 
privirile, cind de o 
mută disperare, cînd 
cu o' grea resemnare, 
ale profesorului, per
sonaj creat cu atita 
expresivitate de un 
mare slujitor al tea
trului sovietic. Feodor 
Nikitin.

Aceeași nevoie de 
tandrețe, înțelegere 
resimt și protagoniștii 
unei romanțe foarte 
tîrzii intitulate „Ră- 
mîi fericire", în regia 
lui I. Lapșin. cu o' Ia 
Savvina numai lumi
nă discretă și puritate 
înduioșătoare.

Cu „Lungul drum 
către, sine" (regia : 
Natalia Trașcenko, cu: 
Evghenia Simonova), 
filmul unor psihologii 
contemporane, al im
pasului unui cuplu de 
soți — se întregește 
tabloul unei societăți 
în care, pe lingă drep
tul și datoria de a fi 
fericit, omul trebuie 
să invețe și căile aces
tei minunate îndatoriri 
individuale și sociale.

O selecție de filme 
ce s-au impus specta
torilor prin generozi
tatea ideilor vehicula
te și prin noblețea 
umanismului atit de 
cald profesat artistic.

Alice MANOIU

© Căsătorie cu repetiție : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13: 15: 17.15: 19.30. 
GLORIA (47 46 75) — 9: 11 : 13: 15: 17: 
19. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11: 13: 
15: 17: 19.
© Buletin de București : BUZEȘTI 
<50 43 53) — 15: 17: 19.
0 Secretul lui Bacchus : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15: 17: 19.
0 Promisiuni : DACIA (50 35 94) — 9: 
11; 13: 15: 17: 19. COSMOS (27 54 95)
— 9: 11: 13: 15; 17: 19.
0 Cu mîinile curate : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17: 19.
0 Evadarea: PACEA (71 30 85) — 15: 
17: 19.
© Aripi de zăpadă: MUNCA (21 50 97)
— 15: 17; 19.
3 Fata fără zestre : SALA MICA A 
PALATULUI — 17: 19.30.
O Și viață, și lacrimi, s! dragoste : 
VICTORIA (16 28 79) — 9: 11: 13: 15: 
17: 19.
0 Principiul dominoului : CAPITOL 
(1.6 29 17) — 9: fii: 13: 15: 17: io.
0 Spectacol Ia Miraj ; LUMINA 
(14 74 16) —9: 11: 13: 15: 17: 19. CUL
TURAL (83 50 13) — 11: 13: 15: 17; 
19. EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11: 13: 
15: 17: 19.
© Lovitură fulgerătoare : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11: 13: 15: 17: 19.
© Agonia ; COTROCENI (49 48 48) — 
12.30: 15.30: 18,30.
© Legenda dragostei î FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 12: 15.30: 18.30.
© Tributul zilelor cenușii : VIITO
RUL (10 67 40) — 15: 17: 19.
© Cămin pentru nefamiliști : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17: 19.
O Lucia, spaima străzii : TIMPURI 
noi (156110) — 9: II: 13: 15: 17: 19. 
© Contrabandiștii din Santa Lucia : 
PATRIA (11 86 25) — 8.30: 10.30: 12,30: 
14.30: 16,45: 19. BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9: ii: 13: 15: 17: 19. favorit 
(45 31 70) — 11: 13: 15: 17: 19. MELO
DIA (11 13 49) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19.
O Ce-a pățit Lenka — 9: 10.45: 12.30: 
Aii Baba și cei 40 de hoți — 14.15: 
16: 17.45: 19.30 : DOINA (16 35 38).
© Rocky II : FEROVIAR (50 51 40) — 
9: 11: 13: 15: 17; 19.
© Provocarea dragonului : FESTI
VAL (15 63 84) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19. 
O Superpolitistul : GRIVITA (17 08 58)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19. LIRA (317171)
— 15: 17; 19. FLACARA (20 33 40) — 
9: ii: 13: 15: 17: 19.
0 Cei 7 fantastici î UNION (13 49 04)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19. miorița
(14 27 14) — 9: 11: 13: 15: 17: 19.
® Undeva, cîndva : VOLGA (79 71 26)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19.
® Lupii mărilor: AURORA (35 04 66)
— 9: 11.15: 13.30: 16.45: 19.
© Cînd dragostea se întoarce : ARTA 
(213138) — 9: 11: 13: 15: 17; 19.
© Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8.30: 11.30: 15: 18.

teatre
© Teatrul National C14 7171. sala 
mică) : Nu se știe niciodată — 17.30: 
(sala Atelier) : între cinci și șapte 
— 19.
© Filarmonica ..George Enescu4' 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mădălin ,Voicu. 
Solistă : Alexandra Gutu — 18.
© Opera Română (13 18 57) : Cocoșatui 
de la Notre-Dame (Esmeralda) — 17.
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bulaiidra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Trenurile mele — 17.30: (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Cîntec despre mine 
însumi — 17,30.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 17.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 17.30,
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 17.30.

Teatrul ..Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru): Amintirile Sarei Bernhardt 
— 17,30: (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 17.
• Teatrul Giulesti (săla Maldstlc. 
14 72 34) : Bărbierul din Sevilla — 
17.30.
O Teatrul satirie-muzlcal ,,C. Tănase** 
(sala Savoy. 15 56 78) : Dragoste Ia 
prima vedere — 18: (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 18.
@ Teatrul ..Ion Creangă11 (50 26 55) : 
Nota zero Ia puHare — 9: Muzicanții 
veseli — 15; Mary Poppins — 18.
® Teatrul ..Țăndărică*4 (15 23 77) : 
Guliver în țara păpușilor — 10: 15: 
(sala din Plata Cosrnonauțllor) : Nu 
vorbiți în timpul spectacolului — 15. 
© Circul București (10 41 95) : Tom 
și Jerry la circ — 18.

ving că dintotdeauna cîntecu! s-a 
înfrățit cu istoria : de la primele li
căriri. de la primele seîntei de inspi
rație ale creatorilor noștri care s-au 
aplecat asupra unor forme mai 
complexe cum este opera, care au 
pus la temelia dezvoltării acestui 
gen talentul, pasiunea, efortul pen
tru propășirea unor creații originale
— paginile lirice și-au propus să 
dezvăluie fierbinți pagini de istorie 
care să scruteze trecutul ori să fie 
oglinda vremilor. Un dialog cu isto
ria interpretat prin grai muzical 
elevat si care desenează de-a lungul 
timpului, al unui arc ce cuprinde 
mai bine de o sută de ani. o amplă 
frescă sonoră. De fapt, in limbajul 
specific fiecărei epoci, tot atîtea 
dezbateri pasionante ale momentelor 
politico-istorice, luminarea semnifi
cațiilor vieții si luptei Unor perso
nalități. a unor fapte de eroism din 
istoria poporului, sublinierea datelor 
etice, estetice, pătrunderea în uni
versul sufletesc. în tezaurul de su
flet românesc, fire incandescente ce 
converg către sensibilizarea audito
riului si educarea lui. către împli
nirea unei nobile misiuni pe care 
si-a asumat-o dintotdeauna teatrul 
muzical : un fenomen ce s-a des
prins ca unul dintre cele cu puter
nic caracter social, de mare popu
laritate. canacitind publicul, bucu- 
rîndu-se de interesul, de exigenta, 
de cuvintul lui.

Rămîne deci opera „Petru Rareș" 
pe locul ei de onoare — asa cum 
a dorit în 1885 Eduard Caudella — 
si peste vreme vedem reacția, răs
punsul creatorilor noștri : Gheorghe 
Dumitrescu scriind „Fata cu garoa
fe". Doru Popovici — „Interogatoriul 
din zori". Theodor Bratu — „Drep
tul la dragoste". Norbert Petri — 
„Trandafirii Doftanei". Tudor Jarda
— „Pădurea vulturilor" — pagini 
despre lupta comuniștilor în ilega
litate. despre semnificația istoricului 
August ’44 (intonații de cîntec re
voluționar. de cîntec românesc fiind 
ușor detectabile) ; Gheorghe Dumi
trescu propunînd uh fierbinte apel 
antirăzboinic în .Marea iubire" sau 
incluzînd în ciclul „Jertfei" : „Ion 
Vodă cel Cumplit". „Deeebal", „Răs
coala". „Vlad Țepes" — generoase 
tablouri în care, alături de marile 
personalități. în prlm-olanul acțiu
nii se impun — ca impresionant 
erou colectiv — masele. Fără îndo
ială. un veac în care muzica româ

nească si prin creația lirică a urcat 
vertiginos treptele Drofesionalismu- 
lui. ale desăvirsirii actului compo
nistic. ale afirmării unor viguroase 
talente. Pilda istoriei neamului (is
toria veche sau contemporană). în
suflețită si prin culoarea folclorului 
— sursă inspiratoare inepuizabilă, de 
mare adîncime — rămîne un filon 
de aur. coloană vertebrală a creației 
lirice, a muzicii româneștf în gene
ral. Un elocvent arc de împliniri 
artistice, de la drama istorică de 
inspirație națională „Petru Rareș". 
pină la ultimele premiere lansate de

Creația muzicală și ritmurile 
dinamice ale actualității

teatrele noastre lirice, de Ia „Pană 
Lesnea Rusalim" de Paul Constan- 
tinescu (frescă sugestivă. înnobilată 
de muzică românească), la epopeea 
națională gîndită de Gheorghe Du
mitrescu : de la opera populară 
„Pintea Viteazul" de Filaret Barbu 
sau amplele desfășurări lirico-dra- 
matice cu remarcabile pagini corale 
— „Vremuri de vitejie". „Din vre
mea Unirii", „Tudor d'n Vladimiri" 
de Theodor Bratu la o; era „Bălces
cu" de Cornel Trăi Ies. a (cu acel 
excelent moment al întîlnirii lui 
Bălcescu cu Avram Iancu). la bale
tul „Văp’aia" de Mircea Chiriac etc. 
in spiritul generoasei tradiții opera 
istorică aflîndu-se astăzi in atenția 
condeielor noastre si nu numai atît, 
pentru impulsionarea genului, con- 
stituindu-se în obiectiv maior al 
teatrelor lirice. Este de ajuns să 
răsfoim repertoriul scenelor liri
ce de-a lungul anilor și vom se
siza ca „evenimente" numeroase 
premiere românești : „Neamul Șoi- 
mărestilor". „Pădurea vulturilor" si 
„Dreptul la viată" (premieră ’84) de 
T. Jarda. „Stejarul din Borzești" de 
Th. Bratu, „Pană Lesnea Rusalim" 
de Paul Constantinescu etc. — la 

Opera Română din Cluj-Napoca, 
„Răscoala". „Vlad Tepeș" de Gheor
ghe Dumitrescu. „Interogatoriul din 
zori" de D. Popovici. „Bălcescu" de 
C. Trăilescu. „Dreptul la viată" (pre
mieră ’85) de T. Jarda — la Timi
șoara. „Alexandru Lăpușneanu" de 
Al. Zirra. „Deeebal" de Gh. Dumi
trescu. baletele „Nunta" de Doru 
Popovici. „Văpaia" de Mircea Chi
riac, „Primăvara" de C. Trăiles
cu pe scena ieșeană și bineîn
țeles la Opera Română din Bucu
rești : „Dreptul la dragoste" de Th. 
Bratu, „Interogatoriul din zori" și

„Noaptea cea mai lungă" (premieră 
’83) de D. Popovici, „Orfeu" (pre
mieră '84) de Gh. Dumitrescu. 
Fapte de istorie abordate în di
ferite modalități stilistice, fapte 
de artă, momente de referință 
ale vieții muzicale, izbinzi ale 
muzicii românești oferind un cap
tivant tablou despre valențele ge
nului, despre actualitatea și stră
lucirea verbului muzical, despre in- 
citantui limbaj modern care, intr-un 
registru muzical-poetic-filozofic, 
poate să capteze interesul marelui 
public.

Fără îndoială, opera românească a 
abordat cu generozitate tematica is
torică si am mai putea exemplifica 
orin alte si alte creații semnate de 
Liviu Glodeanu. Sergiu Sarchizov, 
Emil Lerescu. Nicolae Buicliu. Mansi 
Barberis etc., perspectiva istorică de
venind un pasionant tărîm inspirator, 
fiecare partitură in limbajul ei. cu 
posibilitățile ei semnînd o filă in 
epopeea națională. Dar mersul Isto
riei — pentru că la paginile de epo
pee ne referim. în primul rînd — a 
adus transformări spectaculoase în 
toate domeniile vieții noastre poli
tice. economice, sociale, culturale ; 

un teren fierbinte, pasionant de in
vestigare. fată de care compozitorii 
noștri de operă, cu toate împlinirile 
amintite au încă importante datorii 
de onorat. Spunea secretarul gene
ral al partidului : „Avem nevoie de 
o artă, de o cinematografie, de un 
teatru care să prezinte esența, mo
delul omului pe care trebuie să-1 
făurim ! Chiar dacă citeodată tre
buie să înfrumusețăm eroul, e bine 
ca el să devină model, ca tineretul 
să știe, să înțeleagă că asa trebuie 
să fie". Și. nu o dată, s-a subliniat 
faptul că sînt așteptate acele pagini 

inspirate de eroica muncă a celor ce 
făuresc treptele noi de civilizație, de 
progres, pagini actuale, moderne, 
care să demonstreze angajarea acti
vă a creatorului în clocotul viu al 
muncii, responsabilitatea lui ca 
mesager al epocii pe care o trăim, 
ca factor educational in cultivarea 
nobilelor sentimente patriotice, uma
niste. O elevată viată spirituală, o 
conștiință morală — conștiința de a 
fi util societății in care trăiești si 
căreia ii anartii — se pot clădi nu
mai prin contactul cu sursa vie a 
vieții. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceausescu în Raportul la 
cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului. sînt așteptate acele „opere 
nepieritoare care să ridice arta și 
cultura românească Ia un nivel mai 
înalt de dezvoltare, să contribuie Ia 
formarea conștiinței socialiste a po
porului nostru, să însuflețească in 
muncă si viată tinăra generație, să 
înfățișeze perspectiva, viitorul lu
minos al patriei". Pentru că. intr-a
devăr. dacă in genul muzicii corale 
(cu precădere), in compozițiile vocal- 
simfonice. in muzica ușoară s-au 
compus sute de lucrări — oglindă 
a bogăției evenimentelor acestor ani. 

comentînd viata 31 munca si succe
sele muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor în climatul efervescent, ge
neros. al vastului șantier al tării — 
creația de operă nu poate furniza 
prea multe exemple. Cu măiestrie, 
cu dăruire, este știut, în prim-pla- 
nul creației lirice contemporane pot 
fi aduse la lumina rampei dezbateri 
despre aspirațiile morale, despre 
eroii reprezentativi, despre trans
formarea în realitate convingă
toare a îndrăznețelor idealuri, des-, 
ore valențele, complexitatea calită
ților morale ale celor care, in toate 
domeniile vieții noastre, indiferent 
că se află într-o mare uzină sau 
într-un institut de cercetare, activea
ză direct si eficient, despre cei ce 
sporesc roadele pămintului... Eroi ai 
zilelor noastre, fapte de muncă, deci. 
In jurul cărora se ooate discuta 
despre demnitate, aspirații, vocație 
creatoare, spirit activ si combativi
tate. despre dragoste, vis. speranță, 
pentru ca peste vreme si prin ma
rele capitol al operei românești să 
fie propuse documente grăitoare, 
semnificative, elocvente despre acest 
timp de construcție umanist revolu
ționară. Pătrunderea mai angaiantă 
in dinamica existentei contempora
ne. în imperativele actualității, prin 
datele oferite de genul liric, sesi
zarea elementelor caracteristice care 
înseamnă prezent, care conțin ger- 
menele viitorului, care încornorează 
pasiune si spirit vizionar, care de
monstrează temeinică documentare, 
implicarea in procesul vieții, in ar
denta faptelor — sint indiscutabil 
sarcini de onoare pentru primele 
noastre condeie din toate generațiile. 
Teme de mare actualitate, așteptate 
de marele public fată de care, nu 
putem să nu sesizăm, ar trebui să 
se dirijeze interesul si priceperea 
mai multor factori, dat fiind că este 
vorba de munca unui creator ne o 
întindere de luni si ani de zile. Ast
fel. direcția de specialitate din Con
siliu! Culturii si Educației Socialis
te. analizind permanent realizările 
din acest domeniu, organizind dez
bateri. colocvii, ar putea lansa pe
riodic concursuri de librete, asigu- 
rînd. In același timp, o mai rodnică 
si eficientă colaborare între uniunile 
de creație (compozitori-scriitori). Li
brete inteligente, inspirat scrise, im
plicate mai mult în sluiirea coman
damentelor sociale, politice. actuale, 
ar intra neîndoios în atentia con-

Fk
deielor muzicale : centru că. pornind 
de la valorile dramaturgiei contem- 
Dorane. chiar metamorfozarea unei 
niese de teatru intr-un libret de 
ODeră comportă multă Dricepere. 
stiintă muzicală, știinta cintecului. a 
legilor dramaturgiei genului respec
tiv. Asa cum trebuie mai ferm îm
plinită relația dintre scenele lirice 
si creatori, lucrările urmind a fi 
destinate colectivelor care le-au ce
rut. care se angajează să le aducă la 
lumina rampei. Deoarece este im
portant. decisiv modul în care in- 
terpretii. regizorii, scenografii le dau 
viată. Fără putere de convingere, 
fără vibrație si profunzime, fără 
verva si ritmul necesare transpune
rii scenice elocvente, moderne, ast
fel de pagini ar rămîne departe de 
public. Si pentru că este vorba de 
creații noi. ar fi utilă, credem, re
luarea colaborării cu regizorii ds 
teatru, punctul lor de vedere (asa 
cum recente experiențe au demon
strat) depășind unele obișnuințe. Cu 
alte cuvinte, sînt necesare crearea 
unui climat creator, angajat, stimu
larea unei atitudini responsabile, 
evitînd rezolvarea formală a unor 
premiere rbmânesti. cu decoruri im
provizate, cu viziuni scenice expe
diate. cu interpretări desfășurate in 
limitele unor gesturi teatrale super
ficiale. cărora firesc nu not să le 
urmeze decît programări sporadice. 
Dacă din start, compozitor-libretist- 
coiectiv liric s-ar concentra asupra 
unui opus modern, de valoare, mă
iestrit scris, cu o desfășurare conci
să. elocventă (tematica contempo
rană fiind sursă generoasă de inspi
rație !) — foile încă albe din istoria 
prezentă a genului liric românesc 
ar fi completate cu pagini originale, 
cu opusuri reprezentative scolii 
noastre de compoziție. O ODeră în
seamnă citeodată muncă de-o via
tă... Nu spunea Enescu despre 
„Oedip" că este opera vieții lui ? 
Străbătind deceniile — un secol de 
experiență ! — constatînd cît sînt de 
importante succesele genului, putem 
pleda o dată mai mult pentru împli
nirea dorinței publicului de a fi 
aduse in prim-planul vieții artistice 
spectacole lirice în care să fie lu
minată istoria acestor decenii, isto
ricele evenimente ale acestor ani. 
profilul spiritual, moral al omului de 
azi, ritmul acestor ani.

Smaranda OȚEANU
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Maiestății Sale Regele HUSSEIN IBN TAL AL
al Regatului Hașemit al Iordaniei

AMMAN

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez cordiale felicitări cu pri
lejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului iordanian 
prieten prosperitate și pace.

Exprim convingerea că relațiile de strînsă prietenie și colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta continuu, în folosul popoarelor român și ior
danian, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE-TRANSMISE-IERI DE ■ CORESPONDENȚII „SClNTEIT'-■

BOTOȘANI : O nouă 
microhidrocentrală

R.P. CHINEZĂ

Vaste lucrări de împăduriri în valea
Fluviului Galben

Cronica zilei
Miercuri, 13 noiembrie, tovarășul 

Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul P. K. 
Vasudevan Nair, membru al Comi
tetului Executiv Central al Partidului 
Comunist din India, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită in țara 
noastră.

în cursul întrevederii s-a efectuat 
o informare reciprocă privind acti
vitatea și preocupările actuale ale 
P.C.R. și ale P.C. din India și au 
fost abordate unele aspecte ale vie
ții internaționale. Totodată, au fost 
evocate bunele relații dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din India și s-a exprimat 
dorința de a dezvolta și in viitor

aceste relații, in spiritul stimei și 
respectului reciproc, in interesul ce
lor două partide, al cauzei păcii, 
dezarmării, progresului social și. co
laborării internaționale.

*
Cu ocazia aniversării zilei de 

naștere a regelui Hussein Ibn- Talal 
al Regatului Hașemit al Iordaniei, 
ambasadorul acestei țări la București. 
Nasir Batayneh, a oferit, miercuri, 
o recepție.

Au,luat parte Ion M. Nicolae. vice- 
prim-ministru al guvernului, miniștri, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

La acumularea de apă Drăcsani, 
județul Botoșani, s-au încheiat lu
crările de constructii-montai si a 
fost pusă in funcțiune 
drocentrală. Obiectivul, 
utilaje si instalații sint 
tară, a fost construit 
specializate ale întreprinderii 
rețele electrice din cadrul județu
lui. în paralel cu realizarea lucră
rilor. specialiștii în domeniu au 
studiat si evoluția debitului de ană 
al acumulării în diferite perioade 
ale ultimelor decenii, Drept. urma
re. s-a hotărît ca. la aceeași acu
mulare. să se instaleze încă două 
agregate hidroelectrice. (Silvestri 
Ailenei).

o microhi- 
ale cărui 
produse în 
de echipe 

de

în județul Covasna s-au încheiat 
arăturile adînci de toamnă

IAȘI : Casa științei 
și tehnicii pentru tineret 
în centrul civic al Iasiului. în 

apropierea Palatului culturii, s-a 
construit si s-a dat în folosință 
Casa științei si tehnicii pentru 
tineret. Noul edificiu cuprinde săli 
si cabinete pentru cercurile tehni- 
co-anlicative. pentru informare si 
documentare. Tot aici se află 
spatii de cazare si un modern 
complex de alimentație nublică 
pentru tineret. (Manole Corcaci).

ce sucevene, a planului la export. 
Astfel, in perioada care a trecut 
din acest an. ele au livrat supli
mentar partenerilor externi impor
tante cantităti de produse, cu cele 
mai bune rezultate înscriindu-se 
colectivele muncitorești de Ia în
treprinderile de masini-unelte si 
de utilaje si piese de schimb din 
Suceava, de la Uzina de construc
ții si reparații utilaje si piese de 
schimb din Vatra Dornel. între
prinderea de scule si subansamble 
accesorii din Rădăuți. Aceste co
lective s-au angajat ca pină la 
sfirsitul lunii noiembrie să înde
plinească pianul la export De în
tregul an 1985. (Sava Be.jinariu).I .
ARGEȘ : Producție fizică 

peste prevederi
Acționind cu energii snorite pen

tru Îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan, oamenii muncii din 
industria județului Argeș rapor
tează realizarea, peste prevederi, a 
unor importante cantităti de căr
bune. titei. produse electrotehnice 
si componente electronice, motoare 
electrice, produse de mecanică 
fină si altele. Eforturile lor au fost 
încununate de succes datorită bu
nei folosiri a capacităților de pro
ducție si a utilajelor din dotare, 
promovării progresului tehnic. în
tăririi ordinii si disciplinei în pro
ducție. (Gheorghe Cirstea).

tice depășește 85 milioane lei. cu 
20 milioane lei peste angajamen
tul anual. Se disting cu deosebire 
lucrările de amenajare cu planta
ții de flori si arbuști a spatiilor 
din noile cartiere, amenajarea te
renurilor de sport, ca si împreju
rimile zonei de agrement de sub 
„Dealul florilor". (Gheorghe Susa).

CARAȘ-SEVERIN :
Economii de materiale 

și energie electrică
Realizarea ritmică a sarcinilor 

de plan pe acest an. urmărindu-se 
încadrarea cu strictețe în normele 
stabilite de consumuri -specifice de 
materiale si energie, constituie o 
preocupare constantă pentru harni
cele colective de mineri de la 
Ocna de Fier si Dognecea. precum 
și pentru cel al flotației din Bocșa. 
Eforturile lor se concretizează în 
economisirea a peste 1 300 
energie electrică, importante 
tăți de 
riale, 
unități 
ge noi 
mai rămas pină la sfîrșitul anului. 
(Ion D. Cucu).

Un amplu proiect de împădurire 
a văii Fluviului Galben se desfă
șoară în China. La realizarea lui 
o contribuție importantă o au copiii 
și tineretul, care, mobilizați de 
Liga Tineretului Comunist din 
China, au reușit să planteze, nu
mai în cursul anului trecut, o mare 
parte din suprafața de terenuri 
destinate acestui scop.

Programul de împădurire cu
prinde o zonă situată de-a lungul 
celor două maluri ale fluviului pe 
distanta de 3 000 km, din provincia 
nord-vestică Ningxia, pină in pro
vincia estică Shandong, constind 
in crearea a două centuri fores-

tiere, fiecare avînd o lățime de 
10 km.

Cunoscut pentru marea cantitate 
de mii pe care apele sale o cară 
(circa 1,6 miliarde tone anual, re
zultat din erodarea solurilor de pe 
platoul Ginghai), Fluviul Galben 
este supus, de mai mulți ani, unui 
proces de îndiguiri, la care se a- 
daugă și amenajarea terenurilor 
joase din imediata sa vecinătate. 
Acțiunea de plantare a copacilor 
se realizează concomitent cu o se
rie de lucrări de amploare inițiate 
de guvernul central pentru contro
lul eroziunii solului și refacerea 
echilibrului ecologic în regiunea 
platourilor din nord-vestul Chinei.

R.S.F. IUGOSLAVIA

în căutarea unor noi surse de energie

lemn de mină și alte 
Oamenii muncii din 
sint ferm hotărîti să 
economii în perioada

MWh 
canti- 
mate- 
aceste 
adau- 
care a

Oamenii muncii din' unitățile agri
cole socialiste ale județului Covasna 
au încheiat arăturile adinei de 
toamnă.

în telegrama adresată cu acest prilej 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de Comitetul ju
dețean de partid Covasna se arată 
că în acest fel s-au încheiat la timp 
și în bune condiții lucrările campa
niei agricole de toamnă, creîndu-se 
premise pentru obținerea unor re
colte superioare în anul viitor. In 
prezent — se subliniază în telegramă

— o atenție deosebită este acordată 
dezvoltării sectorului zootehnic, pen
tru care județul dispune de condiții 
favorabile. în același timp, se acțio
nează pentru executarea unor ample 
lucrări de îmbunătățiri ale pajiștilor 
naturale, prin curățirea, supraînsă- 
mînțarea și fertilizarea acestora.

Lucrătorii ogoarelor din județul 
Covasna se angajează să nu-și pre
cupețească eforturile pentru înfăp
tuirea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor ce le revin din hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al partidului.

(Agerpres)

SUCEAVA : 
Livrări în avans 

la export
Acțiunile sistematice întreprinse 

in direcția diversificării gamei 
sortimentale, realizării unor pro
duse cu caracteristici tehnice si 
calitative superioare, executării cu 
prioritate a producției deșt nate 
partenerilor externi de către for
mații specializate de lucrători, au 
avut ca efect îndeplinirea si depă
șirea. de către 15 unităti economi-

BAIA MARE : Acțiuni 
de muncă patriotică

Ca în fiecare an. si în 1985 locui
torii municipiului Baia. Mare con
tribuie prin acțiuni de interes ce-r 
tățenesc la buna gospodărire si în
frumusețare a localităților. Despre 
acest adevăr se poate convinge 
orice vizitator ce străbate străzile, 
aleile, parcurile sau zonele de 
agrement ale municipiului. în 10 
luni din acest an. valoarea lucră
rilor efectuate prin acțiuni patrio-

BUZĂU : Produse noi, 
cu performanțe 

superioare
Acționind sub deviza „Inteligen

ta tehnică — sursă Inepuizabilă de 
creștere a producției", inginerii, 
maiștrii, tehnicienii si muncitorii 
din unitățile industriale ale jude
țului Buzău au conceput si exe
cutat numeroase produse si tehno
logii noi. cu un ridicat grad de 
complexitate si competitivitate, 
multe dintre ele fiind destinate 
exportului. Noile produse si tehno
logii se disting printr-un consum 
redus de materii prime si energie. 
(Stelian Chiper).

In Iugoslavia se acționează pe 
multiple planuri pentru sporirea 
surselor de energie necesară eco
nomiei. O noutate în acest sens o 
constituie prima platformă de fo
raj marin, aflată în construcție 
la șantierul naval Rjeka. Agen
ția Taniug informează că plat
forma — avind 61 de metri 
lungime și 56 metri lățime ■— 
cintărește 7 000 de tone și poa
te rezista la o încărcătură de 
1 360 de tone. Sub aspect funcțio
nal, ea are avantajul că turnul o- 
perativ se poate ridica prin acțio
nare automată. Platforma urmează 
să fie instalată intr-o zonă din 
nordul Mării Adriatice, unde adin- 
clmea apei este de 90 de metri, 
iar forajele vor putea fi efectuate 
pină la adinclmea de 7 650 de 
metri.

Platforma va permite geologilor 
iugoslavi să cerceteze cu mai mult 
succes resursele de țiței și gaze 
naturale ale țării, în vederea pu
nerii lor in folosul economiei na
ționale. In prezent, Iugoslavia pro
duce 4,2 milioane tone de țiței, 
din cele 14 milioane de tone pe 
care le folosește anual.

Concomitent, șporesc capacitățile 
de rafinare. La rafinăria de petro! 
din apropierea orașului Pancevo, 
provincia Voivodina, a intrat in 
funcțiune o nouă instalație, avînd 
o capacitate de rafinare de 1 mi
lion de tone pe an. Echipamentul 
care intră în componența acestei 
instalații moderne și de înaltă pro
ductivitate a fost realizat in cea 
mai mare parte de industria iugo
slavă.

R.P. BULGARIA

Meșteșugarii vîlceni diversifică 
producția și serviciile

vremea INFORMAȚII SPORTIVE

Aflăm de la tovară
șul Vasile Palera. pre
ședintele U.J.C.M. Vil- 
cea. că nota caracte
ristică a activității 
meșteșugarilor din a- 
ceastă parte a tării 
este dată de preocu
parea statornică pen
tru continua înnoire si 
modernizare a produ
selor. ne baza valori
ficării resurselor loca
le. pentru diversifica
rea prestărilor de ser
vicii in consens cu ce
rințele si exigentele 
tot mai mari ale 
populației.

— Aceasta explică si 
realizările noastre din 
acest an — ne spune 
interlocutorul. La pro- 
ductia-marfă si pres
tările1' de servicii, am 
înregistrat Dină acum 
o depășire de ceste 51 
milioane Iei. în con
dițiile în care preve
derile planului anual 
sint cu mult mai mari 
decît realizările din 
1984. an, care ne-a 
adus bucuria cîștigării 
primului loc în între
cerea socialistă pe țară 
și în care ni s-a decer
nat „Ordinul Muncii" 
clasa I. Am reușit, de 
asemenea, să onorăm 
cu două luni mai de
vreme toate obligațiile 
contractuale asumate 
pe acest an fată de 
numeroși parteneri 
externi. Aprecierile de 
care se bucură produ

sele meșteșugarilor 
vilceni fac ca acestea 
să fie solicitate in 
cantităti sporite pe 
Diata externă.

— Hotărîrile Con
gresului al Ilî-lea al 
consiliilor populare 
pun si in fata unități
lor meșteșugărești sar
cini deosebite atit în 
ce privește valorifica
rea superioară a re
surselor locale., cît si 
diversificarea activi
tăților si prestărilor 
de servicii către popu
lație. Ce si-au propus 
în acest sens meseria
șii Vîlcei ?

— Ne-am propus și 
acționăm ca atare 
pentru organizarea 
mai bună a producției 
si a muncii, pentru 
înnoirea si diversifi
carea tuturor activită
ților noastre. Am ela
borat un program pri
vind dezvoltarea în 
perspectivă a prestă
rilor de servicii către 
populație în concor
dantă directă cu dez
voltarea economico- 
socială a localităților 
din județ Ne preocu
păm. de asemenea, de 
valorificarea superi
oară a materialului 
lemnos neindustriali- 
zabil. a colorantilor 
naturali și a altor re
surse locale, ca si a 
materialelor recupe
rabile si refolosibile. 
în asa fel îneît numai

pe această bază să 
realizăm un volum de 
producție care să aco
pere cel puțin 50 la 
sută din creșterile de 
plan prevăzute pentru 
1986 fată de acest an. 
Totodată, am hotărît 
să dezvoltăm produc
ția de materii prime 
si energie in vederea 
autoabrovizionării u- 
nor sectoare' Si atelie
re proprii, prin valo
rificarea potențialu
lui hidroenergetic al 
cursurilor mici de apă. 
ca și a agregatelor de 
rîu. argilei si altor 
materiale locale. A- 
vînd în vedere solici
tările tot mai nume
roase ale populației 
din localitățile județu
lui Vîlcea. am stabilit 
să organizăm încă de 
la începutul anului 
viitor mai multe echi
pe specializate în exe
cutarea instalațiilor de 
biogaz. de microcen- 
trale De cărbune, pa
nouri solare și alte 
mijloace tehnice con
cepute si realizate de 
specialiștii noștri, ele 
fiind menite să asigu
re sursele neconven- 
tionale de energie 
electrică si term'că 
pentru gospodăriile 
populației din această 
parte a tărîî.

Ion STANCIU 
corespondentul 
„Scînteii"

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 noiembrie, ora 20 — 17 
noiembrie, ora 20. In tară : Vreme în 
răcire cu cerul mai mult noros in pri
mele zile, apoi cu tendință de varlabi- 
llzare, inceplnd din nord. Precipitații 
sub formă de ploaie, lapovltă șl nin
soare vor cădea local în toate regiu
nile, cu. excepția celor din sud. unde 
acestea vor fi predominant sub formă 
de ploaie. La munte va ninge, Vîntul 
va sufla moderat, cu Intensificări tem
porare din sectorul nordic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 

-4,șl.plus 8 grade, mai coborîte în nord 
șl In depresiuni în ultimele nopți, iar 
cele maxime între 2 și 12 grade. 
Frecvent se va produce ceată In pri
mele zile, iar spre sfîrslt brumă. In 
București : Vreme în răcire, cu cerul 
mai mult noros. Ploaie slabă, cu ten
dințe de transformare, trecător. In la- 
povită. Vîntul va sufla moderat, cu In
tensificări de scurtă durată în a doua 
parte a intervalului. Temperaturile mi
nime vor oscila între zero șl 3 grade. 
Iar cele maxime între 7 șl 10 grade. 
Seara și dimineața se va produce ceată.

FOTBAL.
Ieri, la Izmir, în preliminariile 

campionatului mondial, echipa Româ
niei a învins echipa Turciei cu 3—1 
(2—0). Au marcat Iorgulescu, Coraș, 
Iovan, respectiv, Metin.

La Londra, Anglia — Irlanda de 
Nord 0—0.

Astfel, echipele Angliei și Irlandei 
de Nord s-au calificat pentru tur
neul final al campionatului mondial 
— 1986.

O Miercuri, la Dublin. în prelimi
nariile campionatului mondial- de 
fotbal, grupa a 6-a europeană, echi
pa Danemarcei a învins cu scorul de 
4—1 (1—1) selecționata Irlandei. Din , 
această grupă s-au calificat Ia 
turneul final din_ Mexic echipele 
Danemarcei si 
această ordine 
locuri.

® Localitatea 
a găzduit meciul 
ționatele Elveției și Norvegiei din 
cadrul preliminariilor campionatului 
european de fotbal rezervat echipe-

s-au 
din ~ . .
U.R.S.S., clasate în 

: pe primele două

elvețiană Fribourg 
dintre selec-

Căutători ai resurselor 
are nevoie tarade care

(Urmare din pag. I)

Mașină de cusut modernă, funcțională
Se-ntimplă să al nevoie să 

scurtezi o rochie, să pui la punct o 
uniformă școlară, să faci o fată de 
masă. Și cind n-ai o mașină de 
cusut, timpul afectat acestor tre
buri se dilată enorm și, vrei, nu 
vrei. îl sacrifici cosind cu acul, ca 
străbunica. Dincolo de faptul că e 
practică, economicoasă, ușor de în
treținut. mașina de cusut te scoate 
din orice încurcătură. Și dacă n-ai 
apucat să-ti cumperi o mașină de 
cusut ..Sanda" sau o „Nicoleta". 
surata acestora, de dată mai re
centă. „Camelia", le poate înlocui 
cu succes. Mașină complexă, antre
nată la pedală, execută o multitu
dine de cusături : în zigzag, deco
rative. utilitare, tivit, stocat, bro
dat. ma.tlasat, vătuit, cusut fermoa
re si altele.

Făurită de meșteri priceput! ai 
reputatei întreprinderi din Cugir. 
..Camelia" e concepută ca un mo

bilier în trei variante — tip birou, 
suport TV sau radio, dulăpior cu 
diverse întrebuințări (bineînțeles, 
după ce mașina oropriu-zisă a fost 
introdusă în carcasa de lemn). E 
clar că asa stînd lucrurile, mașina 
se poate încadra cu ușurință în 
ambianta mobilierului oricărei lo
cuințe.

La realizarea mașinii au prevalat 
nu numai funcționalitatea ei. ci si 
estetica prezentării acesteia. Cit 
privește modul de folosire, un 
pliant însoțitor, explicit, te intro
duce în lumea tuturor accesorii
lor ei.

De unde se poate procura acest 
nou tip de mașină ? Simplu : din 
magazinele comertujui de stat si ra
ioanele specializate ale acestora din 
Capitală si din întreaga tară.

Marta CUIBUȘ

nează cu realizări deo
sebite brigada de 
forai condusă de mais
trul Titu Dinculeanu. 
Această brigadă folo
sește 
pusă 
tru 
tară.
rile din nord : forajul 
orizontal.

— Avantajele noii 
metode ?

— Multe si foarte 
importante. explică 
maistrul Dinculeanu. 
Timpul în care se ob
țin informațiile nece- 
>are punerii in valoa
re a zăcămintelor se 
scurtează foarte mult, 
forajul este mai ieftin 
cu vreo 4 000 de lei la 
fiecare metru, lucrări
le sînt mai lesnicioase.

Aflorimentele sint 
semnele de suprafață 
ale formațiunilor din 
adine. Odinioară mun
ca geolqgilor se bizuia 
mai cu seamă ne a- 
ceste semne — miste
rioase. indescifrabile 
pentru alții, pline de 
înțelesuri pentru ei. 
căutătorii de comori. 
Acum, explorarea bi
zuită oe aflorimente 
este mult depășită. 
Desigur, geologii au 
rămas atenti la toate 
semnele pe care ni Ie

o idee născută si 
în practică, pen- 
orima dată în 
aici, in exploră-

trimit erele geologice 
ascunse in străfunduri. 
Desigur, ei sînt aceiași 
mari iubitori de na
tură. cunoscători ai 
plantelor si animalelor 
acestei zone în care 
cresc afinisurile. bre
beneii". areintica. mie
rea ursului, nărusca, 
smirdarul si in care 
trăiesc cerbul, căprio
rul. ursul, mistrețul, 
jderul. cocosul da 
munte, brumărita de 
stincă si multe alte 
animale si păsări. Lu- 
crind zi de zi în mij
locul zestrei vii si a 
zestrei minerale a na
turii. geologii se bizuie 
astăzi ne cele mai noi 
cuceriri
Investigarea 
a subsolului 
meiază oe 
geofizice si
ce. cu o eficientă ridi
cată. care creează o 
imagine exactă cu pri
vire la existenta acu
mulărilor de substanțe 
minerale utile. S-a in
trodus si dezvoltat ac
tivitatea de cercetare 
prin lucrări de forai 
cu sondeze, iar labora- 
tgarele de analize mi
neralogice si chimice 
oferă date de mare 
precizie. SI încă ceva: 
munca geologilor nu 
se încheie o dată cu 
descoperirea zăcămin
telor. Tot ei stabilesc

ale științei, 
complexă 

se înte- 
metode 

geochimi-

condițiile tehnice si 
economice ale unei ex
ploatări optime, con- 
tinifindu-si apoi cerce
tările si după deschi
derea minelor.

Aflindu-ne. spre sfîr- 
situl reportajului nos
tru. ne adresăm din 
nou directorului în
treprinderii geologice 
maramureșene. Cornel 
Grama, de data aceas
ta cu o întrebare pri
vind perspectivele ac
tivității în acest do
meniu.

— Directivele celui 
de-al XIII-lea Con
gres al partidului, pre
cum si o recentă șe
dință a Comitetului 
Politic Executiv sta
bilesc cu claritate în
datoririle noastre, ale 
geologilor. Astfel, va 
trebui să încheiem, 
practic, cercetarea si 
prospecțiunile geolo
gice pentru cunoaște
rea potențialului na
tional de rezerve ener
getice minerale. a 
structurilor geologice 
— inclusiv la mare 
adîncime — asigu- 
rînd. totodată. înde
plinirea Programului • 
geologic de creștere a 
rezervelor în cincina
lul 1986—1990. Sîntem 
hotărîti să ne înde
plinim cu cinste toate 
îndatoririle noastre.

lor de tineret. Partida s-a încheiat 
la egalitate : 1—1 (0—0).

în clasamentul final al grupei a 
6-a. pe primul loc s-a situat forma
ția Danemarcei — 8 puncte (califica
tă pentru turneul final al competi
ției). urmată de U.R.S.S. — 6 punc
te. Norvegia — 6 puncte si Elveția 
— 4 puncte.

TENIS. In urma victoriei obținute 
în turneul de la Stockholm, tenis- 
manul american John McEnroe con
duce • în clasamentul general al 
..Marelui premiu", cu 3 903 puncte, 
fiind urmat de Ivan Lendl (Ceho
slovacia) — 3 809 puncte. Mats Wi- 
lander (Suedia) 
Jimmy 
puncte. Boris Becker (R.F. Germa
nia) — 2 023 puncte si Yannick Noah 
(Franța) — 1 886 puncte.

CICLISM. înaintea ultimelor 24 
de ore de întreceri. în „Cursa ciclis- 
tă de 
duce 
Rene 
te. îl ___ .... .
Constant Tourne — Etienne de Wil
de (Belgia) si Dietrich Thurau — Jo
sef Kristen (R.F. Germania).

AUTOMOBILISM. Cursa automo
bilistică de 200 de mile de la Miami 
(Florida),a revenit la actuala ediție 
pilotului american Danny Șullivari 
(„March-Cosworth"), care a parcurs 
324 km cu o medie orară de 154,500 
km. Pe locul doi. la 16 secunde de 
învingător, a sosit compatriotul său 
Bobby Rahal („March-Cosworth").

„Familia”
Introducerea cuceririlor științei 

și tehnicii in producție constituie o 
preocupare majoră a colectivelor de 
cercetare din Bulgaria. în acest 
sens, au fost elaborate programe 
pe termen lung privind producția 
de lasere și utilizarea tehnicii de 
lasere în industrie, agricultură, 
construcții, telecomunicații, medi
cină și în alte domenii, în reali
zarea cărora sint angajate mai 
multe colective de oameni de ști
ință și de specialiști. în ultimii ani 
au fost elaborate numeroase meto
de, tehnologii, aparate și sisteme, 
din care o parte constituie invenții 
— scrie agenția B.T.A.

La Institutul de cercetări știlnți-

R.P.D. COREEANĂ

laserilor
fice în domeniul opticii din Sofia, 
de pildă, a fost construit aparatul 
„Tangra-101" pentru realizarea de 
orificii miniaturale în piese meta
lice și ceramice, pentru prelucra
rea pietrelor prețioase, operațiuni 
de tăiere și de microsudură. Ace
lași institut a construit aparate, pe 
bază de 
grosimii 
pentru 
ponderii 
aliaje etc.

Un alt colectiv — cel al catedrei 
de electronică .cuantică de Ia Uni
versitatea din Sofia — a pus la 
punct tehnologii pe bază de lasere 
pentru aparate de sudură.

laser.
acoperirilor

stabilirea. în procente, a 
diferitelor componente în

pentru măsurarea 
galvanice.

2 808 puncte.
Connors (S.U.A.) — 2178

sase zile" de la Miinchen con- 
cuplul Urs Freuler (Elveția) — 
Pijrien (Olanda), cu 273 punc- 
urmează la un tur perechile

Pămînturi recuperate din mare
în R.P.D. Coreeană se află in 

curs de desfășurare o vastă acțiune 
de introducere in circuitul agricol 
a noi suprafețe. Colectivele între
prinderilor de construcții care se 
ocupă de amenajarea zonei litora
lului vestic au raportat încheierea 
lucrărilor in urma cărora mării i-au 
fost smulse 50 000 de hectare de pă
mânt.

In centrul atenției se află recu
perarea a noi terenuri sărăturoase 
și mlăștinoase ce se întind de-a 
lungul acestui litoral, unde, potrivit 
aprecierii specialiștilor, pot fi puse 
in valoare, in total, circa 300 000 de 
hectare. întinsele suvrafete smulse 
mării sînt in prezent cultivate cu 
cereale. Plnă în anul 1988. toate cele 
300 000 de hectare de pe litoralul de

vest vor fi transformate în poldere 
roditoare. Pe noile ogoare se va 
obține o recoltă de orez mai mare 
decit cea a întregii țări în anii ime
diat următori , eliberării. Țărmul 
mării, in prezent deosebit de sinuos, 
va fi îndreptat ; vor lua ființă noi 
cooperative agricole, pe diguri sint 
construite drumuri care vor lega 
între ele noile așezări.

Paralel cu lucrările de hidroame
liorații de mare anvergură ce se 
desfășoară pe litoralul vestic, s-a 
hotărit să fie defrișate și cultivate 
alte 200 000 de hectare de pământuri 
ințelenite din provinciile Htvanghai 
de Nord, Hamkyeung de Nord, 
Kangweun, Pyeung-an de Sud și de 
Nord, din cimpia Dakuli, platoul 
Baikmu și din alte zone.

Articole utile în orice locuință
Cui nu i s-a intîmplat să nu tră

iască febra mutării intr-o locuință 
nouă? Dacă nu el personal, măcar 
pe cea â rudelor apropiate, a prie
tenilor. a celor dragi. Și cine, stră- 
bălind magazinele și raioanele de 
specialitate ale comerțului de stat, 
nu s-a oprit, măcar o dată, la 
punctele de vînzare destinate co- 
voarelor, perdelelor, fețelor de 
masă?! Obiecte absolut indispensa
bile în orice locuință. Și e de-a 
dreptul emoționant (citi n-au trecut 
prin asta si cîti încă vor mai 
trece!), să vezi o pereche de tineri 
căsătorit) discutînd în șoaptă despre 
obiectele amintite si ce anume s-ar 
potrivi locuinței lor. îi vezi con
centrați. suprasolicitînd vînzătorii 
care-i înțeleg si le prezintă tot ce 
se poate prezenta : covoare produse 
de întreprinderile din Cisnădie. 
Alba Iulia sau Șiret, perdele, dra
perii si fete de masă furnizate de 
întreprinderea „Tînăra Gardă" din 
București, de fabrici de profil din 
Roșiori de Vede si Pașcani, ca să 
amintim doar cîteva. Iată, de pildă, 
covoare tip „București". „Dorna". 
„Muntenia", covoare dublu pluș 
sută la sută lină sau 70 la sută, mo
chete tunse sau buclate, covoare de 
iută. Covoare cu desene florale, cu 
medalioane sau jocuri geometrice.
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ț © AUTOBUZE PE... PERNĂ
l DE AER. Proiectanții Institutului poli-
l tehnic din Mari, republică autonomă din 
> regiunea Volgăi (făcind parte din R.S.F.S, 
\ Rusă), au elaborat un nou tip de autobuz 
/ pe pernă de aer destinat transportului de 
) călători, dar și de mărfuri și materiale cu 
1 caracter de urgență. Totodată, ei au reali- 

zat și un nou tip de platforme autopropul- 
ț sate pe pernă de aer, cu o capacitate de în- 
l cărcare intre 10 și 50 de tone. Aceste 
1 mijloace de transport vor fi utilizate, in 
l primul rind, în condiții dificile, respectiv 

acolo unde nu există drumuri, la construi- 
ț rea și întreținerea conductelor de gaze in 
l ținuturile mlăștinoase, cit și în tundră.
? Un alt posibil domeniu de utilizare a 
) noilor mașini îl constituie agricultura, aces- 
I tea puțind transporta îngrășăminte in 
i cîmp fără a distruge stratul superficial al 
J solului.

• LĂMPI CU LONGEVITATE 
SPORITĂ, în Franța a fost lansat pe 
piață un nou produs foarte căutat mai ales 
de întreprinderile care consumă, pentru 
iluminat, un mare număr de tuburi fluo
rescente. Este vorba de „Luma LL 26", un 
nou tub fluorescent cu o durată de între
buințare de 30 mii ore, respectiv cu o 
„viață" de trei ori mai lungă decît a tu
burilor obișnuite, deși randamentul lumi
nos este același. Un alt avantaj : consumul 
de electricitate este cu 10 la sută mai 
redus decît al tuburilor standard. In 
total, cumpărătorul poate economisi 10 
franci per tub, asigură firma producătoare. 

Secretul duratei de funcționare sporite ? 
Folosirea unul nou tip de catod, brevetat 
în lumea întreagă, cu o capacitate îmbu
nătățită privind emisia de electroni. în 
plus, întrebuințarea unei anvelope anodice 
din fler, alimentată electric, care înceti
nește evaporarea substanței de emisie și a

lnsumînd Dină la zece desene țesu
te cu artă, grijă pentru frumos. 
Iată noi tipuri de perdele 
adevărate dantelării cu 
discrete jocuri geometrice, 
o gamă foarte largă de 
masă din țesături de In sau bum
bac. din pînză topită, cu desene

elegante, 
flori sau 
Există și 
fete de

florale, în pasteluri calde, viu co
lorate sau albe ca zăpada. O bogă
ție de covoare, perdele si fete de 
masă se află în raioanele speciali
zate ale magazinelor comerțului de 
stat. Sînt obiecte necesare, de fo
losință îndelungată, care dau cu
loare si farmec oricărei locuințe.

unei pulberi fluorescente, pusă la punct 
special pentru aceste tuburi, care contribuie 
și ea la creșterea duratei de funcționare.

© BETON TEXTIL ? In cadrul pre
ocupărilor de valorificare a materialelor 
refolosibile, la inițiativa serviciului de 
salubritate din Magdeburg și a Institutu
lui pentru tehnologia textilelor din R.D.G., 
in districtele Karl-Marx-Stadt, Halle și 
Magdeburg se experimentează, în prezent, 
folosirea unui beton in a cărui rețetă de 
fabricație intră și deșeuri textile. Este 
vorba atit de materiale textile refolosibile 
recuperate din deșeurile menajere, cît șl 
de resturi tehnologice provenite din indus
trie, care altfel nu mai sînt reclclabile.

Cum se procedează ? Simplu. Cîrpele 
aduse în starea de fragmente de foarte 
mici dimensiuni sînt amestecate cu beto
nul sau cu alte materiale utilizate ca par
doseli, cu proprietăți de izolație acustică 
mai bună, pentru apartamente, săli de

sport sau de spectacole. Cît privește beto
nul astfel obținut, el este mai elastic decît 
cel folosit in construcțiile rutiere și crapă 
mai greu.

© BICICLETA ELECTRICĂ. în 
Anglia se fabrică, în serie mică deocamda
tă, vehiculul electric cel mai ușor și cel 
mai nesofisticat existent pină acum în 
lume. Este vorba de bicicleta „Pedelec", de 
fapt, o bicicletă obișnuită cu roți mici, 
gen Pegas, la care s-a montat un mic motor 
electric de 80 wați dotat cu un reductor. 
Sursa de curent este un acumulator stan
dard de 12 volți prins cu buloane pe 
portbagajul bicicletei. Viteza maximă este 
de 24 km pe oră, iar autonomia vehiculului 
atinge 32 de km, ceea ce înseamnă că, 
după parcurgerea acestei distanțe, acumu
latorul trebuie reîncărcat. Firește însă că, 
întrucît bicicleta poate fi acționată și cu 
pedalele, acumulatorul nu trebuie reincăr- 
cat atit de frecvent.

o „FARAONII" AMERICII LA
TINE. Dublă senzație în lumea arheologi
lor, ca urmare a recentei descoperiri, în 
Chile, a unor mumii indiene vechi de a- 
proape opt mii de ani. Pe de o parte, din 
examinarea acestor mumii avînd canul 
decorat cu măști din argilă și peruci din 
păr natural, mai „bătrîne" cu trei mii de 
ani decit primele mumii egiptene, a reieșit 
că indienii dețineau o tehnică de îmbălsă
mare mai complexă decît a vechilor egip
teni. Pe de altă parte, noua descoperire a 
produs senzație intrucît pină nu demult 
ee considera că primele state indiene au 
apărut pe coasta Pacificului abia între anii 
5000 și 1000 î.e.n. Or, prin datarea cu car
bon 14 a celor 96 de mumii descoperite de 
un grup de muncitori din orașul Arica, in 
timp ce instalau o nouă conductă, de cana
lizare, a reieșit, fără nici un dubiu, că aces
tea au virste cuprinse între 3 670 și 7 810 
ani, ceea ce obligă la o reconsiderare a isto

riei semințiilor indiene din respectiva parte 
a lumii.

• PENTRU AFIRMAREA RO-
BOȚILOR Glanda — informează zia
rul „Het Financieele Dagblad" — se desfă
șoară, în prezent, cercetări Intense în do
meniul roboticii. în acest sens a fost creat 
un institut special pentru tehnologia robo
ților, in cadru] .căruia și-au unit forțele 
Universitatea de tehnologie din Delft, îm
preună cu 12 mari concerne industriale, 
laboratorul institutului, dotat cu cea mai 
modernă aparatură, va' avea ca misiune 
principală să realizeze integrarea completă 
a actualelor sisteme automate autonome 
pentru crearea unor linii ije producție com
plet automatizate. Pentru a se putea acope
ri costul foarte ridicat al proiectului s-a 
hotărît ca o parte a laboratorului să fie 
„închiriată" unor concerne industriale și 
institute de cercetări interesate in acest 
domeniu.

I
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Schimb de mesaje 
între președintele României 

si președintele Zambiei

Ședința Seimului R. P. Polone
Aprobarea componenței guvernului și prezentarea declarației-

program

LUSAKA 13 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au lost transmise 
un călduros mesaj de salut, împreu
nă cu cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală președin
telui Partidului Unit al Independen
ței Naționale, președintele Republi
cii Zambia, Kenneth David Kaunda, 
și. tovarășei Betty Kaunda, precum 
și urări de pace, progres și prospe
ritate poporului zambian prieten.

Exprimind deosebita gratitudine 
pentru mesajul primit, președin
tele Kenneth David Kaunda a 
rugat să . se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, in numele său și 4a 1 to
varășei Betty Kaunda, un călduros 
salut prietenesc, cele mai sincere 
urări de sănătate și fericire persona
lă, iar poporului român prieten noi 
succese pe calea progresului și dez
voltării multilaterale.

Evocind întâlnirile avute cu pre
ședintele României, șeful statului 
zambian. a relevat contribuția deose
bită a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ia amplificarea relațiilor dintre cele 
două țări și a dat o înaltă aprecie

înaintea întîlnirii sovieto-americane 
la nivel înalt

LONDRA 13 (Agerpres). — într-o 
cuvintare rostită la Londra, primul 
ministru al Marii Britanii. Margaret 
Thatcher, a exprimat speranța că a- 
propiata întilnire sovieto-americană 
la nivel înalt de la Geneva va con
tribui la reducerea, tensiunilor din
tre Est și Vest si va da noi impulsuri 
negocierilor vizînd reduceri substan
țiale ale armelor nucleare — infor
mează agențiile Reuter și U.P.I.

BONN 13 (Agerpres). — Prezidiul 
Partidului Social-Democrat din R.F. 
Germania a cerut — într-o decla
rație dată publicității la Bonn — în
cetarea imediată a experiențelor in 
domeniile focoaselor nucleare si ar
melor cosmice, informează agenția 
A.D.N. în legătură cu întilnirea so
vieto-americană la nivel înalt de la 
Geneva, în document se relevă că „ar 
fi un mare succes dacă cele iiouă 
puteri ar cădea de acord să aibă 
relații de dialog permanent, de co
existență și de parteneri la'securitate, 
astfel încit să fie exclusă izbucni
rea unui al treilea război mondial11.

în declarație se arată, totodată : 
„Respectarea tratatului A.B.M. și 
prin aceasta interzicerea testării si 
staționării de sisteme cu baza în 
spațiul cosmic si a altor sisteme an- 
tirachetă sînt indispensabile în ca

Încheierea convorbirilor iugoslavo-bulgare
BELGRAD 13 (Agerpres). — La 

Încheierea convorbirilor oficiale pur
tate la Belgrad intre Milka Planinț, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, și Grișa 
Filipov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a fost dat 
publicității un comunicat comun, in 
care este exprimată satisfacția pen
tru evoluția ascendentă a relațiilor 
bilaterale.

în legătură cu situația Internațio
nală actuală, cele două părți au acor
dat o atenție deosebită necesității 
întăririi păcii și securității in lume. 
S-a apreciat că o importanță deosebită 

re înțelegerilor și acordurilor con
venite cu prilejul dialogului la nivel 
înalt de la București și Lusaka.

Președintele Kenneth David Kaun
da a apreciat in mod deosebit poli
tica externă activă și construc
tivă a tării noastre, inițiativele tova
rășului Nicolae Ceaușescu vizind în
lăturarea pericolului unui nou război, 
lichidarea marilor decalaje dintre 
țările sărace și cele bogate, so
luționarea pe calea’ tratativelor a 
tuturor conflictelor, eliminarea ulti
melor vestigii ale colonialismului, a 
politicii neocolonialiste de apartheid 
și discriminare rasială. în acest con
text, a fost relevată poziția consec
ventă de sprijin ferm acordat de 
tara noastră luptei juste a popoare
lor africane pentru dezvoltarea lor 
liberă pe calea progresului econo- 
mico-social.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către șeful statului 
zambian a delegației parlamentare 
române, condusă de tovarășul Iosif 
Szasz. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C;C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Marii A- 
dunâri Naționale, care întreprinde o 
vizită oficială de prietenie în Repu
blica Zambia, la invitația parla
mentului din această țară.

zul cînd se dorește reducerea arse
nalelor strategice11. P.S.D. ar saluta 
un angajament al celor două părți 
de. a îngheța în cursul tratativelor 
arsenalele nucleare și îndeosebi sta
tionarea noilor arme si de a renun
ța la dezvoltarea si experimentarea 
armelor antisatelit si a altor arme 
spațiale. Este reafirmată poziția 
P.S.D. ca ambele părți să renunțe 
la armele spațiale, in condițiile a- 
sumării concomitente a angajamen
tului de a reduce arsenalele nuclea
re cu 50 la sută.

MOSCOVA 13 (AgeiȚjres). — Zia
rul „Pravda11 apreciază intr-un edi
torial că însănătoșirea situației inter
naționale este o sarcină generală la 
înfăptuirea căreia sint chemate să 
participe toate statele, mari sau mici, 
indiferent de potențialul, poziția 
geografică și sistemul lor social — 
transmite agenția T.A.S.S. Pentru 
reducerea nivelului potențialului mi
litar — subliniază ziarul — un rol 
important il 'pot avea aplicarea ini
țiativelor în direcția creării de zone 
denuclearizate in diverse părți ale 
continentului, în special In Nordul 
Europei și în Balcani, precum . și a 
unui coridor liber de arme nucleare 
de-a lungul liniei care desparte ță
rile N.A.T.O. și ale Tratatului de la 
Varșovia in Europa centrală.

o are continuarea eforturilor pentru 
extinderea cooperării bi7și multila
terale intre țările balcanice, pe baza 
respectării principiilor independenței, 
suveranității, egalității, integrității 
teritoriale, inviolabilității frontiere
lor, neamestecului in treburile inter
ne. Șefii guvernelor celor două țări 
au relevat necesitatea sporirii încre
derii și înțelegerii, relațiilor de 
bună vecinătate intre țările din re
giune, in vederea transformării. Bal
canilor intr-o zonă a păcii și coope
rării, liberă de arme nucleare — se 
arată în comunicat.

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au desfășurat lucrările 
celei de-a Il-a ședințe a Seimului 
R.P. Polone al celei de-a 9-a legis
laturi — relatează agenția P.A.P. La 
lucrări au participat Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat, alți conducători de partid și de 
stat polonezi. Forul legislativ suprem 
al R.P. Polone a aprobat, la propu
nerea președintelui Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, Zbigniew 
Messner, componența guvernului. Au 
fost numiți vicepreședinți ai. Consi
liului de Miniștri — Zbigniew Ger- 
tych, Manfred Gorywoda (care va 
deține și funcția de președinte al 
Comisiei de Planificare de pe lingă 
Consiliul de Miniștri), Wladyslaw 
Gwiazda, Jozef Koziol și Zbigniew 
Szalajda. Ministru al afacerilor ex
terne a fost numit Marian Orze- 
chowski ; ministru al apărării — 
Florian Siwicki ; ministru de inter
ne — Czeslaw Kiszczak.

Președintele Consiliului de Miniș
tri a prezentat declarația-program a

Perspectivele relațiilor dintre cele două state germane
Un interviu al tovarășului E. Honecker

BERLIN 13 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului vest-ger- 
man . „Saarbruecker Zeitung11, Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, a salutat 
apropiata întilnire de la Geneva din
tre Mihail' Gorbacio'v și Ronald 
Reagan și a arătat că, in cadrul ac
tivității pe plan internațional, țara 
sa „se va conduce permanent după 
principiul că toate statele, mari sau 
mici, pot să aducă o contribuție po
zitivă la asigurarea păcii11. „împie
dicarea unui război nuclear și asi
gurarea păcii constituie o problemă 
vitală pentru omenire11, a spus el.

DE

MANIFESTARE CULTURALA. 
Centenarul nașterii marelui nostru 

I scriitor Liviu Rebreanu a prilejuit, 
la Biblioteca română din Roma, o 

I manifestare culturală, in cadrul 
I. căreia criticul literar Constantin 

Ciopraga a prezentat pe larg via- 
. ta și activitatea prozatorului ro

mân.

PLENARA C.C. AL P.M.S.U. 
I care a avut loc la Budapesta, sub 
I președinția lui Jânos Kădăr, se

cretar general al P.M.S.U., a ana- 
Ilizat proiectul directivelor planului 

dezvoltării economice a țării in 
cursul celui de-al VII-lea cincinal 
(1986—1990) și a ascultat o infPr- 

Imare privind situația ’ internațio
nală actuală, transmite ■ agenția 
M.T.I.

DEZBATERE. Prezidiul Perma- 
1 nent. al Adunării Naționale a Re- 
Iprezentantilor Populari a R.P. Chir 

neze a luat în dezbatere proiectul 
Codului civil al R.P. Chineze. Do
cumentul. precizează agenția China 

I Nouă, urmărește consolidarea si 
[ dezvoltarea sistemului socialist, 

asigurarea înaintării in continuare 
■ pe calea construcției socialiste 

moderne a tării.

NOTA. Ministerul de Externe al 
I R.S. Cehoslovace a propus desfă

guvernului, în care sînt subliniate 
sarcinile privind asigurarea partici
pării oamenilor muncii la realizarea 
planului de dezvoltare econoniico- 
socială a țăfii, la conducerea trebu
rilor statului, continuarea politicii de 
democratizare și de întărire a sta
tului, grija pentru satisfacerea ne
voilor materiale și spirituale ale 
populației.

Programul prevede, de asemenea, 
crearea condițiilor pentru intensifi
carea participării Poloniei la divi
ziunea internațională a muncii, sub
liniază necesitatea dezvoltării, in 
primul rind a cooperării cu țările 
socialiste, și extinderii colaborării cu 
alte țări pe baza avantajului re
ciproc.

Politica externă a R.P. Polone se 
va baza pe dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
cu țările socialiste, pe conlucrarea și 
colaborarea cu țările in curs de dez
voltare, pe coexistența pașnică cu 
statele capitaliste, pe baza egalității 
în drepturi și avantajului reciproc.

în legătură cu relațiile dintre cele 
două state germane, Erich Honecker 
a declarat : „îmbunătățirea relații
lor dintre R.D.G. și R.F.G. este po
sibilă în condițiile existenței bună
voinței de ambele părți. Mă gin- 
desc, in. acest sens, la continuarea 
consultărilor în probleme de secu
ritate reciprocă intre miniștrii de ex
terne ai R.D.G. și, respectiv, R.F.G., 
la acțiuni comune care să contribuie 
la preintimpinarea unui război 
nuclear, la combaterea poluării și la 
multe altele11. In context, el a men
ționat că vizita sa în R.F.G. „va avea 
loc la o dată satisfăcătoare pentru 
ambele părți11.

șurarea de consultări intre depar
tamentele de politică externă ale 
R.S. Cehoslovace. R.D.G. si R.F.G. | 
jn oroblema creării in Europa cen
trală a unei zone libere de arma | 
chimică, se relevă într-o notă în- 
minatâ- ambasadorului R.F.G. la 1 
Praga.

PLENARA C.C. AL P.C. FRAN- | 
CEZ, desfășurată la Paris, a adop
tat o declarație care cheamă co- I 
muniștii francezi să-și intensifice 
acțiunile în vederea obținerii unui 
număr mare de voturi in cursul . 
alegerilor pentru Adunarea Na
țională. I

PREȘEDINTELE LIBERIEI, Sa- I 
muel Doe. a anunțat că o încercare | 
de lovitură de stat organizată de 
generalul Thomas Quinwankpa, i 
fost comandant al forțelor annate I 
liberiene, a fost dejucată — trans- 1 
mit agențiile A.P. și France Presse. . 
EI a cerut forțelor rebele să depu
nă imediat armele. Totodată, a I 
dispus introducerea unor restricții 
de circulație pe timpul nopții și I 
închiderea punctelor de frontieră 
și a aeroportului internațional, pen
tru a se facilita arestarea rebelilor. . 
Agențiile internaționale de presă 
subliniază că intre forțele guver- 1 
namentale și. cele rebele au loc 
lupte in unele zone.

Conferința Mondială
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — N. Chilie trans

mite.: La sediul din New York al O.N.U. au inceput 
miercuri lucrările Conferinței Mondiale a Națiunilor 
Unite pentru Anul International al Tineretului (A.I.T.) 
care se desfășoară’ in cadrul celei de-a 40-a sesiuni a 
Organizației Națiunilor Unite, constituind unul din mo
mentele de referință ale actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale și. în același timp, punctul culminant al întregului 
prpces de pregătire si marcare a. Anului International al 
Tineretului sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace11, 
declanșat prin consacrarea, ne bază de consens, de că
tre Adunarea Generală a O.N.U.. a unei valoroase ini
țiative a României, a tovarășului Nicolae Ceausescu,

PENTRU SPORIREA CONTINUA ,

O.N.U. pentru A.I.T. 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România. A.I.T. s-a înscris, 
astfel, ca o concretizare necesară a concepției realiste a 
tovarășului Nicolae Ceausescu privind rolul si contribuția 
tineretului Ia soluționarea echitabilă a problemelor lumii 
contemporane, la edificarea unei lumi mai bune si mai 
drepte pe planeta noastră.

La actuala Conferință Mondială a O.N.U. pentru A.I.T. 
sînt reprezentate toate cele 159 de state membre ale or
ganizației mondiale, o dovadă grăitoare a interesului 
deosebit fată de această reuniune constituind-o prezenta 
unui mare număr de miniștri pentru problemele tine
retului, de conducători ai unor organizații de tineret

APORTULUI TINEREI GENERAȚII
LA SOLUTIONAREA PROBLEMELOR VITALE ALE UMANITĂȚII

Cuvîntul președintelui Comitetului consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., 
tovarășul Nicu Ceaușescu

în deschiderea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicu Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C.. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretu
lui, președintele Comitetului con
sultativ al O.N.U. pentru A.I.T., care 
a relevat că, in condițiile în care 
„tineretul de azi pășește in viață 
într-o epocă extrem de complexă, în 
care este pus sub semnul întrebării 
înspși dreptul său fundamental — 
dreptul la viață, la existentă pașni
că", este necesar ca tinăra generație, 
in calitatea sa de factor important 
al acțiunii, sociale, să poată „să se 
implice nemijlocit in ansamblul e- 
forturilor popoarelor de modelare a 
viitorului omenirii, ca și a propriu
lui viitor11. în continuare, referin- 
du-se la efectele pe care problemele 
lumii contemporane le au asupra 
condiției tineretului, vorbitorul a a- 
rătat că „factorilor de decizie poli
tică de la cele mai diferite niveluri 
— local, național, regional și mon
dial — le revine misiunea de a ac
ționa cit mai eficient pentru eradi
carea tuturor fenomenelor profund 
negative cu care se confruntă tine
rii, în numeroase țări ale lumii, pen
tru afirmarea tot mai amplă a ti
nerei generații în procesul de pre
luare și îmbogățire necontenită a 
valorilor materiale și spirituale 
făurite, in timp, de întreaga umani
tate11.

Apreciind că „Anul Internațional 
al Tineretului s-a afirmat nu doar 
ca un an despre tineret, ci, în pri
mul rind, pentru tineret11, președin
tele Comitetului consultativ al 
O.N.U. pentru A.I.T. a menționat că 
„această importantă manifestare a 
favorizat extinderea preocupărilor 
factorilor cu atribuții în domeniul 

■tineretului. în direcția abordării rea
liste și aprofundate a problemelor 
complexe cu: care se confruntă tînă- 
ra generație in diferite contexte 
socio-geografice, precum și la nivel 
mondial,, evidențiind cu claritate ne
cesitatea elaborării unor . programe 
în domeniul tineretului, menite să a- 
sigure promovarea și exercitarea ne
stingherită- a drepturilor fundamen
tale ale tinerilor la educație, la mun
că, la cultură și informație, la deci
zie. în același timp, Anul Internațio
nal al Tineretului a demonstrat că 
există resursele necesare deschiderii 
unor perspective de viitor în vederea 
sporirii substanțiale a aportului tine
rei . generații Ia eforturile popoarelor 
consacrate dezvoltării naționale, la 
dezbaterea si soluționarea corespun
zătoare a problemelor vitale ale vie
ții internaționale — încetarea cursei 
înarmărilor si trecerea hotărîtă Ia 
dezarmare, menținerea si consolida
rea Păcii mondiale, democratizarea 
relațiilor dintre state, instaurarea 
unei noi ordini economice si politice 
internaționale".

Tovarășul Nicu Ceausescu a 
arătat că „Republica Socialistă 
România, care, după cum este cu
noscut. s-a aflat printre inițiatorii 
Anului Internațional al Tineretului, 
a salutat cu profund interes hotă- 
rîrea O.N.U.. de a proclama această 
amplă manifestare. Beneficiind de o 
concepție originală privind rolul si 

locul. tinerei generații în societatea 
românească, de atenție si preocupa
re permanentă din partea* partidului 
si statului., tineretul, român s-a. im
plicat. cu deosebită responsabilitate, 
în procesul de pregătire a Anului 
Internațional al Tineretului, in pro
movarea obiectivelor acestuia.

Tinăra generație a României dis
pune de condițiile • necesare pentru 
formarea sa multilaterală, pentru 
exercitarea neîngrădită a dreptului 
la muncă, la educație si cultură ; de 
asemenea, tineretul, organizațiile 
sale iau parte? nemijlocită la orga
nizarea si conducerea colectivă a so
cietății. la procesul de decizie in 
cele mai diferite domenii de activi
tate — econojnic. social, cultural, 
educational. A

împreună cu întregul popor, tine
retul a participat ■■ si participă activ, 
sub conducerea partidului, la înfăp
tuirea programelor de dezvoltare e- 
conomico-sOcială multilaterală a pa
triei ; pe olan internațional acesta a 
dezvoltat continuu contactele si ra
porturile de cooperare cu tinerii din 
numeroase țări ale lumii, asociin- 
du-se acțiunilor energice ale tinerei 
generații consacrate păcii si dezarmă
rii. făuririi unui viitor pașnic si 
prosper pentru națiunile lumii11.

„Prin caracter și eficiență. prin 
pregătirea sa judicioașă — a subli
niat președintele Comitetului consul
tativ al O.N.U. pentru A.I.T. — Anul 
Internațional al Tineretului a depășit 
cadrul unui eveniment festiv, afir- 
mindu-se ca o amplă și inedită ma
nifestare cu ecou nemijlocit in viata 
și preocupările tinerei generații de 
pretutindeni. în aceasta perspectivă 
se înscrie și actuala Conferință Mon
dială a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Anul Internațional al Tinere
tului, care își propune să examineze 
și să adopte un important document, 
de natură să consacre și să asigure 
continuitatea eforturilor, la diferite 
niveluri — cu privire la tinăra gene
rație — «Liniile directoare pentru 
programe de viitor in domeniul tine
retului și urmărirea punerii, lor . în a- 
plicare». în opinia mea, documentul

întrevedere cu secretarul general al O.N.U.
Tovarășul Nicu Ceaușescu, prim- 

secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, a avut 
miercuri 6 întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar........

Cu acest prilej, secretarul general 
al O.N.U. a. rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros, cele mai bune urări 
de^sănătate și fericire personală, Îm
preună cu aprecierea sa deosebită 
față de interesul și contribuția 
României, a șefului statului român la 
întărirea rolului O.N.U. în soluționa
rea marilor probleme ale vieții in
ternaționale. El a adresat felicitări 
României pentru întreprinderea ini
țiativei lansării A.I.T. ' sub egida 
O.N.U., pentru modul în care a ac
ționat pentru ca această acțiune a 
Națiunilor Unite să devină o ma
nifestare de prestigiu, cu un 

menționat oferă noi și substanțiale 
spatii de acțiune pentru o perspec
tivă îndelungată, venind in intimpi- 
narea unui adevăr unanim recunos
cut, și anume acela că, oricit de bine, 
ar fi fost pregătit și marcat. Anul 
Internațional al Tineretului nu a pu
tut rezolva, in totalitatea lor, aspec
tele complexe cu care se confruntă, 
în numeroase țări ale lumii, tinăra 
generație.

Un rol important va reveni comite
telor naționale și altor structuri de 
coordonare pentru A.I.T., înființate 
in 158 de țări, de continuitatea func
ționării cărora va depinde, in mare 
măsură, succesul înfăptuirii liniilor 
directoare.

Ținind seama de specificul acestor 
comitete și de particularitățile din 
fiecare țară, ele s-ar putea ocupa, 
după 1985. de problemele tineretului, 
dezvoltării și păcii; totodată, este in
contestabil faptul că la nivelul Na
țiunilor Unite vor trebui găsite noi 
căi pentru ca problematica tinerei 
generații să se bucure in continuare 
de atenția sporită pe care a generat-o 
A.I.T. Recomandările făcute de Co
mitetul consultativ privind creșterea 
rolului Comisiei O.N.U. pentru dez
voltare socială merită să fie tratate 
cu toată seriozitatea11.

în încheiere. tovarășul Nicu 
Ceausescu a subliniat că „Anul In
ternațional al Tineretului — „Parti
cipare, Dezvoltare. Pace11 rămine in 
conștiința omenirii, la acest sfîrsit 
de secol si mileniu, ca o manifesta
re cu largi si mobilizatoare per
spective izvorind tocmai din specifi
cul temei căreia i-a fost consacrat. 
Pe bună dreptate, generația tinăra 
nutrește speranța că anul De care-1 
marchează, în prezent. întreaga 
lume nu va rămine o simplă ma
nifestare festivă. înscrisă ne agenda 
de preocupări a O.N.U.. ci va inau
gura ample direcții de acțiune, me
nite să determine îmbunătățirea sta
tutului economic, social si cultural 
al tineretului, implicarea sa tot mai 
activă si mai eficientă in dezbaterea 
si solutionarea problematicii lumii 
contemporane11.

puternic . ecou în întreaga lume. 
S-a subliniat necesitatea de a se 
fructifica interesul major al factori
lor de conducere, al opiniei publice, 
al organismelor internaționale față 
de problemele tineretului, generat de 
Anul Internațional al Tineretului 
pentru a se intensifica colaborarea 
dintre state în domeniul tinerei ge
nerații, pentru a se asigura continui
tatea preocupărilor în vederea tradu
cerii, in viată a obiectivelor pe care 
și le-a propus A.I.T.

In cadrul convorbirii care a avut 
■loc cu acest prilej au fost abordate, 
de asemenea, diferite aspecte legate 
de buna desfășurare și încheierea cu 
rezultate pozitive a actualei Confe
rințe Mondiale a O.N.U. pentru 
A.I.T., precum și unele probleme ale 
vieții internaționale aflate în atenția 
celei de-a 40-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

DEZARMAREA, REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE
- cerință stringentă pentru lichidarea foametei în lume

Pe lingă amenințarea gravă pe 
care o creează la adresa păcii, goana 
spre sporirea și diversificarea mij
loacelor de distrugere se află in 
relație permanentă — directă sau 
indirectă — cu multe din anomaliile 
economice și sociale ce confruntă 
omenirea. înghițind cu nesaț „par
tea leului" din resursele epuizabile 
ale planetei, din roadele capacității 
creatoare a oamenilor, înarmările — 
ajunse acum aproape la colosala 
sumă de 1 000 miliarde de dolari pe 
an —, aruncă poveri istovitoare pe 
umerii popoarelor, și așa dureros 
apăsate de criza economică, micșo
rează considerabil posibilitățile de 
dezvoltare economică și de ridicare 
a nivelului de trai al populației.

Consecințele grave ale 
escaladării înarmărilor. Dacă 
înarmările au avut întotdeauna ur
mări nefaste pentru împlinirea aspi
rațiilor de progres și bunăstare ale

UN PORTAVION = 15-20
MILIOANE
TONE
DE

REALITĂȚI CARE ACUZĂ!
• Costul unui avion modern de luptă importat se dublează la 

fiecare 4-S ani ; aceasta înseamnă că dacă in urmă cu două decenii 
o țară din lumea a treia trebuia să exporte o anumită cantitate de 
produse agricole pentru achiziționarea unui astfel de avion, in prezent 
trebuie să exporte cantități de 8 ori mai mari. Cu alte cuvinte, angrenarea 
in cursa înarmărilor reprezintă un mijloc suplimentar de jefuire a țărilor 
sărace de către cele bogate.

O Toate proiectele realizate de Programul Alimentar Mondial, in cei 
peste 20 de ani de activitate, se cifrează la o sumă de circa 200 de 
ori mai mică decit cheltuielile militare mondiale într-un singur an !

© Bugetul F.A.O. pe doi ani este aproape de cinci/ori mai mic decit 
cheltuielile militare mondiale pe o singură zi !

9 Prin renunțarea la construirea numai a unui singur portavion s-ar 
elibera sumele necesare pentru a furniza' țărilor in curs de dezvoltare 
un ajutor alimentar insumind 15-20 milioane tone de griu.

® Printr-o reducere cu 5 la sută a bugetelor militare actuale, adică 
cu 50 miliarde- dolari, s-ar putea reda agriculturii terenuri aride insumind 
40 milioane de hectare, ceea ce ar permite asigurarea hranei pentru 
250 milioane de oameni.

popoarelor, astăzi ele constituie unul 
din principalii factori de menținerea 
subdezvoltării, de adincire a decala
jelor. Or, dintre numeroasele aspecte 
ale subdezvoltării, cel mai tragic 
este, neîndoielnic, flagelul foametei 
și subnutriției, care bintuie pe vaste 
întinderi ale lumii sărace. Este cît 
se poate de semnificativ faptul 
că acum, cind arsenalele globu
lui sint mai înțesate ca oricind 
cu cele mai diverse și sofisticate 
tipuri de arme, există mai multi oa
meni flăminzi ca niciodată. După 
statisticile Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.), există in lume o jumă
tate de miliard de subnutriți și cam 
tot atîția înfometați, din care o 
zecime mor anual din această cauză.

Altfel spus, aproape un sfert din 
omenire este flămindă sau hrănită 
insuficient. Situația cea mai drama
tică se înregistrează in prezent in 
Africa, cu deosebire în zona subsa- 
hariană, unde milioane de ființe 
umane, amenințate cu moartea din 
cauza foametei, se află practic la 
discreția „carității" internaționale.

Concomitent cu ravagiile pe care 
le face foametea pe meridianele 
subdezvoltării, industriile militare 
din țările lumii bogate cunosc o 
veritabilă febră a expansiunii, care, 
în ultima vreme, vizează și spațiul 
cosmic. Astfel, escalada înarmă
rilor a intrat într-o nouă fază atit 
în ce privește gradul de pericol1, 
cit și costurile exorbitante pe care 
le implică.

Desigur, cauzele principale ale fla
gelului foametei rezidă în înseși 
structurile economice create de-a 
lungul timpului de colonialism in 
zonele lumii a treia și perpetuate 
prin politica neocolonialistă de azi, 
întruchipată, și in sectorul alimen
tației, de firmele transnaționale.

Alături insă , de restructurarea ra
dicală a actualei ordini economice 
internaționale, o soluționare adecvată 
a acestei probleme cardinale a zile
lor noastre presupune recuperarea 
uriașelor fonduri utilizate nu pen
tru potolirea foamei celor dezmoște
niți, ci pentru fabricarea de arme 
mereu mai distrugătoare. Soluțio
narea crizei alimentare este tot mai 
mult legată de necesitatea opririi 
cursei înarmărilor, de realizarea
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unor măsuri efective de dezarmare 
din simplul motiv că înarmările sint 
domeniul care inghite o parte tot 
mai însemnată din resursele mon
diale de materii prime, forță de 
muncă, mijloace financiare, din po
tențialul tehnic și științific al pla
netei. Datele, statistice sînt conclu
dente in această privință. Dacă pen
tru dezvoltarea agriculturii țărilor 
sărace se acordă un ajutor de 1,6 
dolari pe locuitor, pentru înarmări 
se alocă o sumă de circa 200 de ori 
mai mare 1

Semnale de alarmă pe 
meridianele subnutriției. In 
pofida faptului că zonele bintuite de 
foamete se extind an de an, din pă
cate nu se înregistrează nici o acțiu
ne de anvergură pentru a contracara 
acest lucru. Dimpotrivă, autoritățile 
F.A.O. lansează periodic semnale de 
alarmă, avertizind asupra tendințelor 
de scădere a ajutorului financiar — 
și așa insuficient — oferit de țările 
dezvoltate.

Paste această stare de lucruri vine 
să se suprapună un fenomen grav, 
care riscă să compromită orice pro
iecte de rezolvare a problemei, anu
me atragerea tot mai accentuată a 
țărilor lumii a treia în vîrtejul' 
cursei înarmărilor. Conform datelor 
publicate de Institutul pentru pro
blemele păcii de la Stockholm, in 
prezent peste 70 la sută din comer
țul cu arme conventionale este des
tinat țărilor lumii a treia, ale căror 
cheltuieli militare reprezintă ' de

f PRENTR-O REDUCERE CU 20 LA SUTĂ Ă 
A CHELTUIELILOR MILITARE

acum .circa 17 la sută din totalul 
mondial, fată de numai 9 la sută in 
urmă ou un deceniu. Ținind seama 
de resursele financiare extrem de 
limitate de care dispun statele'sărace 
— in general înglodate in datorii pe 
care nu le pot restitui decit con- 
tractind noi credite, în condițiile 
extrem de vitrege ale conjuncturii 
internaționale — atragerea acestor 
state în mrejele cursei înarmărilor 
apare ca o piedică majoră in rezol
varea problemelor alimentației.

Poziție realistă, construc
tivă. Sînt realități care demonstrea
ză cit de oportune și rationale sint 
propunerile României socialiste, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind înghețarea imediată și apoi re

ducerea cu 5—10 la sută anual a 
bugetelor militare, începind. in mod 
firesc, cu statele cel mai puternic 
înarmate, ca mijloc radical de econo
misire a resurselor planetei, inclusiv 
pentru ameliorarea situației alimen
tare mondiale. O acțiune veritabilă 
in acest sens ar deschide orizonturi 
din cele mai promițătoare. Astfel, așa 
cum reiese din studii ale O.N.U., cu 
numai o cincime din sumele chel
tuite actualmente în scopuri militare, 
foametea pe glob ar putea fi defi
nitiv eradicată pină in anul 2000.

Fără indoială. aplicarea unor ase
menea măsuri ar constitui' o contri
buție reală Ia lichidarea subdezvol
tării, a foametei și sărăciei pe glob, 
ca unul din obiectivele primordiale 
ale contemporaneității.

V. OROS
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