
Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți după-amiază, pe am
basadorul Spaniei la București. Jose

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Spaniei

Ma> A., de/Sotomayor y. Castro. în vi
zită de rămas bun, cu ocazia încheie
rii misiunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.
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CREȘTEREA MAÎ PUTERNICĂ 
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
- factor hotărîtor al dezvoltării 
intensive, a economiei naționale
în ansamblul strategiei partidu

lui nostru de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism, creșterea mai accentuată, în 
ritm susținut a productivității mun
cii constituie un obiectiv prioritar, 
de maximă însemnătate. Această 
cerință obiectivă , a fost pusă cu 
putere în evidență de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XIII-lea al partidului, precum și 
lă plenarele .Comitetului Central al 
P.C.R. și ale forumurilor demo
crației muncitorești, revoluționare 
care, au avut loc în acest an.

Subliniind din nou această 
cerință, la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a arătat : 
„O atenție deosebită trebuie să se 
acorde creșterii mai puternice a 
productivității muncii in toate sec
toarele, pe baza organizării științi
fice a producției și a muncii, a 
mecanizării, automatizării, electro
nizării și robotizării producției". 
Este definită astfel o direcție .prio
ritară de acțiune. în anul 1986 și 
în viitorul cincinal, creșterea în 
ritm susținut a'productivității mun
cii in toate sectoarele economiei 
naționale avind. un rol fundamen
tal în. înfăptuirea hotăririlor ’ Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
a Programului,', partidului.1 ’

în fond, după cum .a subli
niat în' repetate rinduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu; secretarul ge
neral al partidului, nu se poate 
vorbi de făurirea societății socia
liste. multilateral dezvoltate, de 
înaintarea spre comunism, fără a 
realiza o înaltă productivitate a 
muncii. Cu atit mai stringent se 
impuițe această necesitate pentru 
tara noastră soro ..a.se. înscrie- în 
mod decisiv ■ pe calea edificării 
unei economii intensive, de mare 
eficientă si a deveni, si din punctul

de vedere al productivității muncii, 
competitivi cu orice tară dezvol
tată. Dublarea productivității mun
cii în decurs dc citiva ani se cir
cumscrie obiectivului esențial sta
bilit de Congresul al XIII-lea al 
partidului privind trecerea Româ
niei. în viitorul cincinal, de la sta
diul de tară socialistă în curs de 
dezvoltare la stadiul de tară mediu 
dezvoltată din punct de vedere 
economic si social.

O expresie elocventă ă perseve
rentei cu care partidul nostru, 
secretarul său general concentrează 
eforturile oamenilor muncii, pre
ocupările ministerelor. celorlalte 
organe centrale, ale centralelor. în-, 
treprinderilor si unităților de cer
cetare științifică, inginerie tehno
logică si proiectare spre realizarea 
acestui' obiectiv maior o constituie 
dezbaterea si aprobarea de către 
■recenta plenară a G..C. al P.C.R. a 
proiectului de Lege cu privire la 
creșterea productivității muncii, 
perfectionarea organizării si nor
mării producției si a muncii. Potri
vit practicii profund democratice 
statornicite in societatea • noastră, 

.a,cest proiect de .'lege, dat publicită
ții.în presa de.ieri. este supus dez
baterii publice, după care va fi 
aprobat, de Marea Adunare Națio
nală. ■ '.• ■■■

Corespunzător viziunii complexe 
a, secretarului general al partidului 
privind rolul decisiv al accentuării 
laturilor calitative, de eficientă în 
actuala etăpă de făurire a societă
ții socialiste /multilâteral dezvolta
te, in proiectul de’Iege se subli- 

. niază că creșterea- permanentă a 
productivității muncii constituie 
factorul hotsțrțțor al valorificării 
superioare a muncii sociale in toate 
doițieniile de activitate, al dezvol
tării intensive a economiei națio
nale. al sporirii ranide a venitului 
national si ridicării, pe această

bază, a nivelului de trai al oame
nilor muncii. De aici rezultă că oa
menii muncii. în calitatea lor de 
proprietari, producători si benefi
ciari ai bunurilor materiale, sînt 
direct interesați și răspund de uti
lizarea completă, eficientă a dotării 
tehnice, a forței de muncă si a 
timpului de lucru. de creșterea 
mai nuternică a productivității 
muncii, intrucit.pe această bază se 
asigura sporirea avuției naționale, 
sursa sigură a ridicării calității 
vieții întregului popor.

Cu toată claritatea stipulează 
proiectul de lege că ridicarea con
tinuă a productivității muncii im
pune promovarea pe scară largă a 
progresului tehnic. îmbunătățirea 
neîntreruptă a organizării produc
ției si a muncii, asigurarea normă
rii științifice a productivi si a 
muncii; creșterea nivelului pregă
tirii profesionale a personalului 
muncitor. De asemenea, proiectul 
de lege prevede că sporirea pro
ductivității muncii se fundamen
tează pe bază de programe anuale 
și de perspectivă, elaborate de în
treprinderi. centrale și. ministere, 
alte organe centrale si locale, care 
cuprind măsuri concrete în toate 
domeniile menționate. în vederea 
îndeplinirii si depășirii planului la 
acest indicator economic esențial.

în spiritul orientărilor si. indi
cațiilor formulate de. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. proiectul de lege 
cuprinde obiective deosebit de im
portante in privință promovării 
progresului tehnic in toate sec
toarele economiei naționale, subli
niind că - aceasta, se realizează 
prin afirmarea revoluției, tehni- 
co-stjințifice. valorificarea , celor 
mai noi cuceriri, ale științei, in
troducerea și...extinderea- —tehnolbr. 
giilor avansate’, a mecanizării și 
automatizării, a electronizării. ro
botizării și cibernetizării proceselor

de producție. în acest sens sint 
stabilite detaliat direcțiile princi
pale in care sînt obligate Să acțio
neze unitățile de cercetare științi
fică. inginerie tehnologică și de 
proiectare, împreună cu întreprin
derile. centralele, ministerele, cele
lalte organe centrale și locale.

In cadrul proiectului de lege, un 
loc important îl au prevederile re
feritoare la exigențele in domeniul 
organizării producției și a muncii, 
în esență, organizarea producției și 
a muncii trebuie să asigure valori
ficarea cu maximă eficiență a po
tențialului ' tehnic, material si 
uman, in concordanță cu cerințele 
concentrării, integrării și speciali
zării unităților. întăririi ordinii și 
disciplinei in toate sectoarele de 
activitate. Potrivit prevederilor 
proiectului de lege, ministerele, ce
lelalte organe centrale și locale, 
centralele. întreprinderile, unitățile 
de cercetare științifică, inginerie 
tehnologică și de proiectare au 
obligația să asigure perfecționarea 
permanentă a organizării produc
ției și a muncii; corespunzător ce
lor mai moderne metode utilizate 
în țară și pe plan mondial, să 
elaboreze și să aplice unitar, in toa
te ramurile și sectoarele, de activi
tate. proiecte de organizare a pro
ducției și a muncii care să ducă la 
o eficiență maximă în fiecare' uni
tate socialistă și la scara întregii 
economii naționale.

Proiectul de lege prevede măsuri 
cuprinzătoare pentru asigurarea 
normării științifice a producției și 
a muncii, ca o cerință deosebit de 
importantă pentru utilizarea inte
grală a capacităților de producție 
la parametrii tehnico-economici - 
stabiliți și folosirea eficientă a 

..fortej.de muncă.-șa- un, element-, 
esențial pentru ăplicarea. p.rîneipiu-
(Continuare in pag. a 111-a)

întreprinderea ..Automatico" din Capitală, unitate reprezentativă a, industriei electrotehnice românești. In fotografie : Muncitorii din echipa condusă de 
Cristea Nica efectuează ultimele reglaje la un nou panou de comandă destinat unui beneficiar intern Foto : Sandu Cristian

DELTA DUNĂRII

la confluența cu viitorul
Delta Dunării este 

spațiul unei neconte
nite 'devenirii înfiri
pată între brațele-des
făcute ale Dunării, 
această ..perlă a Euro
pei". Delta, amintește, 
intr-un anume fel. de ' 
geneza 
aceasta.

i dintr-un 
' nisip pe

perlei : ca și 
. s-a format 

grăunte
__ „ __ care timpul 
l-a rotunjit și l-a im-, 
brăcaț în cămăși de 
preț, dindu-'i strălucire 
și ‘frumusețe...

Cu două milenii ' și' 
jumătate în urmă isto
ricul Herodot. venit să 
cunoască ținutul de la 
gurile Dunării, noța : 
„Tracia se desfășoară 
în partea dinspre mare, 
înainte de a ajunge la 
Sciția, care începe din 
acea parte de loc unde 
țărmul formează un 
golf și unde se varsă 
Istrul cU gura întoarsă 
spre răsărit". Căutăm, 
astăzi pe hartă golful 
de la vărsarea I'strului 
(cum i se mai spunea 
bătrinului Danubiu). 
Degeaba! Uscatul ride 
din ochiuri de verdea
ță pe tot întinsul pre
supusului golf ! Să se 
fi înșelat oare Hero- 
dot ? Nici vorbă 1 Doar 
că locul s-a metamor
fozați .atit ! în două 
milenii și jumătate. 
Dunărea a tot adus și 
a tot scăpat din brațe
le larg desfăcute alu
viuni. ..suveniruri" din 
lungul ei periplu. Așa

V___________________

s-a înfiripat cel mai 
tinăr pămint al tării. 
Delta Dunării.

Unic in Europă, a- 
cest colț de lume, 
unde natura iși eta-, 
lcază deopotrivă., fan
tezia și tenacitatea,’ 
pare o lume de . basm. 
Ca intr-un basm am și 

de " intrat in Deltă — 
basm’, și' cint'ec de ... ______
bucurie .al Dunării ce ' general, cit si cu alte 
presimte îmbrățișarea 
cu rharea.

— Și totuși cît timp 
i-a trebuit, naturii... — 
dă glas, cineva, unui 
fiind.

— ...Și-i va mai tre
bui, de bună seamă. 
Schimbările mari, din
colo de un contur 
geografic, schimbări
le de substanță abia 
de-acum vor urma, pe 
măsura: aplicării Pro
gramului național de 
valorificare complexă 
a resurselor 
ale Deltei 
program elaborat și 
aplicat din inițiativa 
secretarului general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ca 
urmare a vizitelor 
lucru efectuate jn ju
dețul Tulcea.

■Cel ce ne spune a- 
ceste lucruri știe bine 
ce spune : tovarășul 
Marin Nițu, directorul 
general al Centralei 
Delta Dunării, este 
unul' din oamenii în 
măsură să vorbească 
despre noul destin al

Deltei. Despre felul 
cum prinde viată acest 
program, despre cei ce.

' îi dau viață si despre 
felul cum ii dau viață, 
permanent cu grija, de 
a colabora cu. natura, 
de a. o susține și de a 
o avea aliat în marea 
operă înnoitoare, 
aveam; să discutăm pc . 
larg, atit cu directorul

naturale 
Dunării-.

de

cadre din . conducerea 
' centralei, cu ' âîți oa

meni' pe care i-am în- 
tilnit in întinderea 
Deltei.

înaintăm cu nava 
„Călimănești". pe ma
gistrala fluidă a bra
țului Sulina, spre Tul- 
cea. Se văd în zare lu
minile orașului. Acolo 
e combinatul meta
lurgic. Construit acum 
zece ani. Locul. întîi. în 

. întrecerea pe anul tre
cut. Dincolo, tot o în
treprindere tinărâ : 
șantierul naval... A-, 
colo e întreprinderea. 
de aluminiu. Acolo — 
întrepripderea de pes
cuit oceanic. Dincolo 
—, beneficiara . sa. în
treprinderea de indus
trializare a peștelui... 
Toate acestea s-au 
construit intr-un timp 
extraordinar de scurt. 
De altfel, cam tot ce 
se vede jn Tulcea —

Anica FLORESCU
(Continuare 
în pag. a 11-a)

privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I, cu eșarfă, tovarășului Hu Yaobang, 

secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez
Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul 

Comunist, Chinez, la . întărirea prieteniei dintre poporul român și poporul chinez, la promovarea, cauzei generale 
a socialismului, păcii și colaborării internaționale,

Cu prilejul împlinirii virștei de 70 de ani, . . ' ’
Președintele Republicii Socialiste România de'cretează:
Articol unic, - Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu- eșarfă, 

tovarășului Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului HU YAOBANG
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Cea. de-a 70-a aniversare, a zilei dumneavoastră de naș
tere îmi; oferă plăcutul prilej de a vă adresa felicitări 
cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire.

îmi exprim încrederea că relațiile tradiționale de prie
tenie și solidaritate militantă, conlucrarea strinsă dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, 
dintre popoarele și țările noastre vor cunoaște o dezvol
tare tot mai puternică și în viitor, în spiritul convorbirilor 
rodnice și înțelegerilor convenite cu prilejul recentelor 
intilniri la nivel înalt care au deschis o nouă perspectivă 
bunelor raporturi româno-chîneze, în interesul edificării

BEIJING 
noji orinduiri sociale in România și China, al cauzei ge
nerale a socialismului, independenței, păcii'și colaborării 
internaționale.

Vă doresc, stimate tovarășe Hu Yaobang, viată înde
lungată și putere de muncă, noi succese in activitatea 
dumneavoastră de mare răspundere, iar comuniștilor și 
poporului chinez prieten realizări tot mai mari in înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale Partidului Comunist Chinez, în dezvoltarea 
economico-socială multilaterală a patriei, in întreaga 
operă de construcție socialistă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

PRODUCȚIE 
SUPLIMENTARĂ 

CU CONSUMURI 
REDUSE

TELEORMAN

Acționind' cu forțe sporite 
pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan la toate 
sortimentele, colectivul de oa
meni ai muncii de la întreprin
derea , de panouri și tablouri 
electrice din Alexandria, a li
vrat suplimentar, in perioada 

.,.Cftr.e g^trecuț din. acest an, nu- 
rheroase produse utile’ econo
miei naționale, intre care mij
loace de automatizări electroni
ce și electrotehnice. De evi
dențiat că acest spor de pro
ducție a fost obținut în condi
țiile economisirii a 334 tone de 
metal și 64 000 kWh energie 
electrică.

HARGHITA

Oamenii muncii din industria 
județului Harghita depun efor
turi stăruitoare pentru obține
rea de cantităti sporite de pro
duse de inaltă calitate, cu con
sumuri de materiale si energe
tice cit mai reduse. Datorită 
măsurilor tehnico-gosoodărești 
initiate ne multiple planuri, 
numeroase colective muncito
rești au obtinut rezultate bune 
in ce privește încadrarea rigu
roasă in consumurile specifice 
de materiale si ' energetice. In 
perioada care a trecut din acest 
an. pe ansamblul industriei 
harghitene, o dată cu înregistra
rea unor importante sporuri la 
producția fizică, s-au economi
sit peste 1 600 tone metal, a- 
proape 22 000 tone combustibil 
convențional și peste 45 000 
MWh energie electrică.

RĂDĂCINI

IN INTÎMPINAREA CONGRESULUI ȘTIINȚEI Șl ÎNVĂȚĂM1NTULUI

Școala in sprijinul științei.
știința în sprijinul școlii

Cu toate că. știința s-a bucurat 
totdeauna de un prestigiu deose
bit in societatea umană, ea nu a . ___________  _____ __ ____ ___
fost chemată de-a. lungul .timpului ; e.cotiomiilor naționale, ale științei, 

tehnicii și culturii.
Dacă "secolul trecut poate fi con

siderat ca sediul unei puternice 
revoluții' științifice în ambianța re
voluției industriale, - care â promo
vat tehnica și i-a legat destinele 
de. cele ale științei și invățămin- 
tului, secolul nostru se caracteri
zează ca promotorul unei. revoluții 
tehnico-științifice fără precedent 
in întreaga istorie a omenirii. 
Dezvoltarea rapidă a tehnicii și a 
industriei bazată pe tehnică a con- 

. dus.la crearea tehnologiei; care ur
mărește . realizarea cuceririlor teh
nicii la o scară industrială cit mai 
largă și mai eficientă. Revoluția 
'tehnico-științifică a secolului nos- 

' tru se caracterizează tot prin pro
movarea științei în simbioză cu 
tehnica și tehnologia la rangul de 
factor determinant al producției 
materiale și chiar spirituale. Care 
sînt rolul și poziția învățămîntu- 
lui ih această promovare este ușor 
de recunoscut, dacă ne dăm sea
ma- că punerea științei în serviciul 
societății, ai progresului economic 
al poporului este condiționată in 
mod esențial de existenta unui 
mare număr de specialiști capabili 
să folosească utilajele, instrumen
tele, aparatura, mijloacele de 
transport, de comunicații și tele
comunicații, procesele tehnologice, 
cu competentă și siguranță. Legă
tura între știință și îhvățătnmt a- 
pare astfel ca o Condiție funda-

să aducă o contribuție semnifica
tivă la progresul material,' la ridi
carea condițiilor de viață a imen
sei ■ majorități a omenirii. . De-a- 
bia in. secolul al XIX-lea, cînd i re
voluția industrială, începută în se- 

. colul al XVIII-lea, se va desfășu
ra in plenitudinea ei, știința va în
cepe să exercite o puternică in
fluență asupra vieții societății, cel 
puțin intr-un număr de țări euro
pene care iși dezvoltau cu înfri
gurare industria, bazată pe tehni
că, și aceasta pe știință;

, , Să observăm însă că sfîrșitul 
secolului al XVIII-lea, prin revo
luția franceză, a adus .schimbări 
radicale și în învăță mint, prin a- 
pariția în secolul al XIX-lea a 
marilor școli și organizarea învă- 
țămîntuluj universitar ipentru a 
deveni sediul principal al cerceță- 

' fii științifice. Astfel, amatorismul 
și mecenatul, care asiguraseră în 
secolele precedente ' condițiile de 
existență ale cercetării științifice, 
sint înlocuite acum printr-o insti- 
tuționalizare a relației știință-în- 
vățămint la nivelul și in cadrul în
vățământului superior. Tehnica, 
promovată de la studiile empiri
ce la o fundamentare științifică, 
devine obiectul de studiu al știin
țelor tehnice, creație a secolului 
al XIX-lea, care le leagă din ce în 
ce mai strins de științele funda
mentale. învățământul, care capătă 
cel puțin la nivelul elementar ca-

racter de masă, devine prin nive
lurile mediu și superior instituția 
care formează cadrele de bază ale

mentală a realizării revoluției teh
nico-științifice, pa,că. știința, a. de
venit' o ......... '
plan in 
voluția 
mîntul 
rodnică 
turi de aceasta, un factor social de 
primă importanță. '

în țara noastră, care, sub con
ducerea clarvăzătoare și inspirată 
a partidului, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
construiește cu avînt revoluționar 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, legătura dintre știință 
și tehnologie, pe de o parte, și în- 
vățămînt, pe de altă parte, este a- 
firmatâ și cultivată 
prin politica 
cercetare-producție.
liceal poartă cu hotărîre insemnele 
unei calificări industriale, care 
pregătește tineretul printr-un în
vățământ pentru viață, orientat 
spre cerințele de azi și de mîine 
ale afirmării cit mai desăvîrșite a 
revoluției tehnico-științifice ih 
construcția socialistă. învățămân
tul superior are ca misiune forma
rea specialiștilor de inalt nivel 
pentru producție și cercetare, deci 
asigurarea legăturii dintre știință 
și invățămînt. Ia nivelul creativi
tății, perfecționării, invenției și 
descoperirii ; o parte substanțială 
dintre absolvenți este chemată 
spre cercetarea pusă în serviciul

activitate socială de prim- 
societatea angajată ih re- 
tehn.ico-științifică, invăță- 

condiționează însușirea 
a științei și deci este, ală-

cu fermitate 
triadei învățămint- 

învățămîntul

Acad. Nicolae TEODORESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

Ne-anv născut intr-o 
familie, intr-un sat 
sau oraș, și am luat 
cu noi, la școală, la 
locul de muncă ce a 
urmdt școlii, ceva din 
făptura acelei vetre 
de lumină >$i statorni
cie pe care nu o ■ pu
tem substitui, cu' ni
mic altceva: locul na
tal. Puterea 
pămint am 
in ființă 
am' cunoscut, prin tot 
ce am deprins din 
fragedă virstă. Ome
nia, cinstea, dragos
tea de muncă sint co
ordonate limpezi pen
tru propria afirmare 
— stilpi de poartă 
demnă, către viață — 
pe care le-am simțit 
și le-am învățat de la 
părinți, de la dascăli, 
de la tovarășii dț 
muncă. Puterea aces
tui pămint, am moș
tenit-o. Am simți
t-o. încredințîndu-ni- 
se prin valorile mo
rale și profesionale cu 
care țara. societatea 
consfințesc prin 
care dintre noi 
rost, o vocație: iubi
rea de vatră, devota
mentul pentru . socia
lism. dăruirea pentru 
continua 
patriei.

Ctitori 
valori 
care ne-au crescut Și 
cărora la vremea ma
turității le 
eforturile, 
noi inșine copii cu iu
bire de patrie și de 
locul natal, ne-au 
fost alături, prin pilda 
și povețele lor, 
atunci <' 
nile 
ne-am 
sitățile 
țion'ale 
să ne ( 
familia, 
profesiunii pe 
meleaguri decit 
pe care ne-am 
cut. Oare expresia „a 
prinde rădăcini" nu 
am auzit-o de la pă
rinții noștri mai iu
tii și intii? A prinde 
rădăcini... Chemările 
timpului pe care îl 
trăim ne-au adus societății noastre, 
aminte în atîtea rin-, spațiul natal se intru- 

, duri acest memento nesc tot mai bune 
V. ■ ■ 1 ■.

acestui 
primit-o 

prin tot ce

fie- 
un

al unei nobile morale, 
al statorniciei. El a că
pătai și capătă pentru . 
mulți- dintre noi sem
nificația unei intime 
intilniri cu istoria. Li
teratura, artele in ge
neral ne ajută să re
memorăm: adesea — 
din litera ce luminea
ză. mai intens sau 
mai circumstanțial, 
destine contemporane 
— această; întemeiere 
in dragoste și devoți
une a rosturilor vie
ții, ale profesiunii, 
ale familiei. Echili- 

.brind. neodihna vastei 
opere constructive — 
cu vigurodsele ' cetăți

afirmare a 
a oameni- 
mai multe 
profesiuni, 

inrădăci- 
coh-

ÎNSEMNĂRI

„migratoare" ale șan
tierelor, cu orașele și 
platformele industri
ale in expansiune, cu 
echilibranta dezvol
tare, impetuoasă, a 
tuturor ținuturilor ță
rii, nevoia 
om de a se lega mai 
îndeaproape 
colț, de ,țară . exprimă 
valori spiritgale. civi-

fiecărui

de un

înălțare a ce pe care socialismul 
— pentru împlinirea 
și fericirea omului, 
pentru' om și societa
te deopotrivă — este 
chemat să le valorifice 
tot mai deplin.

Cu gîndul și simți
rea luminate de în
țelesul profund al 
sublinierii făcute ade
sea de către intiiul 
fiu al patriei, de către 
secretarul general al 
partidului, -că socialis
mul îl construim îm
preună cu oamenii, 
pentru oameni, noi și 

, nbi promoții de con
structori, de făurari 
ai șarjelor și ai recol
telor. de cercetători și 
dascăli iși află împli
nirea propriului des
tin în atașamentul 
față de locul în care 
au fost chemați să-și 
desfășoare activita
tea. Printr-o lucidă o- 
rtnduire, prin grija 

în

de viată si 
morale, cei

răsplătim 
crescind

chiar 
cind profesiu- 
pentru care 
pregătit, nece- 
economiei na- 
ne-au chemat 
așezăm viața, 

, împlinirile 
alte 
cele 
năs-

condiții de 
tineretului, 
lor, in lot 
domenii și

O nobilă
nare, o primă 
fruntare a atașamen
tului față de un colt 
sau altul de tară a 
însemnat întemeierea, 
acolo, a familiei. Cind 
omul și femeia și-au 
ridicat casa acolo — 
in spațiul natal sau în 
spațiul .in care au fost 
chemați să trăiască și 
să lucreze 
rădăcini au 
semnificația unui a- 
tașament de a--- iă.
Copiii au 
rostul superior, că- 
rora părinții s-au de
dicat, chiar dacă 
aceștia aveau să ur
meze chemările vîrstei 
și legătura cu locul 
natal va trăi in ei ca 
o eternă 
amintirii, 
căreia oricind 
dinspre dragostea ca
sei părintești 
mine deschisă.

Despre acest 
ment, despre 
înrădăcinare 
dovezi atit în 
de literatură, i . 
ales in viață, în discu
țiile cu oameni ai a- 
cestui timp eroic. Des
pre ele scriu copiii 
părinților, despre ele 
vorbesc impresionante 
scrisori de la prieteni, 
fapte și confesiuni din 
care se degajă vibran
tul relief sufletesc al 
oamenilor acestui 
timp, trăirea conștien
tă a propriului destin, 
puterea de contopire 
a biografiei proprii în 
marea trăire a 
tră. ca 
nală.

Riul 
lingă 
casă și 
ne conducem copiii pe 
intiiul lor drum către 
viitor — învățătura — 
sînt pentru noi nu 
doar repere adiacente 
biografic. în ele regă
sim puterea de sevă și 
îndreptățirea conti
nuă a faptelor închi
nate țării.

■ aceste 
dobindit

durată. 
însemnat 

superior,

chemare a
Amintire 

poarta
le ră-

! atașa- 
această 

aflăm 
cărțile 

cit mai

noas-
ființă națio-

și ramul de 
noi, pragul de 
ulița pe care

Mîhal
NEGULESCU y

fortej.de
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DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE
După faima de care se bucură — 

fiindcă n-a fost an, din ultimii 6—7, 
în care stăucenii să nu se situeze 
pe unul din locurile fruntașe in 
întrecerea dintre comunele țării — 
s-ar putea crede că o vorba de o 
localitate rurală de mari dimensiuni, 
cu mari posibilități și disponibilități 
economice, desigur agrare și poate 
chiar industriale. în realitate insă, 
nu este așa. Aici, la numai șapte 
kilometri spre Est de reședința ju
dețului, intilnești un... sat-sat. Un 
sat de agricultori — gospodari ade- 
vărați. Nu lipsesc, ce-i drept, nici 
unele atribute ale urbanizării. Mai 
ales în centrul civic ce se conturează 
acum : dispensar modem, complex 
comercial, local nou pentru școala 
generală, 50 de apartamente, bază 
sportivă. Dar ascendența spre urba
nizare este la Stăuceni rezultatul 
direct și exclusiv al drumului pe 
care-1 deschide dezvoltarea puternică 
a agriculturii. Un rezultat al mate
rializării sarcinilor ce dăcurg din 
conceptul de nouă revoluție agrară 
—_ menționează și demonstrează 
Mihai Chihaia, primarul comunei.

Iar demonstrația incepe cu o de
viză Înscrisă nu doar la gazetele de 
stradă și de perete, ci mai ales în 
conștiința celor peste 4 000 de lo
cuitori ai comunei (constituiți in 
1 039 familii). Adică :

„LA NOI, FAPTELE VORBESC". 
Și faptele sint intr-adevăr convingă
toare. Bunăoară, cele înregistrate in 
acest an in cooperativa agricolă de 
producție. Unitatea ocupă locuri 
fruptașe pe județ la marea majorita
te a producțiilor medii, dovedind că 
și intr-un an cu condiții climatice 
nefavorabile sarcinile de plan pot fi 
îndeplinite și depășite. Ca atare, a 
livrat suplimentar fondului de stat 
55 000 kg grîu, 67 000 kg cartofi, 86 000 
kg sfeclă de zahăr. 17 000 kg carne, 
95 700 litri lapte, un însemnat volum 
de legume și fructe. Iar la 
produse, îndeosebi animaliere, 
rile vor continua să crească.

Dar „faptele vorbesc" șl In 
gospodăriilor populației, 
toți indicatorii planului 
revin primăriei comunale pentru 
acest sector sint depășiți de pe acum. 
Da livrările d-e carne, de exemplu, 
cu 15 la sută, la lapte, lină, ouă, fa
sole, cartofi, legume etc., cu 3 pînă 
la 8 procente. Fiecare gospodărie 
cetățenească din Stăuceni a livrat 
în medie in aoest an fondului de 
stat cite 121 kg carne. E mult ? E 
puțin ? Primarul opinează că e incă 
foarte puțin. Și ne prezintă rezulta
tele măsurilor adoptate in comună 
în spiritul Indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu privind 
dezvoltarea zootehniei, reafirmate la 
Congresul al III-lea al consiliilor 
populare.. Posibilitățile obiective spo
rite sint reflectate de faptul că față 
de efectivele de animale planificate 
pentru începutul anului 1986, gos
podăriile populației dețin acum mai 
mult cu 25 bovine, 406 oi și 305 
porcii. (Iar in aoeste efective nu sint 
cuprinse bovinele și ovinele ce 
urmează a fi livrate pină la sfirșituj 
anului, ori porcinele ce se vor sa-

crifica pentru consumul propriu de 
carne).

TITULARI DE PLAN. Tocmai 
ne pregăteam să plecăm din 
locuința săteanului Toader Cantola- 
ru, la care il însoțisem (ca in multe 
alte case, de altfel) pe deputatul 
Neculai Pascaru, cind acesta din 
urmă spune gazdei : „Bine că n-am 
uitat să vă consult într-o problemă. 
Cîțiva săteni din circumscripția elec
torală nr. 6 i-au propus deputatului 
lor ca in fiecare joi și șîmbătă să 
se organizeze achiziționarea produ
selor agricole direct la producători. 
Ce ziceți de procedeu ?“. ..Ideea e 
bună, chiar, foarte bună, răspunde

electorale. De altfel, această activi
tate este temeinic pregătită în pre
alabil — așa cum se procedează și 
acum pentru întocmirea planului pe 
anul 1986 — fiecare deputat prezen- 
tind biroului executiv al consilnlui 
popular resursele și disponibilitățile 
existente in gospodăriile personale 
din circumscripția sa electorală.

Deputatul devine, astfel, „titular 
de plan", urmărind onorarea la ter
men a fiecărui contract și interve
nind atunci cînd este cazul. Un 
exemplu : în luna iulie, deputatul 
Neculai Apetroaie a constatat că mai 
multi cetățeni din circumscripția sa 
electorală și-au creat condiții pen-

DEPUTAȚI
CETĂȚENI

într-o permanentă
colaborare

ÎNSEMNĂRI DIN COMUNA STĂUCENI, 
JUDEȚUL BOTOȘANI

unele 
llvră-

cazul 
Aproape 

anual ce

gospodarul. Căci una e să duci sacul 
pină la magazinul sătesc și cu totul 
altceva să vină achizitorul la tine 
acasă la domiciliu. Va trebui însă 
ca primăria să mobilizeze cel puțin 
două-trei căruțe pe fiecare circum
scripție electorală, iar la unele din
tre ele să instaleze cuști pentru pă
sări sau Iepuri de casă". ..Păi. 
dacă-l așa, intervine deputatul, 
atunci spune dumneata tuturor con
sătenilor din circumscripție că joi 
vom declanșa acțiunea". Pe drum, 
deputatul ne spune : „N-am vrut să 
vă port din casă in casă, fiindcă 
normal ar fi fost să consult marea 
majoritate a cetățenilor. Așa am 
stabilit să lucrăm încă de acum cîțiva 
ani. De atunci, orice hotărîre sau 
decizie ce vizează o sferă mai largă 
de preocupări este întemeiată pe 
consultarea cit mai multor cetățeni. 
Așa cum, Ia numai o zi după adop
tare, deciziile sint aduse Ia cunoș
tința cetățenilor prin același mijloc 
— deputății".

Dar iată și alte aspecte ce eviden
țiază stilul și metodele de muncă 
utilizate de Consiliul popular al co
munei Stăuceni. Simultan cu adop
tarea planului anual de dezvoltare 
economieo-soaială in profil terito
rial, indicatorii sint defalcați, nu doar 
pe sectoare, ci și pe circumscripții

tru a-și suplimenta numărul de con
tracte la porci și a-i livra incă in 
acest an. Nu aveau insă de unde-și 
procura purceii. Deputatul n-a mai 
solicitat sprijinul primăriei, ci s-a 
adresat direct președintelui coopera
tivei de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor, împreună cu care 
a rezolvat problema.

Exemplele ar putea continua...
Ce efecte au asemenea fapte și 

metode de muncă asupra cetățeni
lor ? „Pentru noi, cei din circum
scripția electorală nr. 3 — ne spune 
cetățeanul Ion Șuiu — deputatul Ne
culai Țipișc.anu e ca și cum ar fi al 
doilea primar al comunei". Aprecie
rea nu e deloc exagerată dacă avem 
in vedere ceea ce rezultă și din rin- 
durile următoare...

„MESERIA DE TARAN" — PRAC
TICATA INDIFERENT DE PROFE
SIA DE BAZA. Vecină cu Botoșa- 
niul, comuna Stăuceni are un mare 
număr de navetiști : peste 700 din 
locuitorii ei lucrează în oraș. Cu 
toate acestea, cooperativa agricolă 
din localitate nu duce lipsă de forță 
de muncă. Deși, dacă ar lucra numai 
cooperatorii, campaniile agricole s-ar 
prelungi mult peste, timpul optim. 
Cum a fost soluționată problema ? 
Tot cu ajutorul deputaților. Depută
ții răspund și raportează — in sesiu
nile consiliului popular, dar și iu

intilnirile cu alegătorii — de partici
parea la muncă, pe ogoarele coope
rativei agricole, a fiecărui locuitor 
,al comunei. Dumitru Volintiru, de 
pildă, muncitor la I.U.P.S., deși se 
angajase că va efectua cel puțin nu
mărul de norme stabilit in anul 
trecut, a lucrat pe ogoarele coopera
tivei doar citeva zile. A discutat cu 
el deputatul și, cum n-a fost sufi
cient, s-a desfășurat și o discuție 
publică, in fața cetățenilor din ca
drul circumscripției electorale. Re
zultatul ? în anul acesta, el a reali
zat un număr de norme la coopera
tivă, mai mare decit dublul minimu
lui stabilit. La fel s-au petrecut lu
crurile și cp Gheorghe Lăzărescu, și 
cu alții.

Inițiativa deputaților nu s-a oprit 
însă aici. Ei au declanșat o susținu
tă acțiune pentru convingerea nave
tiștilor să revină la munca pe ogoa
re. Efectele unui astfel de demers 
nu apar cu una cu două. Iar cei 
aproape 20 de săteni ce au renunțat 
pină acum să mai facă naveta, de
venind membri cooperatori (Cristina 
Avieriței, Constantin.. Gherghel ș.a.) 
reprezintă un argument grăitor că 
acțiunea trebuie continuată. Dar 
obiectivul cel mai important pe care 
și l-au asumat deputății îl reprezin
tă practicarea „meseriei dc țăran" de 
către toți locuitorii comunei, indife
rent de profesia dc bază. Primarul, 
ceilalți membri ai biroului executiv, 
toți cei 17 deputați se constituie. în 
acest sens. in exemple demne de 
urmat. Ei practică această meserie 
ațit in gospodăriile proprii (și nu 
intimplător intre cei mai buni cres
cători de animale din șat figurează 
și deputății. Petru Șuhanea, Dorin 
Andronache, Ilie Bădilă etc.), cit și 
în timpul liber, pe lingă unitățile în 
care lucrează. Tocmai in acest fel a 
fost posibil să ia ființă anul acesta, 
pe lingă primăria comunală, o 
microfermă zootehnică mixtă, ce a 
livrat statului peste 40 porci, 19 
taurine și aproape 500 rațe. Cine se 
ocupă de furajarea și îngrijirea aces
tor animale 7 în fiecare zi, cite un 
membru al biroului executiv.

Puterea exemplului personal, dis
cuțiile de la om la om dintre depu
tați și cetățeni, dar și cele in fața 
sătenilor din. circumscripțiile electo
rale au făcut ca numărul crescă
torilor de animale să ajungă acum 

: la 97 la sută din totalul gospodăriilor 
existente.

— Descentralizarea unor atribuții 
ale primăriei la nivelul deputaților 
comunali, consultarea cetățenilor îna
intea adoptării unor hotăriri sau de
cizii cu caracter mai larg și mobili
zarea lor la înfăptuirea celor sta
bilite — ne spunea în final primarul 
comunei -- s-au constituit în mij
loace de lucru deosebit-de eficiente 
pentru realizarea sarcinilor ce ne 
revin. Vom folosi și dezvolta această 
experiență, astfel incit toate sarcinile 
ce ne revin din hotărîrile Congresu
lui al III-lea al consiliilor populare 
să prindă cit mai curind conturul 
faptelor și în comuna noastră.

Silvestri AUENEI 
corespondentul „Scinteil"

I PIN JUPETELE
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Fapte, inițiative, preocupări

Nou, frumos și trainic la Mediaș

RIGORILE CIRCULAȚIEI 
ÎN ACESTE ZILE

Citim în cel mai 
studiu monografic al ora
șului Mediaș: „Cetatea cu 
peceți de peste șapte se
cole s-a aliniat in prime
le rinduri aie prezentului 
socialist. Mediașul nu mai 
8 tîrgul manufacturierilor 
de odinioară, ci un oraș 
al Drimului cristal româ
nesc, o citadelă a auto
specialelor frigorifice și 
releelor electronice, al 
mobilei de cea mai bună 
calitate, al oielăriei și în
călțămintei fine si al altoi 
produse solicitate mereu 
și la export. Forța sa eco
nomică e sugerată chiar 
și de o singură cifră: in 
1985. valoarea producției 
industriale medieșene este 
de 10 ori mai mare decit 
in 1965. Instalată ferm pe 
metereze — la „Autome- 
canica", „Tirnava", între
prinderea de 
„Vitrometan", 
Roșu", Centrala 
metan. Institutul 
cetări produse
organice, și altele 
dustria a determinat o pu
ternică dezvoltare sffcial- 

civillzația a pă- 
largi spatii în

geamuri. 
„ Emailul 

gazului 
de cer- 
auxiliare 

in-

în județele din vestul 
țării, precum și in cele 
subcarpatică a Transilvaniei șl Mol
dovei, ninge in continuare, ceea ce 
a dus la formarea unui strat gros 
de zăpadă pe majoritatea șoselelor, 
în județele Dolj, Olt, Argeș, Teleor
man, Ialomița, precum și în muni
cipiul București, vintul suflă pu
ternic, viscolind zăpada. Ca urmare, 
pe multe artere circulația rutieră a 
fost îngreunată. în aceste condiții, 
organele de miliție recomandă pose
sorilor de autoturisme proprietate 
personală să renunțe la folosirea 
acestora, in special in afara locali
tăților, in zonele afectate de ninsori. 
Pentru conducătorii auto profesio
niști care folosesc autovehiculele se 
recomandă să circule cu multă aten
ție pentru a evita derapajele, favo
rizate de actualele condiții meteo- 
rutiere. Pentru sporirea gradului de 
siguranță a traficului, este necesar 
șă fie verificate parbrizele, lunetele 
și geamurile laterale, să fie folosite 
instalațiile de dezaburizare. să se 
reducă viteza la apropierea inter
secțiilor șl a stațiilor de transport 
îp comun, să se evite manevrarea 
bruscă a volanului sau a sistemului 
de frinare. Se cere, de asemenea, 
folosirea, cu precădere, a frinei de 
motor, păstrarea unei distante mai 
mari fată de vehiculele aflate in 
mers, utilizarea corectă a luminilor 
Ia căderea nopții, staționarea de 
așa manieră incit să nu fie împie
dicată circulația sau activitatea de 
deszăpezire.

După cum comunică Direcția dru
muri din Ministerul Transporturilor

și sudul 
din zona

și Telecomunicațiilor, datorită visco
lului din noaptea de 18 spre 19 no
iembrie, au fost Închise următoarele 
drumuri naționale: autostrada Bucu
rești—Pitești, DN 6 
xandria ;
iova—Cotofeni, 
Ghimpați ; DN 
«aru, DN 51 
cea ; DN 51 
DN 52 — zona 
zona Corbii 
Cerbu—Roșiori 
gurele; DN 71 ____
Vodă; DN 65 — Craiova — Balș — 
Slatina — Pitești ; DN 
Craiova—Bratovoiești ; DN 
Craiova—Radovani ; DN 64 
neasa—Drăgășani ; DN 54 — Cara
cal — Corabia — Islaz ; DN 68 B — 
Drăgășani — Făgețelu ; DN 65 C — 
Craiova — Băleești ; DN 
Oravița — Anina ; DN 58 
șova — Anina.

Din cauza unor blocaje 
vehicule pe drumurile 
București — Giurgiu. București — 
Oltenița și Oltenița — Daia, circu
lația este îngreunată.

Importante forțe umane și mate
riale sint concentrate in vederea 
redării circulației a tuturor căilor 
rutiere afectate. Se recomandă 
conducătorilor auto să evite depla
sările pe drumurile naționale din 
Oltenia, sudul Munteniei și vestul 
Banatului, zone in care există peri
colul de înzăpezire.

Pe calea ferată, traficul de călă
tori se derulează cu unele intîrzieri.

Toate aerodromurile din țară sint 
disponibile. (Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 20 noiembrie, 
ora 20 — 23 noiembrie, ora 20. In tară : 
Vremea va fi in general închisă cu ce
rul mai mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, lapovită 
și ninsoare în sudul șl vestul tării iar 
în celelalte regiuni la început vor pre
domina ninsorile, aooî precipitațiile 
vor fl și sub formă de oloaie si lapo- 
vită. Local, condiții de formare a pole
iului. Vintul va sufla moderat cu in

pitorescul clădirilor 
de epocă, reparate și zu
grăvite de curind in cu
lori pastelate, are acum și 
un ai doilea... centru. Este 
noul centru civic, in care 
se înalță sediul politico- 
admfriistrativ. casa de 
cultură a sindicatelor, un 
complex turistic, cinema
tograf și noi blocuri, in
tr-o arhitectură modernă. 
Nu departe de centru, 
constructorii pregătesc 
momentul dării în folo
sință a noului spital cu 
430 de paturi și a unui 
magazin universal cu o 
suprafață utilă de 6 000 
metri pătrat!, cit a tuturor 
prăvăliilor de acum două- 
trei decenii. O arteră as
faltată. cu 4 benzi de cir
culație, traversează Tir- 
nava Mare pe noul pod 
dat recent în folosință, ne 
duce spre „Gura Cîmpu- 
lui", cartier cîndva al ca
selor mărunte și insalu
bre. Acum, printre perde
lele de plopi și tei, se pro
filează blocuri' zvelte, noul 
pasaj pietonal de aproa
pe un kilometru, suspen
dat peste Tirnava. talazu
rile înalte cit casa care 
string bine vadul riului, 
ferind definitiv orașul de

Inundații. Și aici, ca și în 
noile cartiere „Gloria", 
„Vitromentan" si „După 
zid", in Parcul Tineretu
lui sau în seuarurile ora
șului. de jur-imprejurul 
noilor obiective social- 
culturale — policlinică, 
grupurile școlare „Auto- 
mecanica" și „Vitrome- 
tan", moderna gară fero
viară și altele — întîlnim 
mii si mii de arbuști de 
trandafiri. Mediașul este 
poate orașul cu cei mal 
multi trandafiri pe... lo
cuitor.

— De la începutul anu
lui și pină acum — ne 
spune tovarășul Viorel 
Pescar, primarul Media
șului — medieșenii au e- 
fectuat lucrări prin mun
că patriotică in valoare de 
95 milioane lei, cu aproa
pe 20 de milioane mal 
mult decit ne planifica
sem. în mod concret, au 
fost amenajate zone verzi 
pe mii de metri pătrați, 
au fost reparate și zugră
vite numeroase imobile 
vechi, s-au amenajat 15 
fîntîni, au fost 
și valorificate 
de fier vechi, 
hirtie, aproape
ne ambalaje din sticlă. în 
frunte cu deputății Nicu-

Ticușan. Mihail 
Krauss. Ioan Medeșan și 
alții, cetățenii au partici
pat in acest an. mal mult 
ca orieînd. la toate acțiu
nile de sporire a zestrei 
de frumusețe a orașului.

In adunările cetățenești 
și la „tribunele democra
ției" organizate in acest 
an în toate circumscripții
le electorale, oamenii au 
făcut numeroase propu
neri si sugestii. între care 
cele nrivind modernizarea 
zonelor de agrement E- 
iesteu și Tineretului, a- 
menaiarea in noul ansam
blu „Vitrometan" a unui 
parc cultural-sportiv. care 
au și prins viață, tot cu 
ajutorul oamenilor. Alte 
propuneri și sugestii pre
țioase s-au făcut în 
siuniie consiliului 
iar. in cadrul
permanente, al comitete
lor de cetățeni și asocia
țiilor de locatari. Practic, 
ntț există cetățean care să 
nu participe direct, in
tr-un fel sau altul, la în
frumusețarea și gospodă
rirea orașului lor.

se? 
popu* 

comisiilor

preget făcu- 
cu hărnicie

edilitară, 
truns pe 
cetate...".

Centrul

Nicolae Li-
brigăzii

LA DRIDU, ÎN IALOMIȚA
Mediașului, cu

privirii sute și 
aspersoare care 

setea a 33 000

recuperate 
1280 tone
371 tone

30 milioa-
Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

Mihai 
corespondentul „Scînteii"

VIȘOIU

la intrarea însau a unui sejur

de auto- 
nationale

57 B -
— Cara-

Robinetele risipei

Vitănești—Ale- 
Mihăilești—Caracal—Cra- 

DN 5 B — Giurgiu- 
7 — Fusea—Mătă- 

— Izvoarele—Zirnni- 
A — Suhaia—Piatra; 

Furculești ; DN 61 — 
Mari ; DN 65 A — 
de Vede—Turnu Mă- 

— Brătești—Cuza

tensificări temporare, predominind din 
sectorul sud-estlc. cu viteze de oină la 
70 km pe oră. viscolind pe alocuri ză
pada. Temperatura in creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse intre minus 
7 și plus 3 grade, mal coborlte ne a- 
locuri in nordul si centrul tării, iar 
maximele între minus 2 șl plus opt 
grade. Local se va produce ceată. în 
București : Vremea va fi închisă. Vor 
cădea precipitații sub formă de oloaie, 
lapovită șl ninsoare. Vintul va sufla 
moderat cu intensificări temporare, 
viscolind trecător zăpada. Temperatu
ra minimă va fi cuprinsă intre minus 
4 si minus un grad. Iar maxima intre 
minus 1 șl plus 4 grade. Condiții de 
producere a poleiului.

La Dridu, in Ialomița, 
în această toamnă, a- 
proape 100 de construc
tori — montori, buldoze- 
riști, mecanici, electri
cieni, șoferi, dulgheri și 
betonlști — au reușit să 
adauge pe harta județu
lui Ialomița noi forme de 
relief : un baraj, un lac 
de acumulare și prima 
microhidrocentrală din 
Cimpia Română.

Din această toamnă, de 
cind â avut loc închide
rea riului Ialomița la 
Dridu, constructorii zo
resc la amenajarea unui 
luciu de apă insumind 
1 000 hectare. Va fi cel 
mai mare lac din această 
parte a țârii, cu un volum 
de apă de 45 milioane 
metri cubi. Lacul a luat 
naștere in lunca inunda
bilă a riului Ialomița, 
unde an de an culturile 
de pe cele aproape I 000 
de hectare erau in bună 
parte compromise. Solul, 
datorită revărsărilor, era

sărăturat și impropriu 
agriculturii.

Acum, cind cei 14 kilo
metri de diguri, sint un 
zid de 
canalul 
apei lung de 
ce va pune 
care turbinele 
tralei. se află 
de finalizare, cu greu îți 
poți imagina că pentru 
acest uriaș oval, in care 
șe vor stringe milioane 
metri cubi de apă și care 
va contribui la irigarea 
unei suprafețe de 33 000 
hectare, au muncit doar 
100 de oameni, Pină 
acum, acești 100 de con
structori minunați au fă
cut umpluturi insumind 
2,5 milioane metri cubi 
de pămînt; s-au tesut ar
mături din 2 000 tone 
oțel, s-au turnat 130 000 
metri cubi beton, aproape 
300 000 metri pătrați dale 
din beton armat și 35 000 
metri pătrați ecrane pen- 

etanșare. Adăugați

netrecut, clnd 
de evacuare a 

780 metri, 
in mis- 

microcen- 
in stadiu

50 000 mc piatră brută, 
din care 33 000 mc la 
pragul microhldrocentra- 
lei, și veți avea imaginea 
muncii fără 
te zi de zi, 
și dăruire.

Inginerul 
xandru, șeful 
Dridu din cadrul Trustu
lui antrepriză generală 
pentru lucrări hidrotehni
ce speciale, Antrepriza 
Mostiștea, prezent pe 
șantier de la prima ex- 
cavație, ne vorbește des
pre oameni, despre acești 
constructori care s-au în
trecut pe ei inșiși, despre 
echipele de betonlști 
conduse de Vasile Nedel- 
cu și Emil Mureșan, des
pre băieții lui Adrian 
Marchidan, ai maistrului 
Bogdan Ionescu și cei de 
la statia de betoane, con
dusă de maistrul Floren
tin Stan, despre șoferi 
cum sint frații Ion și 
Constantin Bărzoi, Marin 
Băluță Nicolae Ră-
dună.

Acum se montează cele 
două rotoare cu benzi 
transportoare pentru um
plutura necesară la digu
rile canalului Mostiștea 
cu priză în lacul Dridu. 
Prin acest canal se va 
face legătura cu Dunărea.

Pe malul estic, acolo 
unde se construiește mi- 
crohidrocentrala, monto- 
rii din cadrul Antreprizei 
Energomontaj Rimnicu 
Vîlcea, brigada Siriu, au 
asamblat batardourile. iar 
turbinele realizate la Re
șița sint pregătite pentru 
montaj. Urcăm cele 51 de 
trepte de la ieșirea din 
microhidrocentrală pînă 
la baraj și intrezărim, de 
pe acum, primăvara lui 
1986. O primăvară care ne 
etalează 
mii de 
potolesc 
hecțare.

DELTA DUNĂRII
la confluența cu viitorul

(Urmare clin pag. I)
uzine, fabrici, blocuri 
de locuințe — s-a înăl
țat in ultimii douăzeci 
de ani, pe temeliile 
trainice stabilite 
Congresul al 
al partidului și 
Tulcea, ca și 
toate așezările 
cuprinsul patriei noas
tre.
Secretarul 

neral al 
nostru.
Nicolae Ceausescu, 
efectuat

de 
IX-lea 
pentru 
pentru 
de ne

ge- 
partidului 
tovarășul 

a 
numeroase 

vizite de lucru in ju
dețul Tulcea. A cunos
cut îndeaproape con
dițiile. preocupările, 
posibilitățile existen
te aici. Iar programul 
de dezvoltare com
plexă. inițiat totmai 
pe baza acestei cu
noașteri obiective, in 
detaliu. ancorează 
Delta Dunării pe solul

fertil al marilor pre
faceri înnoitoare.

— Programul Deltei 
— ne mai spune tova
rășul Marin Nițu — 
are următoarea ordine 
de priorități : 1) ocro
tire, 2) conservare, 3) 
exploatare. Pentru în
deplinirea sa. au fost 
alocate fonduri de mi
liarde de lei și chiar 
înființarea centralei 
noastre, in 1973, se da
torează. in fapt, intră
rii Deltei Dunării in 
această nouă etapă. 
Tot ce se înfăptuiește 
in Deltă este menit, 
pe de-o parte, să spo
rească frumusețile 
existente, fără a pre
judicia. in vreun fel. 
ceea ce există, iar pe 
de altă parte, să pună 
in valoare aceste fru
museți și bogății. Del
ta viitorului, a unui 
viitor foarte limpede 
conturat si care a și

început. întrece 
mult, prin aportul 
fantezie și efort 
omului, tot ce natura 
a creat de-a lungul 
mileniilor.

Bogățiile naturale — 
stuf, lemn, peste — 
puse in valoare cu 
pricepere și pasiune 
de gospodar vor răs
plăti eforturile ex
traordinare ce se fac. 
O răsplată vor fi 
holdele încărcate 
rod si livezile 
ce vor impinzi 
turile altădată 
și care acum, 
rest program ambițios, 
sint dăruite agricul
turii. Turismul va be
neficia, deopotrivă, de 
pe urma acestor mari 
prefaceri. La acestea 
se adaugă, mai presus 
de toate, mindria de 
a putea lăsa urmașilor 
prinos de bogăție și de 
frumusețe.

cu 
de 
al

și 
de 

și viile 
pămin- 
sterpe 

prin fi

LA POIANA BRAȘOV
Situată la poalele muntelui Pos

tăvarul. la peste o mie metri al
titudine, intr-un decor natural de 
o rară frumusețe și beneficiind de 
un climat subalpin reconfortant, 
renumita stațiune Poiana Brașov 
reprezintă un loc ideal de petre
cere a concediului _ __ j
de citeva zile, in orice anotimp al 
anului, fiecare cu pitorescul și far
mecul său aparte. Pentru toți cei 
care preferă această stațiune — și 
numărul lor, atit din țară cit și de 
peste hotare, este de la un an la 
altul mai mare — O.N.T. Carpați 
Brașov anunță că le sint asigurate 
condiții de cazare, masă și agre
ment dintre cele mai bune. Dispu- 
nind de dotări complexe și moder
ne, intre care pirtii de schi Cu di
ferite grade de dificultate, patinoar 
artificial, pirtii pentru săniuș, in
stalații de transport pe cablu, sta
țiunea Poiana Brașov oferă iubito
rilor sporturilor din sezonul rece 
o multitudine de posibilități pentru 
a-și petrece timpul intr-un mod 
cit mai plăcut și sănătos.

O.N.T. Carpați Brașov aduce la 
cunoștința tuturor celor interesați 
că pot petrece un sejur in stațiu
nea Poiana Brașov pe orice durată, 
la dorința fiecăruia, 
tel de categoria I A 
pe zi de persoană, 
restaurant — 62 lei 
soană. Rezervări de 
atit Ia dispeceratul stațiunii Poiana 
Brașov telefon 921/19250, la toate 
oficiile județene de turism din 
țară, precum și prin întreprinderea 
de turism, hoteluri și restaurante 
— I T.H.R. București.

Lumină verde

Cazarea la ho- 
este de 47 lei 

iar masa la 
pe zi de per- 
locuri se fac

spu- 
bună 

o 
lo- 
re- 
ca

Despre gări se 
ne adesea, și ne 
dreptate, că sint 
carte de vizită a 
calității. Și ele 
tlectă. nu numai
asoect. ci și ca func
ționalitate. profilul si 
cerințele localităților 
ce care le deservesc.

Așa stau lucrurile in 
general. Nu insă si la 
Drobeta-Turnu Seve
rin — municiniu cu o 
populație de peste 
100 000 de locuitori, cu 

•o industrie Duternică. 
In plin avînt. cu mul
tiple 
lice.
care 
mii
de care 
dru nici 
răsel din 
dește.

Nu este vorba, de
sigur. de mărimea 

^au monumentalitatea

clădirii, ci. in primul 
rind. de felul cum este 
ea gospodărită. cum
arată : murdară. cu
neretii scorojiți. as-
tentind de mult mina
citorva meșteri. Esle
de neînțeles apoi ciu-
dătenia. orobabll sin-

posibilități turis- 
Si cu o gară prin 
se 
de

perindă zilnic 
călători, dar 

n-ar fi min- 
măcar un o- 

i cele mai mo

gulară în țară, că pe 
peroane nu există... 
nici măcar o singură 
bancă. Iar De pereții 
exteriori nu este afi
șat ..Mersul trenuri
lor". (E drept, acesta 
se află in sala case
lor de bilete, prilej 
pentru cine il citește 
de a sta in calea 
lor' ce așteaptă 
cumpere bilete).

Necorespunzătpr
amenajare se Înfăți
șează si peronul. Cind 
sosește un tren la li
nia a doua, jumătate 
din cei care il așteap-

ce-
să

ca

tă trec — spre a evi
ta aglomerația de la 
ușile vagoanelor — ne 
peronul al treilea. Nu
mai că acesta este ne
amenajat. (Mai exact 
spus. In această par
te peronul seamănă cu 
o întindere oresârată 
cu mormane de pietre 
sparte).

Fără îndoială că 
prin munca patrioti
că a localnicilor, prin 
contribuția cetățeni
lor. se oot găsi so
luții practice, simple, 
pentru ca astfel de as- 
pecte neplăcute să fie 
înlăturate. Totul este 
ca initiative! și spiri
tului gospodăresc să li 
se dea cale liberă, să 
găsească ..lumină ver
de" pentru intrarea in 
gară.

Son MARIN

Nu știm dacă v-ați 
întrebat vreodată cită 
energie se consumă și 
cite eforturi se depun 
pentru producerea u- 
nui metru cub de apă 
— de la captarea izvo
rului oină la transport, 
aducerea apei pe con
ducte, filtrare, pompa
re și... sosirea la robi
netul din locuință. Din 
păcate, sint nu puțini 
cetățenii care, ignorind 
aceste aspecte sau din 
negii ientă. nesocotind 
eforturile edililor, uită 
să repare instalațiile 
sanitare sau robinetele 
defecte din locuință, 
ori lasă ana să curgă, 
fără săbuintă.

Sint insă cazuri cînd 
negii ienta este mani
festată chiar de cei 
care produc și distri
buie aoa. Și care, deși 
cunosc bine condițiile 
in care se produce si 
se distribuie ana. ter
giversează zile si chiar 
luni de zile remedierea 
unor conducte sparte, 
neluînd operativ mă
surile ce se impun

pentru închiderea ro
binetelor risipei.

Din numeroasele 
scrisori sosite la redac
ție pe această temă, 
semnalăm două cazuri. 
„Am 
timp 
teva 
nice 
scrie _____
președintele Asociației 
de locatari din str. 
Mohorului nr. 4 din 
Capitală — faptul că. 
pe trotuarul din fala 
blocului nr. 145 A, a 
apărut un Izvor din 
care mii de metri cubl 
de apă ajung la canal. 
Paralel cu telefoanele 
resnective. asociația a 
făcut și o adresă către 
I.C.A.B.. înregistrată la 
nr. 3 135 din 10 octom
brie a.c. Dar... degea
ba. Izvorul este și as
tăzi. Cită ană s-o fi 
scurs la canal nu știm. 
Ceea ce știm este că 
am constatat. încă o 
dată. nepăsarea de 
care dau dovadă unii 
lucrători de la I.C.A.B 
fată de propria lor 
muncă, linsa de res-

sesizat cu citva 
in urmă, prin ci- 
interventii telefo- 
la I.C.A.B. — ne

Tudor Breazu,

pect fată de cetățenii 
care doresc să-i spri
jine".

O intimplare neplă
cută de același gen re
latează și tovarășa Va
leria Bobocea din stra
da 13 Decembrie nr. 
253, tot din Capitală, 
care, încă din luna 
aprilie a.c., a anunțat 
pc cei de la ICAB de 
spargerea unei con
ducte din fata casei 
sale. De atunci și pînă 
la 29 octombrie 1985. 
cînd a inresistrat la 
I.C.A.B. șl o sesizare 
scrisă (nr. 13945/85). 
canalul colector s-a 
înfundat, iar din apa 
irosită s-a făcut pe 
stradă un minilac, de 
aproximativ 30 de me
tri lungime.

...Cind există defec
țiuni la conducte, cetă
țenii se adresează, fi
resc. I.C.A.B. Dar cind 
însăși aceasta lasă 
deschise — pe ici. 
colo, dar lasă — robi
netele risipei, pe aces
tea cine le repară ?
Dumitru MANOLE^
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să ajungă printre fruntașii zootehniei noastre!
In cuvinta-rea rostită la recenta plenară a C.C. al P.C.R., secretarul 

general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, arătind că una 
din' problemele cele mai importante ale planului pe anul viitor o repre
zintă energia, a subliniat, din nou, necesitatea adoptării tuturor măsu
rilor necesare realizării, în cele mai bune condiții, a programului ener
getic, pentru buna funcționare a centralelor electrice și îndeosebi a celor 
pe cărbune. Totodată, cerind să se acționeze în spiritul hotărîrilor adop
tate în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. ol P.C.R. din 17 octom'- 
brie a.c., secretarul general al partidului a precizat că preocupările vizind 
creșterea producției de energie electrică trebuie să fie însoțite pretutin
deni, in toate domeniile vieții economice și sociale, de acțiuni stărui

toare, ferme pentru reducerea cit mai substanțială a consumurilor ener
getice, pentru lichidarea oricăror forme de risipă, pentru gospodărirea 
cu maximă responsabilitate a energiei electrice.

Așa cum sublinia secretarul general al partidului, in chimie, ca și 
in alte ramuri ale industriei, există încă mari posibilități de economisire 
a energiei. Iar principala direcție în care trebuie să acționeze specia
liștii, oamenii muncii din acest important sector al economiei este promo
varea tehnologiilor moderne. Ne oprim in ancheta de astăzi asupra 
citorva realizări obținute în acest domeniu și asupra unor acțiuni ce 
trebuie întreprinse în continuare pentru economisirea, severă a energiei și 
combustibilului.

Cum se acționează în unități din industria chimică

tehnologii oferite de cercetare - mai grabnic 
generalizate I

Chimia este una din ramurile in
dustriei care, prin natura proceselor 
tehnologice, consumă mari . 'cantități 
de energie electrică și termică, pre
cum și de produse energetice — gaze 
naturale, petrol etc. în acest sector 
problema modernizării tehnologiilor 
a devenit prin urmare o necesitate 
obiectivă, fiind elementul hotărîtor 
in susținerea competiției pe piaja 
mondială. în cele ce urmează, pre
zentăm cîteva valoroase realizări din 
acest domeniu obținute de specia
liștii Institutului de inginerie tehno
logică și proiectări pentru industria 
chimică, pe care le supunem aten
ției spre generalizare.

Un consum de energie 
de 10 ori mai mic

Efectele deosebit de favorabile ale 
fosforului și derivaților săi asupra 
metabolismului și dezvoltării orga
nismului animalelor sint cunoscu
te de foarte multă vreme. Asistăm 
astăzi la o veritabilă industrie a me
dicamentelor, a stimulatorilor de 
creștere a animalelor, ca să nu mai 
vorbim de îngrășăminte chimice p'e 
bază de fosfor. De asemenea, în pro
cesele industriale, o serie de produ
se pe bază de fosfor și-au dovedit 
eficiența deosebită’ în tratamentul 
anticoroziv al metalelor. Anumite 
săruri ale acidului fosforic sint. de 
pildă, extrem de solicitate de indus
tria de autoturisme, aceste substan
țe chimice fiind cei măi eficienți 
decapanți.

In general, toate produsele pe bază 
de fosfor sint foarte scumpe, fabri
carea lor fiind energointensivă, mo
tiv pentru care puține țări în lump 
se încumetă să le producă. De cu- 
rind și țara noastră și-a înscris în 
nomenclatorul său de produse, chir 
mice și pe cele pe bază de acid fos
foric. Am devenit fabricanți de. așe- 
rrienea produse nu pentru că am 
avea prea multă energie și ne-am

permite s-o irosim intr-un proce.s 
de fabricație energointensiv. Motivul 
este altul : cercetarea chimică din 
țara noastră a realizat cel mai efici
ent procedeu, din punct de vedere 
energetic. <le producere a acidului 
fosforic, în caic consumul de ener
gie electrică este de zece ori mai 
mic decit în procedeele cunoscute 
pină in prezent. Este, fără îndojală, 
o realizare de prestigiu a specialiș
tilor clin ICECHIM și Institutul ele 
inginerie tehnologică și proiectări 
pentru industria chimică, apreciată 
ca atare, după cum ne spunea cerce
tătoarea .Paula Petreanu de la 
I.I.T.P.I.C., la cel de^al II-lea Con
gres al chimiei fosforului, si primită 
cu mult interes de literatura de spe
cialitate.

Prima instalație de producere a 
acidului fosforic de puritate înaltă, 
folosind procedeul românesc — ce 
face obiectlul unui brevet de inven
ție — a fost recent pusă în funcțiu
ne la Combinatul chimic din Turnu 
Măgurele. O primă consecință a fa
bricării în. țară a acestui produs : re
ducerea importului cu peste 70 mi
lioane lei.

Noi principii constructive
Și în domeniul îngrășămintelor 

chimice — sector cu mare dezvolta
re iu-țara noastră — efortul de cău
tare al cercetătorilor, proiectanților 
și specialiștilor din producție a con
dus la soluții inginerești inedite, cum 
este și cea din industria îngrășămin
telor chimice complexe, în curs de 
aplicare tot la Combinatul chimic 
din Turnu Măgurele. Este vorba de 
realizarea unui reactor de sinteze 
chimice — într-o concepție nouă; ori
ginală. brevetată ca invenție — care, 
introdus în fluxul tehnologic de pro
ducere a îngrășămintelor chimice 
complexe, elimină'una din fazele e- 
nergointensive. Ca urmare, se înre
gistrează o reducere cu 25 la sută a 
consumului de energie. Acest lucru 
echivalează la nivelul Combinatului

chimic din Turnu Măgurele cu o di
minuare a consumului de gaz metan 
cu peste 12 milioane mc pe an. Și 
nu numai atît. Adoptarea acestei noi 
soluții tehnice conduce la o creștere 
a producției pe, instalație cu 20—30 
la sută. Totodată, datorită gabaritu
lui său mic, in comparație cu. insta
lația înlocuită, se realizează și o eco
nomie substanțială de materiale de 
construcție, în mare parte oțeluri 
inalt aliate.

Fapt foarte important este că atît 
noul tip de reactor, cit și tehnologia 
utilizată pot fi aplicate in egală mă
sură atît la fabricile de Îngrășămin
te pe bază de nitrofosfați, cit și a 
celor pe bază de acid fosforic. Efi
ciența economică totală a acestei im
portante realizări tehnice este apre
ciată la circa 100 milioane lei pe an.

Sub limitele teoretice 
cunoscute astâzi

în momentul de față se acceptă 
ca adevărată ideea conform căreia, 
pe fondul general al reducerii trep
tate a resurselor de materii prime și 
materiale, se suprapun fenomene li» 
mitative ce țin de domeniul tehno
logiilor. Iată, de pildă, referindu-ne 
la producerea acidului azotic diluat, 
limitele tehnologice existente impun 
consumuri specifice de energie pre
cis determinate teoretic, sub a că
ror valoare se pare , că'nu se poa
te coborî! Dar, așa cum vom ve
dea, și teoria își are propriile 
sale limite, activitatea practică, 
prin aceasta ihțelegînd, în pri
mul rînd, cercetările de inginerie 
tehnologică, fiind cea care ii va 
dezvălui , fisurile. Intr-adevăr, așa 
cum ne confirma și ing.- Eugen 
Cristescu, din punctul de vedere 
al cercetării fundamentale, al ce
lei de laborator, inclusiv al fazelor 
de pilot industrial, lucrurile păreau 
definitiv stabilite ; pentru realizarea 
unei tone de aqid, azotic diluat con
sumurile, de energie, .de materii pri

me și în special de amoniac, care în 
proporție de 80 la sută înseamnă tot 
energie, erau clar și precis determi
nate. în instalațiile industriale exis
tente astăzi la noi in tară, cit si in 
lume, aceste consumuri sint foarte 
apropiate de cele teoretice. Se mai 
pot, oare, diminua aceste consumuri? 
Este întrebarea pe care și-au pus-o 
și specialiștii institutului, iar răs
punsul pe care aceștia l-au dat a 
fost afirmativ. Asupra limitelor im
puse de teorie ei au acționat prin 
.cercetări de inginerie tehnologică. 
Practic, prin reprbfectarea instalați
ilor s-a reușit in primul rînd o di
minuare substanțială a consumului 
specific de amoniac și a necesarului 
de apă de răcire (care înseamnă e- 
nergie înglobată) cu 25 la sută. Prin 
redimensionarea sistemului de recu
perare a căldurii a crescut, de ase
menea, debitul de abur excedentar, 
utilizat la antrenarea compresoare- 
lor. în felul acesta, pe platforma 
Combinatului chimic din Făgăraș, 
unde funcționează o asemenea in
stalație, se produc în plus, anual, 
peste 72 000 tone de abur.

Rămînînd tot in domeniul produ
cerii acidului azotic, de data aceasta 
însă a celui concentrat, aveam Să 
constatăm că limitele teoretice ale 
consumurilor acceptate pină în pre
zent au fost și mai serios zdruncina
te. Specialiștii, pornind de data a- 
ceasta de la o cercetare de laborator, 
au elaborat un nou procedeu tehno
logic 'de fabricare a acidului azotic 
concentrat. Rezultatele sint intr-a
devăr de excepție. Menționăm doar 
că tehnologia originală elaborată de 
cercetarea chimică românească, con
duce la diminuarea cu peste 60 la 
sută a consumului de energie elec
trică, cu peste 10 Ia sută a celui' de 
oxigen și o reducere de șase ori. a 
concentrației gazelor evacuate in at
mosferă — parametri calitativi su
periori oricărei tehnologii existente 
în lufh'e in momentul' de' fătă. "

R. V1AICU

Soluții
Sistematic, o serie de unități ale 

Ministerului Industriei Chimice — 
indeosebi cele producătoare de în
grășăminte chimic»} pe bază de azot 
de la Slobozia. Tg. Mureș. Turnu 
Măgurele etc. — înregistrează mari 
depășiri ale consumului de energie 
electrică, care ajunge uneori oină la 
20 la sută din valoarea cotelor alo
cate. Firește. în condițiile cînd în 
toate unitățile economice sint depu
se eforturi deosebite pentru limita
rea consumurilor si încadrarea stric
tă in cotele de energie repartizate, o 
asemenea situație este inacceptabilă. 
Acesta' a fost, de altfel, motivul in
vestigației noastre'la Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Slobozia.

Analizăm împreună cu tovarășul 
Ion Honaru. directorul combinatului, 
situația consumurilor, așa cum ne-a 
fost furnizată de Ministerul Energiei 
Electrice. Pe scurt, din ea reies de
pășiri lunare ale cotelor de energie, 
situate intre 6 000 și 7 000 MWh. 
Cum se explică acest fapt ?

„La prima vedere, judecind după 
statisticile ministerului, situația pare 
să fie aceasta, ne spune directorul 
combinatului. In fiecare lună figu
răm cu o depășire a cotei de energie 
electrică repartizate cuprinsă intre 
15 și 20 la sută. Trebuie făcută insă 
o precizare : pentru ca unitatea 
noastră să-si poată desfășura activi
tatea în bune condiții, avem ne
voie. lunar, de minimum 35 000 MWh, 
cantitate ce nu ni se asigură. 
Calculul necesarului este riguros 
și afirm acest lucru cu toată respon
sabilitatea. El are la bază consumu
rile specifice ale produselor ne care 
le fabricăm.

Pentru a fi mai convingător, direc
torul C.I.C. Slobozia ne prezintă si
tuația consumurilor specifice reali
zate la unele din produsele de bază 
ale combinatului. Le comparăm cu 
cele din datele de proiect ale tehno
logiilor. în linii mari constatăm că 
ele coincid. Aflăm, de asemenea, de 
unele preocupări ale- chimiștilor din 
Slobozia privind buna gospodărire a 
resurselor energetice, de unele rea
lizări tehnice — unele din ele cu 
caracter prioritar si care ar putea fi 
generalizate și în alte unităti simi
lare — care au condus la rezultate

există; importantă este aplicarea lor
notabile In domeniul recuperării și 
conservării energiei.

Din cele constatate la fata locului, 
cit și din afirmațiile inginerului Mi
hai Ursache. director adjunct me- 
cano-eriergetic al Centralei de îngră
șăminte chimice de la Craiova, 
aveam să ne convingem că. la Slobo
zia. preocuparea pentru utilizarea 
judicioasă a fiecărui kWh de energie 
electrică, a fiecărui metru cub de 
gaz metan este pusă pe același plan 
prioritar cu cel al 'realizării sarcini
lor de producție.

Esențial este că si aici, ca de alt
fel in multe unităti economice din 
tară, s-a înțeles că sursa cea mai

metan. sint cit se poate de evidente 
eficienta economică a acestei soluții 
tehnice, brevetată ca invenție, si 
avantajele -certe ale generalizării- ei 
in - instalații similare din celelalte 
combinate de îngrășăminte chimice.

Și, în domeniul recuperării resur
selor energetice secundare — inven
tariate ’la nivelul întregului combi
nat la un volum de 78 000 tone c.c. 
pe an — constatăm o preocupare in- 

•ten.șă si^cu -rezultate dintre cele mai 
bune. în primul rind. ni se spune că, 
prin soluțiile tehnice elaborate de 
specialiștii i combinatului, practic se 
recuperează întreaga cantitate de 
resurse energetice secundare exis-

Expoziția zootehnică, organizată la 
Sighetu Marmației, a pledat convin
gător pentru extinderea si îmbună
tățirea - mai departe a uneia din ra
sele indigene, de mare faimă nu nu
mai la noi. ci si dincolo de grani
țele tării : „Bruna de Maramureș". 
Aici, ' in Maramureș; locul de baști
nă al ..brunei", după mai bine, de 
100 de ani de muncă pentru selec
ție si ameliorare, cu experiența" 
practică a crescătorului de animale, 
dar si printr-o susținută si compe
tentă activitate de cercetare, s-a a- 
juns astăzi la șlefuirea unor exem
plare deosebit de valoroase, compa
rabile din toate punctele de vede
re cu cele -mai bune animale cres
cute in lume. Restrînsă multă vre
me doar la zona Maramureșului și 
părțile limitrofe ale acestui colt de 
țară, „bruna", prin calitățile și în
sușirile remarcabile de producție si 
de adaptare la mediul natural, s-a 
impus in atentia crescătorilor din 
toată zona subcarpatică, din satele 
de pe colinele Moldovei si Olteniei," 
sau din întinsul Cîmpiei Române, 
tinzind să devină prima rasă a tă
rii. în acest dinamism de creștere 
nemaiintîlnit la alte rase („bruna" o- 
cupă astăzi peste 37,5 la sută din efec
tivul de taurine al tării), un rol pri
mordial l-au avut, nucleele formate 
si . crescute in zona Maramureșului. 
Din aceste nuclee s-a desprins mica 
familie a vacii ..Sigheteana". care cu 
o producție de 11 198 litri lapte STAS 
a/ realizat recordul absolut al rasei, 
iar tăurasul obtinut de la ea (un 
adevărat colos de 1 300 kg) este so
cotit a fi cel mai valoros reprodu
cător pentru taurine de la noi. A- 
cestei familii, apartinînd Stațiunii de 
cercetări zootehnice Sighetu Marma- 
tiei. i s-a acordat anul acesta mare
le premiu al celei de-a XIII-a ex- 
pozitii-tîrg. dar specialiștii in ma
terie recunosc că au fost puși în 
vădită dificultate atunci cind au a- 
vut de ales intre familia ..Sighetea
na" si una din vacile crescătorului 
Gheorghe Dâmian din localitatea Bu- 
desti. care a'impresionat oe cei pre
zent i nu atît prin nivelul ridicat al 
producției, cit prin trăsăturile mor
fologice și conformația sa splen
didă. Totuși, nu acesta a fost e- 
xemplarul socotit a fi tipul morfo
logic ideal al rasei „brune", ci o iu- 
nincă de 2 ani prezentată în concurs 
de un gospodar din zona Siahetu- 
lui — iunincă cu o constituție de o 
robustețe impresionantă.

Acestea au fost, cum s-ar spune, 
exemplarele de vîrf alese din cele 
240 de animale din rasa „brună" pre
zentate in expoziția de la Sighetu 
Marmației. Dar pe; ansamblul jude
țului sint urmărite si supuse unui 
regim strict de selecție circa 22 000 
de vaci iuninci. vitele si tăurasi. 
unele din acestea provenite de la e- 
xemplare.cu un potential biologic ce 
depășește cu mult granița celor 
5 500—6 000 litri de lapte-pe o lacta- 
tie. ■

Ipostazele științifice ale 
unei îndeletniciri 

tradiționale
...Asa după, cum arătam la începu
tul acestor rinduri. ..bruna" s-a men
ținut si dezvoltat ca rasă mai ales 
datorită hărniciei si priceperii cres
cătorului de vite maramureșean, o- 
mul de munte in concepția căruia 
existenta lui nu poate dăinui fără 
animale de ne urma cărora a trăit 
si a prosperat. Bazele științifice ale 
procesului de selecție si ameliora
re a ..brunei" au fost puse insă mai 
'ales dună înființarea la Sighetu Mar- 
matiei a unei stațiuni de cercetări

a cărei carte de vizită este onorată 
nu atit de diferitele disertații știin
țifice. cit de rezultatele practice obți- , 
nute aici. Un colectiv de oameni ini
moși si priceputi. in frunte cu di
rectorul stațiunii, tovarășul Dumitru 
Serbau, desfășoară aici o bogată ac
tivitate de .selecție si ameliorare — 
dovadă fiind si numărul mare de 
vaci ce întrunesc condițiile pentru 
a deveni mame de tauri reproducă
tori, dar de la care se obțin și pro
ducții mari. Pentru că, dincolo do 
performanțele productive ale acestei 
rase, ceea ce interesează cu deose
bire pe crescătorul de rind este mo
dul in care poate el realiza o pro
ducție maximă de lapte sau carne in 
condițiile specifice de întreținere și 
furajare ale Maramureșului. Acestei 
cerințe majore i-a fost subordonată 
in fapt" întreaga activitate de cer
cetare. Si ceea ce este deosebit de 
important., ei au demonstrat prin 
fapte că in condiții normale de ex
ploatare. cu păsunatul vacilor pe 
întreaga perfoadă de vară, ștacheta 
producțiilor inalte ale ..brunei" poa
te fi ridicată pină la nivelul ce-' 
lor mai valoroase rase.

Experiența fruntașilor - 
punct de referință pentru 

întreaga activitate din 
zootehnie

Experiența dobindită la stațiunea 
din Sighetu Marmației a constituit 
drept punct de referință in orien
tarea întregii activități zootehnice din 
județ. în modernizarea bazei tehni- 
co-materiale s-a pornit de la ideea 
organizării unor ferme de taurine 
de dimensiuni mici, fenomenul de 

. concentrare fiind mai puțin accentuat 
decit în alte zone ale -țării. Tinînd 
seama de ponderea mare a sectoru
lui gospodăriilor populației, s-a ac
ționat cu perseverentă pentru ex
tinderea pe scară largă a reproduc
ției artificiale, crescătorii de anima
le fiind sprijiniți in același timp atît 
prin asigurarea unei asistențe zoove- 
terinare calificate, cît si prin pu
nerea la dispoziție a unor suprafe
țe restrinse cu pășuni. Si rezulta
tele nu s-au. lăsat așteptate : com
parativ cu anul 1965, efectivele de 
taurine s-au dublat, iar producția to
tală de lapte si carne a crescut de 
3 ori. Sectorul socialist al agricul
turii. s-a prezentat la acest test al 
selecției, valorilor cu un număr de 
exemplare crescute in fermele zoo- 

, tehnice ale cooperativelor agricole 
din Groși — Baia Mare. Săpînta, Si
ghetu Marmației. Sarasău. Vadu Izei,

- precum și de la I.A.S. Baia Mare.
Animale care au fost cu adevărat 
competitive aparțineau însă fermelor 
zootehnice ale I.A.S.-ului și 
C.A.'P.-ului Groși; Restul erau ani
male specifice unei ferme obișnuite 
si care probabil în alte' locuri nici 
măcar nu ar fi făcut parte din nu
cleul de elită. Semnificativ pentru 
nivelul valoric scăzut de reprezen
tare a sectorului cooperatist este si 
numărul mic de tineret taurin supus 
controlului direct al Oficiului jude
țean'de reproducție si selecție. Am 
putea chiar spune, fără a greși cu 
nimic, că de fapt singura fermă de 

■ taurine' din sectorul cooperatist al 
agriculturii organizată pe baze cu 
adevărat științifice este aceea de la 

’ C.A.P. Groși. Prin competentă pro-
- fesională. dar .si prin dragoste fată 
de animale; aici s-au șlefuit de-a 
lungul anilor citeva exemplare ce 
constituie intr-adevăr mindria rasei. 
Diferentele de randament intre a- 
ceastă fermă si multe altele din ju
deț constituie dovada cea mai e-

locventă a făptuita' că pe alocuri pri
ceperea. spiritul gospodăresc se află 
în suferință. Am văzut in Maramu
reș ferme întregi de-,..brună" în care 
starea de întreținere ‘.si de produc
ție a animalelor este departe de ceea 
ce am văzut la expozitiv.' zootehni
că din Sighetu MarmatiiX- Departe 
chiar fată de felul în care, ar tre
bui să arate o „brună" crescută in 
condiții obișnuite. Si ceea cex'r tre
bui să preocupe in mod seridV or
ganele agricole iudetene. forurile,su
perioare din cadrul Ministerului 
griculturii este faptul îngrijorător 
in unele din aceste ferme producția 
de lapte-marfă este , in continuă scă
dere.

Un program judicios curo 
trebuie dus pînă la capăt
Este stabilit un program de dez

voltare în perspectivă a zootehniei 
județului, program ce cuprinde in e- 
sentă măsuri judicioase pentru re
dresarea acestui sector. Deosebit de 
important este ca organele iudete
ne. organizațiile de partid de la sate, 
primăriile comunale să acționeze cu 
fermitate pentru aplicarea întocmai a 
tuturor măsurilor cuprinse în acest 
pțogram. Si cum pe bună dreptate 
arătau multi dintre crescătorii de a- 
nimale cu care am discutat, una din 
problemele cele mai mari ce se im
pune grabnic rezolvată este aceea a 
creșterii substanțiale a potențialului 
productiv al celor aproape 200 000 
hectare de pajiști naturale. Nu am 
putea spune că nu s-au întreprins 
aici măsuri în acest scop. Dimpotri
vă. S-au cheltuit multi, poate chiar 
prea mulți bani fără insă ca aceste 
investiții să se concretizeze intr-un 
spoi- efectiv de furaje. Si cînd spu
nem aceasta ne gîndim mai ales la 
proteina pentru hrana animalelor, a- 
tit de deficitară. în această zonă in 
care, practic, nu există nici, o altă 
sursă pentru a fi asigurată în afa
ră de pajiști. Pășunile Maramureșu
lui isi au specificul lor. determi
nat mai ales de existenta unui strat 
fertil extrem ' de superficial. Si toc
mai de aceea ar fi necesar ca îna
inte de a se întreprinde unele lu
crări de îmbunătățiri, ne aceste Ră
suni si finețe naturale să fie stu
diate particularitățile pentru a putea 
fi stabilite cele mai potrivite direc
ții concrete de acțiune. Demnă de 
luat în seamă este în acest sens și 
propunerea organelor agricole loca
le, și anume ca în locul uneia din 
numeroasele stațiuni de cercetări e- 
xistente in județ sau ne cale de a 
fi înființate, să fie organizată o sta
țiune pentru cercetarea pajiștilor, 
pentru că. in fond, pășunile si fi- 
netele naturale constituie cea mai 
importantă resursă de dezvoltare a 
agriculturii Maramureșului.

Este un fapt de necontestat și o 
mîndrie pentru cei care se ocupă 
de ameliorarea „Brunei de Mara
mureș" că astăzi, mai mult ca ori- 
cînd. această rasă este apreciată si 
repusă în drepturile ei. Pentru a a- 
iunge aici, de-a lungul celor peste 
100 de ani de existentă a rasei. în 
județul Maramureș s-a de'”>s-« •»' 
că susținută de sele»^r“” 
rare, iar astăzi sint 
ditii de creștere si înff”1- 
bază materială .oorespi?". 
ceste condiții -se cer aț

. te in cel mai înalt gr«ca 
Maramureșul Să devină i ca 
mare furnizor de animaun 
este în prezent, dar si 
producție de virf in zoȚ 
mânească.

Ios

LA COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE SLOBOZIA

directă si consistentă de reducere a 
Consumurilor energetice si de com
bustibil constă in perfectionarea teh
nologiilor de fabricație. în moderni
zarea utilajelor -si instalațiilor pro
ductive pentru creșterea randamen
telor'lor energetice. Cu atît mai ne
cesară este adoptarea unei aseme
nea strategii de economisire intr-o 
unitate de producere a îngrășămin
telor chimice pe bază de azot cu cit 
însăși materia primă utilizată, gazul 
metan, este un combustibil, și nu 
dintre cei mai ieftini si mai ușor de 
procurat.

Ni se prezintă, de pildă, o soluție 
tehnică ce constă .intr-o modifica
re constructivă la instalația de amo
niac II, de a cărei eficiență economi
că aveam sâ ne convingem concret : 
o economie anuală de combustibil 
echivalentă cu circa 4 000 tone com
bustibil conventional si recuperarea 
a aproape 200 tone amoniac pe zi, 
care înainte era trecut la pierderi 
tehnologice. Și dacă avem în vedere 
că o tonă de amoniac se produce — 
conform metodei Kellogg, cea mai 
modernă dintre actualele tehnologii 
— cu un consum de 5 kWh energie 
electrică și aproape 1 200 mc de gaz

tente. Cea mai mare parte a căldurii 
recuperate este refoiosită in proce
sele tehnologice, iar (echivalentul a 
circa 12 000 tone combustibil con
ventional oe an este livrat sub for
mă de apă caldă menajeră sau pen
tru termoficare orașului Slobozia. 
Pe această cale, circa. 8 200 de apar
tamente beneficiază permanent de 
încălzire si apă caldă.

„Firește, ne spune directorul com
binatului. nu au fost negliiate nici 
acele măsuri tehnico-organizatorice 
curente menite să conducă la dimi
nuarea consumurilor de. energie, la 
stoparea risipei de orice fel. Mobi
lizați de 'recentele hotăriri ale Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. menite să contribuie la întă
rirea ordinii, disciplinei si răspun
derii in domeniul energetic, comu
niștii din combinat, toti oamenii 
muncii au trecut la realizarea unui 
riguros program de măsuri si acțiuni 
pe baza cărora să asigurăm condi
țiile cerute de economisirea severă 
a energiei .electrice si încadrarea zil
nică. pe ore. în cotele planificate. 
Una din măsurile urmărite în
deaproape constă în valorificarea 
posibilităților interne în așa fel incit 
noi înșine' să devenim furnizori de

energie electrică pentru acoperirea 
propriilor nevoi. în acest scop, am 
dotat centrala termică cu un turbo
generator cu o putere de 3 MWh care 
furnizează energie electrică princi
palilor consumatori, de pe platformă, 
diminuind in aceșt fel cantitatea de 
energie . electrică absorbită din 
sistem.

O altă paletă de măsuri — care 
au și fost cu operativitate realizate 
— a vizat înlocuirea tuturor electro
motoarelor supradimensionate, in 
prezent existînd o corelare aproape 
perfectă\si reală între toate uti
lajele noastre si puterea necesară de 
acționare a lor. La fel. s-a trecut de 
pe excitatoare dinamice ne excita- 
toare statice, s-au introdus’ la toate 
mașinile-unelte limitatoare de ,mers 
în . gol. am redus iluminatul general 
cu 75 la sută etc.

Pe fondul măsurilor tehnice, pre
ocupările noastre'sint. în egală mă
sură, direcționale spre organizarea 
cît mai judicioasă a producției pe 
schimburi si secții. în asa fel ca să 
putem ocoli curbele maxime de con
sum djn sistemul energetic. Aș mai, 
'menționa că’un deosebit ecou a stâr
nit în rindurile. 'oamenilor muncii 
recenta noastră' acțiune desfășurată 
sub-genericul «Ziua cu cel . mai mic 
consum de energie». Ea a declanșat 
o veritabilă competiție a acțiunilor 
și inițiativelor cadrelor tehnice ale 
combinatului desemnate , fiecare. în
tr-o anumită zi. să preia funcția de 
«responsabil energetic»".,

în finalul investigației noastre, to
varășul Ioan Mihail, secretarul co
mitetului de partid al combinatului, 
ne asigura că, prin măsurile și ac
țiunile preconizate pe care le vor 
îmbogăți cu altele noi. colectivul de 
muncă al marii unităti din domeniul 
chimiei ialomitene este ferm hotărit 
să dea viată măsurilorstabilite de 
Comițetul Politic Executiv, săî-și 
onoreze toate sarcinile de plan pen
tru acest an. ■ contribuind în același 
timp la reducerea sistematică a con
sumurilor energetice, drămuind cu 
grijă si spirit gospodăresc fiecare 
kWh, fiecare metru cub de gaz 
metan.

V. RADU
Mihai VIȘOIU

wAsum-ncnuNi • iNiTiiiiiuE

CREȘTEREA MAI PUTERNICA A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

• „La fiecare 1 000 lei produeție-marfă să 
economisim 10 kWh energie electrică și 1 mc 
de gaz metan" - iată genericul sub care se 
desfășoară la întreprinderea chimică Turda o 
largă acțiune, ce mobilizează întregul colectiv 
de oameni ai muncii pentru depistarea și pu
nerea în valoare a noi modalități de reducere 
a consumurilor energetice, pentru încadrarea 
strictă în normele de consum stabilite. Dintre 
măsurile tehnico-organizatorice luate in această 
unitate economică și care au determinat, in pe
rioada scursă din acest an, economisirea a pes
te 1 500 MWh energie electrică, reținem : reali
zarea tuturor produselor in condițiile încadrării 
stricte in consumurile normate, reducerea con
stantă a consumurilor netehnologice, îmbunătă
țirea activității de reparații și întreținere a uti
lajelor ș.a.

• Una din principalele resurse de economi
sire a energiei asupra căreia și-au concentrat 
serios atenția specialiștii Combinatului chimic din 
Tirnăveni o constituie recuperarea și valorifica
rea resurselor energetice secundare. Din echi
valentul celor 53 000 tone combustibil conven
țional, inventariate la nivelul combinatului, se 
recuperează in prezent circa 17 000 tone com
bustibil conventional. Este vorba de valorifica
rea căldurii gazelor fierbinți de la cuptoarele 
rotative de oxid de zinc, de la cuptoarele tu
nel ale secției de faianță-gresie, de recuperarea 
și valorificarea oxidului de carbon de la cup
toarele de carbid. Din căldura recuperată se 
asigură încălzirea tuturor spațiilor productive și 
a celor administrative, cît și 40 la sută din abu
rul tehnologic necesar combinatului. In pre
zent, compartimentul de cercetare științifică și

inginerie tehnologică al combinatului se preo
cupă de găsirea unei soluții tehnice care sâ 
permită recuperarea căldurii din topitura de car
bid, care reprezintă 30 la sută din întreaga re
zervă ă resurselor energetice secundare exis
tente aici.

• Rezultate notabile au obținut și. oamenii 
muncii de la rafinăria „Vega", care, in perioa
da care a trecut de la începutul anului, au re
dus consumurile energetice, față de cele prevă
zute în norme, cu 400 MWh energie electrică și 
6 000 tone combustibil convențional. Aceste re
zultate . importante au fost obținute, în princi
pal, pe seama controlului riguros al procesului 
de ardere la cuptoarele' tehnologice și cazo
nele de abur, încărcării la capacitatea optimă 
a utilajelor acționate electric, efectuării la timp 
și de bună calitate a izolațiilor termice.

(Urmare din pag. I)
lui cointeresării materiale a oa
menilor muncii, a principiului so
cialist de retribuire în raport cu 
munca prestată și rezultatele obti- . 
nute. în acest cadru, se cuvine ' 
relevat faptul că normele de 
muncă se reexaminează anual sau 
ori. de. cite ori intervin modificări 
in desfășurarea procesului de pro
ducție, pentru a fi permanent 
puse . de acord cu noile condiții 
tehnice, tehnologice și de organi
zare â producției și a muncii, pre
cum și cu schimbările ce intervin 
în gradul de pregătire a forței de 
muncă.

De burtă seamă, un rol de mare 
însemnătate în creșterea sustinuță 
a productivității muncii il are 
ridicarea continuă a pregătirii 
tehnico-profesionale a personalului 
muncitor din toate domeniile de 
activitate. Tocmai de aceea, pro
iectul de lege prevede ca ministe
rele. centralele, întreprinderile, 
unitățile de cercetare și învățămint 
să ia măsuri pentru asigurarea 
pregătirii ..profesionale a persona
lului muncitor, în structură pe 
meserii și specialități și perfecțio
narea continuă a acesteia, cores
punzător exigentelor revoluției 
tehnico - științifice contemporane, 
gradului de înzestrare tehnică a 
tuturor ramurilor economiei na
ționale cu utilaje, instalații de 
înaltă tehnicitate, extinderii auto
matizării, cibernetizării și roboti
zării producției, precum și sporirii 
complexității proceselor economice. 
Este cit se poate de evident că. 
fiind, mai bine pregătit profesional, 
avind un orizont de cunoștințe 
■tehnice și științifice tot mai larg,

fiecare om al muncii — de la 
muncitor, maistru, tehnician pină 
la inginer — va . realiza in unitatea 
în care lucrează indici superiori in 
folosirea mijloacelor tehnice, va 
contribui substanțial la promovarea 
progresului tehnic, la creșterea pe 
toate . căile a productivității mun
cii, la realizarea de produse de 
înalt nivel calitativ, cu consumuri 
de muncă, de resurse materiale și 
energetice mai reduse.

Desigur, potrivit proiectului de 
lege, atribuții și răspunderi impor
tante in domeniul creșterii produc
tivității -muncii, perfecționării or
ganizării și normării producției și 
a muncii revin organelor de con
ducere colectivă și personalului 
din conducerea întreprinderilor, 
centralelor, ministerelor, celorlalte 
organe centrale și locale. Dintre 
acestea rețin atentia atribuțiile și 
răspunderile consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderi și birou
rilor executive ale acestora, refe
ritoare la elaborarea și asigurarea 
realizării programelor de creștere 
a productivității Ia nivelul sarci
nilor prevăzute în plan, la înca
drarea in numărul de personal

planificat pe categorii, la creșterea 
ponderii personalului ctfprins în 
activități productive, la respectarea 
disciplinei tehnologice și întărirea 
ordinii și disciplinei la fiecare loc 
de muncă, la perfecționarea pregă
tirii profesionale a personalului 
muncitor.

Noul proiect de lege are menirea 
să perfecționeze cadrul juridic in 
acest domeniu de mare importanță 
pentru creșterea intensivă a eco
nomiei naționale în actuala etapă 
de dezvoltare a țării. Tocmai de 
aceea, este de datoria organelor 
și organizațiilor de partid, a comi
tetelor sindicatelor din întreprin
deri ca, prin desfășurarea unei 
activități politico-educative con
crete, cit mai convingătoare, să 
explice aprofundat oamenilor mun
cii rațiunea și sensul major al 
prevederilor noului proiect de lege, 
să stimuleze puternic spiritul lor 
de răspundere pentru aplicarea 
fermă și respectarea strictă a noi
lor reglementări legale privind 
creșterea productivității muncii, 
perfecționarea organizării și nor
mării producției și a muncii.

După cum s-a stabilit la recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., proiectul de Lege cu privire la creșterea 
productivității muncii, perfecționarea organizării și normării producției 
și a muncii este supus dezbaterii publice. In acest cadru, redacția 
noastră invită pe oamenii muncii - specialiști, muncitori, cadre de 
conducere din toate sectoarele de activitate — să-și exprime în 
paginile ziarului opiniile, propunerile, observațiile și sugestiile referi
toare la acest proiect de lege, să înfățișeze experiența pozitivă acu
mulată și direcțiile de acțiune pentru creșterea mai puternică a pro
ductivității muncii, factor hotărîtor al dezvoltării intensive a economiei 
naționale, al creșterii eficienței economice în anul viitor si in noul 
cincinal 1986—1990.
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„Alternativa66 elitistă la criza capitalismului
contemporan - soluție extremistă, promovată 

de dreapta contemporană
în ultima vreme. !n spațiul ideologiei bur

gheze este reluată si adaptată cu insistentă, iar 
în unele cazuri chiar cu ostentație, tema mai 
veche a elitelor (în primul rînd a celor po
litice) si a rolului prelins benefic ne care con
stituirea lor l-ar iuca în functionarea optimă 
a societății capitaliste actuale. Apelul la ..so
luția" elitistă este lansat din cadrul si de pe 
pozițiile unei multitudini de orientări care au 
ca element comun faptul că se originează. mai 
mult sau mai puțin declarat. în eșichierul po
litico-ideologic al dreptei.

Resurecția elitismului este indubitabil legată 
de izbucnirea si permanentizarea crizei capi

talismului contemporan, de tentativele de a ieși 
din criză conservind structurile existente. în 
acest context, sint reînviate vechile ideologii ale 
burgheziei care, așa cum arăta tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, fuseseră „compromise și în- 
frinte Ia timpul lor", cu scopul „de a crea con
fuzii în rindul diferitelor pături sociale, de a 
ascunde racilele orinduirii burgheze și de a 
dezorienta pe cei ce caută un drum nou in evo
luția societății".

Elitismul contemporan nu este pur si simplu 
o reluare a elitismului clasic. Neîndoielnic, o 
serie de teme revin, dar asistăm și la o ade

vărată intervenție de ..chirurgie estetică". Sn 
cadrul căreia anar modificări si nuanțări ale 
unor poziții clasice, chiar noi încercări de în
temeiere teoretică.

Ceea ce își propune dezbaterea de fată, este 
evidențierea modalităților de rpvitalizare a eli
tismului, a contextului ideologic în care se des
fășoară acest demers si a funcției spcial-poll- 
tice pe care o îndeplinește.

Participă la dezbaterea noastră: Nicoiae AN
GHEL. cercetător la Institutul de stiinte poli
tice si de studiere a problemei naționale, dr. 
NICOLAE FRIGIOIU, dr. NICOLAE LO
TREANU.

Esența justificativă a unei doctrine Antidemocratismul — fundament teoretic

aparent contestatare al elitismului
RED : Elitismul nu este o creație 

a timpurilor noastre. Tocmai de 
aceea credem că ar fi instructiv 
pentru cititor să relevăm foarte su
mar citeva teze fundamentale ale 
doctrinei elitiste și, apoi, unele din 
particularitățile elitismului contem
poran, din modalitățile specifice 
sub care încearcă acesta să pă
trundă pe scena vieții politice 
actuale.

NICOLAE FRIGIOIU : Nu în- 
tîmplător cristalizarea ideologică a 
doctrinei elitiste a avut loc în pri
mele decenii ale secolului XX. cind 
criza generală a capitalismului și 
lupta pentru o nouă reîmpărțire a 
lumii avea să ducă la declanșarea 
primului război mondial. într-ade- 
văr, teza despre rolul dominant al 
minorităților conducătoare înzestra
te cu calitățile necesare pentru a-și 
impune superioritatea lor mulțimii 
s-a bucurat de o largă răspîndire 
prin scrierile lui Gaetano Moșea. 
Vilfredo Pareto. Roberto Michels 
care, prin ideile lor. vor pregăti 
apariția ideologiei fasciste.

în aceste concepții, „dominarea" 
majorității „dezordonate" ar fi ine
vitabilă.

„Elita" și restul societății ar fi nu 
numai calitativ deosebite dar și re
ciproc ireductibile. „Lipsa de ma
turitate a masei — afirmă Roberto 
Michels — nu este un simplu fe
nomen tranzitoriu care va dispă
rea odată cu progresul democra
ției. Dimpotrivă, prin însăși natura 
masei ca masă rezultă că ea suferă 
de o incompetentă incurabilă in so
luționarea problemelor care 1 se 
pun, deoarece masa este în sine 
amorfă și nu deține o speciali
zare",..

Urmărind eliminarea maselor de 
ocesul de conducere democra- 
...societății, unii ideologi sus- 
iirhoaș.a „lege de fier a oli- 
!i“. în acest sens, instrumen- 
îs.eși de reprezentare și parti- 

3 democratică, ar crea inevi- 
oligarhii, iar structura oli- 

,că a edificiului sufocă princi- 
democratice fundamentale.

COLAE ANGHEL : Ideologia 
stă actuală iși asociază în mod

Interpretare tendențioasă, deformată 

a cuceririlor științei
RED: Inegalitatea este tdeea- 
ivot pe care s-a înălțat dintot- 
eauna elitismul. Schimbări in a- 
eastă privință nu au intervenit : 
nodificările privesc doar modul 
rum este înfățișată această teză 
centrală, anume ca reflectind o rea
litate „naturală", pe care știința 
contemporană ar invedera-o. tntru- 
cit cuceririle științei sint adesea 
invocate, credem că se impune să 
insistăm asupra diferitelor mistifi
cări care se produc in tentativa de 
a dovedi caracterul „natural" al 
inegalității.

NICOLAE LOTREANU : înainte 
de a fi o doctrină politică, elitis
mul a fost — și se mai menține 
încă — o atitudine empirică. Ge
nerată de altă prejudecată — ine
galitatea, empiric constatată, intre 
oameni. Prioritatea o deține însă 
primul plan, datorită gradului său 
de periculozitate socială.

Diferența dintre elitism ca ati
tudine empirică și doctrină politică 
este simplă. Dacă prima doar „con
stată" inegalitatea, a doua trans
formă această inegalitate in valoa
re socială globală, lată un exem
plu : în revista americană „Public 
Interest" se poate citi: „inegalitatea 
este o constantă naturală de necon
testat, iar intreprinderea liberă, un 
sistem natural care urmează calea 
comună a umanității". In aceste 
condiții, pentru a nu produce un 
dereglaj major al mecanismului so
cial, „cită egalitate putem noi su
porta se întreabă revista sus- 
amintită.

Or, inegalitatea este Întotdeauna 
creată. Fie că este produsul rela
țiilor economice, fie. in viata obiș
nuită, ca rezultat al unor dificul
tăți de adaptare sau al incompati
bilității dintre setul de valori so
cialmente promovate și ansamblul 
capacităților individuale. Nici o so
cietate cunoscută pină acum nu a 
epuizat sfera capacităților umane. 
Bă chiar dezvoltarea relațiilor so
ciale a produs capacități noi, pe 
care doar o organizare mai com
plexă a putut să le pună in valoare. 
Performantele atinse de oameni 
sint, intr-un context social dat, 
unilaterale, in vreme ce sfera po- 
tențialitătilor naturale este întot
deauna mai variată si mai com
plexă. Ceea ce apare, din punct de 
vedere social, ca incapacitate. în 
perspectivă virtuală ar putea fi 
considerat ca o capacitate debor
dantă pe care însă contextul social 
nu o poate integra.

într-un mecanism social sănătos, 
bazat pe dezvoltarea si afirmarea 
personalității umane și nu pe trans
formarea omului intr-o simplă 
unealtă — de conducere sau execu
ție — nu întreprinderea este li
beră (adică este rezultatul inițiati
vei private neîngrădite, care trans
formă pe inițiator in sclavul iniția
tivei sale iar pe „participant!" in 
uneltele acestei sclavii generaliza
te), ci produsul social devine liber, 
fiind repartizat echitabil intre un 
inițiator colectiv și realizatorii Iui 
direcți. Iată calea cu adevărat co

mună pentru umanitate si de altfel 
sensul real al comunismului.

Dar argumentele elitiste pornesc 
dintr-o teribilă mistificare : nu va
loarea umană reală este instituită 
ca superioritate, ci valoarea falsă, a 
originii, averii, a intimplării. Iată 
de ce inegalitatea trebuie menținu
tă cu orice preț și mai ales trebuie 
motivată cu argumente „naturale".

Știința a demonstrat că toate so
cietățile s-au structurat, pină acum, 
în jurul unor precepte sau exigen
te simplificatoare in raport cu omul 
și că un anumit set de calități 
umane ajunge să fie declarat ca 
valoare, ca ideal de atins pentru 
generațiile care vin. in dauna al
tora ignorate sau chiar reprimate. 
Selecția a fost dictată de interese 
economice nemijlocite. Si oricit de 
subtile ar fi încercările de „funda
mentare" ■ științifică a ideilor elitis
te, incepe să fie de domeniul evi
dentei că nu inegalitatea și discri
minarea economică, socială și edu
cațională. pe care o presupune cul
tivarea elitelor, sint naturale (și 
deci implică un mod de producție 
inegalitar), ci modul lnegalitar de 
producție, apărut intr-adevăr pe o 
cale naturală determinată de pe
nuria de mijloace productive, de 
productivitatea mică și de diviza
rea umană a societăților originare, 
cere pentru a supraviețui o supra
structură, de asemenea, inegalitară. 
Si astfel valorile instituite sint ori 
false valori, ori mistificări cerute 
de supraviețuirea unui sistem eco
nomic depășit de istorie.

NICOLAE ANGHEL: In Încercarea 
de a justifica un mod elitar de or
ganizare și conducere social-politică 
se procedează la distorsionarea da
telor științifice și se interpretează 
deformat diferite fenomene și as
pecte ale societății contemporane. 
Astfel, pornind de la diferentele 
existente între indivizii umani pe 
care științele biologice le eviden
țiază în mod inevitabil, unele ideo
logii care încorporează și promo
vează tema elitistă interpretează 
acest fapt în sensul inegalității na
turale a oamenilor. Este lesne de 
observat că aceste științe pot sem
nala diferente între unele însușiri 
ale ființei umane care nu implică 
în nici un fel ideea de inegalitate 
între oameni. Egalitatea sau inega
litatea sint determinate nu de în
sușiri natural-biologice, ci de cauze 
economico-sociale. Este suficient să 
menționăm în acest context faptul 
că înseși calitățile individuale sint 
rodul împrejurărilor particulare de 
viată care potențează înzestrările 
naturale sau, dimpotrivă, le inhibă 
ori Ie orientează in direcții nedo
rite. în aceste condiții. înzestrările 
umane naturale sint simple posibi
lități. potentialităti care se trans
formă in calități reale cu semni
ficație socială numai în măsura în 
care relațiile sociale permit acest 
lucru. Substituirea diferenței prin 
inegalitate are drept finalitate a- 
creditarea ideii că existenta elite
lor are o bază naturală.

obligatoriu o atitudine criticis
tă față de societatea capitalis
tă. Ea procedează la o inventa
riere cit mai amănunțită a tarelor 
acestei societăți, la o analiză minu
țioasă a disfuncționalităților care se 
manifestă in diferitele subsisteme 
și, desigur, la descifrarea cauzelor 
care le-au generat. Trebuie spus că 
prin această atitudine criticistă, 
ideologiile care promovează intr-o 
formă sau alta elitismul încearcă 
să se integreze in valul contestatar 
pe care-1 cunoaște capitalismul 
contemporan in care se înscriu for
te sociale și politice de o mare 
diversitate. Implicarea elitismului 
în orientarea contestatară este însă 
aparentă, deoarece opoziția sa nu 
are ca obiect fundamentele econo- 
mico-sociale ale sistemului capita
list ca atare, natura relațiilor de 
producție burgheze, ci forma de 
exercitare a puterii. Acest lucru re
iese limpede din modul în care 
ideologiile cu caracter elitist apre
ciază cauzele actualelor disfunctio- 
nalități ale orinduirii capitaliste. 
Astfel, cauza fundamentală rezidă, 
în optica elitistă. în excesul de de
mocrație. Conținutul contestării in 
cazul elitismului il constituie așa
dar antidemocratismul. Antidemo
cratismul constituie fundamentul 
atitudinal-teoretic al „soluției" eli
tiste.

în acest punct al Ideologie! eli-. 
tiste construcția demersului. este 
nevoită să apeleze la o serie de 
artificii cerute de lipsa de popu
laritate, de reținerile pe care le 
generează conotațiile negative ale 
termenului de elită însuși. Ca ur
mare, „alternativa" elitistă este 
obligată să-și constituie mijloace 
prin care să devină nu doar credi
bilă, ci și dezirabilă.

în elaborarea ideologiei elitiste 
Justificative sint utilizate „argu
mente" diverse. împrumutate din 
știință (cu predilecție din discipli
nele biologice și psihologice) : din 
istoria civilizațiilor, din istoria re
ligiilor chiar, sau din o serie de 
interpretări deformate a impactu
lui revoluției tehnico-știintifice a- 
supra societății actuale.

RED. : Prin tnsăsi natura sa, eli
tismul este antidemocratic. Dar 
promovarea deschisă a antidemo- 
cratismului ar fi riscantă astăzi. De 
aceea, v-am propune să insistăm 
in continuare asupra strategiei a- 
doptate de elitismul contemporan 
in teoretizarea pozițiilor sale an
tidemocratice.

‘NICOLAE FRIGIOIU : Repre
zentanții actuali ai doctrinei eli
tiste încearcă să inoculeze in con
științe o altă reprezentare a ideii 
michelsiene despre „organizare", 
fără să reușească insă să-și camu
fleze conceptul de „elită", arătind 
că în condițiile economice actuale, 
eficienta, rentabilitatea și concu
rența reclamă mai imperios ca ori- 
cind o organizare eficientă a sfe
relor de activitate pe baza „meri
telor" și a „competentei" celor 
aleși.

Nicăieri nu transpare mai bine 
acest efort de neutralizare, de în
văluire și manipulare ideologică a 
maselor ca in noile teorii despre 
democrație propuse de doctrinarii 
elitiști. în anii '70. în teoriile eli
tiste, modelele clasice ale demo
crației devin anacronice, deoarece 
ele nu ar mai putea să se aplice 
la societățile moderne complexe în 
care deciziile importante nu pot fi 
luate decît de specialiști si mai ales 
de către oamenii politici aleși pe 
baza competentei lor.

După o serie de autori burghezi 
contemporani, numai elitele ar fi 
apte să ia deciziile importante, par
ticiparea cetățenilor la acest pro
ces dovedindu-se un factor de 
instabilitate, dată fiind incapacita
tea lor de a gira problemele colec
tivității. De exemplu. John Piame- 
natz caută să limiteze participarea 
cetățenilor numai la alegeri prin 
intermediul (cărora cetățenii să iși 
dea consimțămintui lor acelora pe 
care ei i-au ales. După Giovanni 
Sartori, cetățeanul fiind „incompe
tent" în ceea ce privește adminis
trarea problemelor politice, „demo
crația este sistemul oolitic în care 
poporul exercită suficient control 
pentru a fi capabil să schimbe con
ducătorii. dar nu este destul de 
caoabil să se conducă pe el însuși". 
Politologul american Robert Dahl 
declară că ..prin democrație înțe
legem un sistem de luare a deci
ziilor în care conducătorii sint mai 
mult sau mai puțin dispuși să tină 
seama de dorințele alegătorilor si 
care poate funcționa cu un slab 
nivel de participare a cetățenilor". 
Așadar, pentru o serie de politologi 
burghezi contemporani, elitele pot 
lua cu atit mai ușor marile decizii 
cu cit ele beneficiază de lipsa de 
participare a cetățenilor. Pentru 
modelul poliarhic propus de Dahl, 
„numai indivizii care, aparțin ca
tegoriilor sociale favorizate sint 
activi din punct de vedere politic", 
iar „ceilalți", adică masa alegăto
rilor, orientați cu precădere spre 
problemele lor cotidiene, sint con

0 ideologie preocupată să conserve 

structurile capitaliste
RED. : Prezentarea citorva din 

„argumentele" la care recurge 
ideologia elitistă permite acum să 
descifrăm mai bine funcția pe care 
o îndeplinește aceasta in cadrul so
cietății capitaliste contemporane. 
Un indiciu semnificativ in această 
privință il constituie credem si 
coincidenta dintre resurecția elitis
mului si agravarea crizei capitalis
mului, cronicizarea sa.

NICOLAE LOTREANU : Subver
siunea concertată a unor multiple 
influențe sociale și politice împo
triva calității umane constituie do
minanta propagandei elitiste ’ din 
capitalismul contemporan, bazată 
pe vechituri ideologice „moderni
zate" sau noutăti empirice, rupte 
de contextul critic-axiologic al ști
inței propriu-zise. dar care sint 
susținute cu vigoare de exponentii 
forței politice dominante. Si aceas
ta făcînd uz de științele sociale in
vadate prin acțiuni ideologice spe
ciale, de prioritățile economico-po- 
litice sau propagandistice ale con
servării sistemului capitalist.' De 
altfel, a devenit notorie ..pudoarea" 
unor apologeți ai sistemului in cau
ză cu privire Ia termeni ca „bur
ghez", „capitalist" etc.. încercîn- 
du-se și pe această cale insinuarea 
ideii că formațiunea social-econo- 
mică numită capitalism... a dispă
rut de mult. O asemenea discreție 
este un lux pe care și-l permit 
doar în perioadele de creștere eco
nomică. cind entuziasmul generat 
de ea poate Întreține iluzia mase
lor cu privire la o bunăstare vii
toare asigurată, dar în perioadele 
de criză, cum este si cea actuală, 
pudoarea cedează in fata necesi
tății stringente de autoapărare. Si. 
astfel, sint redescoperite virtuțile 
unor sloganuri ca „întreprindere li
beră", „dezvoltare capitalistă", 
vechi embleme ideologice ale pe
rioadei „eroice" a capitalismului.

Ideologia elitistă este una dintre 
cele mai specifice diversiuni ale 
capitalismului, care . nu a putut 
niciodată împiedica specularea la 
scară industrială a aspirațiilor 
umane celor mai autentice : ac
cesul la cultură, instrucția sau dez
voltarea capacităților intelectuale. 

damnați, datorită acestui fapt, să 
rămină „pasivi din punct de ve
dere politic". Pasivității politice a 
cetățenilor i se opune insă puterni
cul consens care domnește in spe
cial intre diferitele elite.

NICOLAE ANGHEL : Comple
xitatea deosebită a societății actua
le, impactul revoluției știintifico- 
tehnice, creșterea volumului de in
formații necesar luării deciziilor la 
nivel macrosocial și dificultățile 
procesului decizional sint luate in 
considerare ca tot atitea fapte care 
ar pleda pentru constituirea unor 
„grupuri ale competentei" al căror 
profesionalism inalt le-ar indica 
pentru funcțiile politice de condu
cere. în acest context, ideologia el’- 
tistă se prevalează de existenta de 
facto a elitelor profesionale in le
gătură cu care avansează . ideea 
propulsării in planul vieții politice. 
Transformarea elitelor profesionale 
In elite politice ar asigura in opti
ca acestei ideologii obiectivitate, 
competentă și ar avea drept rezul
tat functionarea optimă a sistemu
lui social-politic in ansamblul său. 
Să analizăm această problemă. 
Există iptr-adevâr elite profesiona
le. Ele sint alcătuite. în fiecare 
domeniu de activitate, de acela 
persoane care prin muncă, expe
riență și talent au atins performan
ta. De altfel, in mod curent se 
vorbește despre elite științifice, 
sportive, artistice etc. Ca urmare 
a performantei obținute, ele își a- 
tașează prestigiu profesional și so
cial. Ele se bucură, prin urmare, 
de acceptarea socială. în mod ine
vitabil, unor astfel de persoane le 
sint puse la dispoziție mijloace si 
le sint create condiții deosebite 
pentru desfășurarea activității res
pective și le sint deschise posibili
tăți de influențare și orientare a 
activității in domeniul respectiv. 
Tocmai aici ni se pare că se află 
punctul nevralgic al acestei teze a 
ideologiei elitiste justificative. 
Transformarea elitelor profesionale 
in elite, politice înseamnă scoaterea 
acestora de sub controlul social si 
creează posibilitatea manipulării 
lor in interesele forțelor burgheziei, 
lată așadar că. sub pretextul com
petenței și al obiectivitătii elitelor 
de specialiști, se urmărește de fapt 
experimentarea unui alt mod de 
conducere in societatea capitalistă, 
mai eficient în prezervarea intere
selor și pozițiilor clasei conducă
toare. Departe de a fi lipsite de 
angajare politică, așa. cum pretinde 
Ideologia elitistă justificativă, gru
purilor de competentă li se creea
ză condițiile totalei angajări, prin 
însăși integrarea și asimilarea in 
mecanismul sistemului politic bur
ghez, de partea clasei dominante. 
Propunind transformarea elitelor 
profesionale in elite pdlitice. ideo
logia aflată in discuție mizează oe 
un transfer de prestigiu in pian 
politic și, implicit, pe prelungirea 
acceptării sociale a sistemului ca
pitalist de organizare.

Nu intîmplător elitismul este, as
tăzi, ecoul celor mai de dreapta 
orientări politice din lumea capi
talistă. Reprezentanții lor intuiesc 
că intr-o societate atit de dinamică, 
precum cea din zilele noastre, to
tul ajunge , să fie contestat, valoa
rea ca atare, dimpotrivă, rămine 
o speranță, un reper constant. Nu
mai că ei o învăluiesc in dis
cursuri in care nimic nu este , de
monstrat și totul este presupus, 
transformînd-o intr-un mijloc de 
înșelăciune și de luptă împotriva 
mișcărilor politice care caută pro
gresul nu in mistificări, ci in rea
litatea nemijlocită a vieții po
poarelor sau claselor pe care lo 
reprezintă.

NICOLAE ANGHEL: Modelul 
elitist propus de către o serie de 
orientări ideologice actuale urmă
rește inlocuirea actualei forme de- 
mocratico-burgheze de exercitare a 
puterii cu una autoritaristă. apre
ciată. prin prisma intereselor clasei 
dominante, ca mai rentabilă, mai 
eficientă pentru prezervarea pozi
țiilor sale, a sistemului capitalist 
in ansamblul său. puternic ame
nințat de criză. In aceste condiții 
forma burghezo-democratică de 
exercitare a puterii și corolarul său 
— egalitatea (chiar și formală) — 
sint considerate ca depășite, inefi
ciente. Aceasta șl explică antide
mocratismul și antiegalitarismul 
virulente promovate de ideologiile 
elitiste. Funcția pe care o îndepli
nesc aceste ideologii este aceea de 
a forța acceptarea noului model eli- 
tisto-autoritarist, de a genera un 
climat favorabil pentru această 
acceptare.

NICOLAE FRIGIOIU î „Soluția" 
elitistă nu exprimă altceva decit 
apelul la un regim autoritar, pre
ocupat nu să înnoiască, ci să con
serve pe calea forței mai mult sau 
mai puțin disimulate, statu-quo-ul 
capitalist. Expresia unei epoci de 
criză, elitismul reprezintă el însuși 
o „soluție" bolnavă, anacronică, 
depășită și potrivnică progresului 
umanității.

Dezbatere realizata de 
Paul DOBRESCU

Tot ce realizăm azi re
alizăm prin muncă. Nu 
este zi să nu aflăm că tot 
mai multe întreprinderi au 
atins parametrii proiec
tați, că noi hidrocentrale 
au intrat în funcțiune, că 
s-au construit poduri, șo
sele moderne, că s-au' dat 
în folosință zeci, sute și 
mii de locuințe, școli, spi
tale, mari magazine. După 
cum tot prin muncă s-au 
înălțat noile edificii in
dustriale și social-culțura- 
le, adevărate ctitorii ale 
socialismului.

Trăim astfel un timp nu 
numai al marilor speran
țe, dar și al marilor îm
pliniri, care atestă de fapt 
vocația constructivă a na
ției noastre, vocație pe 
care nimeni nu are drep
tul să o ignore șl cu atit 
mai mult să o nege. Și 
dacă prin muncă s-a năs
cut acest minunat și com
plicat „homo faber", ca
re stă la temelia civiliza
ției noastre moderne, 
dramaturgia nu poate 
exista, nu-și poate afla 
rostul său educativ, neso- 
cotindu-1, minimalizîndu-i 
capacitățile motrice, ce in
tervin pe spirala dialec
tică a progresului. Omul 
care produce bunurile 
materiale este și autorul 
direct al ideilor care pro
pulsează o societate spre 
stările ei superioare. De 
aceea nici un dramaturg 
oricit de talentat ar fi el, 
nu se poate dispensa de 
înalta școală a vieții. 
Numai studiind viața, cu- 
noscind bine realitatea 
poți găsi subiecte, perso
naje. Pentru că această 
realitate, acest mediu so
cial pe care-1 studiem, îl 
analizăm, cu dorința de 
a-1 echivala in opere ar
tistice, își impune el sin
gur propria sa linie, de 
idei, de conflicte, capabi
le de generalizări etice, 
politice, filozofice. Acesta 
este și motivul pentru 
care secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, adre- 
sîndu-se oamenilor de artă 
a _spus : „Redati în artă 
mărețele transformări so
cialiste ale tării, munca 
clocotitoare a milioanelor 
de oameni ; veți găsi și 
contradicții și conflicte 
reale, nu Închipuite și 
fapte mărețe emoționante, 
demne de numele de om".

Făcînd un succint și — 
inevitabil — incomplet 
bilanț al dramaturgiei 
noastre contemporane, pu
tem afirma cu deplină 
certitudine că ea a cu
noscut, și acest fapt este 
esențial, un drum ascen
dent, a fost un însoțitor 
credincios al vieții oame
nilor in furtunoasa ei 
transformare revoluțio
nară, s-a născut din a- 
ceastă viață și, la rindul 
ei, a exercitat prin cele 
mai valoroase creații o 
puternică.. influență asu
pra > spectatorilor ; sigur 
afirmîndu-se nu dintr-o 
dată in imagini artistice 
perfecte, ci cu lipsurile, 
ciț imperfecțiunile și ine
galitățile inerente începu
turilor. Chiar tn epoca 
începuturilor socialismu
lui, dramaturgia noas
tră, uneori cu rezultate 
notabile, a reușit mai ales 
să „ilustreze ideile" pe 
care le emană conștiința 
istorică a momentului, tn 
acești ani, autori ca Mihai

Davidoglu, Lucia Deme
trius, Dorel Dorian, V. 
Em. Galan sau — prin 
operele lor de început — 
Paul Everac, Horia Lovi- 
nescu, I. D. Sirbu și alții 
au adus In scenă tipuri 
memorabile de construc
tori ai noii societăți, a- 
creditînd un nou model 
de „homo faber". Ei au 
pregătit terenul pentru 
cei sau pentru acele ope
re care au început să fo
losească cu mai multă 
acuitate universul pro
blematic a) „omului mun
cii", drept un obiectiv fer
til de investigație, în ve
derea depistării, extragerii 
ideilor principiilor care 
caracterizează cu adevărat 
„modernitatea" și „contem
poraneitatea" societății 
românești actuale. D.R. 
Popescu, Mircea Radu Ia- 
coban, Theodor Mănescu,

Tudor Popescu, Meheș 
Gybrgy, Ecaterina Opro- 
tu, Platon Pardău, Paul 
Cornel Chitic, Dina Cocea, 
Corneliu Marcu, Doru 
Motoc (alături de ceilalți 
dramaturgi citați mai sus) 
au adăugat noi cote va
lorice acestui drum ascen
dent, un drum l-aș numi 
al conștientizării, pe care 
s-a înscris dramaturgia 
noastră actuală.

Cu toate aceste rezultate 
nu puteam să nu recu
noaștem că dramaturgia 
contemporană a investigat 
încă prea puțin și prea 
timid acest univers al 
„omului muncii" sau nu a 
făcut-o întotdeauna cu 
rezultate convingătoare. 
Faptul s-a datorat cred și 
criticii de teatru, care a 
manifestat un oarecare 
dezinteres pentru o ase
menea zonă problematică, 
ori așa-numitelor conflicte 
de muncă, catalogate ade
sea ca finind de verism, 
de un realism primar și 
simplificator. Că lucrurile 
nu stau așa, că și în tra
tarea acestei zone temati
ce se pot realiza transfi
gurări artistice de un ni
vel superior o demons
trează tocmai existența 
unor piese care au întru
nit adeziunea imediată a 
publicului, ca apoi să fie 
omologate și de critică.

După cum greșită este 
și denumirea care li se 
dădea într-o vreme de 
„piese de producție". 
Producția și tehnica au 
desigur o importanță vi
tală. Dar ele sint făurite și 
conduse de oameni. Iar 
drama este destinată omu
lui și-1 slujește numai pe 
om. Din păcate însă, 
unele tendințe de tehni
cizare se manifestă și în 
punerea în scenă a piese-
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de producție cinematografică „București"

Școala în sprijinul științei
(Urmare din pag. I)
progresului economic șl social ai 
patriei noastre, cercetare care se 
desfășoară în institute de cerce
tări, dar și in producție.

tn perspectiva apropiată a Con
gresului științei și invățămintului 
— așteptat cu un deosebit interes 
de toți oamenii de știință și de in- 
vățămint din țara noastră — aces
te orientări ale invățămintului dau 
posibilitatea aprofundării legăturii 
intre știință și invățămint, îmbină
rii cit mai strinse, mai temeinice 
și mai rodnice a acestor factori 
esențiali ai vieții noastre sociale, 
ai construcției socialiste multila
teral dezvoltate, ai revoluției teh- 
nico-științifice puse tn serviciul a- 
cestei construcții epocale.

Realitățile afirmării științei româ
nești actuale evidențiază carac
terul interdisciplinar și larg so
cial a] științei, așa cum apare 
din Întreaga politică, a partidului 
și statului nostru, cum s-a afirmai 
in construcția esentialmente știin

lor cu muncitori, privind 
cadrul lor de desfășurare. 
Numai așa se explică cum 
au putut apărea pe scenă 
furnale din mucava, ca 
să nu mai vorbim de te
leviziune, unde de regulă 
sint înfățișate, în emisiu
nile de teatru, uzine, com
binate cu mașinile și în
treaga lor aparatură, 
vrînd prin aceasta să se 
creeze impresia că pie
sele sint inspirate din 
viață. Nu de astfel de ar
tificii avem nevoie, ci de 
piese bune, care să tra
teze, în imagini cu adevă
rat artistice, problemele 
esențiale ale vieții.

Dar a scrie piese inspi
rate din munca construc
torilor nu-i deloc ușor. 
Există în elaborarea lor 
unele dificultăți reale. în 
primul rînd, documenta
rea, care înseamnă să ob

Valorile muncii
-în universul 

dramaturgiei
servi, să cercetezi, să 
cauți, să cunoști zeci de 
oameni, să trăiești printre 
ei, să te apropii de traiul 
lor de fiecare zi, să te 
familiarizezi cu diferite 
profesiuni, să-ti însușești 
terminologia respectivă, 
să înțelegi pricina dispu
telor și conflictelor din 
mediul care te interesea
ză (și mediul înseamnă 
oamenii), să pătrunzi în 
lumea ' pasiunilor lor. Dar 
lucrul cel mai greu este 
să găsești eroul princi
pal, omul cu cea mai bo
gată, personalitate, în sta
re să declanșeze un con
flict cit mai profund.

In ' documentarea pe 
care am făcut-o la piesa 
„Scrisoare de departe", 
am stat de vorbă cu foar
te mulți oameni de la care 
am aflat lucruri extrem 
de interesante legate de 
munca și viața lor. Dar 
îmi lipseau încă „modelul", 
coordonatele, universul, 
„drama" eroului principal. 
Și după alte luni de cău
tări l-am găsit și pe el, 
Sn persoana unui tinăr in
giner. Un om de excepție, 
înzestrat cu reale calități ; 
de conducător, dar care, 
datorită exigentei lui în 
muncă, devenise incomod 
pentru elementele medio
cre. ca și pentru cele inca
pabile, care după cum se 
știe nu se prea „omoară" 
cu munca, în schimb reu
șesc să-și „aranjeze" bine 
situațiile și se pricep de 
minune să lovească în ca
drele valoroase.

Cu totul altfel s-au pe
trecut lucrurile cînd am 
scris piesa „întîlnire la 
metrou", unde la un mo
ment dat „eroii vieții" m-au 
copleșit pur și simplu cu 
bogăția faptelor ; oameni 
care de o viață au muncit 

țifică a societății socialiste pe baza 
Programului partidului. începind 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, acest caracter a fost concre
tizat și întărit prin orientarea ho- 
tărîtă a cercetării științifice spre 
rezolvarea problemelor majore ale 
economiei naționale, prin îmbina
rea cit mai judicioasă a cercetării 
fundamentale cu cea aplicativă, a 
științei cu tehnologia și cu învă- 
țămîntul. Evaluat din această 
perspectivă, și invățămintului era 
necesar să i se imprime caracterul 
interdisciplinar, care corespunde cu 
însăși structura fenomenelor și 
proceselor din natură, viață și so
cietate. Astfel incit tineretul nostru 
să primească prin invătămint cunoș
tințe in care se reflectă în mod na
tural conexiunile, interdependentele 
și interacțiunile caracteristice feno
menelor și proceselor din realita
tea obiectivă. Această educație, în
cepută cit mai devreme, il pune 
In măsură să înțeleagă și să folo
sească în practică și in cercetare 
caracterul interdisciplinar al aces
tor fenomene și procese.

PIATRA NEAMȚ

„Gala spectacolelor 
de teatru 

pentru tineret*’
La Piatra Neamț s-a încheiat cea 

de-a 7-a ediție a „Galei spectacole
lor de teatru centru tineret", mani
festare organizată de Comitetul 
Central al U.T.C. si Consiliul jude
țean pentru cultură si educație so
cialistă. Pe afișul actualei ediții s-au 
aflat înscrise spectacole susținute de 
colective artistice din 12 orașe, re
prezentații ce au pus în lumină roiul 
teatrului în formarea și educarea 
tineretului pentru muncă si viată.

Premiul pentru regie a revenit lui 
Alexandru Darie, oentru montarea 
spectacolului „R.U.R." de K. Capek 
la Teatrul tineretului din Piatra 
Neamț, cel de scenografie lui Lau- 
rian Oniga. care a pregătit specta
colul ..Peer Gynt" de Ibsen (in ca
drul studioului de teatru al Institu
tului de artă teatrală si cinemato
grafică București) ; premiile de in
terpretare au fost obținute de Dana 
Dogaru de la Teatrul C. I. Nottara, 
Simona Măicănescu de Ia Teatrul 
tineretului din localitate. Emilian 
Belcin de la Teatrul Național Cluj- 
Napoca. Florin Călinescu de la Tea
trul Mic din București. Un premiu 
special a fost acordat actorului 
Gheorghe Dinică. de la Teatrul Na
tional din Capitală. Premiul tinere
ții a revenit colectivului secției din 
Suceava a Teatrului National din 
Iași, iar cea mai bună formație de 
amatori s-a dovedit a fi grupul de 
teatru „Eveniment" al ansamblului 
C.C. al U.T.C.

(Agerpres)

IAȘI

„Săptămîna științei 
și tehnicii 

pentru tineret"
Ajunsă la a VI-a ediție „Săptă

mîna științei și tehnicii pentru ti
neret" desfășurată în iudetul Iași 
a cuprins o largă paietă de mani
festări care au antrenat un mare 
număr de tineri din întreprinderi si 
instituții din scoli si facultăți, din 
alte domenii de activitate.

Mai intii au fost vernisate expo
ziția de creație tehnico-stiintifică a 
tineretului ieșean. în sala ..Ethos" 
a Casei de cultură a tineretului și 
studenților, precum si o expoziție 
de carte științifică, tehnică si social- 
Dolitică. sub genericul „Cartea in 
sprijinul producției". Au avut loc, 
de asemenea, o sesiune de comu
nicări desfășurată pe secțiuni 
și un schimb de experiență la 
Liceul industrial nr. 8, patronat, 
de Combinatul de utilaj greu. La 
Liceu] industrial „C. Burcă". între
prinderea de scule si accesorii spe
ciale din Pașcani au avut loc o masă 
rotundă si un schimb de experiență 
privind cuprinderea elevilor în- ac
tivitatea de cercetare si creație teh- 
nico-științifică. (M. Corcaci).

numai pe șantiere, adevă- 
rații făuritori ai marilor 
noastre construcții, cu o 
psihologie aparte, cu un 
profil moral exemplar. Di
lema era Ia cine să mă 
opresc. Este bine, desigur, 
să string) cit mai mult 
material, mai bine să fie 
bogat decît sărac. Dar cu 
cit dispui de mai multe 
fapte, cu atit minuireă și 
topirea lor în „cuvinte 
potrivite" sint mai grele. 
Și asta pentru că drama
turgul înfățișează viața nu 
ca într-o „oglindă moar
tă", ci trecind-o prin 
prisma modului in care 
percepe și înțelege el lu
mea. Distanta care se ob
servă — nu rareori — în
tre procesul de documen
tare și împlinirea lui în 
opera de artă explică și 
de ce apar la noi unele 
piese slabe, cu personaje 
schematice, fără un con
ținut viabil de idei și fără 
conflict. Or, conflictul este 
condiția primordială a 
operei dramatice, El îi 
dă viață și mișcare. A 
tăgădui aceasta înseamnă 
a tăgădui însăși esența 
dramei. Dacă într-o lu
crare dramatică nu există 
elemente negative, cele 
pozitive nu au pentru ce 
Să lupte, nu au ce să a- 
pere. Dar mai apar și 
piese în care personajele 
nu numai că nu au pen
tru ce să se bată, dar nici 
măcar să discute în con
tradictoriu. Numai că in 
viață lucrurile nu se !n- 
timplă așa.

In dramaturgia noastră 
este firesc ca elementul 
pozitiv să fie hotăritor, să 
conducă și să rezolve con
flictul principal. Dar asta 
nu justifică cazurile în 
care unii autori, exagerând 
rolul eroului pozitiv, îl 
înfățișează nu ca pe un 
om, ci ca pe o statuie tur
nată în bronz, pentru a 
demonstra, chipurile, nu 
numai că este bun și po
zitiv, ci chiar suprapozi- 
tiv. Or, în viața noastră, 
oamenii care reprezintă cu 
adevărat exemple demne 
de urmat nu-și ies din 
piele ca să-și arate înal
tele lor însușiri ideologice 
și profesionais ci, le vă
desc numai atunci cind 
împrejurările vieții o cer. 
în general ei trăiesc ca 
toti oamenii, adică rid. 
plîng, se supără, se ener
vează, au simpatiile și 
antipatiile lor, au și slă
biciuni. A-i prezenta în 
tiparele suprapozitivului 
înseamnă a-i transforma 
în niște eroi nevrednici, 
săraci și neinteresanți.

Efortul nostru creator 
trebuie să atingă tempe
raturile înalte ale faptelor 
pe care Ie consemnează.

In însemnările de mai 
sus nu am încercat nici o 
clipă să sugerez o limitare 
a ariei tematice ce trebuie 
să stea în atenția drama
turgiei actuale. O astfel 
de optică a devenit ana
cronică o dată cu Congresul 
al IX-lea al P.C.R., un 
congres al democrației și, 
deci, al afirmării libertă
ții democratice de creație. 
Dar am încercat să pledez 
pentru o reevaluare lu
cidă, responsabilă a unui 
sector al existenței noastre 
de zi cu zi, pe care îl 
examinăm cîteodată gră
bit.

Eugenia 
BUSUIOCEANU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă rog să primiți mulțumirile mele cordiale pentru felicitările și urările 

transmise cu prilejul numirii mele'de către Seimul Republicii Populare Po
lone in funcția de președinte al Consiliului de Stat.

Prietenia și colaborarea polono-română ce se dezvoltă cu succes, bazată 
pe ideile marxism-leninismului, reprezintă cucerirea noastră comună și 
trainică.

împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că raporturile de prie
tenie și colaborare multilaterală dintre Republica Populară1 Polonă și Repu
blica Socialistă România se vor dezvolta și îmbogăți fructuos pe mai de
parte, in avantajul arabelor noastre state și popoare, pentru cauza. socialis
mului și păcii în lume.

Vă rog să primiți, stimate tovarășe Ceaușescu, cele mai bune urări de 
noi succese în munca ce o desfășurați pentru binele patriei dumneavoastră 
socialiste, multă sănătate și prosperitate în viața personală.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

TELEGRAMĂ

Cronica zilei

Din partea președintelui Prezi
diului Adunării Populare a Republi
cii Populare Socialiste Albania, Ra
miz Alia, s-a primit următorul me
saj de mulțumire, prezentat la Am
basada țării noastre din Tirana :

„Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Socialiste Alba
nia prezintă salutul său Ambasadei 
Republicii Socialiste România și are

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA S
V/

’ Angajați in Întrecerea socialistă, oamenii muncii din întreprinderile 
industriale, de ne șantierele de construcții, din unitățile de transporturi, 
agricultură, din celelalte' domenii de activitate depun eforturi susținute 
pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1985 și pe 
întregul cincinal.

Ca urmare a rezultatelor obținute: in cele zece luni care au trecut 
din acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor pre- 
văzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii 
octombrie, pe primele locuri se situează :
IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 

A CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră 

Voivozi, județul Bihor, cu 1 082,6 
puncte.

Locul II : Mina Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova, cu 900,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea minieră 
Paroșeni, județul Hunedoara, cu 
789,3 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Porțile de Fier, județul 
Mehedinți, cu 421,6 puncte.

Locul II : întreprinderea elec- 
trocentrale Curtea de Argeș, cu 
397,7 puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Rîmnicu Vilcea. cu 
305,1 puncte.

IN INDUSTRIA 
METALURGIEI FEROASE 

Locul I : întreprinderea de fier. 
Vlăhița. județul Harghita, cu 364,7 
puncte.

Locul II : întreprinderea Lami
norul de tablă Galați, cu 272,5 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Cio
canul" — Nădrag, județul Timiș, 
cu 121,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR 
DE TRACTOARE 

ȘI MAȘINI AGRICOLE. 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea mecani
că Băilești. județul Dolj, cu 694,9 
puncte.

Locui II : întreprinderea de scu
le. dispozitive și verificatoare auto 
Costești. județul Argeș, cu 676,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică Tîrgu Secuiesc, județul Co- 
vasna. cu 647,7 puncte.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICĂ 

ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ELEMENTE

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea „Conect" 
— București, cu 739,7 puncte.

FOTBAL • Campionatul diviziei 
A programează astăzi meciurile eta
pei a XlV-a : Rapid — Victoria 
(stadion Giulești); Sportul studen
țesc — Dinamo (stadion Sportul stu
dențesc); S. C. Bacău T- A.S.A.; Po
litehnica Timișoara — F.C.M. Bra
șov: Gloria — Corvinul: F. C. Olt — 
Universitatea Craiova: F. C. Bihor — 
Steaua; Universitatea Cluj-Napoca — 
F. C. Argeș: Petrolul — Chimia.

Partidele vor începe la ora 14,00. 
© Reprezentant! ai cluburilor de 
fotbal din Anglia si Scoția se vor 
reuni pentru a decide in nrivinta 
organizării unei „Cupe britanice", la 
care urmează să participe 20 de 
echipe engleze. 10 scoțiene si două 
hord-irlandeze. Finala competiției se 
va disputa fie la stadionul Wembley, 
din Londra, fie la „Hampden Park", 
din Glasgow.

ȘAII. întîlnirile din runda a treia 
a „Cupei mondiale" la sah. compe
tiție be echipe ce se desfășoară la 
Lucerna, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : R, P. Chineză — El

onoarea s-o roage să transmită 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, mul
țumirile președintelui Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Socialiste Albania, Ramiz 
Alia, pentru urările adresate cu 
ocazia celei de-a 60-a aniversări a 
zilei sale de naștere".

Locul II : întreprinderea „Elec- 
troaparataj" — București, cu 704,1 
puncte.

Locul III: întreprinderea de pie
se radio si semiconductors Bănea- 
sa — București, cu 686,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE. 
PRODUSE ANORGANICE

Locul I : întreprinderea chimică

PANOUL FRUNTAȘILOR
PE ZECE LUNI

Turda, județul Cluj, cu 1 347,8 
puncte.

Locul II : întreprinderea chimică 
Dudeștj — București, cu 1 119,7 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea, forestie
ră de exploatare și transport Rîm
nicu .Vilcea. cu 1.056.3. puncte.

Locul II: Unitatea forestieră hs 
exploatare si transport CraioVâ.’ cu 
765,1 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare si transport 
Focșani, cu 466,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
Pitești, cu 657.7 puncte.

Locul IL: întreprinderea Filatura 
de bumbac Cimpulung Moldove
nesc. județul Suceava, cu 508.5 
puncte.

Locul III : întreprinderea textilă 
„11 Iunie" — Cisnădie. județul Si
biu. cu 496.1 puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 

SUBRAMURA MORĂRIT. 
PANIFICAȚIE 

ȘI PRODUSE FĂINOASE
Locul 1 : întreprinderea de mo- 

rărit si panificație Bacău, cu 777,3 
puncte.

Locul II : întreprinderea de mo-_ 
rărit si panificație Dolj, cu 683.6 
puncte.

veția 3,5—2,5; România — Africa 
5—1; Anglja — R. ,F. Germania 4—2; 
Ungaria — Argentina 3—1 (2);
U.R.S.S. — Franța 2.5—1.5 (2). In 
clasament conduce echipa Angliei cu 
12,5 puncte, urmată de U.R.S.S. — 
10 puncte (3). Ungaria — 10 puncte 
(3). România — 10 puncte. Elveția — 
9 puncte (1). R. F. Germania — 8,5 
puncte (1). R. P. Chineză — 8 punc
te. Franța — 7 puncte (3). Argenti
na — 5,5 puncte (2). Selecționata 
Africii — 2.5 puncte.

TENIS. © în urma victoriei ob
ținute In turneul de Ia Londra, te- 
nismanul Ivan Lendl a trecut pe 
primul loc in clasamentul general al 
„Marelui Premiu" totalizind in pre
zent 4109 puncte. îl urmează John 
McEnroe — 3 903 puncte. Mats Wi- 
lander — 2 808 puncte, Boris Becker 
— 2 233 puncte. Jimmy Connors — 
2178 puncte șl Yannick Noah — 
1 886 puncte. ® La Richmond (Vir
ginia). in ultima partidă demonstra
tivă dintre John McEnroe și Bjorn 
Borg, tenismanul american a obținut 
victoria cu 4—6. 6—1, 6—4.

Marți a sosit In Capitală minis
trul apărării naționale aj R.S. 
Cehoslovace, general-colonel Milan 
Vaclavik, care, in fruntea unei dele
gații militare, efectuează o vizită de 
prietenie in țara noastră. Pe aero
portul Otopeni, oaspeții au' fost sa
lutați .de general-colonșl Constantin 
Olteanu, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, de 
adjuncți ai ministrului, de generali 
și ofițeri.

Au fost de față Jan Papp, amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al R.S. Cehoslovace in țara noastră, 
colonel Eugen AItschul, atașat mi
litar și aero al R.S. Cehoslovace la 
București, membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 

Ia semnarea noului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă România 
si. Republica Populară Bulgaria, am
basadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești, Todor Stoicev, a organizat, 
marți, o întîlnire prieteneasca la 
sediul ambasadei,

Au participat adjunct! de șef de 
secție la C.C. al- P.C.R., membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai altor mi
nistere și instituții centrale, gene
rali și ■ ofițeri.

★
începînd de marți, la cinematogra

ful „Studio" din Capitală se desfă-

Locul III : întreprinderea de mo- 
rărit si .panificație Suceava, cu 
637,8 puncte.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR 
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea si industrializarea cărnii 
de porc Timiș, cu 518,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de stat 
pentru creșterea si ingrăsarea por
cilor Bonțida. județul Cluj, cu 328,2 
puncte.

Locul III : Combinatul nentru 
producerea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița, cu 229 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Trustul antrepriză ge

nerală de lucrări speciale si izola
ții tehnologice București, cu 265.3 
puncte.

Locul ÎI : Centrala antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
București, cu 231,5 puncte,

Locul III ; Trustul antrepriză 
generală de construcții industriale 
Craiova, cu 182,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— REGIONALE 
DE CALE FERATĂ

Locul I : Regionala de cale fe
rată Cluj, cu 332,1 puncte.

Locul II : Regionala de cale fe
rată'Brașov. cu 155,9 puncte.

ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat textile-încăltăminte 
Craiova, cu 343.6 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Caracal, județul 
Olt. cu 334,9 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Tirgoviște. cu 285,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală si lo- 
cativă Caraș-Severin. cu 1368 
puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Bacău, cu 1 216.3 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală si 
locativă Neamț, cu 1179 puncte.

{Agerpres)

Din cele sase partide disputate, 
John McEnroe a cîstigat patru, iar 
Borg a terminat învingător în două 
jntilniri.

SPORTURI DE IARNĂ. Zăpezile 
căzute in ultimele zile readuc in 
actualitate în județul Suceava nre- 
gătirile pentru declanșarea manifes
tărilor sportive specifice sezonului 
de iarnă. Organizatorii competițiilor 
incluse în ediția actuală a „Dacia- 
dei“ au prevăzut un bogat program 
de întreceri de masă, din care nu 
vor lipsi tradiționalele concursuri de 
schi și sanie dotate cu cupele „Su- 
hard".' ..Săgeata zăpezii". „Floarea de 
colt" etc.

întrecerile de schi, săniuțe, bi- 
atlon și patinaj viteză vor culmina cu 
Festivalul sporturilor de iarnă de la 
Cimpulung Moldovenesc. în acest 
scop au fost amenajate noi patinoa
re si pîrtii de sanie si schi pentru 
atragerea unui mare număr de ti
neri la practicarea sporturilor de 
iarnă. 

șoară „Săptămîna filmului elvețian", 
înscrisă în cadrul schimburilor de 
colaborare cultural-artistică dintre 
cele două țări, actuala săptămînă ci
nematografică a fost deschisă cu 
lung-metrajul artistic „Provinciala".

La spectacolul de gală au luat par
te reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației' Socialiste, ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Aso
ciației cineaștilor, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Gaudenz von Salis, ambasadorul El
veției la București, și membri ai am
basadei, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră și membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Viața economico-socială

a localităților patriei

TELEORMAN : Produse noi 
și modernizate

Oamenii muncii din industria ju
dețului Teleorman acordă o atenție 
deosebită înnoirii și modernizării 
producției, in scopul valorificării 
superioare a resurselor materiale și 
energetice. Ca urmare a unor ase
menea preocupări, in perioada ce a 
trecut din acest an au fost asimi
late în fabricație noi produse — 
rulmenți, îngrășăminte chimice, 
mijloace de automatizări electronice 
și electrotehnice, țevi sudate din 
oțel și altele — solicitate atît de 
beneficiarii, din tară, cit și de par
tenerii externi. Pe ansamblul jude
țului, valoarea produselor noi și 
modernizate reprezintă aproape ju
mătate din volumul productiei- 
marfă realizate, cu 5 procente mai 
mult decît prevederile de plan. Se 
evidențiază în mod deosebit colec
tivele de muncă de la întreprinde
rea de rulmenți. întreprinderea de 
panouri și tablouri electrice si în
treprinderea mecanică „Islaz" din 
Alexandria. Combinatul de îngră- 
șăiTiinte chimice Turnu Măgurele, 
întreprinderea de tricotaje Roșiori 
de Vede. (Stan Ștefan),

ARGEȘ : Apartamente 
mai muite 

pentru oamenii muncii
în Pitești, Cimpulung, Curtea de 

Argeș, Topoloveni și Costești, con
structorii au predat oamenilor mun
cii de la începutul anului 2 968 a- 
partamente, cu 100 mai mult decit 
prevederile planului, cu un grad 
sporit de confort și cu o arhitec
tonică ce împletește armonios tra
dițiile locale cu soluțiile construc
tive moderne. în ultimii 20 de ani. 
in județul Argeș au fost construite 
70 000 apartamente. în comune au 
fost puse la dispoziția specialiștilor 
circa 1 000 apartamente, din care 
numai în acest an pește 200. Cu 
centre civice moderne, insumînd 
zeci de blocuri prevăzute la parter 
cu magazine și unităti prestatoare 
de servicii, se. înscriu comunfeleBas- 
cov, Mărăcineni. Pescăreasa. Go- 
deni, Stîlpeni. (Gheorghe Cîrstea).

SIBIU : Complex turistic 
pentru tineret

Baza materială a turismului si- 
bian s-a îmbogățit cu o nouă și 
modernă unitate de cazare și ali
mentație publică. Este vorba de 
Complexul turistic pențru tineret, 
amplasat in imediata vecinătate a 
parcului „Sub arini" și a stadionu
lui municipal. Noua unitate, desti
nată grupurilor organizate de Bi
roul de turism pentru tineret, dis
pune de un hotel cu 128 locuri de 
cazare in camere confortabile.

Noul complex turistic se adaugă 
altor unități similare ridicate in ul
timii ani în municipiul și județul 
Sibiu, intre care hotelul 
„Bîlea-Cascadă", motelul 
„Dumbrava" din Sibiu, 
„Cindrelul" din Păltiniș. 
„Săliște", „Valea Oltului" 
„Fintinița haiducului" 
(Nicolae-jBrujan).

turistic 
și hanul 

hotelul 
cabanele 
și hanul 

din Avrig.

IAȘI : Noi capacități 
de producție

La Combinatul de utilaj greu din 
Iași se lucrează intens Ia punerea 
in funcțiune a unor noi capacități 
de producție. Printr-o fructuoasă 
colaborare între constructori și 
muncitorii combinatului a fost 
pusă in funcțiune o nouă capacitate 
de producție pentru realizarea de 
utilaje tehnologice pentru metalur
gie, precum și un cuptor electric 
pentru fabricat otel. (Manole 
Corcaci).

30.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea in economie
20.35 Tribuna TV. Emisiune de dezba

teri politico-ideologice. Omul nou 
pe magistrala gindiril și practicii 
revoluționare

?0,55 Film serial (color). „Părinți si co
pii". Premieră pe tară. Producție 
a televiziunii sovietice. Cu : Vla
dimir Boghin. Vladimir Konkin. 
Natalia Danilova. Alexei Kuzne- 
tov. Boris Klmicev. Scenariul : 
Evgheni Grigoriev. Oscar Niklcl. 
Regiși : Viaceslav Nikiforov. Epi
sodul 1

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Tovarășul Hu Yaobang 
împlinește 70 de ani

Tovarășul Hu Yaobang, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, militant 
de seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, Împli
nește 70 de ani. Comuniștii, poporul 
român iau parte la această aniver
sare cu sentimente de caldă priete
nie, în spiritul relațiilor de solida
ritate militantă dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre. Aceste 
sentimente își găsesc elocventă 
expresie in telegrama, de felici
tare adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tovarășului Hu 
Yaobang, prin care i sg transmit 
cele mai bune urări de sănătate, de 
noi succese în activitatea de mare 
răspundere pe care o desfășoară in 
conducerea Partidului Comu
nist Chinez. Totodată, prin 
Decret prezidențial, tovarășu
lui Hu Yaobang i-a-fost con
ferit Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" cla
sa I, cu eșarfă, pentru contri
buția deosebită adusă la dez
voltarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, la 
întărirea prieteniei dintre po
porul român și poporul chinez, 
la promovarea cauzei generale 
a socialismului, păcii și cola
borării internaționale.

Născut in 1915, intr-o fami
lie de țărani săraci din județul 
Liuyang, provincia Hunan, to
varășul Hu Yaobang a intrat 
de la vîrsta de 15 ani in miș
carea revoluționară. în 1930 a 
fost primit în rîndurile Ligii 
Tineretului Comunist. în 1933 
devine membru al Partidului 
Comunist Chinez. Ia parte, în 
1934, la Marșul cel Lung, nu- 
mărindu-se printre membrii 
grupului de lucru al C.C. al 
P.C. Chinez, în timpul luptei 
de rezistentă împotriva agre
siunii japoneze, i se încredin
țează diferite sarcini politice 
de răspundere pe linie de 
partid și militară, iar în 
timpul războiului de eliberare 
din anii 1946--1949 a fost co
misar politic al unui corp de 
armată, apoi șef al direcției 
politice a unei armate.

După proclamarea republicii, 
tovarășul Hu Yaobang, cu aceeași 
dăruire și pasiune revoluționa
ră, și-a adus contribuția Ia ampla ac
tivitate de edificare a socialismului 
pe pămîritul Chinei, fiindu-i încre
dințate munci de răspundere pe linie 
de partid și de stat. Astfel, a îndepli
nit funcția de secretar al Comitetului 
de partid al zonei de nord a provinci
ei Sichuan și președinte al adminis
trației din zona respectivă. După 
anul 1952 a fost secretar al C.C. al 
Ligii Tineretului Comunist din Chi
na. în anul 1965 a devenit prim- 
secretar al Comitetului provincial 
Shanxi al P.C. Chinez și al doilea 
secretar al Biroului C.C. al P.C. 
Chinez pentru China de nord-vest. 
A îndeplinit, de asemenea, funcțiile 
de șef al secției organizatorice, șef 
al secției de propagandă ale C.C. al 
P.C.C., al III-lea secretar al Comi
siei centrale pentru controlul dis
ciplinei de partid.

A fost ales membru al Comitetu
lui Central de către congresele al 
VIII-lea, al Xl-lea șl al XII-lea ale 
P.C. Chinez. In decembrie 1978 a 
fost ales membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, iar la cea 
de-a V-a plenară a C.C. al P.C.C., 
din februarie 1980, membru al Co
mitetului Permanent al Biroului Po
litic și secretar general al C.C. al 
P. C. Chinez ; in cadrul celgi de-a 
VI-a plenare, din iunie 1981. a fost 
ales președinte al C.C. al P-C-C.

Ca expresie a aprecierii calităților, 
politice si organizatorice, manifes
tate în activitatea sa. In septembrie

teatre
® Teatru! National (14 7! 71, sala mi
că) : Gaițele — 17: (sala Atelier): 
Intre cinci și șapte — 19
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. la Muzeul de artă) : „Dece
nii contemporane" (VIII). Recital de 
pian Ilinca Dumitrescu. Comentariul 
Doru Popovici — 18
Q Opera Română (13 18 57) : Chopl- 
niana. Bolero. Carmen — 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11): Vo
ievodul țiganilor — 17.30
0 Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46); 
Luna dezmoșteniților — 17,30: (sala 
Grădina Icoanei. 11 95 44): Cîntec des
pre mine însumi — 17,30
® Teatrul Mic (14 70 81): MieluJ turbat 
- 17
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05); Aten
ție, se filmează — 17.30
© Teatru] de comedie (16 64 60): O 
dragoste nebună, nebună, nebuni -- 
17.30
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Amintirile Sarei Bern
hardt — 17.30: (sala Studio): Maria 
norilor — 18
® Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Nu. eu nu regret nimic — 
17: Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrină — 17.30
ffl Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78): Belmondo 
al II-Iea — 18
® Ansamblul „Rapsodia Română" 

1982 tovarășul Hu Yaobang a fost 
ales în funcțiile de membru ăl Co
mitetului Permanent al Biroului Po
litic si secretar general al C.C. al 
P. C. Chinez.

Poporul român urmărește cu in
teres și simpatie marile realizări 
obținute de poporul chinez, sub 
conducerea partidului său comunist, 
în opera de construcție socialistă, 
intensa activitate desfășurată pen
tru transpunerea in viață a hotări- 
rilor celui de-al XII-lea Congres al 
P.C. Chinez și ale recentei Confe
rințe Naționale a partidului, a pro
gramului menit să asigure transfor
marea Chinei ințr-un puternic stat 
socialist, cu o agricultură, industrie 

și știință moderne, cu un nivel da 
trai tot mai ridicat.

Aniversarea zilei de naștere a to
varășului Hu Yaobang constituie 
pentru poporul român un fericit pri
lej de a-și exprima deplina satis
facție pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor de strinsă prietenie, co
laborare și solidaritate dintre parti
dele și țările noastre, relații cărora 
România socialistă, potrivit politicii 
sale principiale de întărire a legă
turilor cu toate țările socialiste, 1® 
acordă o înaltă prețuire.

Așa cum. se știe, factorul dinami
zator al dezvoltării continue a 
prieteniei româno-chineze il repre
zintă relațiile de colaborare tovără
șească dintre forțele politice condu
cătoare ale celor două țări — Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist . Chinez. în acest cadru, un 
rol determinant au avut de-a lungul 
anilor înțîlnirile și convorbirile, la 
București și Beijing, dintre condu
cătorii de partid și de stat ai celor 
două țări.

Un eveniment de cea mai mare 
importanță în evoluția relațiilor ro
mâno-chineze l-a constituit vizita 
oficială de prietenie întreprinsă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in toamna acestui an în R.P. Chi
neză. Convorbirile purtate cu acest 
prilej cu tovarășul Hu Yaobang și 
cu alți conducători de partid și de 
stat ai R.P. Chineze, hotăririle și 
înțelegerile la care s-a ajuns au pus 
O bază bună pentru dezvoltarea și 
mai puternică, în viitor, la un nivel

(13 13 00): Pe sub cetini la Izvoare — 
18
»> Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Toate pinzele sus — 9; Albă ca zăpa
da și cei 7 pitici — 15
0 Teatrul ..Țăndărică" (15,23 77): Ele- 
fânțelu! curios — 10,15
® Circul Globus (10 41 95): Tom si 
Jerry Ia circ — 18

cinema
© Sper s& ne mal vedem : SCALA 
(11 03 72) — 9: n: 13.15: 17: 19. FERO
VIAR (50 5J 40) — 9: 11: 13: 15: 17: 19. 
FAVORIT (45 31 70) — 11 : 13; 15; 17: 19. 
G Inventatorul (..Zilele filmului elve
țian") ; STUDIO (59 53 15) — 9; 11: 13; 
15; 17; 19
© Căsătorie cu repetiție : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11: 13: 15: 17: 19.
AURORA (35 04 6G) 9; 11; 13: 15;
17; 19.
e Promisiuni ; COTROCENI (49 48 48)
— 15: 17:19.
@ Aripi de zăpadă : DOINA (16 35 38)
— 15: 19. DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15: 17: 19.
© Jack și vrejul de fasole : DOINA
— 9: îl: 13: 17.
• Pădurea spînzuraților — 9. Din nou 
această Lucia — 11: 13: 15; 17: 19 : 
TIMPURI NOI (15 6110).
© Cu mîinile curate : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19.
© Iarna bobocilor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17: 19.
0 Si viață și lacrimi ș! dragoste s 
GRIVITA (17 08 58) — 9: 11: J3: 15: 17: 

superior a raporturilor politice ge
nerale, a colaborării în diverse do
menii de activitate. Ca o expresie 
a hotărîrii celor două partide de a 
valorifica posibilitățile pe care le 
oferă economiile României și Chinei 
în plină dezvoltare, In timpul vizitei 
au fost semnate Acordul dintre Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Populare 
Chineze privind dezvoltarea relații
lor economice bilaterale în anit 
1986—1990, Acordul de lungă durată 
privind schimburile principale de 
mărfuri în aceeași perioadă, pre
cum și alte înțelegeri de natura să 
determine impulsionarea conlucrării 
reciproc avantajoase.

Trăinicia relațiilor româno-chi- 
neze este dată de făptui că de 
s-au clădit pe temelia princi
piilor socialismului, ale depli
nei egalități în drepturi, res
pectului independenței și su
veranității naționale, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, pe întra
jutorare tovărășească — prin
cipii ce le-au conferit tărie, 
făcindu-Ie să se afirme tot mai 
pregnant, corespunzător inte
reselor construcției socialiste 
în țările noastre, cauzei gene
rale a socialismului și păcii, 

în acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sub
linia : „Sîntem convinși că 
dezvoltarea continuă a priete
niei, solidarității și conlucrării 
româno-chineze, valorificarea 
tot mai largă a marilor posi
bilități existente pentru extin
derea și amplificarea schimbu
rilor economice, a cooperării 
în producție reprezintă o con
tribuție ele seamă Ia accelera
rea progresului material și 
spiritual al celor două țări, la 
creșterea bunăstării popoare
lor noastre, servind, în același 
timp, cauzei generale a con
strucției socialismului în țările 
noastre, a socialismului in ge
neral, a progresului și păcii in 
lume". La rîndul său. dind o 
înaltă apreciere poziției con
secvente a partidului nostru 
in sprijinul dezvoltării relați
ilor româno-chineze, politicii 
sale statornice, profund prin

cipiale privind Întărirea unității 
țărilor socialiste, tovarășul HU 
YAOBANG declara : „China nu va 
uita acele țări și popoare care ne-au 
simpatizat și ne-au sprijinit revolu
ția și construcția, care ne-au ajutat 
și ne-au sprijinit în momentele gre
le. România se numără tocmai prin
tre aceste țări. Poporul chinez con
sideră sprijinul și prietenia dumnea
voastră drept cel mai ales și cel mai 
de preț lucru din lume".

Dezvoltînd colaborarea pe multi
ple planuri ale construcției socialis
te, România și China conlucrează 
strîns și pe arena internațională, 
pronunțîndu-se și acționînd pentru 
înfăptuirea, dezarmării, și în primul 
rind a dezarmării nucleare, pentru 
asigurarea păcii, pentru respectul 
independenței popoarelor, al dreptu
lui lor sacru de a-și'hotărî singure 
destinele, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

La aniversarea zilei de naștere 
a tovarășului Hu Yaobang, comu
niștii, întregul popor român adre
sează un cald salut marelui po
por chinez prieten, exprimindu-și 
încrederea că, așa cum se sublinia
ză și în telegrama trimisă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu — relațiile 
de strinsă prietenie, colaborare și 
solidaritate româno-chineze se vor 
dezvolta tot mai puternic, în inte
resul și spre binele reciproc, al cau
zei generale a socialismului și păcii.

19. CULTURAL (83 50 13) — 11: 13: 15: 
17: 19.
© Secretul lui Bacchus ; GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11 : 13.15: 15,30; 18,45. 
© Spectacol Ia Miraj : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: ii: 13: 15: 17: 19. glo
ria (47 46 75) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19. 0 Contrabandiștii din Santa Lucia : 
PATRIA (11 86 25) — 8.30: 10,30: 12.30: 
14,30: 16,45: 19. EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 11: 13; 15; 17: 19. FLAMURA 
(85 77 12) — 9: 11 : 13: 15; 17: 19. BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9: 11 : 13: 15; 17: 19. 
0 Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87-67)
— 8.30: 11,30: 15: 18.
0 Rond de noapte ; CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11: 13: 15: 1.7; 19.
© Adolescenții revoluției : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11: 13: 15; 17: 19
© Bunul meu vecin Sam ; LUMINA 
(14 74 16) —.9; 12; 15: 18.
© Superpolițistul : DACIA (50 35 94) — 
9: 11: 13: 15: 17: 19. ARTA (21 31 86) — 
9: 11: 13: 15: 17: 19.
© Evadarea : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15: 17: 19.
0 Undeva, cîndva : UNION (13 49 04)
— 9: 11.30: 14: 16.30: 19,
0 Hangar 18 : LIRA (31 71 71) — 15; 
17: 19, MUNCA (21 50 97) — 15; 17: 19. 
0 Călărețul electric ; FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17;19. POPULAR
(31 15 17) — 15; 17; 19.
® Cavalerii teutoni : PAQEA (71 30 85)
— 14.30 ; 17.45.
0 Jandarmul și extraterestrii : ME
LODIA (11 13 49) — 9: 11: 13; 15; 17: 19. 
0 Rocky II : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13: 15: 17: 19. FLACĂRA 
(20 33 40) — 9: 11 : 13: 15; 17: 19.
© Cei șapte fantastici : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
COSMOS (27 54 95) — 9; JJ; 13; 15;
17: 19.
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DIN ORIZONTURILE
„•'RUSLAN'', CĂRĂUȘ AL©

VĂZDUHULUI. Datorită dimensiuni
lor sale uriașe, noului avion de transport 
sovietic „AN—124“ i s-a dat numele legen
darului erou epic „Ruslan". Această navă 
aeriană proiectată de specialiști din Kiev 
poate primi la bord o încărcătură de 150 
tone, respectiv vreo 60 de automobile 
„Lada", cu pasageri și bagaje cu tot. Pu
țind atinge o viteză pină la 850 km pe oră 
și un plafon de zbor de 12 mii metri, 
. Ruslan" are o autonomie de 16 500 kilo
metri, adică poate zbura pe această dis
tanță fără nici o escală. Principalul șău 
merit este insă că poate ateriza și pe ae
rodromuri cu piste de pămînt sau chiar pe 
terenuri mlăștinoase înghețate.

La construcția acestui avion-cap de se
rie destinat să deservească in principal 
Siberia și Nordul sovietic s-au folosit pe 
scară largă materiale compozite. La bord, 
există un calculator electronic ce prezintă, 
la cerere, pe un ecran, informații privi
toare la starea oricărui subansamblu ori 
sistem al avionului.

® FONTĂ SUPERIOARĂ CU 
COMBUSTIBIL INFERIOR. în cu’ 
bilourile otelăriilor din Eria, R.D.G., se 
aplică de cîtva timp o tehnologie perfec
ționată de preparare a fontei. în esență, 
este vorba de îmbogățirea cu oxigen su
plimentar a aerului insuflat, ceea ce asi
gură obținerea unei fonte de calitate supe
rioară. Noul procedeu prezintă și avanta
jul că, în locul cocsului metalurgic de 
înaltă calitate, se poate utiliza un combus
tibil inferior cu conținut mai mare de ce
nușă și de aoă. De notat că bună .parte 
din fonta produsă la oțelăriile din Eria, 
unde prin această substituire de combus
tibil se obțin importante economii, este 
destinată exportului.

® LASER VOIAJOR. ° premieră 
care deschide noi perspective utilizării, 
in medicină, a tehnicii laserului : la Insti
tutul de neurologie din Roma a fost uti
lizată, pentru efectuarea unei operații pe 

creier, o rază laser transmisă de la dis
tanță, printr-un cablu din fibre optice. 
Instalația emițătoare a razei laser, care a 
străbătut 400 de metri pină în sala de ope
rații, se afla îțitr-unul din laboratoarele 
Centrului politehnic. Emiterea unor radiații 
de lumină coerente, la o asemenea dis
tanță, deschide, de fapt, noi posibilități de 
utilizare nu numai in medicină, ci și în- 
tr-o serie de domenii ale industriei.

® PENTRU EVITAREA BISTU- 
RIULUI. Un medic chinez afirmă că a 
reușit să găsească un mijloc de eliminare 
a pietrelor de vezică biliară care va per
mite evitarea recurgerii la operații grele 
și medicamente costisitoare. Este vorba de 
doctorul Zhang Shude. de la spitalul Han- 
kou, din Wuhan. Pentru înlăturarea pietre
lor, pur și simplu el acționează, prin acu
punctura, asupra unei anumite zone a 
urechii. Pentru mai multă precizie, infor
mează publicația „China 
boabe de cereale lipite pe locul respectiv.

Daily", el folosește

® O EXTRAORDINARĂ MA
ȘINĂ BIOLOGICĂ. Nu mănîncă ab
solut nimic timp de 3—4 luni, perioadă in 
care clocește și apoi își îngrijește progeni
tura, hrănind-o la temperaturi de minus 
30—40 grade Celsius și pe vinturi năpras
nice de 120 km pe oră. în continuare, cu 
greutatea corporală redusă la jumătate, 
parcurge circa 200 km pentru a 'ajunge din 
nou la zona cu hrană, unde își reface for
țele.

După numai cîteva luni, este gata să re- 
înceapă același ciclu. Toate aceste perfor
mante aparțin extraordinarei mașini biolo
gice pe care o constituie pinguinul regal 
(Aptenodytes forsteri). emblema Antarcticii.

Au fost necesari aproape 30 de ani de ex
pediții științifice pentru a se descifra cu 
exactitate mecanismele biologice care con
feră pinguinului rezistenta sa cu totul deo
sebită. Care sînt deci secretele acestei re
zistențe ? Pe de o parte, pinguinul își înce
tinește metabolismul, pe de altă parte, el 
recurge, pentru nevoile sale energetice, in 
proporție de 95 la sută, la grăsimile acu

mulate șl de numai 5 la sută, la proteinele 
mușchilor.

Totodată, oamenii de știință au descope
rit că pinguinul îșj programează in mod ri
guros, în trei etape, consumul energetic, 
astfel incit să reziste cit mai mult. Aceste 
descoperiri au atras atenția a numeroși 
specialiști din domeniu] nutriției, termore- 
glării și somnului care speră ca, pe baza4 
mecanismelor biologice descifrate la pin
guini. să găsească un leac ■— 
cient, pe atît de nevătămător 
vârâtele „flageluri" pe care 
reprezinte în lumea de azi 
somnia și anorexia, notează 
„Europeo",

pe cit de efj-
— pentru ade- 

au ajuns să le 
obezitatea, ln- 
revlsta italiană

9 PANSAMENT ELECTRIC.
Pentru scurtarea timpului de vindecare a 
rănilor, bioingineri canadieni au inventat 
un pansament electric. Eficacitatea aces
tuia se bazează pe faptul că unii curenti 
de înaltă frecvență stimulează formarea în 
organism a colagenului care ajută la vin
decarea rănilor. Deosebirea dintre pansa
mentul obișnuit și cel electric ? în cazul 

celui din urmă sînt utilizați electrozi fini 
care se fixează pe rană. Ej sînt legați de 
un generator de curent de înaltă frecven
tă. Tratamentul este rapid și nedureros. iar 
respectivele cicatrice trec aproape neob
servate.

® ARZĂTOR NEPOLUANT.
Poate funcționa cu gaze sărace, cum este 
biogazul, prilejuind deci economii de com
bustibili nobili și, in pluș, nu poluează, 
practic, deloc atmosfera. Prin aceste cali
tăți tot' mai cerute, in prezent, pe plan 
mondial, se caracterizează și noul arzător 
de gaze pus la punct de specialiști ai la
boratorului de energetică de pe lingă Cen
trul național de cercetări științifice din 
Franța. Principiul de funcționare este cel 
al arzătoarelor cu exces de entalpie, iar 
gazele calde rezultate prezintă un con
ținut — de ordinul a numai cîtorva părți 
per milion — de oxizi de azot și de carbon. 
Noul arzător cu insuflare de aer se reco
mandă, in primul rînd, pentru încălzirea 
directă, din cadrul multor procese ale in
dustriei agroalimentare, cum ar fi cel de 
uscare a unor produse.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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GENEVA 19 (Agerpres). — La 19 
noiembrie a început, la Ggneva, în
tilnirea la nivel înalt sovieto-ame
ricană. Dimineața, la vila Fleur 
d'Eau — reședința rezervată pre
ședintelui S.U.A. — a avut loc o 
convorbire separată întfe Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și Ronald Reagan, pre
ședintele S.U.A. în continuare, la 
discuții — relatează agențiile 
T.A.S.S. și Associated Press — au ...„

.Pfezentij Eduard Șevardnadze, minate se vă hotărî de către con
ducătorii celor două țări la înche
ierea întîlnifii la nivel’ înalt.

★
Seara, secretarul general al C.C. 

al P.C.U.S. a oferit un dineu in 
cinstea președintelui S.U.A. Au fost 
rostite scurte toasturi.

lă a convorbirilor de după-amiază 
s-a desfășurat separat intre secreta
rul. general al C.C. al P.C.U.S. și 
președintele S.U.A.

La 20 noiembrie, convorbirile vor 
continua la reședința delegației so
vietice.

Potrivit înțelegerii, dintre U.R.S.S. 
și S.U.A., conținutul convorbirilor 
va fi strict secret. în ce măsură și 
cum va- fi' informată presă cu pri
vire la conținutul prob’.emelor exa-

ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., George Shultz, secretarul 
de stat al S.U.A., alte persoane ofi
ciale sovietice și americane. După-' 
amiază s-a desfășurat, in același 
loc, o nouă rundă de convorbiri în
tre cele două delegații. Partea fina-

Pentru realizarea unui acord in vederea eliminării 
primejdiei nucleare, consolidării păcii 

Apeluri, declarații, mesaje adresate conducătorilor 
celor două țări

HARARE 19 (Aggrpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general'al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
un călduros niesai de salut. împreu
nă cu cele mai bune urări de sănă
tate, si fericire personală tovarășului 
Cânaan Sodindo Banana, președin
tele Republicii Zimbabwe, și tova
rășei Janet Banana, precum și urări 
de pace, progres si prosperitate po
porului Zimbabwean prieten.

Mulțumind pentru mesajul pri
mit, președintele Canaan Sodindo 
Banana a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, in numele său ‘ și al 
tovarășei- Janet Banana, urări de 
sănătate si fericire, iar ponorului 
român de noi succese ne calea pro
gresului ' si dezvoltării multilaterale 
a României socialiste.

Președintele Canaan Sodindo Ba
nana a apreciat evoluția ascendentă 
a relațiilor de' prietenie si colabo
rare dintre România si Zimbabwe 
pe plan politic, economic si în alte 
domenii.- evidențiind importanta

dialogului la nivel înalt româno- 
zimbabwean de. la. București și Ha
rare pentru așezarea Pe baze trai
nice a raporturilor bilaterale si a 
conlucrării dintre cele două țări pe 
arena internațională.

Relevind eforturile președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru instau
rarea în lume a unui climat de 
pace. înțelegere si securitate. Pre
ședintele Republicii Zimbabwe a 
evidențiat , strînsa colaborare dintre 
cele două țări în ’ viate internaționa
lă: a subliniat sprijinul susținut si 
consecvent acordat de România 
cauzei juste a popoareloi- africane 
pentru dezvoltarea lor liberă si in
dependentă. pe calea progresului si 
bunăstării.
■ Schimbul de mesaje a . fost prile
juit de primirea de' către nreședin- 
tele Republicii Zimbabwe a delega
ției parlamentare române, condusă 
de tovarășul Iosif Szasz. membru 
sunleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale., 
care a întreprins- o vizită oficială de 
prietenie la Harare, la invitația par
lamentului din Zimbabwe.

TUNIS 19 (Agerpres). — Palesti
nienii din teritoriile arabe ocupate 
afirmă că Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei .este unicul repre
zentant legitim al poporului pales
tinian și ea întruchipează aspirațiile 
și dorința lui de autodeterminare, se- 
spune intr-un comunicat semnat de 
5 000 de palestinieni din aceste teri
torii. In document se spune că po
porul palestinian își exprimă spri
jinul pentru hotăririle Consiliului 
Național Palestinian, menționează 
M.E.N.

în sectorul Gaza au avut loc în ul
timele 24 de ore noi acțiuni repre
sive ale trupelor de ocupație israe- 
liene împotriva populației locale. 
Astfel, la Universitatea islamică din 
Gaza studenții au . organizat ample 
manifestații împotriva încercărilor 
autorităților de la Te] Aviv de a in
terveni in procesul de invățămînt. 
Manifestantii au cerut, de asemenea, 
autorităților israeliene Să pună capăt 
acțiunii de confiscare a terenurilor- 
arabile aparținind populației palesti
niene. Poliția a intervenit împotriva 
manifestantilor. operînd arestări.

TOKIO .19 (Agerpres). — în locali
tatea Atami s-au deschis 'lucrările 
celui de'-al XVII-lea Congres al P;C. 
Japonez. La Congres- participă nu
meroase delegații și reprezentanți ai 
unor partide comuniste, ■ muncitorești 
și mișcări de eliberare națională.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o. delegație condusă de 
tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre-.' 
tar al C.C. al. P.C.R.

Deschizînd lucrările forumului co
muniștilor .japonezi, tovarășul. Kenji 
Miyamoto. președintele C.C. al 
P.C.J., după; ce a salutat delegațiile .. 
străine, a v făcut o amplă analiză a 

. condițiilor interne și internaționale 
în care se desfășoară actualul con
gres. Tetsuzo Fuwa, președintele 
Prezidiului C.C. al P.C.J. a prezentat 
raportul de activitate al' C.C. al 
P.C.J.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
fast adresat congresului un mesaj de 
prietenie și solidaritate, împreună cu 
cele, mai bune urări de succes.

Conducerea Partidului Comunist 
Japonez a exprimat cele mai calde 
mulțumiri pentru mesajul adresat, 
evidențiind cu acest prilej bunele 
raporturi statornicite între cele 
două partide, subliniind, totodată, 
stima și prețuirea pe care' comuniș
tii japonezi le . manifestă față de 
prodigioasa activitate pe care o des
fășoară tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului și statului ro
mân, .1'ață de rolul și contribuția sa 
remarcabile, in cadrul mișcării comu
niste și muncitorești, față de va- 
loroașele inițiative . ale României 
socialiste în soluționarea probleme
lor internaționale actuale.

Lucrările congresului continuă.

MESAJUL
C.C. al P.C.R. adresat celui de-al XVII-lea Congres 

al Partidului Comunist Japonez

GENEVA 19 (Agerpres). — O dele
gație a conducătorilor unor mișcări 
antirăzboinice din S.U.A. i-ău remis, 
la Geneva, lui Mihail Gorbaciov, se
cretar general al C.Q , al P.C.U.S., 
apelul păcii, semnat de 1 500 000 de 
anîericani care militează, pentru în
ghețarea arsenalelor nucleare, pentru 
încetarea experiențelor cu arma ato
mică, relatează agenția T.A.S.S.

în cadrul convorbirii care a , avut 
loc cu acest prilej, Mihail Gorbaciov 
a declarat că delegația sovietică a 
sosit la Geneva pentru a face tot po
sibilul in vederea încetării cursei, 
înarmărilor nucleare, pentru asigu
rarea unor evoluții pozitive in rela
țiile sovieto-americane și in ceea ce 
privește situația internațională.

într-o emisiune specială de televizi
une. difuzată de 400 de stații regio
nale, oameni de știință și politicieni 
proeminenți din S.U.A. și-au expri
mat speranța că întilnirea la nivel 
înalt sovieto-americană de la Geneva 
va contribui la începerea dezarmării 
nucleare și la preîntimpinarea unui 
..război al stelelor", relatează agen
ția A.D.N. în cadrul acestei emisiuni 
de două ore, elaborată la inițiativa 
organizației antirăzboinice ..Asociația 
oamenilor de știință îngrijorați", și 
sprijinită și finanțată de peste 100 000 
cetățeni ai S.U.A.. este lansat un 
apel Administrației S.U.A. de a con
tribui la Geneva la stabilirea unor 
măsuri de asigurare a păcii.-

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U

în sprijinul dreptului inalienabil la independență
al poporului namibian

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Un 
grup de scriitori sovietici Și ameri
cani au adresat secretarului general 
al C.C. al P.C.U.S/, Mihail Gorbaciov. 
și președintelui S.U.A., Ronald Rea- 

care iși ex-gan. un mesaj prin
primă convingerea că ei vor folosi 
prilejul convorbirilor de la Geneva 
pentru a . declanșa un proces care să 
ducă, treptat, la stoparea cursei înar
mărilor și. în cele din urmă, la li
chidarea completă a armelor nu
cleare.

După cum relatează . agenția 
T.A.S.S., mesajul a fost adoptat in 
cadrul mesei rotunde a scriitorilor 
din cele două țări, cu tema' „Rolul 
scriitorilor în protejarea valorilor ge
neral umane" ale cărei, lucrări se 
desfășoară la Vilnius.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
într-un apel comun al Asociației 
americane pentru problemele sănătă
ții și Sindicatului lucrătorilor din 
medicină din U.R.S.S.. adresat int.il- 
nirii la nivel înalt sovieto-americane 
de la Geneva, este exprimată dorința 
realizării de înțelegeri privind înce
tarea experimentării, elaborării, tes-: 
tării șj producerii de- noi arme nu
cleare, pentru reducerea reciprocă a 
arsenalelor nucleare, pină la elimi
narea definitivă a acestora. Docu
mentul, menționează agenția T.A.S.S., 
reliefează că mijloacele astfel elibe
rate ar putea fi folosite in lupta îm
potriva sărăciei, foametei, maladiilor, 
pentru rezolvarea altor probleme 
grave ou care se confruntă omenirea. 
„Această întilnire ar putea deveni 
un moment istoric pentru situația 
complexă a vieții internaționale, 
pentru atingerea telului dorit de toa
te popoarele lumii — interzicerea și 
lichidarea definitivă a oricăror arme 
nucleare" — se arată in apelul celor 
două organizații.

c

ROMA 19 (Agerpres). — Aproxi
mativ 1 500 de oameni de știință din 
Italia, printre care, șase rectori ai 
unor universități și numeroși condu
cători de facultăți, au semnat un 
apel în care se cere conducătorilor 
S.U.A. și U.R.S.S. să cadă de acord 
la Geneva asupra unor măsuri de 
preîntâmpinare a pericolului la adre
sa umanității provocat de existen
ța armelor nucleare și. proiectele 
de militarizare a Cosmosului, rela
tează agenția A.D.N;

. DELHI 19 (Agerpres). —• Cele două 
camere ale parlamentului indian au 
adoptat în unanimitate o rezoluție în 
care se exprimă speranța . că iixtil- 
nirea de la Geneva dintre Mihail 
Gorbaciov și Ronald Reagan se va 
solda cu succese in direcția încetă
rii cursei înarmărilor și dezarmării, 
într-o altă rezoluție adoptată. în 
deschiderea sesiunii de iarnă a par
lamentului. se cere ca la întilnirea 
de la Geneva să se ajungă la o în
țelegere privind nemilitarizarea spa
țiului cosmic, subliniindU-se că acest 
patrimoniu 
buie să fie 
pașnice. . .

comun al omenirii tre- 
folosit numai în scopuri

19 (Agerpres). — După

Mihail
S.U.A., 

convor- 
vedere

AMMAN
cum informează agenția KUNA, pa
lestinieni din teritoriile arabe ocu- 
‘pate de . Israel au cerut secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S..
Gorbaciov. și președintelui 
Ronald Reagan, care poartă 
biri la Geneva, să aibă în
drepturile: legitime ale poporului pa
lestinian și să caute o soluționare a 
problemei palestiniene prin convo
carea unei conferințe internaționale 
la care să participe cele cinci țări 
membre permanente ale. Consiliului 
de Securitate și toate părțile intere
sate. inclusiv Organizația pentru Eli
berarea Palestinei.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— N. Chilie transmite ; Plenara 
Adunării' Generale a O.N.U. proce
dează, in aceste zile, la. examinarea 
problemei independenței'' Namibiei. 
La dezba'teri participă și o delegație 
a Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), reprezen
tantul legitim al poporului, namibian/ 
condusă de Toivo Ja Toivo, secre
tarul general al S.W.A.P.O.

Lucrările se desfășoară . pe baza 
raportului alcătuit de Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia, organism 
din care face parte și România.

în discursul său. președintele inte
rimar al Consiliului O.N.U. pentru 
Namibia; Noel Sinclair, a subliniat 
că organizația mondială, toate sta
tele membre trebuie să-și inten
sifice presiunile asupra regimului de 
la Pretoria, inclusiv pe calea adop
tării unor sancțiuni obligatorii, 
conform prevederilor Cartei O.N.U., 
pentru ă determina autoritățile sud- 
africane ’ să pună capăt neîhtirziăt 
ocupării ilegale a Namibiei, să 
asigure accesul grabnic și necondi
ționat la independență ai poporului 
namibian, să renunțe Ia politica de 
apartheid și Ia actele agresive co
mise sistematic împotriva statelor 
vecine din Africa.

Președintele Comitetului Special 
al O.N.U. pentru decolonizare, Ab
dul Koroma,, a arătat, in discursul 
săii, că .situația din fîatoibia ă ăon- 
tiriuat să se deterioreze' 'p’eițmanen't 
ca urmare . a intensificării repre.siu- 
■nilor brutale' ale autorităților de’la ’ 
Pretoria și. a .manevrelor adminis
trative ale acestora ce vizează ami- 
nârea accesului la independență al 
poporului namibiam El a subliniat 
că singura soluție politică accep
tabilă în problema Namibiei o con
stituie încetarea ocupării ilegale a 
acestui teritoriu de către R.S.A., re
tragerea completă a trupelor sud- 
africane și organizarea . de alegeri 
libere, in scopul proclamării inde
pendenței Namibiei, în conformitate 
cu rezoluțiile pertinente ale O.N.U.

Andinba Toivo Ja Toivo, secreta
rul general al S.W.A.P.O., a pre
zentat pe ' larg situația gravă exis
tentă in R.S.A. .și. in general; „ in 
Africa Australă, că urmare a poli
ticii de apartheid, de forță și agre
siune, de nesocotire brutală a drep-

țului internațional și a rezoluțiilor 
O.N.U. promovate de regimul mino
ritar de la ' Pretoria, cu sprijinul 
•unor state și companii occidentale. 
: Vorbitorul a' subliniat că poporul 
namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
este ferm hotărit să-și continue 
lupta sa dreaptă, pină la obținerea 
independenței și libertății sale.

Reprezentantul Iugoslaviei a con
damnat cu fermitate continuarea 
ocupării ilegale a Namibiei de către 
R.S.A., spolierea de către rasiștii 
sud-africani, impreună cu unele cor
porații transnaționale, a bogățiilor 
din acest teritoriu, tergiversînd, 
prin diferite manevre politice, ac
cesul la independență al poporului 
namibian. Subliniind că S.W.A.P.O. 
este unicul și autenticul reprezen
tant al poporului namibian, vorbi
torul a adăugat că O.N.U., in special 
Consiliul de Securitate,' trebuie să 
acționeze imediat și cu fermitatea 
necesară pentru a obliga autorită
țile sud-africane să • accepte trans
punerea în viață a planului Națiu
nilor Unite ■ privind realizarea inde
pendenței poporului namibian.

Reprezentantul R.P. Chineze a e- 
..vidențiat că Adunarea Generală tre
buie să insiste pentru retragerea 
neîntîrziătă - a trupelor R.S.A. din 
Namibia,' să condamne perpetuarea 
ocupării ilegale a Namibiei de către 
R.S.A. și încercările'regimului de la 
Pretoria de avansare a unor condi
ții inacceptabile peritr'u obținerea 
independenței . poporului namibian, 
Să ț asigure aplicarea în practică' a 
planului O.N.U. privind .independen
ța Namibiei, să condamne agresiu
nile Africii de Sud împotriva unor 
state africane suverane și să ceară 
Consiliului de Securitate' adoptarea 
de; sancțiuni obligatorii care să de
termine regimul sud-african să ac
cepte respectarea rezoluțiilor O.N.U. 
în aceste probleme.

Au mai luat cuvintul reprezen
tanții Nigeriei, Finlandei, Seychel
les, Mali, Vietnamului, Bangladesh, 
Algeriei, Luxemb’urgului, Bahreinu- 
lui și ai altor state care, in esență, 
au condamnat ' continuarea ocupării 
Namibiei de că.tre R.S.A. și s-au de
clarat in favoarea unor noi măsuri 
eficiente pentru a se asigura aplica
rea planului'O.N.U, vizind indepen
dența poporului namibian.

MALABO 19 (Agerpres). — Egip
tul și Guineea Ecuatorială consideră 
că in Orientul Mijlociu nu poate fi 
instaurată o pace justă'și durabilă 
fără recunoașterea drepturilor legi
time ale poporului palestinian, in
clusiv a dreptului Ia autodeterminare 
sub conducerea Organizației pentru 
Eliberarea. Palestinei, se spune în 
comunicatul semnat la Malabo de 
Boutros Ghali. secretar de Stat la 
Ministerul de Externe egiptean, 
omologul său' din Guineea Ecuato
rială, Marcelino Nguema.

și

„Plan național de dezvoltare* 
elaborat de guvernul brazilian
BRASILIA 19 (Agerprâs). — Au

toritățile guvernamentale braziliene 
au definitivat' primul „Plan națio
nal de dezvoltare" elaborat special 
pentru eradicarea sărăciei, transmite 
agenția E.F.E. Planul presupune in
vestiții de pește nouă miliarde do
lari, pină în anul 1989, ayînd 
obiectivul central de a conduce la 
îmbunătățirea nivelului de viață 
pentru aproximativ 40 milioane lo
cuitori din cei. aproape . 130 OO0 000 
cetățeni cit are în prezent Brazilia. 
Din aceste investiții, 1,2 . miliarde 
dolari sînt alocați pentru 1985 și'vi
zează o dezvoltare în ritm, susținut 
a economiei naționale, efectuarea 
unor reforme administrative, reacti
varea' sectorului de stat și lichida
rea stării de „extremă sărăcie", în 
paralel, se va acționa pentru redu
cerea. inflației, iar pe. de altă parte, 
pentru renegocierea de fond a da
toriei externe .a țării, estimată 
peste 100 miliarde dolari.

la

Conflictul 
irakiano-iranian

TEHERAN 19 (Agerpres). — Avi
oane militare iraniene au atacat o 
zonă industrială și concentrări de 
trupe din provincia irakiană Misan, 
a anunțat agenția IRNA, citată de 
Reuter. Pe de altă parte, in zonele 
Serdesht, Sumar și Mehran au avut 
loc intense dueluri de artilerie. După 
cum a relatat agenția, artileria ira
kiană a bombardat orașul ' Abadan.

BAGDAD 19 (Agerpres). — Agen
ția INA citată de agenția KUNA 
relevă că avioane militare irakiene 
au întreprins două raiduri asupra 
terminalului petrolier de pe ■ insula 
iraniană Kharg și au atacat un mare 
obiectiv naval in largul coastelor 
Iranului. Potrivit agenției, artileria 
grea .iraniană a bombardat, orașul 
Basra!

T

Soluționarea problemei datoriilor externe implică stimularea
dezvoltării țărilor debitoare

naționale va afecta.cel mai putărnic . 
țările in curs de dezvoltare : ritmul 
de creștere a exporturilor ■ lor1 se va- 
reduce de Ia 8,5 la sută în 1984 la 
1,2 la sută in 1985,'iar cel’al impor
turilor — de Ia 2 Ia sută la 1 Ia sulă. 
Cu alte cuvinte, comerțul țărilor, res
pective.' practic, va stagna în 19115, la 
fel și producția lor. pe locuitor, dacă 
avem in vedere că se anticipează o 
creștere globală doar cu puțin mai 
mare decit sporul demografic.

Datorită'.slăbirii activității de- co- 
merț exterior, veniturile din expor
turi s-au redus, numai in primul tri-

Pe fundalul evoluțiilor deosebit de 
grave și de complexe din viața po
litică internațională, situația econo
miei mondiale continuă să se înrău
tățească. Relansarea creșterii econo
mice slăbește in țările avansate., iar 
procesul dezvoltării practic' stagnea
ză in .statele rămase in urmă. Se 
accentuează și se extinde subdezvol
tarea, se măresc decalajele dintre ță
rile bogate și.cele.sărace. Fenomene
le de criză, care se manifestă. într-o 
formă sau alta, in toate statele lumii, 
afectează cel mai puternic țările in 
curs de dezvoltare. Este mereu mai 
evident că lipsa progreselor în direc
ția edificării noii ordini economice 
internaționale, a restructurării rela
țiilor economice dintre state lărgește 
sfera crizelor globale — atit. din. do
meniul producției și al comerțului, cit 
și din cel al raporturilor monetar7fi- 
nanciare — și face tot mai dificilă 
dTemnUicaTiv. in acest sens, este și CCOnOmiei mondiale ? 
faptul că instituțiile internaționale de 
specialitate și-au revizuit in jos pre
viziunile inițiale cu privire la ritmul 
de creștere a economiei mondiale și 
se așteaptă la o restringere a schim
burilor comerciale dintre state. Ast
fel. Fondul Monetar Internațional 
(F.M.I.) aprecia recent, în obișnuitul 
său raport anual, că econotnin mon
dială va crește în 1985 cu 3,1 la sută 
în loc de 3,4 la sută cit anticipase în 
primăvară — ceea ce ar însemna o 
reducere a ritmului la aproape ju
mătate față de nivelul din anul pre
cedent. Autorii raportului amintit au 
explicat revizuirea prognozei, lor. prin 
slăbirea, neașteptat de pronunțată, a 
creșterii economice in S.U.A. (care 
se consideră că va fi de numai 2,6 la 
sută anul acesta, in comparație cu 
6.8 la sută in 1984) și prin încetini
rea ritmului în țările in curs de dez
voltare (probabil la 3,5 la sută, in 
1985, față de 4,4 Ia sută in 1984).

Evoluțiile din domeniul producției 
mondiale au determinat pe specia
liștii F.M.I. să revadă și previziunile 
cu privire la comerțul internațional, 
al cărui volum se apreciază că nu va 
crește, in 1985, cu 5,5 la sută, cit s-a 
anticipat la începutul anului, ci cu 
doar 3,5 la sută — adică într-un ritm 
de peste două ori mai lent decit in 
1984 (8,5 la sută). După estimările a- 
celorași specialiști, restyîngerea se
veră a tranzacțiilor comerciale inter-

Ce a determinat 
revizuirea prognozelor 

privind evoluția

mestru al acestui an. cu 7,4 la sută 
pentru țările in curs de dezvoltare 
în ansamblu și cu 13,7 la sută pentru 
cele din America Latină. O aseme
nea tendință negativă este accentua
tă, pe de o parte, de scăderea prețu
rilor la materiile prime exportate de 
statele lumii a treia, care în 1985, va 
fi de cel puțin 11 Ia sută ; iar, pe de 
altă parte, de înmulțirea măsurilor 
discriminatorii practicate de țările 
bogate . față de produsele, provenite 
din statele sărace. „Raportul asupra 
comerțului și dezvoltării. 1985“, ela
borat de U.N.C.T.A.D., arată că. 65 la 
sută din produsele manufacturate ex
portate de țările in curs de dezvol
tare se lovesc de obstacole netarifare 
pe piețele țărilor capitaliste dezvol
tate. în. schimb, aceleași produse 
provenite din alte state dezvoltate 
sint afectate intr-o proporție mult 
mai mică, de numai 23 la sută.

Asemenea • evoluții nu sint de bun 
augur pentru perspectivele soluționă
rii problemei datoriei externe a țări
lor in curs de dezvoltare, care se a- 
propie de fantastica sumă de 1 000 
miliarde de dolari. Pe măsură ce 
crește datoria, sporește și sarcina 
rambursării ei. îndeosebi din pricina 
menținerii dobinzii reale la un nivel 
neobișnuit de ridicat. In cazul unor,

mari debitori,' numai plățile in. con
tul dobinzilor depășesc noile impru- 
muturi cu 200 pină la 550 la sută. 
Dacă ne referim la 'țările.africane — ] 
cel mai- greu lovite atit de criza eco
nomică mondială, cit și de seceta din 
ultirriii ani datoria lor se‘va ridica 
la șfirșitul lui, 1985, după aprecierile 
Comisi'ei Economice-'a O.N.U. pCntrfr 
Africa, la, peste o treime din produ
sul intern brut al continentului, iar 
serviciul datoriei la 32,2 Ia. sută ‘din 
veniturile din exporturi. Si dacă ac
tualele tendințe se vor menține, rele.- 
vă studiul. U.N.C.Ț.A.D. citat mai suș. 
în a doua jumătate a actualei decade 
(1985—1990), țările in curs de dezvols- 
tare, in ansamblu, vor avea de făcut 
față Ia scadente în valoare de 606 
miliarde de dolari, adică circa trei 
cincimi din totalul ‘ datoriei lor la , 
șfirșitul lui 1985.

•în1 spatele' termenului „criza dato
riilor" se ascunde'unul din 'cele,mai 
paradoxale fenomene din istoria eco
nomiei mondiale : transferul invers 
de resurse, din, țările in curs de dez
voltare spre cele' dezvoltate. Dacă, 
potrivit statisticilor U.N.C.T.A.D., in 
1984 țările, sărace au dat cu 7 miliar
de tie dolari mai mult decit au. pri
mit din statele bogate. în 1985 trans
ferul invers va fi de 23 miliarde, în 
1990 — de: 30 miliarde —iar in 1995 
de 40 miliarde.

In măsura în care asemenea pre
viziuni .se vor confirma în practică, 
obiectivul țărilor •'in' curs de dezvol
tare de ă-și achita datoriile va intra 
tot mai mult .în conflict cu acela de 
a-și‘ relua creșterea economică. Or. 
este cit se poate !de evident că țările 
debitoare nu-și pot onora obligațiile' 
financiare externe decit în condiții
le relansării procesului dezvoltării lor 
economice. Iar relansarea poate fi 
realizată doar, atunci cind vor'fi. eli- ' 
minate cauzele actualului declin eco
nomic al țărildr debitoare.

Iată de ce 'România socialistă se 
pronunță, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și la.recenta ple
nară a iC.C. al P.C.R., pentru solu
ționarea globală ,a problemelor sub
dezvoltării. inclusiv a problemei da
toriilor țărilor in curs de dezvoltare! 
în concepția țării noastre, numâî 
angajarea rieîntirziată a , unui dialbg 
real in cadrul, 
bogațe.și cele sărace în vederea gă
sirii de: soluții efective și , general

O.N.U. între țările
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în numele Partidului Comunist 
Român., al secretarului .său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. al oa
menilor muncii din Republica So->, 
cialistă' România, adresăm, partici-i 
pantilor la cel de-al XVII-lea Con
gres aL Partidului Comunist Japonez, 
tuturor rpilitaritilor partidului, oa
menilor muncii japonezi un călduros 
salut ’ tovărășesc, împreună cti me- 1 
saiul nostru de prietenie si solida-, 
ritate.

Comuniștii români; oamenii mun
cii din Republica Spcialistă România 
urmăresc cu viu interes si cu sen
timente de solidaritate activitatea pe 
care o desfășoară Partidul Comunist 
Japonez, consacrată promovării inte
reselor fundamentale ale oamenilor 
muncii, aspirațiilor lor de progres 
social si bunăstare, de dezvoltare li
beră si independentă, de pace si lar
gă cooperare internațională.

Folosim acest prilej pentru a re
afirma satisfacția noastră fată de 
evoluția pozitivă a raporturilor ,de 
prietenie, colaborare si solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Japonez in 
impulsionarea cărora întilnirile to
varășului .Njcolae Ceaușescu. cu to^ 
varășul Kenii Miyamoto, cu alți to
varăși din conducerea nartidului 
dumneavoastră au..avut pn rol, de
terminant.

în prezent, comuniștii români, oa
menii muncii dțn .tara pogstră sint 
angajați 
creatoare 
traducere 
obiectivelor 
XlII-ieai Copgres-al ' Rârțidplui - Co
munist Român.' care prevăd' dezvol
tarea- intensivă a întregii, economii 
naționale. , realizarea . programelor 
prioritare de lărgire .'a bazei prăprii 
de materii prime, de promovare mai ’ 
puternică a progresului teh'mco-sti- 
intific rîn toate domeniile de’activi
tate, creșterea substanțială; a 'produc
tivității muncii și a-eficienței cc'ăno1' , 
mice. Se, vor/asigura; totodată,/ridi
carea, bunăstării materiale • și spiri
tuale, ă intfegulîii popor, dezvoltarea ,' 
continuă a democrației socialiste, ca
drului de participare activă și di- ' 
rectă a tuturor oamenilor muncii Ia . 
conducerea societății, afirmarea. unei 
noi calități a muncii și vieții îhtregii 
noastre națiuni.

Asigurind înaintarea cu succes a 
țării noastre, pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, Partidul Comunist Român iși în
deplinește o îndatorire de inaltă răs
pundere față . de propriul popor și, 
în același timp, aduce o contribuție 
de seamă la întărirea prestigiului 
socialismului jn lume, la promovarea 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Partidul Comunist Român, se- ' 
cretarul-său general, tovarășul. 
Nicolae, Ceaușescu, apreciază , căi 
problema fundamentală a zilelor 
noastre este oprirea cursei' înarmă
rilor și. înfăptuirea dezarmării, liniă- ’■ 
turarea primejdiei nucleare care, 
amenință - destinele omenirii. însăși 
existența vieții . și civilizației pe- - 
planeta noastră. O deosebită agra
vare a cunoscut in ultimul timp 
situâ'țiâ ‘din" Europa-'prin" amplasarea li'darttâtii-tBttttdr fhrț'elor ‘progrăsis- 
de către S.U.A. a rachetelor nuclea- te, democratice, antiimperialiste, in 
re cu rază medie de acțiune îh.'Unfele '' lupta țorrtună. împotriva politicii im- 
țări ■ vest-'eurdpene : și- trecerea, la -, perialiste. a politicii de forță și 
contgamăsuri nucleare de cătge dictat. ’împotriva războiului, pentru. 
Uniunqa Sovietică: .Sălutîrid înCppe- pațe "și progres social, pentru o lume 
rea negocierilor, sovieto-americane /de , mai . bună și. mai. dreâptăi

: ' COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

cu
in ampla
in. viată a. hotăririloi- și 

stabilite de cel de-al

întreaga lor energie 
activitate, de

la Geneva, ca și întilnirea la nivel 
înalt ..dintre, conducătorii celor două 
țări, România apreciază că este ne
cesar cg toate, statele — și in pri
mul .‘rînd țările din N.A.T.O. și Pac
tul de la, Varșovia — să acționeze 
cu .liotărîre pentru oprirea amplasă
rii de noi'arme nucleare în Europa, 
retrager.ea; celor existente, pentru a 
determina realizarea de acorduri co
respunzătoare' între cele două mari 
puteri nucleare privind armele nu
cleare și oprirea militarizării spațiu
lui cosmic. Poporul român se pro
nunță ' și militează cu consecvență 
pentru oprirea agravării . situației 
internaționale, pentru încetarea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmării 
generale, in primul rind a celei nu
cleare, pentru reluarea politicii de 
destindere și colaborare, renunțarea 
la forță și. amenințarea cu forța 
în relațiile, internaționale . și re
zolvarea oricăror probleme litigioase 
dintre..state numai pe calea tratati
velor. Președintele Republicii Socia
liste România a reînnoit, recent, vi
brantul apel adresat tuturor facto
rilor politici de. răspundere, popoa
relor din întreagă lume, de a-și uni 
eforturile și — trecind peste orice 
deosebiri de sistem social-politic, de 
concepții politice', filozofice și re
ligioase —i să acționeze pină cind nu 
este prea tîrziu, . pentru a opri 
cursul periculos al evenimentelor 
spre ,o catastrofă nucleară și a a- 
sîgura tuturor popoarelor dreptul la 
viață, la dezvoltare. Ia. existență li
beră .și. independentă. ■

.■ Popprui:. itostru .militează susțirtiit 
pentt-u soluționarea globală a . pro
blemelor, subdezvoltării, inclusiv ' a 
datoriilor fexterne' care împovărează 
țările' în curs del dezvoltare și apre
ciază '.că este necesar să: se. orgăni- 
zeze o .conferință internațională, sub 
egida O.N.U.. in vederea realizării 
unui acord corespunzător'între țări
le,: .dezvoltate :și. țările în curs de 
dezvoltare, a instaurării unei noi 
ordini' economice mondiale.

Partidul Comiinist Român dezvol
tă, ample legături"de colaborare .cu 
partidele comuniste' și muncito
rești, Socialiste, social-democrate, cu 
partide de guvernămînt din'țările in 
curs de dezvoltare și mișcările de 
eliberare națională, cu forțele pro
gresiste și democratice de pretutin
deni, acționînd cu fermitate pentru 
respectarea principiilor deplinei e- 
galități in. drepturi, stimei și încre
derii reciproce, a dreptului fiecărui 
partid de a-și stabili d’e sine stă
tător linia politică, strategia și tac
tica revoluționară. corespunzător 
condițiilor specifice în care își des
fășoară' lupta și' activitatea- poporul 
respectiv.

Vă adresăm, dragi tovarăși, urarea 
de sUcces deplin în, desfășurarea lu
crărilor congresului '-.dumneavoastră, 
în. înfăptuirea hotărârilor, pe care .le 
veți .adopta, Ne . exprimăm convin
gerea că raporturile de prietenie și 
colaborare tovărășească dintre' parti
dele noastre, bazate pe stimă, 

cr,ederp , și respect reciproc,, se 
dezvolta continuu. ,în interesul po.- 
poarelor român și japonez, al

in- 
vor

so-
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IN CURS
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PERSISTENȚA CRIZE! ECONOMICE MONDIALE 
Doua curbe descendente : ritmurile de creștere 

a produsului intern brut în țările dezvoltate 
și în statele în curs de dezvoltare
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Graficul de mai _șus - reprodus din lucrarea „Industrie și dezvol- 
Dezvoltare In-tare", elaborată de Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare In

dustrială (O.N.U.D.I.) - oglindește evoluția PRODUSULUI INTERN BRUT 
IN ȚĂRILE DEZVOLTATE (linia continuă) și iN STATELE “ ------
DEZVOLTARE (linia discontinuă) intre 1950-1985.

Potrivit datelor publicate în studiul amintit, o bună 
riocd’a postbelică (1960-1973), ritmul mpăiu anual de creștere, a 
ducției a fost mai mare în statele rămase in urmă (6 la sută) decit in 
cele avansate (5 la sută). După primul „șoc petrolier" (1973-1974), care 
s-a manifestat prin scumpirea puternică, a țițeiului, ritmul mediu de creș
tere a scăzut' insă in ambele grupe de țări. Dar cele mai afectate de 
fenomenele negative, din. economia mondială au fost țările in curs de 
dezvoltare, care, așa cum se vede și din graficul de măi sus, cunosc de 
la începutul actualei'decade ■ cea mai profundă criză din perioada post
belică, îndeosebi sub apăsarea poverii dobinzilor înalte și a practicilor 
protecționiste, care au frinat - și in foarte multe cazuri chiar au blo
cat. — procesul creșterii economice.

avantajoase problemelor legate de 
relansarea creșterii economice în ță
rile în curs de dezvoltare, de: elimi
narea poverii datoriilor externe, și 
instaurarea unei noi ordini econo-

mice internaționale poate pune pe 
baze sănătoase și stabile evoluția de 
ansamblu a economiei mondiale.

Gh. CERCELESCU
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„IMAGINI DIN ROMANIA": La ÎN' SPRIJINUL DIALOGULUI. 
Centrul egiptean pentru relafii cui- . Președintele Comitetului Perma- 
turale cu străinătatea 'din-Cairo.:.â ' neni aT Adunării Populare Supre- 
fost deschisă expoziția de fotografii' . rpe a R.P.D. Coreene. Yang Hyong 
,'Ințtigini din Romă,nia^‘, care- pre- , Sop. ă-UrimiS președintelui Adună

rii ■ Naționale, din Coreea de Sud, 
Li .Jae Hyong. o .scrisoare, in care 
arată că cea. de-a treia rundă a 
contactelor preliminare dintre, de
legațiile Nordului și Sudului la 
convorbirile parlamentare ar putea 
să- aibă loc in cursul lunii noiem
brie. ■ .

ii ‘■'Wy u 11-1, LJ.-LIC xiu 11ovvc Lu.! t. pl

zintă aspecte ale ' marilpr realizări 
ale poporului roman obținute-f in 
anii construcției socialiste. Inaugu- 
rind exp'oziția, dr. Fikri Saleh, ad
junct al ministrului egiptean- ' al 
culturii, a evocat cursul ascendent 
al raporturilor' culturale dintre 
România și Egipt, fapt care între
gește relațiile multilaterale, de con
lucrare activă și strinsă prietenie 
existente, intre cele două țări si po
poare. ...

CONVORBIRI. La Beiiina s-au 
desfășurat convorbiri între pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Zhao Ziyang,. și primul- 
ministru al Pakistanului, tylohăm- 
mad Junejo, aflat'in vizită oficială 
in capitala chineză. După cum rela
tează agenția China Nouă, cei doi 
șefi de guvern au procedat la un 
schimb de păreri asupra relațiilor 
bilaterale si a .problemelor interna
ționale de .interes comun. ■

EXPOZIȚIE. La Kuala Lumpur ____  r„, „
s-a deschis o expoziție internatib- căzută in 
nală jubiliară, marcind împlinirea 
a 100 de ani de existență â căilor 
ferate in Malayezia. România este 
reprezentată printr-un stand al 
„MecanoexportimpOrt". in care sini 
expuse machete și fotografii evo- 
cind realizările țării noabtre in do
meniul construcțiilor de. material 
rulant.

EFORTURILE de salvare a su
praviețuitorilor din orașul, colum
bian Armero,, acoperit, săpt-ămina 
trecută, de valul de noroi și magmă 
vulcanică produs de erupția vulca
nului' Nevada del Ruiz âu fost 
răsplătite, ■ marții prin descoperirea 
a încă 22-db persoane. Autoritățile 
columbiene au hotărit să continue 
operațiunile 'de salvare, introdu
cing, totodată, starea de urgență 
sanitară in zonele' afectate.

IARNA TIMPURIE. Anul aces
ta iama Și-a intrat in drepturi mai 
devreme! decit de obicei, in Iu
goslavia. unde aproape întreg teri
toriul țării este acoperit de zăpada 

ultimele zile. Stratul 
de zăpadă se situează intre 
10 și 40 -de cm. Ca urmare, circu
lația rutieră , a fost serios pertur
bată, iar pe unele șosele a fost în
treruptă. Mari căderi de zăpadă 
s-au înregistrat in ultimele 24 de 
ore și in zonele din sudul și estul 
Austriei..
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