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să preia, cu rezultate bune, o mare parte
din sarcinile schimburilor de zi!

PREGĂTIREA TEMEINICĂ A TUTUROR
LUCRĂTORILOR DIN AGRICULTURĂ

0 măsură care iși dovedește eficiența în reducerea
substanțială a consumului din perioada de virf

pentru producții agricole mai bune în anul viitor
Abia s-a încheiat un an agricol
si altul a si început, în peri
oada in care ne aflăm, in toate uni
tățile agricole vor avea loc analize
aprofundate privind rezultatele din
1985 și se vor trage învățămintele
cuvenite pentru noul an de muncă.
Din toate punctele de vedere este o
perioadă a învățămintelor, intrucit
din aceste zile încep cursurile invățămîntului agrozootehnic de masă,
apoi instruirea cadrelor din agricul
tură.
Scopul acestor cursuri și a acțiu
nilor de instruire a cadrelor din agricultură este 'de a-i ajuta pe oa
meni să cunoască temeinic hotăririle de partid, programele speciale
de dezvoltare a
agriculturii, legi
le care regle
mentează activi
tatea in acest do
meniu. orientă
rile si indicațiile
conducerii parti
dului privind în
făptuirea unei agriculturi ■ inten
sive. să-si însu
șească noi cunoș
tințe agrozooteh
nice. să tragă în
vățăminte din modul in care s-a lu
crat in anul care se încheie.
Programul unitar privind organi
zarea. desfășurarea și conținutul învățămîntului agrozootehnic de masă
și de instruire a. cadrelor din agri
cultură se află la indeminâ orga
nelor șl unităților agricole. Ceea ce
merită a fi subliniat în legătură cu
acest program este că a fost astfel
structurat incit să răspundă cerin
țelor pentru o mai bună pregătire a
lucrărilor din toate sectoarele agriculturii. In acest scop, in funcție
de obiectivele planului de producție,
in. flecare unitate agricolă și loca
litate necooperativizată se vor or
ganiza cercuri pe următoarele pro
file :
cultura cerealelor. ' plantelor
• tehnice și furajere, cultura legume
lor.. pomicultură. viticultură, zooteh
nie, mecanizarea agriculturii, indus
tria mică și prestările de servicii.
De asemenea, in cooperativele agri
cole se organizează, cu sprijinul
nemijlocit al stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii, cercufi pen
tru pregătirea unor cooperatori și
altor locuitori ai satelor în condu
cerea tractorului și minuirea mași
nilor agricole. Țăranii cu gos
podărie individuală din localită
țile cu agricultură necooperativi
zată participă la cercuri cu pro
fil mixt in care se dezbat proble
mele sporirii producției vegetale și
animale, specifice dezvoltării agri
culturii din aceste zone. Sint prevă
zute măsuri și recomandate modali
tăți diverse pentru instruirea cadre
lor de conducere și de specialitate

din unitățile agricole de stat și coo
peratiste, consiliile agroindustriale,
de la direcțiile generale pentru agri
cultură și industrie alimentară și de
.la uniunile județene ale cooperati
velor agricole de producție.
O asemenea structură a invățămintului
agrozootehnic
probează
preocuparea pentru asigurarea, in
toate sectoarele agriculturii, a crește
rii nivelului de cunoștințe profesio
nale, a pregătirii teoretice și prac
tice a tuturor lucrătorilor din acest
sector.
In același timp se' impune atenției
marea diversitate a formelor de in
struire : expuneri, dezbateri, schim
buri de experiență. demonstrații

și legarea acestora de cerințele și
condițiile concrete ale sporirii pro
ducției vegetale și animale. Din rindul specialiștilor s-au ridicat buni
pedagogi — oameni capabili să
transmită convingător, pe înțelesul
tuturor, cunoștințe de specialitate și
economice temeinice, să urmărească
aplicarea lor in practică. Este nece
sar ca experiența in organizarea și
desfășurarea invătămintului agro
zootehnic de masă să fie extinsă, să
se asigure incă de la început pre
luarea. generalizarea celor mai bune
metode de desfășurare a invătămin
tului.
Ridicarea continuă a nivelului teh
nic al agriculturii este condiționată
nemijlocit de ge
neralizarea rapi
dă in producție
a
tehnologiilor
moderne, a re
zultatelor
obți
nute in activita
tea de cercetare
științifică.
Toc
mai. de aceea lu
crul cel.mai. im
portant care tre
buie avut in ve
dere la desfășu
rarea invătămin
tului agrozootehnic il constituie
legarea cunoștințelor predate de
activitatea practică din fiecare
unitate agricolă, din fiecare formație
de muncă. Aceasta impune să se analizeze modul cum s-a muncit, rea
lizările obținute in urma aplicării
unor tehnologii, precum și nereuși
tele dintr-un sector sau altul. Fap
tele trebuie analizate temeinic, puse
față in față diferitele situații, care
să fie apoi confruntate cu recoman
dările tehnico-științifice, astfel incit
orice cunoștință nouă ce se expune
cursanților să poată fi raportată la
activitatea practică. în acest sens, o
importantă deosebită are organizarea
schimburilor de experiență. îndeo
sebi in unitățile agricole cu rezultate
de producție bune, consfătuirile in
care trebuie să se analizeze punct
cu punct, temeinic procedeele, teh
nologiile, modul de organizare a
muncii care au condus la. rezultate
bune.
Organele agricole județene, orga
nizațiile de partid de la sate au da
toria să sprijine organele de condu
cere colectivă din unitățile agricole,
consiliile agroindustriale. în asigu
rarea tuturor condițiilor bunei desfă
șurări a cursurilor invătămintului agrozootehnic. să urmărească perma
nent și să analizeze desfășurarea șx
conținutul acestuia, luind măsuri co
respunzătoare de imbunătățire. ast
fel incit această importantă acțiune
să contribuie la ridicarea nivelului
tehnic al agriculturii, la sporirea
producției in această importantă ra
mură a economiei naționale.

Relatări ale redactorilor și corespondenților „Scînteii“ care au
fost prezenți.în mai multe întreprinderi în noaptea de 25 spre
26 noiembrie, între orele 22 și 6 dimineața

La cursurile de perfecționare profesio
nală care încep în toate unitățile analiză profundă a celor mai bune expe
riențe, a modului în care s-a lucrat în
fiecare formație de muncă
practice, calcule economice, prezen
tări de filme și . diafilme. organi
zarea de seminarii după predarea
fiecărei teme. Instruirea cadrelor de
conducere și de specialitate va avea
un caracter practic, desfășurindu-se
de regulă in consfătuiri de schimb
de experiență, in unități de cerceta
re și de producție cu rezultate deo
sebite. urmărindu-se generalizarea
experienței înaintate și a noutăților
tehnologice, cunoașterea și aplicarea
hotăririlor de partid și altor acte
normative.
Ceea ce se cere acum, o dată cu
începerea cursurilor invățămintului
agrozootehnic, este, în primul rind,
participarea activă a tuturor lucră
torilor din agricultură la cursuri șl
la celelalte forme de perfecționare
profesională. Acestui scop ii serveș
te și măsura cuprinsă in program ca
la nivelul fiecărui județ să se stabi
lească. pentru toate unitățile agri
cole de stat și cooperatiste, o zi fixă
pe săptâmînă in care să se desfă
șoare cursurile invătămintului Agro
zootehnic. Această măsură permite
să se instaureze mai multă ordine in
ce privește tinerea lecțiilor potrivit
graficelor întocmite și o mai bună
frecvență a cursantilor, favorizează
un control mai eficient și mai temei
nic din partea organelor județene, un
sprijin mai activ din partea celor
care au misiunea să asigure buna
desfășurare a acestor acțiuni.
In decursul anilor, ledtorii cursu
rilor invătămintului agrozootehnic de
masă au acumulat o experiență blind
în ce privește predarea cunoștințelor

SCHIMBUL DE NOAPTE

întreprinderea minieră
„Sălaj“-Sărmășag
a îndeplinii planul
cincinal la producțiamarfă industrială
Oamenii muncii de la între
prinderea
minieră
„Sălaj“Sărmăsag raportează că au
realizat productia-marfă in
dustrială stabilită pentru cinci
nalul 1981—1935. Avansul obți
nut va permite ca. pină la sfirsltul anului, să se livreze in
plus economiei naționale o can
titate de peste 31 000 tone căr
bune.
în
telegrama
adresată
cu acest prilej tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, se
arată că minerii de la această
.. unitate nu vor precupeți nici un
r eftn't pentru a da patriei cit
-măi mult cărbuni». pregătind. în
același timp, toate condițiile
pentru îndeplinirea integrală si
la un inalt nivel calitativ a ola
nului oe anul viitqr. O atenție
deosebită se va acorda folosi
rii intensive a capacităților de
producție, creșterii mai accen
tuate a productivității muncii,
reducerii cheltuielilor si consu
murilor specifice, economisirii
materiilor prime, materialelor,
combustibililor si energiei.

După cum se știe, in această perioadă se intimpină
unele greutăți in producerea energiei electrice. Prin mă
surile speciale luate in ultimul timp se poate asigura
insă aprovizionarea corespunzătoare cu energie elec
trică a unităților industriale, a tuturor sectoarelor de
activitate, precum și cerihțele din domeniul casnic și
public. Pe lingă eforturile energeticienilor, de a pro
duce mai mult, esențial este ca ENERGIA SA FIE FO
LOSITĂ CU FOARTE MULTA CHIBZUINȚĂ, RATIONAL,
ECHILIBRAT PE ÎNTREAGA DURATA A ZILEI. ELIMININDU-SE ORICE FEL DE RISIPĂ, FIECARE CONSU
MATOR LIMITINDU-SE LA STRICTUL NECESAR.
Din datele puse la dispoziție de Dispeceratul ener
getic național rezultă cu toată claritațea că cele mai
multe probleme in aprovizionarea consumatorilor cu
energie electrică apar între orele 17 și 22. In schimb,
după ora 22 și pină la ora 6 dimineața există posibi
litatea să fie aprovizionate cu energie capacități de
producție mai mari decit cele folosite in prezent. Alt
fel spus, dispunem de energia necesară pentru reali
zarea sarcinilor de plan, pentru desfășurarea activită
ților sociale, pentru domeniul casnic și public. Esențial
este ca energia disponibilă să fie folosită raționa1, SA
SE ASIGURE UN CONSUM ECHILIBRAT IN CELE 24 DE

ORA 1,05 NOAPTEA. In secția băi-alice din cadrul

ÎN 1NTÎMPINAREA CONGRESULUI ȘTIINȚEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
TIMIȘ : Produse noi,
consumuri reduse

Imagine din activitatea cabinetului tehnic ol Liceului industrial nr. 11 București

Lo Institutul de cercetare pentru industria electronica din București

Patriotismul și conștiința
de sine a tineretului

0 nouă calitate a invățămintului
superior economic

Adevăratul patriotism are un con
ținut concret, insumind o serie de
trăsături definitorii. Patriotismul se
caracterizează prin acțiuni și fapte
deosebite : atitudine înaintată șl răsr
pundere conștientă in viața socială,
efort și dăruire pentru progresul so
cietății. în cazul tineretului, aceste
trăsături se realizează numai prin
formarea conștiinței lui socialiste,
exprimată prin sirgulnță și conștiin
ciozitate in îndeplinirea tuturor obli
gațiilor. dintre care cea mai însem
nată este învățătura temeinică, o ati
tudine civilizată irț întreaga conduită
din școală și societate. împlinirea
acestor cerințe primordiale se înte
meiază numai pe muncă de calitate,
pe conștiința responsabilității pentru
propriile fapte. „Forța orinduirii
noastre
—
sublinia
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, președintele țării —
stă in conștiința marilor răspunderi
și îndatoriri pe care flecare cetățean
le are fată de patrie, față de cuce
ririle socialiste ale poporului".
Conținutul deosebit de bogat al
patriotismului explică și caracterul
complex al procesului de formare și
dezvoltare al conștiinței patriotice.
Cultivarea patriotismului înseamnă
dezvoltarea continuă, cu caracter de
permanentă, a convingerilor, a senti
mentelor și atitudinilor constructive,
transformarea lor in constante ale
vieții spirituale și in factori stimu
latori ai activității practice, ai atitu
dinii generale in societate. îndepli
nirea importantei și pretențioasei
opere de educație patriotică pretinde
o conștiință vie și activă, prezentă in

toate acțiunile și faptele, contopire
cu prezentul, trecutul și viitorul pa
triei și poporului, o sinteză de trăiri,
convingeri și afinități. Pe două coor
donate esențiale se grupează aceste
componente. Cea dinții este conștiin
ța apartenenței la o anumită reali
tate geografică, istorică și culturală,
sociai-politică și spirituală. Cea de-a
doua coordonată esențială, care, de
fapt conferă valoare reală patriotis
mului. este conștiința marilor răs
punderi ce derivă din apartenența la
aceste realități. Este o înțelegere gre
șită din partea acelora care socotesc
că este suficientă instruirea, trans
miterea de cunoștințe elevilor și stu
denților. Instrucția și educația sint
două fețe inseparabile ale unui pro
ces unic și unitar. Un om cu cit este
mai cult, mai învățat, cu atit înțelege
mai bine și prețuiește mai mult stră
daniile și înfăptuirile lui. superiori
tatea prezentului și simte o mindrie
de a contribui prin realizările sale la
progresul țării, la ridicarea ei pe o
treaptă superioară. Așa cum spunea
istoricul și omul politic Vincențiu
Babeș. ..cu cit un învățat* dominează
mai mult știința sa. cu atit vederile
sale devin mai largi".
Conținutul noțiunilor de patrie și
patriotism se îmbogățește cu noi
sensuri in perioada modernă. Lupta
pentru emanciparea socială a țărăni
mii și pentru Independența națională
a țărilor românești, pentru așezarea
pe temeiuri democratice a instituții-

Acad. Ștefan PASCU
(Continuare în pag. a V-a)

In stadiul actual al dezvoltării economico-sociale a României si în
condițiile complexe ale economiei
mondiale, coordonata esențială a tu
turor eforturilor poporului nostru,
deci si in domeniul invătămintului.
o reprezintă realizarea unei calități
noi. superioare. Folosim acest prilej
pentru a sublinia că învătămîntul
superior economic a beneficiat si
beneficiază de prețioasele orientări
si indicații din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la pre
gătirea economiștilor în strînsă legă
tură cu cerințele actuale si de per
spectivă ale economiei naționale,
astfel incit ei să se manifeste ca
buni gospodari ai avuției ponorului
nostru, veghind în permanentă la
creșterea continuă a eficientei eco
nomice.
In același timp, invătămintul supe
rior economic beneficiază de un
sprijin deosebit, atit in perfecționa
rea activității Instructiv-educative.
cit si in domeniul cercetării științi
fice din partea tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu. emi
nent om politic, savant de renume
mondial.
în ultimele două decenii. învătămintul superior economic a cunoscut
o evoluție importantă. ne temelia
concepției materialist-dialectice în
concordantă cu cerințele practicii
sociale, cu progresul social-economic
general al tării. El a fost integrat or
ganic cu producția si cercetarea ști
ințifică. cu viata soci al-politică, fiind
ra-nrdat puternic la izvoarele celor
mai noi si Înaintate realizări științi
fico tehnice de specialitate. Numărul

studenților economiști a crescut de
la 4 650 în 1950 la circa 19 000 in
prezent; în acești ani au absolvit
facultățile economice peste 60 000 de
cadre, cu o temeinică pregătire pro
fesională si o inaltă conștiință socia
listă.
Continua perfecționare a invătămîntului superior economic este ex
presia firească a dezvoltării necon
tenite a întregii activități economicosociale. ca rod al muncii eroice a
clasei muncitoare, țărănimii si inte
lectualității. in concordantă cu gindirea si activitatea practică revolu
ționară a secretarului general al
partidului nostru'. Experiența a
demonstrat că orientarea invătă
mintului superior economic, or
ganizat in cadrul Academiei ' de
studii economice din București
pe un profil larg si evitarea disper
sării exagerate a acestuia ne teri
toriu. sint in concordantă cu cerin
țele etapei actuale ale formării de
crfdre economice superioare în con
dițiile .concrete din tara noastră,
precum si cu tendințele fundamen
tale, ale dezvoltării științei econo
mice.
Trecerea economiei românești la
dezvoltarea de tip intensiv, care
presupune un salt calitativ în toate
domeniile de activitate, necesită
creșterea rolului economistului in

Conf. univ. dr.
Letitia ZAHIU
secretar al comitetului de partid
al Academiei de studii economice

(Continuare in pag. a V-a)

Prin aplicarea cu fermi
tate a programelor de înnoire
și diversificare a producției,
specialiștii din unitățile econo
mice. impreună cu cei din cer
cetare și învățămîntul tehnic
superior, au conceput șl intro
dus in fabricație un mare nu
măr de utilaje, mașini, aparate,
instalații și alte produse noi.
toate cu. parametrii tehnico-economici funcționali și de fiabili
tate superiori. Gradul de înnoi
re a producției in industria ju
dețului a ajuns la aproape 58
la sută, fiind superior sarcinii
stabilite pentru această perioa
dă. Demn de menționat este și
faptul că au fost introduse în
producție numeroase tehnologii
noi, sisteme de mecanizare și
automatizare, care contribuie la
creșterea productivității muncii
și economisirea de materii pri
me, materiale, combustibil și
energie. (Cezar Ioana, cores
pondentul „Scinteii").

SUCEAVA : Producție
fizică peste
prevederi
Colectivele muncitorești din
județul Suceava iși mobilizează
toate forțele pentru îndeplinirea
integrală a planului pe acest an
și pe întregul cincinal, pentru
crearea
condițiilor necesare
unui debut productiv fructuos
in 1986. Astfel, minerii au
extras șl preparat suplimen
tar însemnate cantități de
fier, pirita,- plumb, cupru și
zinc in concentrate. La rindul
lor, oamenii muncii de la între
prinderea de mașini-unelte din
Suceava și de la Uzina de con
strucții ,și reparații utilaje si
piese de schimb din Vatra Dornei au realizat, peste prevederi,
produsă de mecanică fină, uti
laje tehnologice destinate in
dustriei materialelor de con
strucții, exploatării și prelu
crării lemnului. Alte colective
muncitorești au livrat suplimen
tar beneficiarilor un mare vo
lum de utilaje tehnologice pen
tru chimie, confecții textile, țe
sături din lină, obiecte de sticlărie-menaj. cherestea, furnire
estetice și altele. (Sava Bejinarîu, corespondentul „Scinteii").

ORE ALE FIECĂREI ZILE Șl PE ÎNTREAGA DURATĂ A
SĂPTĂMINII.
Acum, mai mult ca oricind, se impune ca, in toate
unitățile economice, schimburile de lucru să fie astfel
organizate incit consumul de energie electrică să se
deplaseze din perioadele de maximă solicitare ale sis
temului energetic național spre orele cind se pot asi
gura resursele necesare producției, adică in perioada
de noapte, care corespunde schimbului 3 de lucru,
descongestionindu-se sau chiar renunțindu-se acolo
unde este posibil la schimbul 2. Fără îndoială însă că
acolo unde se organizează schimbul de noapte tre
buie să se ia și toate măsurile pentru organizarea te
meinică a muncii, buna aprovizionare cu materiale, asi
gurarea asistenței tehnice, pentru desfășurarea cu
maximă eficiență a producției și, bineînțeles, pentru
economisirea energiei. Organizarea schimbului de
noapte nu reprezintă un scop în sine, ci o soluție pen
tru aplatizarea virfului de sarcină in consumul de ener
gie electrică pe ansamblul economiei naționale.
Redactori și corespondenți ai „Scinteii" au fost prezenți in mai multe intreprinderi industriale in noaptea
de 25 spre 26 noiembrie, intre orele 22 și 6, pentru a
vedea și consemna cum se muncește in schimbul 3.
Constatările făcute - in pagina a 3-a a ziarului.

I.R.E.M.O.A.S. din Copitală se lucrează intens, normal,
cu bune rezultate

Operă impunătoare,
trainic înscrisă în patrimoniul
■ culturii naționale
Centenarul nașterii lui Liviu Respune, cu Camil Petrescu, că autorul
breanu cuprinde in el o întreagă
lui Ion „a transformat o mișcare
istorie, căci marele prozator incorpo
literară tendențioasă intr-o operă
rează in opera sa istoria tuturor cla
literară de artă, de creație. El singur
selor și păturilor sociale de la noi
e mai mult decit o întreagă ețjdcă
și, in primul rind, a celei mai vechi
literară. Ion e suficient ca să înfrun
dintre ele care a dus pe umerii ei
te timpul incă foarte mult de aici
tot greul istoriei; a creat limba na
incolo". Nu numai Ion (1920), ci și
țională și valori spirituale și mate
alte capodopere ale lui Rebreanu,
riale de neprețuit. Deși nu,venea ne
precum romanul psihologic Pădurea
mijlocit din landurile țărănimii,
spinzuraților (1922), ampla frescă ță
Liviu Rebreanu a fost scriitorul cel
rănească Răscoala (1932) și unele
mai autentic legat de destinul ei. in
nuvele ca : Proștii, Coasa, Dintele,
indiscutabile capodopere și intr-o
Răfuiala, Ițic Ștrul dezertor, au în
genială laudă in incinta Academiei
fruntat și vor înfrunta timpul prin
geniul acestui prozator de excepție,
prin care-și mărturisea „credința și
solidaritatea continuii, cu inima celor
care a fost in primul rind un mare
mulți
care au
muncitor
inte
avut parte tot de
lectual, de la a
ocări și probocărui naștere, pe
ziri, și prea arar
trecută la 27 no
CENTENAR
de vorbe bune...".
iembrie 1885 în
Prin destinul ță
satul
Tirlișua.
ranului, Rebrea
LIVIU REBREANU județul Bistrițanu a văzut desti
Năsăud. se împli
nul
intregului
nesc 100 de ani.
nostru popor și
Primul născut
l-a văzut mai exact și mai complex
dintre cei 14 copii ai învățăto
decit oricare altul.
rului Vasile Rebreanu și ai Ludovicăi, scriitorul de mai tirziu
intr-o vreme cind mulți credeau și
va
face școala primară în comuna
afirmau răspicat că inspirația din
Maieru (1891—1894), gimnaziul grănimediul sătesc secătuise prin excesele
ceresc la Năsăud (1895—1896) și
de semănătorism și poporanism,
Școala civilă de băieți din Bistrița
Liviu Rebreanu, introducind in epica
(1897—1900), Școala reală superioară
românească un realism modern, ro
de honvezi din Șopron (1900—1903)
bust, de o inegalabilă originalitate,
și
la Academia Militară „Ludovireabilitează o temă literară esențială
ceum" din Budapesta (1903—1906),
și creează „primul roman românesc
de unde iese ofițer. Funcționează la
intr-adevăr desăvirșit" (Șerban Cioun regiment in orașul Gyula, dar, în
culescu). Cu romanul Ion (1920) —
urma unor neînțelegeri și incurcături
fără să ignorăm contribuțiile anteri
administrative. iși dă demisia in
oare din istoria speciei, datorate
anul 1908. Se întoarce pe meleagurile
unor D. Bolintineanu. Nicolae Filinatale și devine ajutor de notar in
mon. Eminescu, B.P. I-Iașdeu, Duiliu
comunele Măgura Ilvei si Nimigea,
Zamfirescu, Ai. Vlahuță, C. Miile,
între anii 1908—1909, și apoi funcțio
loan Slavici, M. Sadoveanu, Ion Anar la primăria din Vărarea. Expe
gârbiceanu și mulți alții — lite
riența de viață, datorată acestor pri
ratura română iese
din zodia
me meserii, o intilnim in numeroase
povestirii și a nuvelei și intră defi
■schite si nuvele, ca si in descrierea
nitiv in aceea a construcțiilor epice
vieții lui Titu Herdelea și a unor
de mari proporții, pe care le vor
intelectuali rurali : preotul Belciug,
ilustra in continuare, in perioada
familia invătătorului Herdelea, fa
interbelică, Rebreanu însuși. M. Sa
milia Lang, notarul Stoessel din ro
doveanu. H. P. Bengescu. C. Stere,
manul Ion. Ca mulți alți scriitori
Ion Agârbiceanu, Eugen Goga, Anton
ardeleni, Rebreanu iși face debutul
Holban, Camil Petrescu, Cezar Pe
literar în prestigioasa revistă lite
trescu, Gib Mihăescu, G. Călinescu,
rară
Luceafărul de Ia Sibiu, cu
prin care se afirmă în literatura
schița Codrea, la'T noiembrie 1908.
noastră toate tipurile romanești
In anul următor, după exemplul lui
din literatura universală, de la
G. Coșbuc, bun prieten cu tatăl său,
cel ctitorit de Balzac
la cel
tolstoian ori cel flaubertian, la cele
Ion Dodo BALAN
impuse de Glde și Joyce, de la cel
proustian la Bildungsroman sau cel
(Continuare
în pag. a IV-a)
kafkian ș.a.m.d. De aceea, am putea
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in conformitate cu prevederile noii Legi privind outoconducerecr,
autogestiunea economico-financtară și autofinanțarea unităților ădministrativ-teritoriale, adoptată recent de Marea Adunare Națională, incepind
din 1936, toate consiliile populare trebuie să se autoflnanțeze, să aibă
bugete echilibrate, in care cheltuielile să fie acoperite din veniturile
proprii, prevăzîndu-se, totodată, și un excedent din care să se aloce o
contribuție tot mai mare la fondul general de dezvoltare a țării.
Avind în vedere apropierea anului 1986, „Scinteia" își propune să
publice un ciclu de articole in legătură cu modul în cară acționează
consiliile populare, împreună cu cetățenii, pentru ca de anul viitor prin
cipiul autofinanțării să se generalizeze. Astăzi înfățișăm experiența din
județul DOLJ, avind ca interlocutor pe tovarășul ION ȘTIUCĂ, prim vi
cepreședinte al Consiliului popular județean.

— Care este, în prezent, situația
autofinanțării unităților administra»
tiv-teritoriale din județ ?
— Dacă, bunăoară, in 1980. in ju
delui Dol.ț se ăttțofinantati doar 38 de
consilii populare comunale, in nrezent numărul acestora a ajuns Ia 7“Municipiul Craiova, reședință jude
țului, ti fost in
mod constant in
anii
actualului
cincinal o unita
te administrativteritorială a că
rei activitate a
avut la bază au
tofinanțarea. Anul 1985 a adău
gat pe lista reu
șitelor și cele 4
orașe
doljerts:
Băilești, Calafat, FIliași și Segărcea,
care, de asemenea, se autofirtanțează.
Așadar,, avem la această oră 82 de
unități admihistrativ-teritoriale (orășeneșfi și comunale) care se atitofinanțează ; raportat la c'Sle 100 de
localități ale Doljului, aceasta în
seamnă o proporție de 82 la sută,
însă bilanțul nu este defini
tiv. Fină la finele anului vor rea
liza un echilibru intre venituri și
cheltuieli alte 4 comune : Bulzești,
Dioști. GherCesti si Murgasi.
Discuția pe marginea autofinanță
rii ar fi insă incompletă dacă nu aș
releva Si unele implicații structurale
ale acestui proces, privind .bugetul
de venituri și cheltuieli al consiliilor
populare. Dacă in urmă Cu cinci ani,
în bugetul județului Dolj veniturile
proprii reprezentau 46 la sută din
total, în 1985 »- in condițiile in care
bugetul a crescut mult — veniturile
proprii reprezintă 60 la sută. Si to
tuși. acest procent nu reflectă inte
gral posibilitățile existente ne olan
local, motiv pentru care va trebui, in
continuare, să punem in Valoare ma
rile rezerve do care le avem încă in
județ.
— Ce măsuri Urmează Să se între
prindă în acest sens ?
— Măi întii o precizare : autofi
nanțarea nu înseamnă doar a aduce
balanța Cheltuielilor și veniturilor
fiecărui consiliu popular Ia ua nivel
de echilibru, ci a se asigura, in
plus, o contribuție importantă din
partea fiecărei unități administrativ-teritariale la fondul general dc
dezvoltare a tării, la realizarea re
surselor financiare necesare dezvol
tării. Esto o idee mobilizatoare, pe

care o datorăm secretarului general
ăl partidului și care conferă activi
tății noastre in acest domeniu o
orientare programatică de profunzi
me șl de perspectivă, exprimată și
de Legea privind autoconducerea
autogestiunea ecohomico-financiară
și autofinanțarea unităților admirțis-

cialitate ale consiliului popular), care
a pus în evidență cererea sporită
de anumite produse de uz casnic,
unelte pentru agricultură și grădină
rit. Se are in vedere, totodată, orga
nizarea de ateliere Pentru prelucrarea
Pieilor de animale, a blănurilor, ate
liere de dărăcit, cojocărit, torcătorie
etc. Pornind de la concluziile stu
diului respectiv, lă’ unele grltpe de
produse care au în prezent o pon
dere mică in livrările de mărfuri
către fondul pieței — cum sint bu
nurile metalice de larg consum, ar
ticolele de uz gospodăresc din lemn
și nuiele, produsele prelucrate din
lemn; mobilă. și altele — creșterea
producției Va fi mult mai ac
centuată.
O atenție deosebită se va acorda
dezvoltării micii industrii alimenta
re șî culinare. în vederea valorifi
cării mai bune a resurselor existen
te pe plan local va crește și s<< va

toate localitățile, pe baza Unui
studiu-anchetă inițiat de consiliul
popular județean, opțiuni ce privesc
toate activitățile de industrie mică
și de prestări de servicii de pe raza
localităților, fiecare avind o temei
nică fundamentare economîco-financiară și o sondare a solicitărilor
populației.
între activitățile locale aducătoare
de Venituri în bugetele consiliilor
populare se înscriu și cele de valo
rificare a resurselor energetice ne
convenționale : energia solară, eolia
nă. biogazttl.
Desigur, resursele autofinanțării
sint mult mai diverse. La sate, bună
oară, accentul se pune pe dez
voltarea producției agricole atit în
unitățile dc stat și cooperatiste, Cit
și îtt gospodăriile populației. Tot
odată. avem in vedere creșterea
veniturilor locale, o dată cu redu
cerea cheltuielilor de funcționare,
întreținere si gos
podărire a unită
ților social-eitltu*
rate si de admi
nistrație. Urmă
rim. de aseme
nea, utilizarea în
■condițiile legit, a
fondurilor
din
contribuția
bă
nească a popu
lației pentru ac
țiuni
Gospodă
rești si social-eulturalo. nen'tru exe
cutarea unor lucrări de interes ob
ștesc si do înfrumusețare a locali
tăților.
Fără îndoială Că folosirea eficienta
a pirghiilor de realizare a autofinan
țării unităților administrativ-terltoriale — dezvoltarea industriei, agri
culturii, industriei mici, prestărilor
de servicii, a altor activități, in spi
ritul indicațiilor formulate de se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceattșescu, ia ple
nara C.C. al P.C.R., al prevederilor
legii adoptate de Marea Adunare
Națională — Va contribui lâ procesul
general do' ridicare a nivelului de
trai al oamenilor, de creștere a gra
dului de urbanizare al comunelor șl
centrelor agroindustriale, la dotarea
acestora cu mtjloace de natură să
asigure realizarea treptată a unor
condiții de muncă și viață tot mai
apropiate de cele de la orașe. Reali
zarea imperativului autofinanțării
unităților
administrativ-teritoriale
este, de fapt, una din căile de bază
ale realizării obiectivului mobilizator,
definit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Congresul consiliilor populare :
„Flecare localitate trebuie să devină o
adevărată cetate ceonomico-sociaiă în
care oamenii muncii, cetățenii, să
poată să găsească tot Ce au nevoie
pentru o viață civilizată, demnă ! Să
transformăm, înlr-adfevăr, fiecare lo
calitate, fiecare comună să devină
comună-oraș, un centru puternic și
civilizat al construcției socialiste și
comuniste".
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Dou: Venituri mai mari prin

valorificarea resurselor locale
tratîV-feritortale. adoptată feeeftt de
Marea Adunare Națională.
Care sint căile și mijloacele Con
crete de acțiune ? în primul rind,
avem în vedere realizarea obiective
lor planului de dezvoltare in profil
teritorial —‘ în industrie, agricultură,
în celelalte ramuri de activitate —
fundamentul trainic af autofinanțării,
în 1990 va trebui să realizăm o pro
ducție totală pe locuitor de cel puțin
80 000 lei. din care producția indus
trială va fi de cel puțin 50 000 lei.
în continuare, rolul principal il va avea
industria republicană, dâr, in același
timp, programul privind dezvoltarea
economico-socială in profil teritorial
pe anii 1986—1990, adoptat de Con
gresul consiliilor populare, asigură
continuarea procesului de extindere
a micii industrii. Ea va reprezenta
10 la sută din volumul total al acti
vității economice din județ.
Programul special elaborat in acest
domeniu de comitetul executiv al
consiliului popular județean prevede
dezvoltarea activităților existente si
Înființarea altora noi. rentabilizarea
tuturor produselor și activităților, a*
plicarea riguroasă a principiilor nou
lui mecanism Oconom.ico-financiar.
Acest program stabilește pentru anul
1990 o producție-marfă a industriei
mici, intr-o creștere de 2.2 ori față
de 1985. $i prestările de servicii vor
înregistra în cincinalul următor o
creștere considerabilă — de 230 la
sută — ceea- co va contribui la în
tărirea autofinanțării unităților ad
ministra tiv-teritoriale.
Dezvoltarea și diversificarea pro
ducției și serviciilor către populație
se' va face pe baza unui studiu al
pieței (intocmit de Organele de spe

diversifica producția de conserve și
semiconserve de legume și fructe,
ciuperci, fructe de pădure, plante
medicinale, siropuri.
Se vor extinde, totodată, acele
activități de mică industrie cu un
aport important in balanța de ve
nituri a consiliilor populare, activități
care la ora actuală au încă o pon
dere redusă : feCondițiOrtarea unor
aparate de Uz gospodăresc, repararea
și întreținerea mașinilor, a aparate
lor de folosință îndelungată, recondiționârea mobilei și altor obiecte
casnice etc. Si nu în ultimul rînd ca
importanță, vom urmări, in conti
nuare, dezvoltarea Cooperării indus
triei mici cu industria republicană,
ceea ce va asigura satisfacerea mai
bună a cerințelor de produse ale
economiei și ale populației, atragerea
lfi bugetele locale a noi surse de
venituri.
— Cum acționează direct consiliile
Populare pentru dezvoltarea micii
industrii locale ?
— în afara unităților de producție
ai prestări de servicii din sistemul
cooperației ne preocupă, in mod deo
sebit, înființarea unor activități de
mică industrie pe lingă consiliile
populare orășenești și comunale.
Pentru aceasta, de-a lungul anului,
colective de specialiști și lucrători
din aparatul propriu al comitetului
executiv s-au deplasat în localitățile
județului, analiztnd la fața locului,
cu factorii de răspundere, resursele
materiale și socio-profesionale exis
tente, stabilindu-se o gamă minimă
obligatorie de activități pentru fie
care consiliu popular. De altfel. în
această toamnă am primit opțiunile
și estimările de perspectivă pentru

PAMINTUL, BUNA LUI GOSPODĂRIRE
— răspundere esențială a comuniștilor de la sate
Programul național de irigații și
îmbunătățiri funciare, adoptat de
Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1983,
constituie un vast și revoluționar
program ds „reconstrucție a pămintUlui". La recenta plenară a C.C. al
P.C.IL, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a subliniat din nou că sint necesare
măsuri lioțătite pentru înfăptuirea
acestui program, viața demonstrind
că numai pe baza realizării irigații
lor și a celorlalte lucrări de îmbună
tățiri funciare se poate asigura o re
coltă stabilă, in orice condiții.
în cadrul programului național. un
mare volum de lucrări firtleliorativc
este prevăzut să se realizeze și in
județul Vaslui. Tocmai de aceea,
ne-am propus Să examinăm care eSte
stadiul realizării acestor lucrări și
cum acționează or'gârteie și organiza
țiile de partid din județ , pentru
transpunerea in viață a programului
local de îmbunătățiri funciare.

în ansamblu — rezultate
bune, dar puteau fi și mai
bun© ° il'nag‘r>e globală in legă
tură CU rezultatele si preocupările in
acest domeniu ne-a fost Conturată
do tovarășul I’etru Demeter, secre
tar al comitetului județean de
Pâftid.
"• Ințelegind pe deplin, indicația
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
secretarul general al partidului, ca.
înainte de toate, județul Vaslui să
devină un exemplu in ce privește
realizarea unor ample si complexe
acțiuni de amenajare antierozioniilă
a pămintulUi. de sporire a potenția
lului său productiv, comitetul jude
țean de partid n acordat o atenție
deosebită laturii organizatorice a
acestei activități si valorificării in
tensive. a experienței stațiunii Perieni. Spre a urmări operativ si ri
guros modul in care se Pregătește
si se realizează indeolihifea sarci
nilor prevăzute, pentru fiecare (ibiectiv si lucrate au fost fixate
responsabilități Si termene- Precise
care, in adunări de partid, iii dez
bateri cu activul, au fost aduse la
cunoștința comuniștilor, a tuturor
cooperatorilor. De asemenea, biroul
comitetului iudetean de nartid a
adnotat măsura ea. pentru toate
obiectivele si șantierele de îtabuiiătătiri funciare, să fie constituite co
lective complexe, conduse de secre
tari ori membri ai biroului itideteah. care sprijină direct si efectiv
activitatea pe șantiere, răspund de
mobilizarea forțelor si soluționează
toate problemele ivite., în același
tirtip. biroul comitetului județean de
nartid si comitetele comunale ana
lizează periodic, pe baza Unor con
troale modul in care se desfășoară
lucrările si intfebrind măsurile ce se
impun. Desigur, hotăritoare in acest
scop sint mobilizarea tuturor forțe
lor. intensificarea activității politicoorganizatorice si, oe această bază, a
muncii efective la efectuarea lucră
rilor. Această cetintă a fost eviden
țiată
pregnant si de recenta
plenară a Comitetului itideteart de
partid consacrată special analizării
stadiului înfăptuirii programului iu
detean de îmbunătățiri funciâre.
Nutnal in acest an -» §“â arătat
la plenară —• s-a incheiât âctiunea
de extindere a eXeclttăfli lucrărilor
agricole 0e curbele de nivel pe toate
suprafețele afabile, au fost redate
circuitului productiv alte 927 hecta
re. iar 8 300 hectare au fost nivelate

si modelate. Totodată, au fost ame
najate pentru irigații 4 500 hectare,
desecate 11 100 hectare Si afinate
adine 30 000 hectare. Eficiența' aces
tor lucrări este concretizată in spo
rirea producțiilor agricole medii la
hectar cu 20 ta sută. Nu putem
trece insă cu vederea că într-o serie
de localități S-au înregistrat rămîlleri în ufihă. Îndeosebi la lucrările
de desecări si amenajări pentru iri
gații. De aceea. în spiritul sar
cinilor subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R.. pe toate șan
tierele de îmbunătățiri funciare din
localitățile vizate am concentrat in
aceste Zile forte sporite la lucrările
prevăzute pentru această perioadă.

Din activitatea
organelor
și organizațiilor
de partid
din județul Vaslui
urmărind cu toată răspunderea rea
lizarea lor.

Județul are mari răspun
deri și pentru realizarea
programului național. Actw|tatea de îmbunătățiri funciare din
județ beneficiază. desigur, si ele
existenta în acest perimetru a unui
important. Potential ne care il re
prezintă specialiștii Stațiunii centrale
de cercetări pentru combaterea ero
ziunii solului Pefleni. unde s-a năs
cut originala experiență a comple
xului de lucrări pentru îmbunătăți
rea si sporirea fertilității terenuri
lor in pantă. Cum este utilizat acest
puternic potential in acțiunea de
măre anvergură de realizare â( pro
gramului de îmbunătățiri funciare ?
— Biroul organizației de partid
din stațiune — ne spune ing. Eu
genia Grccu, secretar al acestuia —
se Ocupă intens și stăruitor de mo
bilizarea Cercetătorilor, a ifltfegului
colectiv la înfăptuirea programului
național de îmbunătățiri funciare și
a Sarcinilor exprese trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Pe baza
indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul vi
zitelor de lucru, efectuate in sta
țiunea hoastră, întregul colectiv a
’fost direct antrenat și implicat nu
numai in cercetare, ei și in aplica
rea rezultatelor cercetării, primind
sarcina de a coordona, impreuhă cu
Academia de științe agricole și sil
vice și direcțiile agricole județene,
îndeplinirea efectivă a complexului
de lucrări antierozionale atit in ju
deț, cit și irt toate zonele colihare
ale tării. Cu pătticioarca si avi
zul stațiunii, âu fost constitui
te 37 perimetre etalon în 35 do
județe, cu o suprafață de peste
79 099 ha, acțiune coordonată pe te
ren de cercetătorii noștri, majorita

tea dintre ei comuniști. Fiecare cer
cetător răspunde de cite un peri
metru etalon și unul sau mal multe
județe avind sarcina avizării din
punct de vedere tehnic a documen
tațiilor pentru suprafețele pe care
se execută lucrări, dar și de a con
trola calitatea realizării lor.
— Ce modalități practice utilizați,
pe linia organizației de partid, pen
tru controlul și îndrumarea activi
tății pe teren a specialiștilor ?
— Fiind principala noastră Sarci
nă, modul in care Se înfăptuiesc
001001106’16 programului național fi
gurează des ca temă a analizelor și
dezbaterilor din Cadrul adunărilor
generale de partid. Rapoartele pre
zentate în adunări Și discuțiile indi
viduale sint axate in primul rind pe
aceste probleme. Daf biroul organi
zației de bază inițiază frecvent și
acțiuni de control și îndrumare.
Totodată,
_______ .....
am organizat
........__
numeroase
schimburi de experiență. Indiscuta
bil, o atenție sporită acordăm reali
zării obiectivelor prevăzute in pro
gramul județului nostru, care tre
buie să devină, așa cum a indicat
secretarul general al partidului, un
model pentru celelalte județe.

O activitate cu „foc con
tinuu" ca în industrie. N6-am
oprit in Citeva Unități agricole diii
cadrul consiliului unic agroindus
trial BanCa, unde Se lucrează neîn
trerupt pentru Înfăptuirea prevede
rilor programelor de îmbunătățiri
funciare.- Aici stăm de vorbă cu Ion
Chirvase, organizator de partid, se
cretarul biroului de coordonate a
activității politice și organizatorice
al acestui c&nSilitt agroindustrial.
Aflăm Câ acitfti s-a treOtit ia reali
zarea lucrărilor, pentru Ultima eta
pă a anului, pe trei șantiere conco
mitent : la Viișoara. Mitoc si Ban
că. De fiecare lucrare răspund
membri ai comitetelor comîiriale de
partid.
Pe cele trăi șantiere, alături
de mașini și utilaje
lucrează
peste 240 de săteni cti sape, cazma
le, lopeți. La Viișoara, între cetă
țeni il găsim pe Secretatul comite
tului comunal de partid, Nicolae
Chelarti : „Condițiile sint lă nOi de
asa natură — ne spune dînsui —
incit, vedeți, pâfrîîntul trebuie Vin
decat de răfli, reconstruit. Peste 680
hectare de teren au necesitat ase
menea modelări, captări de izvoare,
nivelări, dizlocări. Într-Un eUViht
intervenția binefăcătoare a omului
și a mașinilor. $i pentru că e avu
ția noastră cea mal de preț și tre
buie să producă mai mult, mă ocup
direct de organizarea și realizarea
acestor lucrări. Ne-atn îndeplinit in
tegral sarcinile din programul co
munal pe acest an, dar pentru că
este momentul potrivit lucrăm in
continuare la realizarea prevederi
lor din artul următor. Adest aVâtts
in realizarea lucrărilor ne Va aduce
un însemnat surplus de recoltă".
Cu acelâși dinamism și înalt Spi
rit de răspundere acționează în a*
ceste ’Zile și Organele și organiza
țiile de partid din comunele și con
siliile agroindustriale Negrești. Ște
fan cel Mate, Tătărâni, vaslui, Huși
și Fălciu, în care programele loca
le de îmbunătățiri funciare se în
făptuiesc exemplar, contribuind ast
fel la Sporirea producțiilor agricole.

Petra NECULA
corespondentul „Șcînteii1*

Miliaî IONESCU
Nicolae BABAX.Au

„Maro" - un nou hotel la Baia Mare

ALBA : Noi edificii
de sănătate
în curînd. rețeaua sanitară a ju
dețului Alba se va îmbogăți cu un
nou obiectiv : spitalul cu 250 paturi
și dispensar policlinic din orașul
Cîmpcni. Noua unitate spitaliceas
că, înălțată in Tara Moților, zonă
altădată Vitregită din punct de ve
dere al ocrotirii sănătății, se inte
grează într-o întinsă rețea de spi
tale. policlinici si dispensare con
struite in ultimii ani in diferite lo
calități ale județului. Numai in
actualul, cincinal au fost date în
folosință Spitale cu cite 250 de pa
turi și policlinici in orașele Ocna
Murea și Blaj. dispensare medicale
in orașul Sebeș Si în comunele Vi
dra. Miholț. Crăciunelu de Jos.
Sincel. Roșia Montană, precum și
Centrul de recoltare și conservare
a singelui din Alba Iulia.
— Extinderea rețelei de unități
sanitare reprezintă una dintre rea
lizările însemnate obținute oe plan
social. îndeosebi in ultimele două
decenii — ne spune dr. Llvlu
Vulcu, directorul Direcției Sanitare
județene. Bunăoară, comparativ eu
anul 1965. numărul naturilor în spi
tale a crescut de 2,3 ori. în pre
zent. rețeaua sanitară a județului
cuprinde 10 spitale si 124 dispen
sare medicale. în ritmul dezvoltării
economice au fost înființate nu
meroase dispensare de Întreprinde
re astfel incit numărul acestora a
crescut de Ia 9 in 1965 Ia 31 in
prezent. în ultimii 20 d" ani. nu
mărul medicilor s-a dublat. (Ște
fan DInică).

Aproape neobservate in peisajul
marelui port Constanța, din cauza
uriașelor bastimente ancorate la
chei, micile nave ale flotei în
treprinderii piscicole Constanța vin
si pleacă in permanentă de la si la
dana nr. 22. ca niște pelicani har
nici. care Cutreieră zi si noapte
marea, pentru a stringe .argintul
viu“ al apelor. Prezenta lor consti
tuie una din noutățile acestui cin
cinal 'care se încheie, transpune
rea în fapte a indicațiilor se
cretarului general ol partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a
se valorifica pe deplin potențialul
economic al platformei continentale
a Mări! Negre. Pe baza acestor
orientări și indicații s-a întocmit
un program special care prevede ca
cele două mari unități de profil
care activează în această zonă —
Centrala ..Delta Dunării" si între
prinderea piscicolă Constanța —
să pescuiască anual mari cantități
de peste marin.
— Acum, cind mai avem puțin
timp pină la încheierea acestui an,
putem raporta cu mindrie că
ne-am îndeplinit sarcinile care ne
revin din acest program — ne spu
ne inginerul Gabriel Timoftache,
directorul întreprinderii piscicole
Constanța. în ultimii doi ani, de
cind a intrat in exploatare flota de
nave trauler, ne-am depășit pre
vederile de plan In mod constant.
Producția de pește marin realizată
de întreprinderea noastră s-a du
blat în 1983 față de 1980 șl a cres
cut mai bine de patru ori în 1985
față ele anul trecut, ponderea cea
mai mare in aceste rezultate —
aproape două treimi — avind-o
cantitățile obținute de flota do
traulere. Concomitent, s-a intensifi
cat pescuitul do coastă, cu talieno
de mare capacitate, al căror număr
a crescut simțitor. Ele se află în
dotarea unui număr de 14 brigăzi
care înregistrează importante spo
ruri ale productivității muncii.
Așadar, neobservate aproape în
portul Constanta, micile traulere
cu o capacitate de. numai S0 tdw,
înzestrate cu motoare de 300—500
CP, iși fac tot mai simțită prezența
— prin produsele pe care le că
răușesc — atit In magazinele ali
mentare. cit si la fabrica do con
serve dată în folosință Ia Constanța
tot în acest cincinal, ca o compo
nentă a aceluiași program. Șeful
secției pescuit de larg al între
prinderii, Ion Nae, e de părere că
tehnica de care dispun oamenii

muncii de aici și posibilitățile pe
care le oferă marea creează con
diții pentru producții și mal mari
in viitor. Iată și argumentele : ju
mătate din numărul navelor aflate
in exploatare și-au îndeplinit pla
nul anual cu două luni înainte de
termen. Esențialul îl constituie oa
menii. Ca atare, șeful secției no
minalizează nu nave fruntașe, ci
echipaje fruntașe, ca acelea con
duse de Gheorghe Preda, Octavian
Drîmbă, Vicențiu Truțâ, Valentin
Deoancă, Dumitru Lemnaru. „în ce
ne privește — ne spune el — ne
preocupăm eu toată stăruința de
instruirea și educarea oamenilor
noștri, pornind de Ia faptul că
munca de zi șl de noapte pe astfel
de nave mici, in condițiile destut
de capricioase ale Mării Negre,
presupune, deopotrivă, iscusința,
priceperea, disciplina și dirzenia,
proprii meseriei dc marinar, dar șl
celei de pescar. Din păcate insă
deși la Constanța există două licee
cu specific de navigație, ca și licee
similare in alte orașe de pe malul
Dunării, in nici unul din țară nu
s-a prevăzut măcar o clasă cu pro
filul activității de pescuit. Așa se
face că această meserie, cu mari
perspective și de o stringentă ne
cesitate pentru economie, se invață
numai la locul de producție, printr-o experiență care se transmite
ele Ia virstnici la tineri, flota noas
tră fiind Încadrată mai ales cu ti
neri. O altă sursă importantă de
sporire a eficienței muncii noastre
ține de amenajarea și dotarea, la
nivelul potențialului flotei, cu ma
gazii și capacități de condiționare
a peștelui, astfel incit producția
realizată să fie destinată in pro
cent de 90 la sută consumului
populației. Deocamdată, in' lipsa
acestora, 43 Ia sută din cantitatea
de pește este transformată in făi
nă de pește folosită ca adaos în
hrana animalelor, dar păgubitoare
pentru întreprindere, pentru sco
pul propus".
în încheiere, un apel pe adresa
întreprinderii județene de produc
ție industrială și prestări dc ser
vicii : să-și onoreze cit mai ur
gent contractul întirziat de a efec
tua amenajările necesare la. halele
de la dana nr. 22 folosite în pre
zent de întreprinderea piscicolă
Constanța.

Georqre MIHĂESCU
corespondentul „Scinteii'*

corespondentul „Scintall"

ORADEA ; Prind contur
noi ansambluri urbanistice
Cine n-a mai fost în ultimii 2—3 ani prin Oradea va
rămine plăcut surprins nu numai do conservarea și res
taurarea in tonuri pastelate a fondului valoros de. clă
diri, redîndu-i urbei ds pe Crișul Repede personalitatea
inconfundabilă, ci, in egală Măsură, de cartiere noi,
moderne, ce se deschid la fiecare dintre porțile munici
piului. In perioada cate a trecut de la Congresul al IXlea al partidului, peisajul edilitar al municipiului și-a
adăugat aproape 50 009 apartamente. Pentru oricare orădean, e suficient să-și măsoare timpul cu propriile
amintiri pentru a desprinde „inelele de vîrstă" ale așe
zării. Ce era doar acum cițiva ani în perimetrul unde
au „înflorit" ansamblurile Nufărul I și II ori pe
locurile unde s-au înălțat elegantele ansambluri
de locuințe din zonele 6 Martie, Ioșia Nord, Calea Ara
dului, Sovata, Ostașilor, Lacul Roșu ? Erau doar niște
cartiere modeste, mărginașe, fără orizont. Explozia edi
litară o regăsim și in inima așezării, acolo unde prinde
contur viitorul centru civic al municipiului, vlgu-oasă
replică ele trăinicie lingă bătrîna cetate, zonă in plină
prefacere, din care fotoreporterul Mircea Blaga a decu
pat ilustrata alăturată. Că, asemenea Oradei, toate așe
zările județului Bihor trăiesc vibrant ora șantierelor, re
levă și cele aproape 17 009 locuințe noi construite in
acest cincinal. (loan Laza).
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Pe agenda de lucra a consiliilor populare: INTENSIFICAREA ACUVITĂȚII
DE COLECTARE A MATERIALELOR REFOLOSIBILE
în spiritul Programului de măsuri
pentru intensificarea activității de
colectare a materialelor refOIosibile
adoptat ia începutul lunii iunie a.c.
de conducerea partidului, in județul
Prahova — ca peste tot în țară — au
fost luate măsuri organizatorice și
s-au inițiat numeroase acțiuni iu
vederea recuperării until VOlUm cit
mai mare do materiale refolosibiie,
atit din unitățile economice, cit și
din gospodăriile populației.
Rezultatele practice n-âU intîfZlât
să apară : compatihd Volutntil mate
rialelor preluate de intreprinderea
județeană de recuperare și valorifi
care a, materialelor
refolohibile
(iJ.R.V.M.R.), in primele cinci luni
ale anului (adică pină ia adoptarea
programului de măsuri la care
ne-anî referit), cu următoarele cinci
luni, rezultă creșteri importante. La
hîrtis, de exemplu, in primele 5 luni
s-au colectat din gospodăriile popu
lației — Î9â tone, iar in următoare
le 5 luni — 1OTO tone ; la metal,
in aceiași interval de timp — 4 009
tone țji respectiv 5 000 tone. Și com
parațiile ar putea continua ia cele
lalte categorii de materiale recu
perabile. <
Interesindu-ne de modul concret
în care este organizată activitatea
de recuperare a materialelor refoiosibile clin gospodăriile populației —
domeniu cu mari posibilități, încă
insuficient valorificate — am aflat
că. in fiecare Comună, oraș și muni
cipiu din județul Prahova, consiliile
populare au intocmit planuri proprii
de acțiuni.
Cum sint eîe îndeplinite ?
Să notăm, în primul rînd, faptul
că in mediu) urban activitatea este
bine organizată — fapt confirmat de
rezultatele obținute.
La Ploiești. Cimpina și in multe
alte orașe din„Prahova s-a pornit de
la amenajarea’ unor baze pentru de
pozitarea materialelor recuperabile.
Astfel, au fost confecționate și am
plasate la scările blocurilor peste
2 000 de containere metalice, cit des
părțituri pentru flecare material in
parte. Tot in orașe au fost organi
zate, fie la școli, fie pe circum
scripțiile electorale, in curtea unor
cetățeni sau pe terenuri virane.

locuri special amenajate Pentru dePozîiarea temporară a Materialelor
recuperate.
Consiliile populare din mediul ur
ban au acordat. un spri jin larg ba
zelor I.J.R.V.M.R.. incit acestea au
devenit și unități de producție. Acum,
în incinta lof se fac operațiuni de
bregătîte a metalelor recuperate:
dimensionări, brtehotări (aid spahii»
rilor), secționări, operațiuni metalur
gice, astfel incit fierul vechi să
ajungă Compactat cit mai repede in
întreprinderile Beneficiate. In același

din expunerile ținuta lă Ploiești,
Sinaia și Cîmpina, Care a Mobilizat
cetățenii pentru a participa in rnai
mare măsură la acțiunile de recupe
rare a materialelor din gospodăriile
proprii.
De ce bunele rezultate dobîndite în
localitățile urbane din Prahova nu se
regăsesc și la sate ? însoțiți de Ale
xandru Bădoiu, director adjunct la
I.J.R.V.M.R.. am făcut o deplasare
în mai multe comune.
Comuna Brazi. Aici planul dd co
lectare prevede, între altele, 14 tone

EwiM Ifflă se aflo r.ior acasi
la cei ce amă... lipso ie speHeotă
ANCHETA „SClNTEIP IN JUDEȚUL PRAHOVA
timp, consiliile populare orășenești,
organizațiile de masă și obștești de
la orașe au inițiat numeroase acțiuni
cetățenești menite să îmbunătățească
activitatea do recuperare a materia
lelor rdfolosibile. Comitetele de cetă
țeni, comisiile de femei, organiza
țiile democrației și unității socialis
te Organizează periodic „Săptămîna
recuperării materialelor refolosibile".
Asemenea acțiuni, larg popularizate
si cunoscute, au devenit foarte efi
ciente. durtiinifia dimineața cetățenii
ăducind in fața fiecărui imobil muterlalele care nu le mai fac trebuință
în gospodărie.
De o mare audientă în rindul lo
calităților urbane s-au bucurat ex
punerile specialiștilor ținute in
adunările cetățenești. Cu aceste pri
lejuri, oamenii au aflat, au înțe
les și s-au convins de necesitatea
recuperării materialelor refolosi
bile. „Să adunăm maculatura, ca să
salvăm pădurea" — iată tema uneia

de hirtie. Solicităm primarului —
Pena Mihalache — să ne spună cite
tone au fost trimiso la I.J.R.V.M.R.
pină acum și aflăm că... doâr 3. „De
ce ?
Întrebăm. Ce acțiuni mai
importante â organizat primăria în
ultimul timp ?" „Acțiuni ? Nu am
avut nici una. Poate școlarii..." „Dar
comitetele de cetățeni, de O.D.U.S.,
cdmisiîle de femei, deputății — ce-uu
făcut ?“ — ne mai interesăm. „Sincer
să fiu, măi nimic"
Apreciind sinceritatea interlocuto
rului, trebuie să adăugăm că ea nu
poate ține locul materialelor recupe
rabile de care are nevoie economia
națională.
Comuna Tinosu. Primarul. Viorica
Dumitru, auzind despre ce ne inter
resăm (in comună, din 2.8 tone do
hirtie au fost colectate doar 0.6 tone),
a redus discuția la un singur răs
puns :
— Poala «-ar fi adunat mai mult,
s-ar fi făcut chiar planul, dar pro

blema e.„ că n-avem undo depozita
hîrtia.
Doar citeva minute au fost sufi

ciente însă pentru a descoperi îm

preună, alături de primărie, o în

căpere liberă. De ce n-a fost folosită
pină acum ? Cit de plauzibilă poate
fi o asemenea justificare î
Comuna I’uchCnil Mari, De la
început ne-a surprins faptul că în
această comună, la consiliul popular,
nu se cUhuaște nici Măcar planul
de recuperări pentru anul 1985. In
cele din urmă am aflat că sarcina
consiliului popular era să colecteze
14 tone de hirtie șl 25 tone do fier
vechi. Se Colectaseră insă numai 8
tone : 4 de hirtie și 4 de fier vechi.
De ce ? Maria Stefănescu, Vicepre
ședintă a biroului executiv, ne spune
câ „numai pionierii au realizat cite
ceva ; Cdnsiliul popular. Organizații
le obștești nu au nici o contribu
ție".
Desigur, aspectele negative nu pot
fi generalizate. Dimpotrivă, sint in
Prahova numeroase comune in care
consiliile populare, printr-o mobili
zare exemplară a cetățenilor, a or
ganizațiilor de masă $i Obștești,
depășesc lună de lună sarcinile de
recuperare a materialelor refolosibi
le; Este căzui comunelor Dumbrava.
Plopu. Dumbrăveni. Bărcărtești, Pâulești și multe altele, unde consiliile
populare nu așteaptă pasiv ea cetă
țenii să vină ei. cu hlrtia și fierul
vechi la primăria. Preluind expe
riențele bune, consiliul popular ju
dețean este dator să aiute localită
țile pentru a se organiza corespunză
tor activitatea.de colectare a mate
rialelor refolosibile. Prin deplasări
mai dese in comune, prin urmărirea
strictă a modului cum se realizează
planul de recuperare in fiecare lo
calitate, consiliul popular județean
poăte — și trebuie — Să dinamizeze
toate primăriile — in primul rind
cele de la sate — astfel incit sarci
nile privihd -recuperarea materiale
lor refolosibile din gospodăriile popu
lației să fie înfăptuita în Între
gime.

Gh. GRAURE
Constantin CAPRARU
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riguros gospodărită,
sever economisită!

DE NOAPTE

In secțiile I.R.E.M.O.A.S. din Capitala se lucrează intens și in schimbul de noapte

Foto : Eugen Dichiseanu

să preia, cu rezultate bune, o mare parte din sarcinile schimburilor de zii
O măsură care își dovedește eficienta în reducerea substanțială a consumului din perioada de vîrf
Relatări ale redactorilor și corespondenților „Scinteii" care au fost prezenți

normă de 98.9 kWh ne tonă,
precizează' ins. Avasilichioaiei.
Ca să nu mai SDun că. in iar
na trecută., consumul era a-

nroape de două ori mai mare
fată de cel din prezent. (Eu
gen TEGLAȘ, corespondentul
„Scinteii").

in mai multe întreprinderi in noaptea de 25 spre 26 noiembrie

Ordine și disciplină

in toate locurile de muncă
ÎNTREPRINDEREA TEXTILA
„DUNĂREANĂ" din Giurgiu este
una din unitățile mari consu
matoare de energie. Și. ca atare,
s-a înțeles cu deplina răspun
dere necesitatea folosirii cu
maximă eficientă a energiei. în
cadrării in cotele stabilite a fie
cărui consumator. în cadrul
unei plenare extraordinare a co
mitetului de partid s-a intocmit
„dosarul energiei", un program
amplu de măsuri, pe baza că
ruia se urmărește cu perseve
rență. pină în cele mai mici
amănunte, modul cum este folo
sită energia electrică. „Am în
țeles pe deplin sarcinile de mare
răspundere pe care le avem în a
gospodări in mod judicios ener
gia — ne spune Elena Savu,
secretara comitetului de partid,
și am luat măsuri hotărite pen
tru folosirea judicioasă a ener
giei, astfel incit să nu depășim
sub nici un motiv cota reparti
zată, în condițiile realizării in
tegrale a sarcinilor de plan.
Am hotărit să urmărim consu
murile oră de oră, printr-un
dispecerat special, intervenind
operativ acolo unde există ten
dința să se depășească, la un
moment dat, cotele repartizate".
Ora 22,00., Schimbul III preia
din mers „ștafeta muncii". în
intreaga întreprindere sint peste
1 200 de oameni. Războaiele de
țesut funcționează continuu. Ne
aflăm la țesătoria nr. 3, împreu
nă cu șefa .de atelier Tincuta
Ungureanu. Tocmai consulta fi
șele de pontaj.
— în această seară avem 12
absenți nemotivați. Totuși, răz
boaiele nu vor sta, deoarece
toate locurile de muncă vor fi
completate cu tinere eleve care
acum invață meseria. Mai grav
este faptul că lipsește un ajutor
de maistru. Dumitru Butnaru,
care a mai absentat in data de
20 noiembrie, și reglorul Valorică
Văcăruș, .care in această lună a
lipsit de cinci ori din schimb.
Va trebui să luăm măsuri severe
împotriva indisciplinei, fiindcă
nu putem tolera indisciplina și
socotim schimbul de noapte la
fel ca și celelalte două.
— Aveți sarcini de plan mai
mici în schimbul de noapte ?
— Nici
discuție !
Utilajele
sint încărcate din plin ziua și

noaptea. Avem același plan pe
care-1 au celelalte schimburi,
iar asistența tehnică este asigu
rata cu cei mai buni specialiști.
Pentru schimbul de noapte,
comandamentul energetic al în
treprinderii a repartizat un con
sum de ' putere de 25,8 MWh.
Vom vedea, la ora 6 dimineața,
cum a fost respectată această
repartiție, care au fost exigen
ta și responsabilitatea celor
obligați să respecte această cotă.
Ora 23,30. Tot in tesătoria III
îl intilnim pe electricianul Stelea Căpitanii, lucrind de zor la
instalația de comandă a unui
război de țesut electric. în 20
de minute avaria a fost îndepăr
tată și războiul și-a reluat bătaia
ritmică, la fel ca toate celelalte.
Asistența tehnică este promptă.
— Ce fi-ar fi întîmplat dacă
defecțiunea era mai mare și ne
cesita piese de schimb ? — îl
Întrebăm pe electrician.
— Magazia ele piese de schimb
are un program continuu, astfel
că, la orice oră, putem scoate
piesele necesare pentru a reduce
la maximum timpul neproduc
tiv.
Ora 24,00. In țesătoria nr. 1 11
intilnim pe electricianul Tudor
Rindașu, lucrind la cea de-a 5-a
avarie din această seară, la răz
boiul 794, unde a remediat un
scurtcircuit jn instalația de co
mandă. La un alt război a
schimbat un electromagnet pen
tru - încărcarea automată. A in
tervenit prompt și toate cele
cinci defecțiuni nu i-au luat, în
medie; mai mult de 10 minute
Ora 6,30. Facem un prim
bilanț, împreună cu directoarea
întreprinderii, inginer Felicia
Niculescu, în schimbul de noap
te, puterea absorbită din siste
mul energetic național a fost de
23,2 MW. deci cu 2,6 MW mai
puțin decît se planificase. Nive
lul producției ? S-au țesut
30 000 mp diverse articole. cu
3 000 de metri mai puțin decit
a realizat schimbul I și cu 1 000
metri mai mult decît schimbul
II. Așadar, în condițiile unor
riguroase măsuri de economisire
a energiei electrice, planul a
fost realizat, economisindu-se pe
cele trei schimburi im total de.
8 MWh față de cota repartizată.
(Petre CRISTEA).

Planul — realizat și depășit
la toate sortimentele
■Prin specificul producției pe
tare o realizează. ÎNTREPRIN
DEREA DE RADIATOARE, ECHIPAMENT METALIC.
OBIECTE ȘI ARMATURI SA
NITARE (I.R.E.M.O.A.S.) este
unul din marii consumatori de
energie electrică din Capitală.
Cunoaștem faptul că. în între
prindere, comisia energetică,
consiliul oamenilor muncii, de
aproape două săptămini au sta
bilit programe speciale de func
ționare în afara orelor de virî
a utilajelor, instalațiilor și mașinilor-unelte mari consuma
toare de energie, urmărindu-se
in același timp realizarea inte
grală a sarcinilor de plan la
producția fizică. în acest sens
ș-a stabilit ca sectorul cald al
intreprinderii, unde se con
sumă peste 75 la sută din cota
de energie electrică, să lucreze
numai in schimburile I și III,
in schimbul II
efectuîndu-se
reviziile cuptoarelor, cubilourilor. a altor instalații și pregă
tirea producției pentru schim
bul de noapte. Totodată, în aceste sectoare au fost reparti
zați in fiecare atelier în parte
specialiști care să acorde asis
tența tehnică în schimbul III,
iar numărul de muncitori a fost
suplimentat corespunzător.
împreună cu tovarășul Du
mitru Vulpe, responsabil cu asistența tehnică pe întreprin
dere, pornim în jurul orei 23
spre secția băi-alice. Aici, acti
vitatea decurge normal. Se lu
crează in ritmul planificat, pro
ducția se încadrează in grafi
cele planificate.
— Am reușit acest lucru printr-o judicioasă pregătire a pro
ducției. care se face încă din
schimbul II, cînd utilajele sint
oprite între orele 17 și 22 —
ne spune maistrul Ilie Marin.
Acum lucrăm cu 47 de munci
tori și sint create toate con
dițiile să ne realizăm planul
pe acest schimb și chiar să
turnăm'.suplimentar 40 de băi.

Faptul că am organizat munca
în atelier în două schimburi în
loc de trei, pentru a se evita
virful de sarcină și a se asi
gura un consum mai echilibrat
de energie electrică in cele 24
de ore implică o organizare de
„metronom" a fluxului de fa
bricație, realizarea și depășirea
planului pentru a asigura un
stoc de semifabricate pe care
să le folosească colegii noștri
de la emailam
Realitatea din atelierul emai
lai confirmă, in totalitate spu
sele maistrului Ilie Marin. Și
in acest sector producția se des
fășoară continuu, fără întreru
pere. Toate cele 6 cuptoare sint
încărcate la capacitate. Există
certitudinea ca la sfirșitul
schimbului să se realizeze
peste olan 30 de băi emailate.
Deci.
organizare
judicioasă,
producție in grafice,
intr-un
cuvint calificativul: foarte bine!
Am întîlnit insă in timpul
documentării noastre și unele
aspecte care nu concordă cu
modul exemplar in care condu
cerea
intreprinderii.
cadrele
tehnice au organizat activita
tea în schimbul III și care dis
cutate cu cei in cauză au fost
analizate și fără îndoială că
ele nu se vor mai repeta.
Ora 2,15. Luăm legătura, prin
telefon, cu dispecerul de ser
viciu de la sectorul mecanoenergetic, care ne spune :
— La această oră, toate uti
lajele mari consumatoare de energie care nu au lucrat in
vjrful de sarcină, și care sint
programate să funcționeze iritschimbul de noapte
lucrează
la intreaga capacitate, mai pu
țin un cuptor cu arc electric
de la atelierul alice care este
gata pregătit și urmează să
intre in funcțiune din moment
in moment.
Sint create deci premise ca
producția planificată în schim
bul III să fie realizată integral.

Lucru de altfel confirmat di
mineață de conducerea intre
prinderii, care ne-a spus : pla
nul la producția fizică a fost

realizat și depășit la toate sor
timentele : băi, radiatoare, ali
ce, armături și echipamente.
(Gheorghe IONIȚA).

Producțiile record — tot mai
frecvente în schimbul de noapte
ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI
ZALĂU. La ora 22. in cele trei
secții — laminor continuu, trăgâtorie si laminorul de sirmă —
se lucrează din plin. Consultăm
rapoartele de tură si iată o pri
mă constatare : in schimbul al
treilea anar tot mai frecvent
producții record, in diferite zile.
Explicația ne-o dă ing. Gheor
ghe Avasilichioaiei. șeful secției
mecăno-energetic automatizări :
— întreprinderea noastră este
cel mai mare consumator de eneraie electrică de oe Dlatforma industrială a municipiului
Zalău si. in mod firesc, trebuie
să căutăm cele mai eficiente căi
prin care să realizăm produc
ția planificată. încadrindu-ne
strict in consumurile prevăzu
te. reducir.du-le oe cît posibil.
Or. in actuala conjunctură, pro
blema care se pune e aceea a
reducerii drastice a consumului
de energie în orele de virf. începînd de' la ora 22 se poa
te lucra la intreaga capacita
te. De aceea, intreaga organi
zare a producției si a muncii a
avut in vedere o încărcare mai
mare ' a schimburilor I si III.
Peste tot remarcăm o atenție
deosebită pentru asigurarea tu
turor condițiilor necesare bunei
desfășurări a activității in
schimbul de noapte. Consticnti
de răspunderea ce le revine si
lor. muncitorii si specialiștii din
schimbul II au acționat de asa
manieră incit preluarea lucru
lui .să se facă din mers. Ora 23:
la toate posturile. personalul din
schimbul de noapte lucrează din

Dlin. Nici o absentă, se- comu
nică la dispecerat. Conducerea
întregii activități a schimbului
este preluată de un reprezentant
al conducerii unității. Lucian
Tus. secretarul adjunct cu oroblcme organizatorice al comite
tului de partid. Constatăm că
sint asigurate toate cele nece
sare mersului din plin al tutu
ror utilajelor. loan Pod. șeful
schimbului III la secția lami
nor continuu, confirmă : „Totul
e in regulă, oină dimineață
vrem să realizăm 200 tone de
teavă". La laminorul de sirmă
si trăgâtorie — aceeași activi
tate bine organizată pentru fo
losirea utilajelor la intreaga ca
pacitate. Cu deosebire in ulti
mele luni a existat o exempla
ră mobilizare in schimbul de
noapte, cînd in general realiză
rile au fost mai mari eu 30—40
tone laminate decît cele din
schimbai I. în săptămina 10—17
noiembrie, de exemplu, la la
minorul de sirmă s-a realizat in
schimbul de noapte o produc
ție cu 150 tone mai mare decit
in schimbul I. Si pentru că tot
sîntem la capitolul comparații,
iată, bunăoară evoluția consu
mului de energie electrică oe
ultimele trei luni : 7 525 MWh
în septembrie. 7 197 MWh în
octombrie si 5 821 MWh pină la
26 noiembrie. Asta in condiții
le in care producția cunoaște o
creștere de la o lună li alta.
— Față de norma de consum
planificată, de 130 kWh pe tonă,
în ultimele zile am realizat o

Evidență riguroasă a consumului
pe fiecare oră
Sîntem la ÎNTREPRINDE muncă — ne precizează ingine
REA DE CONSTRUCȚII NA
rul Petre Bălteanu, șeful bi
VALE SI PRELUCRĂRI LA roului energetic, aflat in unitate
CALD DIN DROBETA-TURNU
cu sarcini precise de serviciu —
SEVERIN. Este o unitate mo se reduce cu aproape 30 la sută
dernă, reprezentativă a econo
pe această-cale. In același pro
miei județului. In ultimii ani,
cent se reduce și consumul de
dinamica producției a cunoscut combustibil pentru încălzire. A
aici creșteri cu adevărat spec sporit considerabil și producti
taculoase.
vitatea muncii. Efectul pozitiv
Sint orele 22,30.. Schimbul de se vede și in calitatea produc
noapte și-a început activitatea. ției, pentru că în aceste condiții
Sarcinile de producție au fost se poate asigura o mai bună
bine precizate pe fiecare om și asistență tehnică.
’
mașină. După ce ne dă această
Ne oprim la toate locurile de
informație, inginerul Tudor Bă- muncă din secția forjă. Peste
luș, care asigură din partea
tot ordine, nici urmă de risipă.
conducerii asistența tehnică pe Cu fiecare oră care trece crește
acest schimb, nominalizează Văzind cu ochii tonajul piese
punctele cu „foc continuu" : lor forjate. Se apropie înche
secția forjă, mecanic-șef, hala ierea schimbului de lucru. Sincorp nave și secția mașini-unelr
tem lingă cele două prese de
te. Cu cîteva zile in urmă s-au mare capacitate — cea de 1 609
nominalizat pc secții toate ma tone-forță și cea de 3 150 toneșinile și instalațiile cu mare forță — care pe tot intervalul
consum de energie electrică. schimbului nu s-au oprit măcar
Cea mai mare parte din aceștea un minut. Care este bilanțul
s-au grupat în raport de sarci efortului
depus ?
Răspunsul
nile zilnice de plan, pentru a fi
vine imediat și convingător.
folosite cu randament maxim Conducătorii locurilor de muncă
numai în schimbul III.
au o evidență exactă, pe om,
Se ține o evidentă riguroasă mașină și utilaj. Șl noi reți
a consumului de energie electri nem că numai in această secție,
că pe schimburi și ore. între o- in schimbul III,. s-&u realizat :
rele 17—22 se mențin in funcțiu 70 tone piese forjate ; au fost
ne numai acele instalații (cup pregătite
lingourile
pentru
toare dc încălzire, cuptoare ter schimbul următor ; s-a forjat
mice, prese de forjare, fabrica
cep de manipulare pentru trei
de oxigen, stațiile de comprimat)
lingouri ; a fost încărcat cupto-.
necesare asigurării continuității rul 8/4 pentru preîncălzirea linprocesului d.e producție. S-a gourilor cu combustibil lichid ;
reușit astfel ca. față de luna țundărul rezultat a fost depo
octombrie, in noiembrie, consu zitat în containere ; au fost
mul de energie electrică să fie descărcate piesele de pe cupto
mai mic in schimbul II — in rul de 40 mp, în vederea con
terval de maximă solicitare a tinuării de către cei care urc
sistemului energetic național — mau să preia schimbul' a acti
cu 24 la sută. Cu ce eficiență vității de producție în același
se soldează gruparea utilajelor ritm susținut.
și instalațiilor mari consuma
Printr-o reglare optimă a
toare de energie electrică in x temperaturilor.
supravegherea
schimbul III ?
permanentă a modului de func
— Iluminatul
locurilor
de ționare a utilajelor și instalații
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Un argument foarte convingător pentru

ORGANIZAREA MAI LARGĂ, MAI TEMEINICĂ A. SCHIMBURILOR
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DE NOAPTE
în scopul reducerii drastice a consumului îndeosebi între orele 17-22

lor, înlăturarea oricărei risipe,
consumul de energie electrică
în schimbul III în această sec
ție a fost cu 2,4 MW mai mic
față de cel planificat pentru
producția realizată. Un exem
plu, zicem noi. care dovedește
că, atunci cînd acționează din

plin spiritul gospodăresc și răs
punderea . muncitorească, se
poate obține mereu mai mult,
de calitate ireproșabilă și. bine
înțeles, cu consumuri energetice
cît mai reduse. (Virgiliu TĂTARU, corespondentul „Scin
teii").

Să fie întărită asistența tehnică /
Raidul în schimbul de noapte
LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROCONTACT" BOTOȘANI a
pus in ewdență atît o serie de
aspecte pozitive, dar și unele
neglijențe generatoare de risipă.
Notăm mai intii că. și la această unitate, activitatea a
fost concentrată in principal
în două schimburi de lu
cru :
dimineața
intre ore
le 6,30—14,30 și noaptea, incepînd cu ora 22,30. Datorită
acestui fapt, consumul de ener
gic electrică in cel de-al doilea
schimb este mai mic acum cu aproapc 10 la sută față de cel în
registrat la începutul lunii no
iembrie. Pe de altă parte, de
vansarea fabricației pe fluxul de
producție a creat posibilitatea
intrării eșalonate, in „zi liberă"
a fiecărei secții, ceea ce a dus
la un consum echilibrat pe în
treaga durată a săotăminii. în
același timp, utilajele mari
consumatoare de energie, pre
cum și cuptorul de topit fero
aliaje sint utilizate îndeosebi
între orele 22 și 6,30, ceea ce a
făcut ca in schimbul de noapte
să se concentreze cel mai mare
consum energetic. în conse
cință, intre 1—26 noiembrie în
treprinderea a economisit 140
MWh energie electrică, în con
dițiile in care sarcinile de plan
la producția fizică au fost în
deplinite și chiar depășite. Dar
iată și cîteva aspecte aflate la
„polul opus".
...După miezul nopții, intrăm
în secția turnătorie. „Ieri, ne
spune electricianul Vasile Leonte, colectivul nostru s-a aflat in
zi liberă. Acum, împreună cu
turnătorul loan Dăscălescu, asi
gurăm șarja de metal ce va fi
prelucrată de primul schimb.
Prin urmare, începînd cu ora 6
vor rămîne in funcțiune numai
cuptoarele de menținere a tem
peraturii, ceea ce înseamnă re
ducerea la numai 10 la sută a
consumului de energie elec
trică". în hala alăturată — a
atelierului pentru turnare „la
sol" — identificăm însă primul
aspect negativ : in loc de 27
muncitori cîți ar fi trebuit să se
afle la lucru, sint prezenți doar
7. Unde sint ceilalți ? Nu pu
tem afla, deoarece lipsește pină
și șeful de echipă. Trei absențe
constatăm apoi și in atelierul
de transformatoare. Motivul ?
„Muncitorii au fost învoiți de
ing. Alexandru Ghiță" — ne

spune Constantin Vintu. șeful
dc echipă. Și astfel, in hale
bine iluminate .și încălzite, ma
șinile și utilajele nu funcțio
nează la intreaga capacitate,
ceea .ce, este de la sine ințeles,
înseamnă risipă de energie
electrică și termică.
Dar cele două ateliere nu sint
singurele in care intilnim ase
menea aspecte, în atelierele de
transformatoare, ajustare, de
prese mecanice și de confecții
metalice identificăm, de aseme
nea, numeroase absențe. Cauza ?
în intreaga întreprindere se
află doar trei maiștri și un sin
gur subinginer. Unde sint șefii
de schimb, specialiștii ? „La noi
trebuia să lucreze in schimbul
de noapte ing. loan Savan" —
aflăm in oele din urmă de la
maistrul C. Moroșanu. în alte
secții și ateliere nu putem con
semna nici măcar un astfel de
răspuns. în consecință, ilumina
tul este folosit nerațional (in
atelierul de strungărie, unde
lucrau doar 4 oameni, erau
aprinse 13 lămpi de 40 W fie
care), unele mașini sint lăsate
ăă funcționeze „in gol", in timp
ce prin halele de producție este
un continuu du-te-vi.no.
Iată și cîteva concluzii de an
samblu desprinse in timpul rai
dului, efectuat Împreună cu ac
tiviști ai comitetului județean
de partid : deși întreprinderea
„Eiectrocontact" dispune de un
mare număr de specialiști, asis
tența tehnică pentru schimbul
de noapte se asigură cu. mult
sub posibilități ; sistemul de
iluminat artificial al halelor de
producție este supradimensio
nat ; există încă serioase posi
bilități de reducere a schimbu
lui al doilea de lucru prin con
centrarea activității intre orele
22—6,30.
Dimineața, din discuția pe
care am avut-o cu Dumitru
Prodan, secretarul comitetului
de partid pe întreprindere, am
reținut următorul răspuns : „Ne
însușim observațiile, vom trece
neiniirziat la aplicarea măsuri
lor ce se impun". Propunindu-ne să revenim curind la
„Eiectrocontact". pentru a ve
dea ce măsuri s-au luat, sem
nalăm și oportunitatea inițierii
unor astfel de controale în
timpul nopții, de către comitetul
de partid. (Silvestri AILENEI,
corespondentul „Scinteii"),

Curba consumului de energie electrică din ziua de 25 noiembrie.

Utilajele mari consumatoare
— în schimbul al lll-lea /
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Din graficul de mai sus, primit de la Dispeceratul energe
tic național, se poate lesne observa că există două virfuri de
sarcina (zonele hașurate) intre orele 6-9 și 17-22, ultimul fiind
cel mai accentuat. Aplatizarea curbei de consum sau, alt
fel spus, realizarea unui consum de energie electrică cit mai
echilibrat pe toată durata zilei, impune evitarea suprasoli
citărilor energetice îndeosebi între orele 17—22. in acest sens
s-au luat o serie de măsuri pentru organizarea activității
din unitățile economice, a schimburilor de lucru, astfel ca,
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pe de o parte, în orele menționate să fie reduse drastic
consumurile, iar pe de altă parte, resursele existente să fie
utilizate cu precădere în schimbul de noapte. Suprafața albă
din grafic nu ar trebui să existe dacă ar fi realizate con
sumurile la nivelul planificat, bineînțeles in condițiile gospodăririi cu înaltă responsabilitate a energiei electrice, a
utilizării ei. cu maximă eficiență. Cum poate fi îndreptată
această situație ? Printr-o mai bună încărcare a schimbului de noapte, în care trebuie să lucreze cu deosebire sec
țiile, utilajele și echipamentele energointensive.

întreaga activitate produc tens luminate. Ne abatem pu
tivă în județul
Dimbovița țin din drum pentru, a vedea
este organizată in așa fel incit, cum se lucrează acolo. Nu era
in perioadele de maximă solici \ceea ce am presupus noi. adică
tare a sistemului energetic na o activitate productivă, ci „mina"
țional, consumurile să se men neglijenței : 58 tuburi fluores
țină la un nivel minim. înfăp cente luminau o hală unde nu
tuirea acestui obiectiv a impus, lucra nimeni. A fost nevoie doar
in primul rind. ca in schimbul să se invîrtească două intrerude noapte să lucreze un număr, pătoare pentru a rămine numai
sporit de oameni ai muncii si două lămpi aprinse — atitea cite
cea mai mare parte din utilaje erau necesare. Un caz care va
le mari consumatoare de ener fi, credem, analizat cu exigența
gie electrică. Cum s-a acționat cuvenită. Cu totul altfel se pre
in această privință Ia ÎNTRE zentau insă lucrurile la ateliere
PRINDEREA DE UTILAJ PE le de eboș și finiție, din cadrul
TROLIER DIN TIRGOVIȘTE?
secției racorduri speciale, unde
Intrăm pe poarta unității la se lucra intr-un desăvirșit di;
ora 23. însoțiți dc inginerul Is mat de ordine și disciplină.
pas Huiu. șeful biroului ener
Trecuse de ora 3 și stivele de
getic. în drum spre secția I me piese prelucrate din jurul strun
talurgică, ni se prezintă citeva gurilor indicau că s-a muncit cu
din măsurile luate pentru apla spor.
tizarea curbei de consum de eUn semn de întrebare a apă
nergie electrică. Așadar, la tur rut la atelierul de tratament ter
nătorie, unde se consumă mai mic al secției, unde, din 15 cup
mult de jumătate din energia toare. se aflau .in funcțiune doar
electrică repartizată intreprin 9. Or. ar fi trebuit ca utilajele
derii. intre orele 17—22 mai ră- mari consumatoare să fie pro
mine in funcțiune doar un cup gramate in număr mai mare în
tor de topit oțel, din cele 6 acest schimb. N-am găsit pe
existente. Apoi, in schimbul de cineva care să ne dea un răspuns
noapte activitatea se desfășoară exact, de aceea sugerăm celor
cu toate utilajele fuheționind la care programează și urmăresc
intreaga capacitate. Dimineața producția să analizeze posibili
se operează din nou o reducere
tatea „deplasării" mai accentua
a consumului de energie cu te a consumului in acest inter
50—60 la sută la cuptoarele de
val de timp.
topit oțel. în mod asemănător
Dimineața,
la
încheierea
se procedează și in cazul cup
toarelor electrice de tratament, schimbului, a rezultat că pute
rea
medie
absorbită
a
fost de
termic și al aparatelor dc sudu
ră. Totodată. în sectoarele de 9,6 MW. Așadar, a rămas o di
prelucrare la rece, activitatea in ferență de 0.4 MW. care, deși
conform cotei, nu a
schimbul de noapte s-a extins disponibilă
cu circa 20 la sută. Rezultatul ? fost întrebuințată.
Iată și bilanțul activității din
în orele de maximă solicitare a
sistemului energetic
național, acest schimb : s-au realizat 10
puterea absorbită s-a redus in șarje de oțel. 20 tone piese tur
prezent la 7.91 MW. țață ele nate. 200 perechi' racorduri spe
8,67 MW în luna octombrie. în ciale. Și concluzia : nivelul rea
schimb, dună ora 22, puterea fo lizărilor la schimbul de noapte
losită crește pînă la 10 MW.
poate; așa cum s-a văzut, să
La secția a doua armături ne crească. (Gheorghe MANEA,
atrage atenția una din hale in corespondentul „Scinteii").
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SISTEMUL EDUCA ȚIONAL
1 STRATEGIILE DE PERPETUARE
A INEGALITĂȚILOR SOCIALE
„ARGUMENTATE” DE UNII TEORETICIENI OCCIDENTALI
„Cit se coate um£la coeficientul
de inteligență ?“ Această întrebare a
servit drept titlu unui straniu articol
publicat in 1969 de către cunoscuta
revistă psihopedagogică americană
Harvard Educational Review. Auto
rul articolului era un cunoscut psi
holog, Arthur A. Jensen. Răspunsul
pe care el il dădea întrebării de mai
sus a generat. în deceniile urmă
toare, dispute aprinse in rindul cer
cetătorilor fenomenelor educaționale
și a sfirșit prin a compromite grav
renumele Iui Jensen.
Despre ce era vorba ?
Profesorul de la Berkeley observa
se in cursul unor măsurători banale
ale coeficientului de inteligentă (QI)
că. in medie, acesta era mai mie la
copiii negri decit la copiii albi. Fără
să tină seama de faptul că testele
de inteligență nu sint instrumente
de măsură perfecte, Jensen s-a gră
bit să concluzioneze că rasa neagră
ar fi mai puțin inteligentă decît cea
albă. S-a întrebat ap’oi dacă QI-ul
este ameliorabil prin educație în
mod nelimitat ; răspunzînd negativ
la această întrebare. Jensen a pro
pus ca practica educației să fie dife
rențiată. „pe criterii științifice",
într-o „educație de elită" — rezervată
celor cu QI ridicat — și o „educație
de nivel inferior" — pentru cei cu
QI mai mic.
în mod curios, doctrina lui Jensen
a atras adepți ; dar a stirnit și un
mare număr de reacții critice, cărora
nu le-a scăpat rasismul străveziu al
concepției.
Episodul relatat mai sus are. in
discutabil. o semnificație mai largă
decit aceea de simplă întîmplare in
solită în istoria contemporană a ști
ințelor educației.
Principial, progre
sul remarcabil al
acestora în ultima
iumătate de secol
ar fi trebuit să
„ scutească de ase
menea
„intîmplări", să condu
că spre depășirea
completă a mul
tor mentalități pe
dagogice greșite. Si. totuși, lucrurile
nu stau deloc astfel. '.Episodul Jen
sen" face parte dintr-o întreagă avalansă de încercări de a folosi pro
gresul științelor educației centru a
„reintemeia" aceste mentalități. în
special pentru a „demonstra" pre
conceputele idei elitiste.
Impactul dintre teoriile elitiste și
educație nu este nou. El a fost fa
vorizat de practica educației care, in
cea mai mare parte a istoriei sale,
a fost elitară. Dar în epoca actuală,
„intilnirea" dintre teoriile elitiste și
științele educației, pe de o parte, și
teoriile elitiste și practica educației,
pe de altă parte, capătă un drama
tism aparte. Unele dintre realitățile
pedagogice dureroase ale lumii sint
folosite de către noii teoreticieni ai
elitei ca „argumente" ale teoriilor
lor ; alteori se elaborează, direct,
teorii elitiste pentru a se demonstra
„necesitatea" do a perpetua nedefinit
aspectele negative ale educației.

Cînd efectele sint luate
drept cauze
„între un sistem educativ elitist
chiar extensiv și un sistem real
mente democratic există un prag
greu de trecut. Căutarea și punerea
în aplicare a unor modele fun
damental nediscriminatorii constituie
in zilele noastre o.acțiune dintre cele
mai importante. Ea se lovește de tot
felul de obstacole de ordin politic,
financiar, de rezistențe psihologice
și în special de rigiditatea stratifi
cărilor sociale".
Aceasta era concluzia binecunoscu
tului raport al UNESCO din 1972
asupra educației în lume, intitulat
semnificativ „A invăța să fii" cu
privire la chestiunea elitismului pe
dagogic. Raportul evidenția clar ne
cesitatea democratizării educației
în întreaga lume ; dar constata că
majoritatea sistemelor de invățămînt
ale țărilor sint fundamental elitiste ;
iar acest elitism nu se baza pe cri
terii naturale (psihologice sau bio
logice), ci pe criterii social-economlce și politice.
Raportul admitea selectarea și
promovarea prioritară a educaților
dotati eu posibilități intelectuale na
tive deosebite. Dar realitățile peda
gogice ale lumii înfățișau o altă față
a lucrurilor. Elitismul educativ «e
bazează, cum am spus, in primul
rind pe criterii economice și soclalpolitice. Aceste realități fuseseră in
vocate pentru a argumenta teorii
elitiste cu implicații... social-politice.
SAltfel spus, cauzele fuseseră luate
drept efecte și efectele drept cauze.
Cu un deceniu înaintea studiului în
treprins de UNESCO, autorul ameri
can CAV. Mills considerase „datele pe
dagogice" urept cele mai revelatoare
argumente pentru a dovedi stabili
tatea structurii elitare a societății.
Bunăoară, luase in calcul originea
socială a celor care frecventează învățămintul superior american. întradevăr, procentul celor care studiază
în trei mari universități din S.U.A.
— Harvard. Yale și Princetown —
era net in favoarea descendenților
părții avute. Să fie aceștia și cei
mai „dotați" studenți ? De fapt, aici
„dotat" nu mai are conotatii psihogenetice, ci economice. Dat fiind ni
velul ridicat al taxelor, accesul la
aceste mari universități era o problemă nu de selecție pedagogică, ci...
financiară. Actualmente. 73 la sută
dintre studenții marilor colegii ame
ricane sint descendentii celor mai
avute familii. Numai 20 la sută din
tre cei care se instruiesc- in invățămintul superior sint descendentii
unor familii cu venit mediu. Efec-v
tele social-politice ale unul aseme
nea invățămînt elitist sint ușor de
întrevăzut. Se poate crea astfel ilu
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zia că cei mai avuți sint și cei măi
inteligenți, că unii — puțini — con
stituie o „elită socială", iar alții —
cei mai multi — o „masă inferioară".
Desigur, instruirea în unități de
învățămint cu tradiție conferă o
pregătire superioară celor care bene
ficiază de ea. Dar originea acestei
pregătiri nu este genetică, ci peda
gogică.
Pentru educație, adevărata proble
mă este cu totul alta. Și anume,
aceea de a se asigura tuturor celor
cu posibilități intelectuale — și nu
numai financiare! — accesul spre un
invățămînt de înaltă calitate. Iar
faptul de a nu se fi formulat această
problemă în termeni clari nu poate
fi pus in seama incompetenței cer
cetătorilor. Dimpotrivă, există o li
teratură științifică . bogată dedicată
problemei „egalității șanselor" (de
acces spre orice nivel de învățămint). Există însă și interese aflate
deasupra celor științifice propriuzise. Ele dictează nu numai nerezolvarea științifică a unor probleme ale
educației, ci chiar deturnarea sen
sului unor cuceriri ale cercetării psihopedagogice. Este semnificativă. în
acest sens...

„Controversa în jurul
coeficientului de snieHqențâ”
în 1976 a apărut la New York un
volum cu acest titlu. El cuprindea
dezbaterile generate de articolul lui
A. A. Jdnsen menționat mai sus.
„Taberele" păreau a avea argumente
la fel de puternice. „Jenseniții" pă
reau a deține dovezi experimentale
că factorii genetici joacă un rol
esențial in formarea inteligenței.

„Antijenseniții" se străduiau să de
monstreze că scopul acestor investi
gații nu era științific, ci politic.
în 1973. A. A. Jensen a publicat o
nouă lucrare care năzuia să tranșeze
definitiv disputa in favoarea punc
tului său de vedere : Genetica și
educația. Conform opticii propuse în
această lucrare, diferențele genetice
între grupurile celor cu QI superior
și grupurile cu QI inferior ar fi su
ficient de mari incit unii să fie con
siderați un fel de „aleși ai soartei"
iar ceilalți drept „năpâstuiți ele
soartă". Fatalismul genetic invocat
de Jensen părea a demonstra con
vingător justețea tuturor teoriilor
elitiste. intjucit statisticile demonstrau
că numărul celor cu QI superior este
mult mai mic decit al celor cu QI
inferior.
Desigur, Jensen propunea o di
ferențiere severă a educației re
zervate „elitelor" de cea pusă la
dispoziția „maselor"...
In 1982. Robert Stenberg, profesor
la Universitatea Cambridge, a publi- ’
cat o nouă sinteză asupra cercetări
lor dedicate inceligentei umane. Vo
lumul (Handbook of Human Intelli
gence") reprezintă un fel de simbol
al izbinzii pe care cercetarea știin
țifică autentică o obținea mai de
vreme sau mai tîrziu in raport cu
deturnările vremelnice ale progresu
lui științific de la mersul său fi
resc. Volumul reunește numele unor
cercetători prestigioși — John B.
Carrol. William Estes, Richard Snow,
Edward Zigler ș.a. — și nu ocolea
chestiunea delicată a „geneticii inte
ligenței". Dar multe capitole ale lu
crării stăruiau in jurul unor pro
bleme noi, care fac de-a dreptul ri
dicolă fhestiunea „fatalității gene
tice" în construcția inteligenței. Do
vezile conform căreia la orice om ,
normai inteligenta este ameliorabilă
cu ajutorul educației sint de-a drep
tul impresionante. Intr-adevăr, din
colo de situațiile triste pe care le
implică debilitatea mintală, coefici
entul de inteligență al fiecărei ființe
umane este modificabil cu ajutorul
educației și nu s-a descoperit nici
o limită superioară in calea acestei
dezvoltări. QI-ul este un fel de nivel
vremelnic la care ajunge dezvol
tarea inteligenței pină in momentul
măsurării ei — și nu un nivel „defi
nitiv" de dezvoltare intelectuală pre
scris in‘genomul individual. Cu totul
impresionante sint rezultatele încer
cărilor experimentale de a accelera
dezvoltarea intelectuală. Acestea fu
seseră începute, incă din deceniul
al șaptelea in laboratoarele de psi
hopedagogie ale Universității Har
vard cu succese răsunătoare. în
deceniul următor aceste rezultate au
fost confirmate și de către cercetă
torii sovietici. Pare definitiv stabi
lit astfel că evoluția intelectuală
poate fi grăbită și că o educație ne
corespunzătoare are ca, efect înceti
nirea dezvoltării intelectuale. Există
probabil o limită a accelerării psihogenezei intelectuale, dar ea pare
suficient do largă incit să permită o
transformare radicală a coeficientu
lui de inteligență. O afirmație făcută
în anii ’60 de către inițiatorul aces
tor cercetări, J. S. Bruner — „orice
copil poate fi învățat orice Ia orice
vîrstă cu condiția să fi găsit mij
loacele pedagogice corespunzătoare"
— a stirnit pe atunci scandal. Astăzi
această afirmație a devenit o certi
tudine științifică ; ea spulberă orice
pretins „temei" al unei eventuale
pledoarii pentru o educație rezervată
„elitelor". Există, fără Îndoială,
un fond genetic al inteligentei
umane : dar principala lui caracte
ristică este maleabilitatca. aproape
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nelimitată. Adevărata problemă este
aceea de a căuta mijloacele educa
tive care să folosească această maleabilitate in vederea unei optimizări
cit mai eficace.

Idealul educational
este idealul social I
Orice sistem educativ presupune
un idea) pedagogic de formare
umană și o activitate organizată in
vederea realizării lui. Idealul este,
de regulă, impus sistemului de că
tre societatea pe care el o slujește.
Acesta este „primul nivel" la care
teoriile pedagogice și teoriile elitiste
intră in contact direct. Caracterul
6ocia! al educației determină modifi
carea idealurilor pedagogice (și deci
a sistemelor educative in întregime!)
o dată cu modificările sociale. Au
existat atît'ea sisteme educative cite
forme de organizare a societății au
existat. Cită vreme societatea va fi
structurată elitist, ea are nevoie de
un sistem educativ adecvat, care să-i
reproducă, cit mai fidel, această
structura. Bunăoară, nu se poate
constata caracterul umanist al idea
lului pedagogic urmărit, de educația
ateniană antică. Democrația ate
niană promova idealul „omului cu
suflet bun și corp frumos". Dar de
această educație nu beneficiau decît
puțini. Aristotel însuși a încercat să
justifice această realitate nedreaptă,
pretinzind că idealul educațional
atenian nu ar putea fi realizat decit
de „cei cu suflet rațional" ; or. în
viziunea sa. oamenii ar fi de trei
feluri, „cu suflet vegetal" (cei mai
multi, sclavii), cu „suflet animal"
(multi, atenienii liberi) si .cu suflet
rational" (foarte
. putini.
bogății
stânini de sclavi
ai poiis-ului).
Ea fel s-au întîmolat lucrurile
cu
majoritatea
sistemelor peda
gogice de-a lun
gul timpului.
Astăzi, după re
voluția oe care au
înregistrat-o științele educației, teo
riile elitiste se văd confruntate cu
probleme speciale. Aristotel putea
postula „trei feluri de suflet" și pu
tea susține in acest fel inferiorita
tea intelectuală a sclavilor, ba chiar
și Comte putea susține superiorita
tea „sacerdoților" în secolul a!
XIX-lea. in același tel. Speculațiile
puteau tine locul investigațiilor ri
guroase asupra capacităților de for
mare si dezvoltare umană, intrucit
nivelul științific al psihopedagogiei
era extrem de scăzut.
O dată cu pătrunderea experimen
tului in științele educației însă, lu
crurile au luat o întorsătură stranie
pentru teoreticienii elitei. încercarea
lui Jensen de a justifica elitismul
chiar cu ajutorul experimentului, așa
cum am arătat, a stirnit numeroase
suspiciuni și a sfirșit prin a-1 dis
credita ’ pe temerar. Ceea ce nu în
seamnă că avalanșa teoriilor despre
educație a fost stăvilită. Dar întreaga
dispută declanșată de poziția lui
Jensen dovedește că ele nu pot fi
justificate științific, că nu se pot
aduce in sprijinul lor dovezi expe
rimentale autentice...

Ceea ce știm este că toți pot
Învăța totul 1
Pozițiile elitiste manifestate și in
domeniul educației și care, adesea,
și-au asociat sprjinul „experimente
lor" al diferitelor teste au dat un
nou impuls dezbaterilor în jurul,
■unei probleme esențiale : pot oare
testele să măsoare ..inteligența na
tivă" ? S-a putut stabili, astfel, că
rezultatele testelor înregistrează nu
meroase influențe culturale și educa
tive. Copiii handicapați cultural vor
apărea cu un QI scăzut, dar acest
lucru s-ar putea să fie cu totul
neadevăra’t. Nu vom intra în amă
nunte. Toate aceste eforturi au con
dus spre o concluzie dureroasă pen
tru adepții psihometriei : „Nu știm
în ce constă natura inteligenței
umane și deci r.-o putem incă mă
sura".
în schimb „putem dovedi că orice
elev normal poate fi ajutat să În
deplinească orice sarcină școlară !“
Această apreciere a fost propusă
incă din 1968 de către Carroll și
Bloom. Ea presupunea împlinirea
unui „vis pedagogic". Acest „vis"
fusese exprimat cu trei veacuri in
urmă de către Comenius in „Didac
tica Magna". El afirmase atunci că
„toți pot invăța totul", dar pină în
ultimul deceniu al secolului nostru
s-a crezut că este vorba de o
utopie. Din 1968 au Început să fie
create așa-numitelo „sisteme de în
vățare optimă". într-un astfel de
sistem orice copil poate învăța orice
și oricit datorită faptului că benefi
ciază de un tratament pedagogic în
temeiat pe cele mai recente cuceriri
ale cercetării psihopedagogice. S-au
creat pină în prezent circa 50 de
variante de sisteme de „învățare
optimă". Toate dovedesc că orice
nivel de invățămînt este accesibil
oricărui copil care s-a născut
normal’.
Desigur, aceste sisteme nu există
decit în condiții
experimentale.
Transpunerea lor la nivelul unei so
cietăți este incă de domeniul viito
rului. Este important de subliniat
însă că ele reprezintă un contraargument fundamental, care spulberă
aserțiunile elitiste. învederind o
realitate pe care toate orientările
progresiste și umaniste au procla
mat-o drept postulat : anume că
orice ființă umană normală este ca
pabilă să înainteze nelimitat pe calea
educației.
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va trece munții in Țara Românească,
stabilindu-se Ia București, unde de
vine gazetar și intră in cercul Con
vorbirilor critice al lui Mihail Dragomirescu, de a cărui apreciere se
bucură in chip deosebit. La cererea
guvernului ungar, e arestat, încarce
rat la Văcărești și extrădat în mai
1910, fiind întemnițat in orașul
Gyula. în luna august a aceluiași an
e eliberat și pleacă din nou la Bucu
rești, unde va edita, împreună cu
Mihai] Sorbul, revista de teatru
Scena, va publica traduceri, schițe
și articole la diverse ziare și reviste,
devenind în 1911 secretarul literar al
Teatrului Național din Craiova, al
cărui director era prozatorul Emil
Gârleanu. în orașul „banilor" o cu
noaște pe actrița Fany Răduiescu, cu
care se va căsători în 1912. în ace
lași an are ioc debutul editorial, la
Orăștie, cu volumui de schițe și nu
vele Frămîntări, urmat de : Golanii,
1916. Mărturisire, 1916, Răfuiala.
1919. în vremea primului război
mondial viața ii e deosebit de
zbuciumată. Socotit dezertor, va fi
arestai cind armatele imperiului austro-ungar pătrund in București, dar
reușește să scape de arest și fuge
la Iași. Experiența aceasta amară se
va reflecta în Calvarul, După război
colaborează la revista lui Eugen Lovinescu.
Sburătorul. Cum spu
neam. în 1920 Rebreanu publi
că romanul Ion. care-i va adu
ce o strălucită glorie literară, sus
ținută și de editarea romanelor :
Pădurea spînzuraților (1922), Adam
și Eva (1925), Ciuleandra (1927), Crăișorui (1929), Răscoala, 2 voi. (1932),
Jar (1934), Gorila (1938), Amindoi
(1940). în paralel a scris și nume
roase piese de teatru : Cadrilul, 1919,
Plicul, 1923, Apostolii, 1926 și a con
dus reviste de mare prestigiu pre
cum : Mișcarea literară (1924—1925),
România literară (1932—1934), fiind
director al Teatrului Național din
București (1928—1930 ; 1940-1944),
secretar al Societății Scriitorilor
Români. 1914, vicepreședinte. 1923,
și președinte al acesteia din 1925. Va
fi laureat' al Premiului național pen
tru proză. în 1939 este ales membru
al Academiei, ținind in 1940 celebrul
său discurs de recepție. Lauda țăra
nului român. Se stinge din viață la
l septembrie 1944 în comuna Valea
Mare din județul Argeș, unde avea
o mică gospodărie.
Rebreanu venea în literatură cu
ideea realizării unei fresce epice uni
tare, cu grandoare de epopee, dorind
să reflecte dintr-o perspectivă inte
gratoare viața oamenilor din toate
provinciile istorice românești, cu

toate aspectele ei definitoții. Simțindu-se organic legat de pămîntul, is
toria, tradițiile și oamenii României
unite, el mărturisea, intr-unui din
interviurile sale : „Eu unul nu pot
crede că ființele care m-au precedat
n-au lăsat nici o urmă in sufletul
meu... Pol, eu, care sint fiu de plu
gar, să afirm că nu mai simt niciun
pic dc miros de brazdă sfintă in
mine ? Arborele își simte rădăcina
adine înfiptă în glie, ca de acolo
să-și tragă seva pentru ramurile care
urcă in sus. Simt pe toți muncitorii
pămintului cum se frămîntă in
mine".
Dintr-o asemenea credință și din
atari frămîntări au răsărit de sub
pana celui ce rostise sub cupola
Academiei Lauda țăranului român,
acel realism robust, acele personaje
vii. autentice, de neuitat, din nuvelele
sale antologice ca și din romanele de
o atît de mare diversitate în uni
tate : Crăișorul (roman istoric). Ion
(vol. I Glasul pămintului. vol. II
Glasul iubirii), roman fluviu, epopee
a Transilvaniei de dinainte de Unire,
■tragedie tulburătoare a unor ființe
voluntare, puternic fascinate de mi
rajul pămintului, poem epic fără
egal in literatura română, care cintă
cu solemnitate condițiile generale
ale vieții, nașterea, iubirea și ura,
nunta, felurite ritualuri, Răscoala
(2 voi.), o prelungire a lui Ion în
Țara Românească, o operă grandioa
să ca o istorie, o „Divina Comedie"
a țărănimii noastre, in care Rebrea
nu se arată un neîntrecut regizor al
mișcării maselor populare, al eroului
colectiv.
Cunoscînd viața și oamenii adevă' rați, stăpîn pe o desăvirșită artă a
construcției epice, observator social
fin și analist pătrunzător, Rebreanu
sincronizează romanul românesc cu
marile valori ale speciei din litera
tura universală. Preocupat mai mult
de exprimarea completă a adevăru
lui vieții decit de. ornamente stilis
tice, romancierul lasă impresia unei
forțe telurice, ne face să credem că
vorbește prin scrisul său duhul pămîntului, așa cum mărturisea odată
Octavian Goga : „Mă văd pe un cîmp
îtitins arat proaspăt. Bulgări mari
(le glie neagră, răscoliți profund, mă
privesc. E scrisul lui Rebreanu.
Vorbește pămintului". Au v.orbit
prin scrisul marelui romancier pămintul și oamenii acestei țări. Crăi
șorul Horea din Albac și Ion al Glanetașului din Pripas și1 Petre Petre
din Cîmpia Română și toți obidiții
gliei. datinile și tradițiile noastre,
felul nostru specific de a fi. de a
gindi și dc a iubi, de a munci și a
reacționa în fața vieții și a morții.
Viață din viață adevărată, proza lui

Rebreanu, nuvelistică și romanescă,
pare creată precum o genială baladă,
nu de un singur om, ci de generații
succesive ale unui întreg .popor și
numai transcrisă de un condei de
geniu, ceea ce face din el, alături
de Mihail Sadovț^mu, prozatorul cu
cel mai desăvirșit specific național.
Rebreanu a procedat la scrierea ope
rei sale ca un adevărat demiurg, ca
un creator și arhitect de universuri
umane noi, care poartă pecetea pu
ternicei sale personalități artistice,
originală și fnconfundabilă, atit in
cadrul literaturii naționale, cit și
universale. Căci nu e vorba in crea
ția marelui prozator doar de o lume
caracterizată prin particularități, mai
mult sau mai puțin pitorești și de
interes local, restrins la realități
socio-economice sau la întimplări și
anecdote trecătoare, ci de una dis
tinctă, care se integrează cu notcic
ei proprii în eternul uman și impli
cit in universalitate. Opera lui se
constituie intr-un univers de sine
stătător, viu, autentic, ușor recognoscibil, autorul ei devenind agentul
inspirat al unei cosmogonii originale.
Firește, lumea aceasta nu țișnește,
din punct de vedere literar, din
neant. Ea are o tradiție în literatura
universală și in cea românească. Un
Balzac, Zola, Tolstoi, Dostoievsky
Ileymont, nu-i sini străini lui Rebreahu si nici un Nicolae Filimon.
Ion Creangă, Ioan Slavici sau Agârbiceanu. Dar, așa cum arată E. Lovinescu, „Pornind de la aceiași ma
terial țărănesc — Ion reprezintă o
revoluție și față de lirismul sămănă
torist sau de atitudinea poporanistă
și față de etnicismul ardelean, con
stituind o dată istorică, am putea
spune, in procesul de obiectivizare a
literaturii noastre epice". Astfel, se
poate afirma că lumea creată de el
este profund originală. De la debu
tul nuvelistic, Rebreanu n-a fost
epigonul nimănui. A descoperit o
lume cu ochii lui șl in viziunea lui,
exprimind-o cu mijloace artistice de
o uluitoare originalitate. Putem vorbi
de lumea lui Rebreanu așa cum vor
bim de lumea lui Homer, Danie,
Shakespeare. Cervantes. Balzac. Tol
stoi și a altor creatori de o forță
demiurgică. In felul acesta. Rebreanu
se impune ca unul dintre cei mai
reprezentativi scriitori naționali. în
proză, el a fost ceea ce a fost și a
rămas Eminescu in poezie. Prin
capodoperele sale Ion. Pădurea spinztiraților. Răscoala, el este ctitorul
romanului românesc modern, căci
„documentar și pitoresc cu uitatul
Filimon, idilic cu Duiliu Zamfirescu,
tendențios și liric cu Vlahuță. încăr
cat de culoare picturală și subiectivi
tate cu Mihail Sadoveanu, romanul

românesc își integrează activii
de patetică epopee prin opera ma
a d-lui Liviu Rebreanu" (Pomi
Constantinescu).
A condus, firește, către aces
împlinire și geniul lui Rebreanu, i
și noua condiție istorică a neamu
românesc de după Unirea de
1 Decembrie 1918. Romanul, spec
epică modernă, menjt inițial să si
plinească dispariția epopeii, ave
nevoie de un cimp social-istoric vas
de mutații spectaculoase, de o res
pirație largă, profundă, de o exis'
tență umană desfășurată pe tot
spațiul național. Dispunind de un
asemenea spațiu, Rebreanu cultivă
in universul creației sale, din punct
de vedere tematic și artistic, toate
tipurile de roman cunoscute pină la
el : fresca realistă vastă in creațiile
cu puternic caracter social (Ion, Răs
coala), romanul istoric (Crăișorul),
politic (Gorila), erotic (Jar), polițist
(Amindoi). psihologic (Pădurea spînzuraților), de introspecție (Ciulean
dra), de metempsihoză (Adam si
Eva).
Creînd cu talent și cu o forță
demiurgică oameni și viață adevă
rată, realizind o epică obiectivă, de
o arhitectură solidă, impresionantă,
L. Rebreanu a lăsat exegeților săi
impresia falsă că e cel mai mic sti
list si ooet din toți marii prozatori
români. Desigur. L. Rebreanu nu este
un poet al frazei, al imaginilor lirice
și al figurilor de stil, structurate in
proza-poem. ca în proza simbolistă
și semănătoristă, deși destule pagini
ale sale ne oferă și asemenea mos
tre. Privită global, metafora lui nu
vibrează ca un cintec singuratic pe
tremurul unei frunze nostalgice ; ea
leagănă, însă, păduri de oameni, de
gînduri și de sentimente, care foș
nesc epopeic din freamătul vieții.
Metafora lui nu țișnește dintr-o
zvicnire lirică a sufletului însingurat
și înfiorat, ci se ridică incet, cu lentoare de baladă, din inima lucrurilor,
dintr-o forță titanică, cu vraja aceea
misterioasă cu care se ridică din
mare soarele in diminețile se
nine. Universul său artistic si
stilistic se structurează imnreiurul
metaforei, alegoriei sau simbolului
pămintului, asa cum al lui Alecsandri in jurul soarelui, al lui Emi
nescu in jurul lunii și al codrului,
al lui Slavici și Creangă in jurul
omeniei românești.
La 100 de ani de la naștere, uni
versul artistic creat de Rebreanu a
intrat definitiv in plămada sufletu
lui nostru național alături de uni
versul lui Eminescu, Sadoveanu,
Arghezi si Blaga. toate atit de dis
tinct individualizate și de românești
in esență.

Maieu, „povestit44 de oamenii săi...
Maieru..........un sat de
munte intr-adevăr foarte
frumos, cu oameni vointei
și foarte înțelepți. Dintre
oamenii aceștia, am luat
toate personajele rustice
din literatura mea" — scria
Liviu Rebreanu la 29 oc
tombrie 1928.
Cum arăta Maieru vea
cului trecut si in ce consta
de fapt patinata sa frumu
sețe ?
„în zorii celui de-al XXlea secol, și apoi incă alte
sase decenii către zilele
noastre. Maieru a fost doar
jumătate a ceea ce este in
prezent — ne spune profe
sorul Sever Ursa, director
de școală si unul dintre cei
mai buni cunoscători ai
trecutului și prezentului aceștei așezări. Un alinia
ment scurt de case in ulița
mare, flancat in cele patru
vinturi de tot atitea vetre,
pe creste de deal : Dragomana. Balasina. Hajul și
Valea Caselor. Adică, con
form unui recensămint din
1883, up total de 2 800 su
flete. ce-și agoniseau o
piine de piatră și lemn.
Oieri, țapinari și cioplitori,
măierenii au fost de-a
dreptul „bogați" in sărăcie,
căreia, cu toată proverbiala
lor hărnicie, nu au reușit
decit a-i adttee, din cind in
cind. un oarecare lustru,
nu numai pentru că pămintul era puțin și arid, ei
pentru că gurile de hrănit
au fost mereu numeroase,
iar agoniseala putină. Ca
sele de culoarea cerului se
nin, scunde și încovoiate,
cu permanentul doliu al
căciulilor din dranită, o
școală de sorginte grănice
rească. o farmacie și o bi
bliotecă. ambele proprietăți
ale unui grof pripășit, un
„club" de 12 intelectuali,
din care făcea parte inclu
siv pădurarul, o cancelarie

comunală „hodorogită și
cu acoperișul țuguiat, ple
cat intr-o ureche" — iată
baza materială a unui sat,
precum Șanțul, filmat de
Dimitrie Guști, «trintit in
fundul unui cazan de dea
luri, speriat de uruitul tre
nului-". .
Primarul
Ieronim Bora
ne spune : „Liviu Rebrea
nu este cetățeanul de
onoare al comunei noastre,
iar casa, azi muzeu, de la
numărul 731/792 a fost atri
buită. „pe vecie", de înain
tașii noștri, marelui scrii
tor. care, asa cum specifică
vechiul act de donație....... a
adus mari și reale servicii
culturii neamului româ
nesc". Am terminat edifi
ciul în trei luni de zile ale
acestui an și vor sălășlui
in incinta lui. pentru pre
zent și viitorime, cele mai
reprezentative creații ma
teriale și spirituale ale
mâierenilor. realizate de-a
lungul vremii, iar alături
de ele. intr-o expoziție cu
multe obiecte inedite, va
rămine mereu viu răs
timpul copilăriei scriitoru
lui nostru, ca și al șederii
familiei sale pe aceste
meleaguri".
„Un ceas măcar să re
trăiesc farmecul de odini
oară. o singură clipă !“. aceasta își dorea in nuvela
„Cuibul visurilor"' marele
scriitor. Credeți că e de
ajuns o șingură oră pentru
a vedea tot ceea ce merită
văzut in Maieru) de azi ?
— Categoric, nu e de ajuns. Și aceasta pentru că
aici. în anii socialismului,
dar cu deosebire in ulii?
mele două decenii ale
„Epocii Ceausescu", anț re
clădit aproape totul din
temelii. Fără a exagera cu
nimic, pot afirma că doar
pămîntul a rămas același,
precum și harul de mari și

teatre
® Teatrul National (14 7171, sala
mică) : Hagi Tudose — 17: (sala Ate
lier) : între cinci șl șapte — 18.
® Filarmonica
,,George
Enescu**
(15 68 75, sala Studio) :
Tricentenar
BACH. Clavecinul bine temperat —
II Carmen Frâțilă — pian — 17,30:
(Ateneul Român) : Conceit simfonic.
Dirijor : Goorges
Octors
(Belgia).
Solist : Valentin Gheorghiu — 18.
<S Opera Română (13 18 57) : RigolettO — 18.
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Luna dezmoșteniților — 17,30: (sala
Grădina Icoanei. 11 95 44) : Răceala —
17,30.
© Teatrul
Mic
(14 70 81) : Mielul
turbat — 17.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Atenție, se filmează — 17,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) :
Preșul — 17.30.
G Teatrul ..C. I. Nottara14* II *(59
* 31 03.
sala Magheru) :
Cum vă place —
17.30: (sala Studio) : Variatiuni pe
tema dragostei
18.
© Teatrul Gluleștl (sala Majestic
14 72 34) : Nu. eu nu regret nimic —
16: Să nu-ți faci piăvălie cu scară
- 17.30.
b Teatrul satiric-muzical ..C. Tănase1*
(sala Savoy. 15 56 78) : Belmondo al
II-lea —• 18: (sala Victoria. 50 58 65) :
Corina — 18.
0 Ansamblul ,.Rapsodia
Română**
(13 13 00) : La popasul drumeției — 18.
© Teatrul ..Ion Creangă1* (50 26 55) :
Nota zero la purtare — 9; Cenușă
reasa — 15.
• Teatrul
„Țăndărică*1
(15 23 77) :
Guliver in țara păpușilor — 10.15:
(sala
din
Plata Cosmonautelor) :
Lungul nasului — 15.
© Circul București (10 41 95) : Tom
șl Jerry la circ — 18.

buni gospodari al oameni
lor. Dispunem in prezent
de 5 școli. 14 grădinițe,
dispensar și o casă de naș
teri dotate cu tot ceea ce
este necesar. cămin cultu
ral, ce rivalizează cu orice
casă de cultură orășeneas
că. cinematograf, magazi
ne. 30 secții prestatoare de
servicii. Mai bine de 1 600
măiereni
și
mâierence
muncesc in activități ne
agricole. 450 fiind mineri,
aproape 500 forestieri, pes
te 120 pietrari. In ultimii
10 ani am ridicat peste 420
de case noi. cu două nive
luri. Parafrazindu-1 pe ilus
trul nostru înaintaș, doresc
să subliniez că hu ne cău
tăm — nu mai trebuie sâ ne
căutăm — fericirea „orin
toate colturile pămintului",
atita vreme cit. iată, o
avem prin munca noastră,
aici, „la poalele Insului,
cel cu zăpada eternă". La
Maieru, asa cum se știe,
frumoasele tradiții ale cul
turii nu și-au curmat nici
odată firul. Numai că. la
ora actuală, numărul artiș
tilor amatori depășește ci
fra de 300. cele două for
mații corale, două ansam
bluri folclorice. „Cununa"
și „Cunuriița". două cena
cluri literare, formațiile
de teatru, triseari. dansuri
populare. montaj literarmuzicăl. brigadă artistică,
rapsozii și creatorii popu
lari. Societatea culturală
„Liviu Rebreanu". cu ai săi
180 de membri, împletește
tinerețea cu senectutea,
sub semnul evului socia
list. intr-un ansamblu de
manifestări și spectacole
de aleasă ținută, fiind răs
plătite cu numeroase dis
tincții in cadrul tuturor
edițiilor Festivalului na
țional „Cintarea
Româ
niei", cucerind
totodată

Maieru, 1885

Maieru, 1985'
trofee și dincolo de frunta
riile patriei".
...Alexandru Flămind. om
de optzeci și șapte de ani,
„călăuza"
lui
Rebreanu
cind. in 1927, a venit ia
Maieru să-și isprăvească
„Ciuleandra", are ce po
vesti nepoților și strănepo
ților săi desore lunile ace
lei veri de demult cinci l-a
purtat pe scriitor pe „suha-

turile" copilăriei, cercetind
pas cu pas apele, văile,
dealurile... Are ce povesti
vajnicul bătrin Alexandru
Flămind și despre vremea
ce a trecut de atunci, deșipre mersul vieții măierenilor contemporani cu Re
breanu și al celor de azi.

Gheorghe CR7.SAN
corespondentul „Scinteii"

Virtuțile artei teatrale
Teatral sovietic care ne-a vizi
tat recent tara vine din „orasulerou" Leningrad. Născut in anii asediului. mindrindu-se cu peste pa
tru decenii de activitate, teatrul
care poartă acum numele cunos
cutei personalități V. F. Komissarjevskaia deține un loc însemnat in
viata artistică sovietică.
Recentul său turneu la București
ne"a dat ocazia să cunoaștem două
din cele aproape 30 de titluri ce
figurează in repertoriul său : pie
se clasice ruse și din literatura uni
versală (printre care si o mon
tare cu „D'ale carnavalului" in re
gia lui Valeriu Moisescu) ; multe
lucrări din creația contemporană,
o atenție deosebită acordindu-se.
cum e si firesc, dramaturgilor sau
prozatorilor sovietici de azi. prin
tre care: V. Rozov. 1, Drută. G. Go
rin. A. Galin G. Mamlln. N. Dumbadze etc.
Ambele spectacole programate in
Capitală au fost realizate sub con
ducerea de Drestigiu a lui Ruben
Agamirzian artist al oooorului al
U.R.S.S.. in colaborare cu sceno
grafi de mare valoare, precum
E. S. Kocerghin. artist emerit al
R.S.F.S.R., și I. G. Sumbatașvili,
artist al poporului al U.R.S.S.. cu
totii laureat! cu oremii foarte Im
portante.
Montare a unei piese clasice, „Ța
rul Feodor loannovici" (partea a
doua a unei trilogii istorice scrise
de A. K. Tolstoi, si pusă in scenă
integral de teatrul oaspete), este
o realizare revelatoare pentru nreo\ cuparea de înnoire a viguroaselor

tradiții teatrale ale artei ruse și
sovietice. Căci dacă la M.H.A.T. s-a
realizat o montare a acestei pie
se angajate în restituirea cit mai
fidelă a ambiantei istorice — ar
tiștii leninarădcni se arată preo
cupați de imaginarea uhor meta
fore teatrale care, conținind su
gestia epocii, să sprijine in primul
rind o. meditație etică si filozofi
că privind relația dintre outer.emorală si personalitate in istorie,
raportul dintre scop si mijloace, exigentele creației istorice si ale eroismului in istorie ele. Am urmă
rit. așadar, o montare de tinută.
de mare expresivitate, imbinind im
plicarea. .trăirea", cu tratarea ușor
distanțată a situațiilor, recrearea
evenimentelor cu ..comentarea" lor
lucidă.
Pe fundalul unei notabile profesionalități a întregii echipe, pre
ocupată de expresivitatea caracte
relor. de relieful portretelor, de
tensiunea relațiilor dintre eroi dar
și de semnificația lor in mecanis
mul puterii (așadar de o perspec
tivă modernă asupra textului), s-a
detașat cu strălucire iocul dinamic,
de mare intensitate si fervoare, vă
dind talent si dăruire al lui V. V.
Osobik (care a conferit eroului titu
lar ceva din puritatea si instabili
tatea prințului Mîșkin) si. alături
de el. personalitatea T. M. Abrosimovei etc.
Cel de-al doilea spectacol, mon
tare dedicată celei de-a 40-a ani
versări a victoriei poporului sovie
tic in Marele Război pentru Apă
rarea Patriei, a fost o dramatizare

după un apreciat roman al lui Iuri
Bondarev. Regăsim si aici tema
predilectă a lui Bondarev (din a
cărui operă s-a tradus la noi) : evo
carea’ (originală, uneori chiar po
lemică prin accentul pus pe diver
sitatea confiictuală a comporta
mentelor umane) perioadei 1940—’44
și a primilor ani de pace, obsesia
consecințelor războiului, cu mulți
mea dramelor colective si indivi
duale. cu variatele procese de con
știință ne care le-a generat. Impre
sionantă reconstituire (prin iocul
rememorărilor si amintirilor incă
vii) a unui timp eroic. „Opțiune"
orooune o atiincă reflecție in con
temporaneitate atit asupra marii
responsabilități a omului, si impor
tantei deciziilor lui. cit si asupra
funcției „rădăcinilor", a istoriei —
asupra destinului individual.
Am regăsit in spectacolul leningrădenn vocația actorilor sovietici
de a întruchipa, adincind si imbogătind psihologii — nrintr-un loc
concentrat, interiorizat (B. M. So
kolov. S. N. Lanclgrai’. I. I. Krasko.
T. V. Samarina. G. P. Korotkevici,
N? A. Cctverikova s.a.) personaje
memorabile. Am regăsit capacitatea
creatorilor de teatru, in frunte cu
R. Agamirzian. de a crea scene de
puternic realism si scene de gravă
și tulburătoare po'-zie dramatică.
Valoarea artistică, imnactul în
actualitate al spectacolelor lcmngrădene au orileiuit spectatorilor
români momente de intensă trăire
spirituală.

Natalia STANCU

PAGINA 5

SCINTEIA — miercuri 27 noiembrie 1985

Tovarășului KENJI MIYAMOTO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președinte al C.C. al Partidului Comunist Japonez

Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășului TETSUZO FUWA

Vă exprim sincere mulțumiri pentru telegrama de felicitare plină de
afecțiune și căldură pe care mi-ați adresat-o cu prilejul celei de-a 70-a ani
versări a zilei mele de naștere și pentru hotărirea de a mi se conferi Ordinul
..Steaua Republicii Socialiste România" clasa I. cu eșarfă. Aceasta constituie
o expresie a profundelor sentimente de prietenie ale Partidului Comunist
Român, poporului român și ale dumneavoastră personal față de Partidul
Comunist Chinez, poporul chinez și față de mine personal.
Fie ca relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două partide ale
noastre, dintre China și România să cunoască o dezvoltare constantă și de
lungă durată. Urez României prosperitate și înflorire. Vă' doresc dumnea
voastră, personal, sănătate și fericire.

Președintele Prezidiului C.C. al P.C. Japonez
Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al C.C. al
Partidului Comuntst Japonez și, respectiv, președinte al Prezidiului C.C. al
P.C. Japonez, am plăcerea să vă adresez calde felicitări și cele mai bune
urări de succes în activitatea de inaltă răspundere care v-b fost încre
dințată de partid.
Exprimînd satisfacția față de bunele relații statornicite intre Partidul
Comunist Român și Partidul Comunist Japonez, am convingerea că aceste
relații, bazate pe stimă și respect reciproc, se vor dezvolta continuu, în
interesul celor două partide, al poporului român și poporului japonez.

NICOLAE CEAUȘESCU

HU YAOBANG
'

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Chinez

Secretar general
al Partidului Comunist Român
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NICOLAE CEAUSESCU
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în Editura politica a apărut, în limba maghiară, volumul

DREPTURILE OMULUI IN LUMEA
CONTEMPORANĂ

Primul ministru al guvernului, tovarășul Constantin Dăscălescu,
ta lace o vizită oficială de prietenie în R. D. Germană
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-mtnistru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, va efec
tua, la începutul lunii decembrie
1985, o vizită oficială de prietenie

în Republica Democrată Germană,
la invitația tovarășului Willi Stoph,
președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Democrate Germane.

„Țesătura"-iași

- la

75

de

ani

în telegrama adresată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, de participanții la adunarea
festivă se spune, intre altele: în spi
ritul ideilor, tezelor și orientărilor cu
prinse în cuvintarea dumneavoastră
la recenta plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român
— program de muncă avintată si
pentru oamenii muncii de la „Țe
sătura" — vom acționa cu fermitate
pentru a realiza. încă din 1986, un
înalt ritm de creștere a oroductlei.
aplicind cu fermitate principiile nou
lui mecanism economico-financiar,
ale autoconducerii muncitorești. Pu
ternic mobilizați de dinamismul si
realismul politicii interne si exter
ne a partidului si statului nostru, oa
menii munci! din întreprindere vă
încredințează, mult iubite si stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că sînt
hotăriți să nu-si precupețească
eforturile oentru traducerea in via
tă a istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XlII-lea al P.C.R.

U.R.S.S.

O nouă centrată electrică în cascada
de pe Kama

<ÎN ÎNTÎMHNAREA CONGRESULUI^
■ ȘTIINȚEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
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VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII
„SCINTEII"

BRAȘOVj Lucrări
de alimentare cu apă
a localităților
Deși in ultimii 20 de ani. debitul
de apă potabilă al municipiului
Brașov a crescut de citeva ori. da
torită ritmului inalt de dezvoltare
pe care il cunoaște orașul de la
poalele Timpei. necesitățile de apă
au sporit mereu. Pentru satisface
rea acestor cerințe, se caută noi so
luții si noi surse de apă. Una din
soluțiile adoptate este Pe cît de
practică, pe atît de economică.
Despre ce este vorba ?
în cadrul acțiunii de combatere
a excesului de umiditate care se
desfășoară in partea estică a Cimpiei Birsei. s-au Încheiat lucrările
de forare a primelor 40 de puțuri
care vor absorbi apa din oînza
freatică foarte bogată în această
zonă. în loc ca această aoă să fie
deversată in canale speciale de
evacuare, ea va fi colectată în două
bazine de mare capacitate, urmînd
să fie folosită la alimentarea mu
nicipiului Brașov. în felul acesta,
debitul actual de aoă potabilă al
municipiului va creste într-o cri
mă etapă cu încă 930 litri oe se
cundă.
Importante lucrări de alimentare
cu aoă potabilă s-au executat în
actualul cincinal si in alte locali
tăți urbane si rurale din ludei, cum
sînt orașele Rișnov. Săeele. Codlea.
municipiul Făgăraș, localitățile ru
rale Tohanttl Nou sl Fundata, pre
cum si stațiunea Poiana Brasov.
Prin lucrările de captare si tratare
s-a asigurat un debit suplimentar
de ană de 1 377 litri pe secundă. în
același timp, s-au executat 37.4 ki
lometri conducte de apă. în viito
rul cincinal, pentru alimentarea cu
ană notabilă a localităților urbane
si rurale din iudet s-au prevăzut
fonduri bănești de trei ori mai
mari decit in actualul cincinal.
(Nicolae Mocanul.

CLUJ : Salonul
creației științifice
și tehnice ’85
în sălile Muzeului de artă dîn
Cluj-Napoca s-a deschis, in intimnlnarea Congresului științei si invățămintului. Salonul județean de
creație științifică și tehnică ..Napotehnlca ’83", în cadrul căruia sînt
reunite, din întreprinderi, unităti de
cercetare și institute de învătămînt.
numeroase exponate reorezentlnd
cele mai valoroase realizări știin
țifice si tehnice din cadrul ultimei

tV
20.00 Telejurnal
20.25 R.S.F. iugoslavia. Documentar
(color)
20,35 învatfitnintttl puternic angajat pe
coordonatele stabilite ia Con
gresul al XlII-lea al P.C.R, (color)

ediții a Festivalului national „Cîntarea României". Sînt expuse pro
duse si tehnologii noi. invenții si
inovații din domeniile metalurgiei,
construcțiilor de mașini, electroni
cii si electrotehnicii, chimiei, mate
rialelor de construcții, bunurilor de
consum și agriculturii, care eviden
țiază contribuția oamenilor de ști
ință. cercetătorilor, specialiștilor, a
oamenilor muncii clujeni la înnoi
rea și modernizarea produselor,
reducerea Importurilor, diminuarea
consumurilor de materii prime,
materiale, combustibil si energie
electrică, promovarea în producția
industrială si agricolă a noilor cuce
riri ale științei si tehnicii, aportul
substanțial la dezvoltarea economico-socială a județului. Semnifi
cativ este faptul că. în actualul
cincinal, măsurile si acțiunile în
treprinse de organele sl organiza
țiile de partid pentru stimularea
creației științifice sl tehnice s-au
concretizat in realizarea a nume
roase obiective de cercetare științi
fică. dezvoltare tehnologică si in
troducere a progresului tehnic,
crearea si asimilarea în fabricație a
unui mare număr de tipuri noi de
mașini, utilaje, aparate si insta
lații.
Cu prilejul deschiderii expo
ziției a avut loc simpozionul
..Concepția P.C.R.. a tovarășului
Nicolae Ceausescu, secretarul ge
neral al partidului, cu privire la
locul si rotul stiintei si invătămintulul in dezvoltarea României so
cialiste". s-au organizat rnaf multe
manifestări tehnico-științ.ifice. (Ma
rin Oprea).

BUZĂU : Se extinde
rețeaua comercială
La parterul modernelor blocuri
de pe Bulevardul Unirii din mu
nicipiul Buzău au fost date in fo
losință. în ultima perioadă, nume
roase unităti comerciale sl de pres
tări servicii, intre care magazinul
..Lumea copiilor" este considerat
unul dintre cele mai frumoase
unităti de acest fel din tară. La acesta se adaugă magazinele ..Ma
terna". „Sanitas". librăriile ..I. L.
Caragiale" si „Cartea la locul de
muncă", unitatea „Cuptorul de
aur“ — pentru desfacerea vestitilor
covrigi de Buzău si a produselor de
patiserie. în același . perimetru,
unde locuiesc peste 30 000 de buzoieni. aii fost înființate unităti
ale cooperativelor meșteșugărești,
ale întreprinderii de legume si
fructe si întreprinderii de prelu
crare a maselor plastice, iar in
luna decembrie se va deschide ma
gazinul „Electrolux". (Stclîan Chiper).

2n,55 Uniți, urmam partidul ! Versuri
și cintece (color)
21,10 Film serial (color). „Părinți și
copll“. Premieră pe tară. Produc
ție a televiziunii sovietice. Cu :
Vladimir Boghin. Vladimir Kon
kin, Natalia Danilova. Vladimir
Samoilov. Boris Kimicev. Scena
riul : Evgneni Grigoriev. Oscar
Nikicf. ftegia : veaOeslaV Nikifo
rov. Episodul 2
21,50 Telejurnal

De ki Gas® de Economii și ConsomMjiuni
Ca unitate specializată în relații
Alături de păstrarea economiilor
le cu populația, Casa de Economii
bănești, Casa de Economii și Cobși Consemnațluni pune la dispozi
semrwțiuni acordă populației cre
ția celor interesați diferite instru
dite pentru constituirea avansului
mente de economisire :
și credite pe termen lung în Ve
— librete de economii : cu dobînderea contractării construirii de
dă la vedere ; cu dobindă pe ter
locuință proprietate personală «ău
cumpărării de locuință din fondul
men de cel puțin un an ; cu oiști*
guri ; cu dobîndă și cîștiguri ; cu
locativ de stat de către chiriași.
dobindă și cîștiguri în autoturis
Plata dobinzilor șl restituirea cre
me ; pentru turism ;
ditelor se fac în rate lunare aga
— conturi curente personale ;
le prin reținere și vărsare la
— obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri.
C.E.C. pe toată durata de rambur
sare a acestora. începînd djn luna
Libretele de economii și obliga
următoare acordării pentru credi
țiunile C.E.C. pot fi solicitate Iu
tele de avans și. respectiv, din
oricare unitate proprie C.E.C., iar
luna următoare termenului de preconturile curente personale sc pot
deschide numai la sucursalele și • dare a locuinței pentru creditele
pe termeh lung.
filialele C.E.C.
t

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL 6 Campionatul diviziei
A la fotbal programează astăzi, de
la oră 14. două partide restante : la
Slatina se intilnesc echipele F.C. Olt
și Universitatea Craidva. iar la
Buzău, formgtia locală Gloria va orimi replica echipei Steaua. ® Optimi
le de finală ale competiției interna
ționale de fotbal „Cuba U.E.F.A.“se
dispută astăzi, dubă următorul pro
gram : internazloniie Milano —
Logia Varșovia ; Atletico B ibao —
Sporting Lisabona ; Spartak Moscova
— F.C. Nantes : Dundee United •—
Neuchatei Xatnsx : Dniepr Daiepropetrovsk — Hajdttk Split : Hamniarby — F. C. Khln ; Waregem —
A.C. Milan : Borussia Moenchenglad
bach — Real Madrid.

HOCHEI. în cadrul turneului in
ternational de hochei do gheată oen
tru juniori „Cupa Prietenia", ce se

desfășoară la Donețk. șelecțlOhătâ
României a întrecut cu ecorul de
7—4 (3—1. 2—1. 2—2) formația Bul
gariei. într-un alt ioc. reprezentati
va U.R.S.S. a învins cu 10—1 (2—0,
5—0, 3—1) echipa R.D. Gel'mane.

ȘAH. în runda a 8-a a turneului
international feminin de sah de la
Smederevska palanka. maestra ro
mâncă Dana Nutu a CÎStigat la Iugo
slava Mltiana Măriei. Gramling a
învins-o, pe Markovici. fn timp ce
partidele Nlkolin — Maximovici sl
Pollhroniade — Aleksandria s-au ter
minat remiză. în clasament se men
ține lideră ooloneza Hana Erenska
avind 5 puncte si două partide între
rupte. Urmată de suedeza Cramling
5 puncte (1). Maximovici 4.5 puncte.
Dana Nuțu si Elisabeta Polihroniade
cu cite 4 puncte. Verttczl 3,5 puncte
(1) etc.

0 ml CALITATE
(Urmare din pag. I)

asigurarea funcționării eficiente a
mecanismului economic, in gestiona
rea rațională 'a avuției naționale.
Noua calitate in economie isi are
izvorul in revolutionarea factorilor
de producție, oroces ce ooartă am*
orenta calității forței de muncă, oosesoare a unor solide cunoștințe teh
nice si economice, a unui înalt arad
de angajare responsabilă in activi
tatea de producție, științifică, de
creare a bunurilor materiale și spi
rituale. „Este necesar — sublinia to
varășul Nicolae Ceausescu — să
acordăm o atentie deosebită pregă
tirii cadrelor tehnice si de conduce
re atît din punctul de vedere al Cu
noștințelor tehnice, cît si economice.
Fără cadre cu inul te cunoștințe teh
nice si economice nu vom putea să
îndeplinim sarcinile oe care poporul
ni le-a pus in fală, să asigurăm con
ducerea eficientă a economiei".
Pentru ca pregătirea economiștilor
să-și sporească eficienta, este nece
sar ca ea să fie orientată ferm spre
o calitate superioară, corespunzător
exigentelor curente, dar mai ales de
nersnectivă ale dezvoltării complexe
si echilibrate a economiei românești
în profil de ramură si teritorial. în
condițiile noii revoluții tehnlco-stilntiflce. se impune mai mult ca oricind pregătirea economiștilor in sen
sul înțelegerii corelației obiective
dintre fenomenele economice si teh
nice. al necesității unei evaluări sis
tematice a implicațiilor economicu
lui asupra tehnicului, asa dună cum
inginerul este solicitat să cunoască
si să aprecieze fenomenul tehnic si
orii) prisma asoectelor economice. în
genere, se 'impune formarea unei
gîndiri economice active a viitorilor
specialiști din toate domeniile de
activitate. Economistul trebuie să
aibă o astfel de pregătire care să-i
permită să realizeze un dialog per
manent si fructuos cu ceilalți spe
cialiști care produc bunuri cu Înalte
performante tehnico-calitative sl. în
același timp, cu eficientă economică
ridicată. Această orientare impune
cu acuitate o concordantă deplină
intre viitoarea structură a econo
miei naționale si structura Pro
cesului instructlv-educativ. Deși se
desfășoară în prezent, pregătirea
economiștilor trebuie să se realizeze
pe baze prospective, contribuind ast
fel la evitarea uzurii morale rapide a
cunoștințelor dobindite în facultate.
Modeled de pregătire a specialiș
tilor noștri nu Poate avea alte
coordonate decit prioritățile vitale
ale dezvoltării economiei națio
nale. ale funcționării mereu mai
eficiente a mecanismului econo
mic
bazat
oe
autoconducerea
muncitorească si autogestiunea eco-

nomico-financiară. în acest sens. In
cadrul A.S.E. s-a elaborat un urogram
de perspectivă intitulat „Perfecțio
narea activității orofesional-științifice si educative de formare a
economiștilor in lumina holărîrilor celui de-al XlII-lea Congres
al P.C.R.. a orientărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu secretar generai
al partidului, oresedintele Republicii
Socialiste România". Programul cu
prinde soluții menite să ridice cali
tatea pregătirii economiștilor oe o
treaptă superioară, in concordantă
cu obiectivele si sarcinile cincinalu
lui 1986—1990 și in perspectivă oină
în anul 2000.
îmbunătățirea calitativă a pregăti
rii in invătămintul economic se face
atît oe verticală, orlntr-un oroces
de aprofundare a disciolinelor. cit si
oe orizontală, accentuindu-se carac
terul interdisciplinar a) formării
profesionale, mai ales sore limita
superioară a anilor terminali. Noua
calitate incumbă accentuarea oregătiril studenților noștri in vederea intclegerii si influențării funcționării
unității economice ca un complex ce
integrează organic si eficient toate
compartimentele tehnico-economice.
materiale, financiare sl umane, in
structura organizatorică ontimă. asigurind folosirea iudicioașă a indica
torilor si pîrghiilor economico-financiare.
Un rol important în realizarea
unei noi calități a invătămintului
economic revine însușirii probleme
lor sistemului informational eoonoinico-social. Acționăm ca viitorul
economist să cunoască sfera de cu
prindere. metoda de calculare a indi
catorilor cu care se vehiculează in
fiecare compartiment al întreprinde
rii. precum si sistemul de relații
dintre indicatori, rolul lor in funda
mentarea deciziei, circuitul sl in
fluenta lor in cadrul întreprinderii,
efectele lor pe treptele ierarhice su
perioare unde se raportează aceste
informații.
Examinarea atentă a rezultatelor
obținute în pregătirea studenților
economiști arată că sint încă posi
bilități ce trebuie puse in valoare in
scopul îmbunătățirii activității pro
fesionale. dezvoltării responsabilită
ții muncii in condiții de perfectă or
dine si disciplină. înainte de toate
perfecționarea conținutului științific,
politico-ideologic al invătămintului
superior economic — prin excelentă
un învătămînt social-politic — se
realizează prin încorporarea organi
că in substanța activității didactice
a tezelor, ideilor si orientărilor din
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu.
prin asimilarea a tot ce este nou sl
înaintat in știința economică națio
nală sl pe plan mondial, prin întări-

rea spiritului patriotic, revoluționar
in gestionarea patrimoniului social.
Toate acestea le înțelegem in com
plexitatea si multilateralitatea com
ponentelor procesului de invătămint.
astfel incit. în final, tinerii econo
miști oe care îi formăm să se afir
me ca oersonalităti cu o solidă com
petentă profesională, de sDecialitate.
cu un spirit activ, creator si. tot
odată. ca oameni politici, cu o înaltă
conștiință 'socialistă.
în acest spirit, promovarea noii
calități in invătămintul superior eco
nomic. integrat organic cu cercetarea
științifică si oroductia. trebuie înțe
leasă pornindu-se de la exigentele
Dracticii si de la atribuțiile Ce trebuie
să revină economiștilor in noile
condiții, in concordantă cu sarcinile
imediate si de perspectivă ale intră
rii României într-un nou stadiu de
dezvoltare. ,
Un rol important in oerfectionarea
continuă a invătămintului superior
economic revine activității ideoiogiee, politico-educative. Specialistul in
domeniul economic trebuie să stăpi*
neaseă conceotia materialist-dialectică despre lume si viată să Înțeleagă
linia oolitică a partidului si statului
nostru, să fie un militant neobosit
pentru traducerea in viată a acestei
politici, manifestindu-se astfel ca un
specialist revoluționar. Munca edu
cativă se realizează ca o componentă
intrinsecă a procesului didactic. Prin
programele analitice, orin conținutul
fiecărei activități didactice se urmă
rește realizarea unei înalte încărcă
turi Dolitico-ideologice si educative,
îmbogățirea continuă a fiecărei pre
legeri. dezbateri si activități practice
cu cele mai noi teze ale politicii in
terne și externe ale partidului sl sta
tului. cu realitățile în continuă trans
formare din viata social-economică a
tării, este de natură să asigure îm
binarea formării profesionale cu cea
revoluționară a tinerei generații.
Cadrele didactice, cercetătorii, stu
denții. întregul personal muncitor al
A.S.E.. sub conducerea organelor si
organizațiilor de partid, sînt ferm
hotăriti să acționeze în asa fel îneît
să asigure o nouă calitate procesu
lui de formare a economiștilor, a
căror activitate se regăsește într-un
fel sau altul in rezultatele ecoriomico-xinanciare din unitățile econo
mice ale patriei noastre. Activitatea
noastră se încadrează in întregime In
eforturile întregului popor, care ac
ționează intr-o unitate de cuget si
voință in jurul partidului, al secre
tarului
său
general.
tovarășul
Nicolae'Ceaușescu, pentru înfăptui
rea istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XlII-lea al partidului, oen
tru ridicarea României pe culmi tot
mai înalte de civilizație materială 8i
spirituală.

Mini si CONSTANTA DE SINE a TNERETU1
(Urmare din pag. I)

lor politice, ridică pe o treaptă su
perioară patriotismul poporului ro
mân. Unul dintre reprezentanții de
frunte ai intelectualității românești
din această perioadă. Petru Maior,
socotește iubirea de patrie o datorie
firească a tuturor, „bold firesc care
deșteaptă pe oameni a-șl iubi patria
sa și bucuria a rămîne intr-insa".
Ceea ce in vremurile trecute con
stituia o preocupare individuală a unor buni patrioți, astăzi, cînd orîndulrea socialistă ridică pe un plan
superior elementele definitorii alo
patriotismului, face parte integrantă
din activitatea multilaterală șl com
plexă a tuturor factorilor de răspun
dere. educația patriotică fiind consi
derată o componentă esențială a pro
filului spiritual al omului contempo
ran. între acești factori, școala —
școala de toate gradele, de la grădi
nițele de copii pinâ la institutele uni
versitare — ocupă unul dintre cele
mâi de seamă locuri. Ca parte inte
grantă a complexului proces de for
mare multilaterală a tineretului, edu
cația patriotică solicită preocuparea
tuturor slujitorilor școlii, de orice
specialitate și profil ar fi și in toata
împrejurările. Nu poate și nu trebuia
exclusă nici o disciplină și nici o oca
zie de a sădi in mintea și inima co
piilor și tinerilor, muncitorilor și ță
ranilor, dragostea de patrie, față de
trecutul poporului, de marile reali
zări ale vremurilor noastre, încrede
rea In viitorul luminos al socialis
mului.
Procesul de invățămint rămîne celmaî eficace mijloc de educare a tine
retului. Oricare dintre obiectele de
invătămint, liceal sau universitar,
poâte fi folosit in Chip cu totul fi
resc, fără nici o sforțare, fără nici o
intervenție artificială. La lecțiile și
cursurile de limbă șl literatură ro
mână. de pildă, invocarea dragostei
poporului pentru limba strămoșeas
că. a dirzeniei cu care și-a apărat-o
in toate Împrejurările, cultivă la ti
neret prețuirea limbii române. Invo
carea dragostei de naturii, de fru
musețile ei, de viață, de muncă, de
înflorirea patriei — caracteristici esențlâle ale folclorului românesc —
este unul din ceic mal eficiente mij
loace pentru a stirni prețuirea pen
tru creațiile spirituale ale poporului.
„Pe-un picior de plai. / Pe-o gură de
rai. / Iată vin in cale / Se cobor in
vale / Trei turme de miei / Cu trei
ciobănei"... Balada Mioriței emoțio
nează, deșteaptă sentimentele de
mîndrle și de prețuire a creatorilor
unor asemenea comori artistice.

Optimismul. încrederea în forțele
creatoare ale omului, in istețimea
minții și îndemnarea mîinli, devota
mentul pină la sacrificiu pentru lu
crarea săvîrșitâ sînt alte caracteris
tici ale creației populare. Astfel, de
pildă, balada Meșterului Manole sau
a Minăstiriî Argeșului reflectă dărui
rea pînă la sacrificiu pentru trăinicia
operei durate.
Lupta pentru dreptate socială și li
bertate naționala constituie tema al
tor numeroase creații folclorice de
frumusețe neîntrecută ; cintece de
luptă, balade voinicești, balade hai
ducești, balade istorice etc.
Nu pot să nu stîrneâscă mîndrie
patriotică în simțirea tineretului ma
rii creatori ai literaturii române, care
încă in timpul vieții lor unii, după
moarte alții, au fost așezați in
panteonul marilor valori universale :
Dimitrie Cantemlr. membru al Aca
demiei din Berlin, al cărui nume este
săpat alături de altele, ilustre, pe
frontispiciul Bibliotecii Ste. Genevie
ve de Iii Paris. Nicolae Milescu. mare
diplomat, geograf de seamă. Vastle
Alecsandri. laureat al premiului in
ternațional oentru a sa Gintă latină,
Mihai Eminescu, neîntrecutul maes
tru al cuvîntului si cugetării, reinvietor al momentelor de glorie din tre
cutul de luptă al poporului. George
Cosbuc și Octavian Goga. Lucian
Blaga. Tudor Arghezi. Ion Creangă,
Ion Luca Caragiale. Mihail Sadoveanu. Livlu Rebreanu si foarte multi
alții.
Creația artistică a poporului român
oferă intr-o egală măsură mijloace
de educație patriotică. Monumentele
de artă — Cozia, Tismana, Minâstlrea
Argeșului, Putna, Moldovița, Voroneț, Trei Ierarhi etc. — sint mărturii
peste veacuri ale geniului creator al
poporului nostru. Opera artistică a
Iui Iscovescu, Aman. Grigorescu, Luchian, Paciurea. Brancusi, inspirată
din trecutul de luptă ai poporului ro
mân sau din creația oopularâ. s-au
impus in mare măsură tocmai prin
specificul ei național. Acest Izvor de
inspirație, creație a marelui Anonim,
conferă frumusețe și trăinicie folclo
rului muzical și creației unor artiști
ca Ciprian Porumbescu și George Enescu.
Istoria din timpurile cele mai
vechi și pină in zilele noastre poate
fi socotită, așa cum pe drept cuvint
o considera N. Bălcescu. „cea dinții
carte a unei nații". Asemenea adevăr
este cuDrina. într-o formulare clară si
plină de simțire. în onera tovarășului
Nicolae Ceaușescu : „întreaga istorie
a tării noastre demonstrează că po-

porul muncitor, forțele sale revolu
ționare. progresiste și patriotice au
înfăptuit toate marile transformări
revoluționare, au asigurat mersul
înainte al societății noastre. Toate
momentele importante din viata pa
triei noastre sint logate de lupta ma
selor, a întregului popor — motorul
progresului social, adevăratul făuri
tor al istoriei României".
Peisajul geografic al tării, atît de
variat și atît de armonios in același
timp, a deșteptat.și deșteaptă senti
mente de mindrie tuturor celor ce
l-au cunoscut și prețuit, celor ce-1
cunosc $1*1 prețuiesc. România pito
rească a lui Vlahuță. frumusețile
Munților Neamț, înfățișate de Callstrat Hogaș, a peisajelor din Munții
Apuseni, de pe Valea Oltului, din
Maramureș și din toate colțurile
României, adevărate „guri de rai",
contribuie la potențarea dragostei
fată ‘de țara care a fost dăruită cu
asemenea frumuseți.
Școlii de toate gradele și profilurile
I se conferă un cimp vast și variat de
activități și acțiuni, care, fiecare in
parte și mai ales toate la un loc. co
laborează la sădirea in minți sl In
inimi a sentimentelor de respect
pentru trecutul de luptă al poporului
nostru, de mindrie pentru importan
tele realizări din zilele noastre In
toate domeniile, de încredere nelimi
tată in viitorul țării. Mai ales „invă
tămintul universitar românesc —
cum
a
subliniat
tovarășul
Nicolae Ceaușescu — are tradiții cu
care ne putem mindri: in facultățile
noastre s-au format personalități de
scamă ale poporului.român, luptători
înflăcărați pentru idealurile sale de
dreptate și libertate socială și națio
nală, creatori de prestigiu care au
îmbogățit tezaurul stiintei si culturii
patriei și al lumii întregi. Obligația
de onoare a cadrelor didactice, a
studenților este de a dezvolta și de a
duce mai departe aceste tradiții, de
a asigura ca invătămintul superior
să-și îndeplinească sarcinile de răs
pundere încredințate de partid si de
guvern, de a ridica tot mai stts școa
la. știința si cultura patriei noastre".
Tinerele generații, din cunoaș
terea trecutului sl ă prezentului,
vor învăța cum să făurească
mai
bine viitorul, pentru a crea condiții
de viață din ce in ce mai bune po
porului. pentru a asigura indepen
dența și suveranitatea națională,
dezvoltarea națiunii române, ca na
țiune egală in drepturi in rîndul na
țiunilor întregii lumi, intr-o lume a
păcii binefăcătoare și a liniștii crea
toare.

După cum informează presa so
vietică, la hidrocentrala de pe
cursul inferior al fluviului Kama, în
Republica Autonomă Tatară, au
început lucrările de montaj la cel
de-al 16-lea agregat. Cu aceasta
se încheie construcția giganticului
complex hidroenergetic, care va asigura in final o producție de 2,7
miliarde kilowați-oră energie. Pen

tru o se obține o asemenea can
titate de energie de la- centralele
termoelectrice ar fi fost nevoie de
700 mii tone petrol sau 1,2 mili
oane tone cărbune.
Hidrocentrala Nijnekamskaia va
furniza energia necesară marilor în
treprinderi industriale din această
regiune, (in fotografie : vedere pa
noramică a hidrocentralei).

R.P. CHINEZĂ
Priorități îsd • dezvoltarea energeticii
In R.P. Chineză a fost elaborat
un amplu program de dezvoltare
a producției de combustibili in
perspectiva anului 2000. Se are in
vedere realizarea unei producții de
cărbune, țiței, gaze naturale și energie electrică in măsură să sa
tisfacă nevoile de consum energe
tic in continuă creștere ale econo
miei țării.
După cum relatează agenția Chi
na Nouă, producția de energie a
Chinei, la sfârșitul' acestui secol,
se va situa Ia nivelul de 1,3—1,4
miliarde tone de combustibil con
vențional. Potrivit programului ela
borat, extracția de cărbune va
crește cu aproape 0.5 miliarde tone,
dintre care două treimi vor fi rea
lizate la noile mine ce se con

struiesc in
provincia
Shanxi
și în zonele din nordul țării.
Concomitent cu dezvoltarea ex
ploatărilor petroliere, a căror bază
principală va rămine în conti
nuare partea de est a Chinei,
vor spori substanțial capacitățile
de prelucrare a țițeiului in cele
lalte regiuni, urmărindu-se pune
rea în valoare cit mai deplină a
surscldr naționale de țiței.
O atenție deosebită se va acorda
în continuare construirii de noi
centrale termo și hidroelectrice, în
special în zonele din estul și nordestul Chinei, unde se află cele mai
mari centre industriale și a căror
dezvoltare și modernizare vor so
licita cantități sporite de energie
electrică.

R.P. BULGARIA
Preocupări pentru modernizarea
industriei chimice
Industria chimică este una din
tre ramurile cele mai dinamice ale
economiei bulgare. în ultimii 25 de
ani, volumul producției industriei
chimice a crescut de 40 de ori. in
prezent Bulgaria exportind aproa
pe 180 de tipuri de produse ale
acestei ramuri industriale. Capaci
tățile de producție construite asi
gură în totalitate necesarul Intern
de Îngrășăminte minerale, anvelo
pe, sodă calcinată și altele.

De asemenea, au fost făcute pro
grese in domeniul producției de fi
bre sintetice, de antibiotice, vopse
le. lacuri. O mare importantă se
acordă in prezent procesului de aer
celerare a asimilării in producție
a ultimelor noutăți ale stiintei și
tehnicii, Automatizării proceselor
de producție și extinderii bazei
tehnico-mareriale.

R.S. CEHOSLOVACĂ

——-——ț-------------------------------------------------- —

Diversificarea producției în domeniul
electronicii
In perioada anilor 1986—1991),
producția industriei electronice ce
hoslovace va crește cu aproape 65
la sută, ceea ce înseamnă un spor
mediu al producției anuale cu 10,5
la sută. In acest fel, industria elec
tronică va deveni sectorul cu dez
voltarea cea mai intensă in indus
tria tării.
In afara creșterii cantitative a
producției, sint prevăzute măsuri
pentru reînnoirea sortimentului
produselor electronice, astfel ca ele

să corespundă celor mai bune mo
dele pe plan mondial. Un loc deo
sebit este rezervat tehnicii de cal
cul. In întregul cincinal se vor
produce peste 5 000 de minicomputere.
In același timp, cunoaște o con
tinuă extindere producția de roboti
industriali. In fata specialiștilor se
află sarcina de a crea o serie de
roboti construiti pe bază de mo
duli. folosindu-se in principal com
ponente, fabricate in tară. •

R.S. VIETNAM
Șaniier-școaiă în deita Fiuviuiui Roșu
Printre colinele verzi și orezăriile din provincia Halhin. situată in
delta Fluviului Roșu, se ridică unul
din principalele obiective ale eco
nomiei vietnameze — termocentra
la Falai. Acesta este si un obiectiv
social — scrie ziarul „NHAN DAN"
— deoarece șantierul ei a devenit
o adevărată scoală, unde, in pro
cesul muncii si la diferite cursuri,
mii de tinere si tineri vietnamezi
au dobindit si dobindesc cunoștințe
profesionale si o experiență pre
țioasă. Pe lingă un mare număr de
electricieni. montori, șoferi, betoni$tl. sudori si armatori sint pre
gătiți muncitori pentru o serie de
profesa inexistente înainte în Viet
nam. Pentru tineret — scrie ziarul
— este o ch'estiune de prestigiu să

ADM8NISWHA DE STAT
LOTO-PROfSOSPORT
Duminică. 1 decembrie. Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport or
ganizează ULTIMA TRAGERE EX
CEPȚIONALĂ LOTO din acest an.
Participanții care doresc să-și în
scrie numele printre marii cistigători în ultima oarte a acestui an
sint Informați că. jucind. au posi
bilitatea obținerii1 unor importante
cîștiguri In AUTOTURISME „DA
CIA 1 300". 'mar! sume de bani,
precum șl excursii în U.R.S.S. Se
efectuează 7 extrageri in două faze
cu un total de 66 numere. Impor
tant. de asemenea, pentru ce! ce
doresc să joace cit mai multe va
riante este faptul că la acest gen
de trageri se cîștigă și cu 3 nu
mere din 18 sau 24 extrase, cunoscind că în cadrul ambelor faze,
extragerile sînt „legate".
Simbătă 30 noiembrie este ULTI
MA ZI DE PARTICIPARE.

muncească pe șantierul termocen
tralei.
Ca rezultat al intrării în funcțiu
ne a celui de-al doilea agregat, cu
o putere de 100 MW, s-a imbunâtâtit aprovizionarea cu energie
electrică a întreprinderilor indus
triale din Hanoi și din mai multe
provincii, a sistemelor de irigații
din nordul Vietnamului. Aceasta a
avut ca rezultat creșterea produc
ției primei recolte de orez din
acest an.
Construirea termocentralei con
tinuă. Eforturi deosebite se depun
la montarea componentelor celui
de-al treilea bloc, pentru a fi pus
în ftincfiunc pină la sftrșitul aces
tui an.

vremea
Institutul de meteorologie si hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 27 noiembrie, ora 20 — 50
noiembrie, ora 20. în țară : Vremea va
fi In eenera) umedă, mai ales in pri
ma parte a intervalului. Cerul va fi
mai mult acoperit. Vor cădea precipi
tați4. sub formă de oloaie, lanovltă șl
ninsoare in resiunile nordice, oredominînd ninsori. Pe alocuri, cantitățile
de apă vOr depăși 15 iitri pe metrul
pătrat în 24 de ore. Vîntul va
sufla
slab pină la moderat. Intensificări tem
porare se vor semnala în estul tării
si sud-vest. Temperatura aerului va
scădea mal accentuat la sfîrsitui inter
valului. Temperaturile minime vor H
cuprinse între minus 6 si plus 4 grade,
local mai coborâte, iar cele maxime
intre minus 4 si Plus 6 grade. Ceată
locală.
Izolat
polei. în București x
vremea va fi în general umedă, cu
cerui mai mult acoperit. Vor cădea
precipitații sub formă de ploaie, lâpoviță st ninsoare. Vfnt moderat. Tem
peratura în scădere. Minimele vor
oscila între minus 1 $1 3 grade, mal
coborîte în ultima zi. iar
maximele
între 3 și 6 grade. Dimineața condiții
de eeată.
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salvgardarea păcii
Seminarul „Medicina și pacea" de la Milano
ROMA 26 (Agerpres). — La Mi
lano a avut loc seminarul „Medi
cina și pacea", organizat cu prile-,
iul intilnirii anuale a medicilor ita
lieni. Luind cuvintul. profesorul A.
„ichicchi a subliniat că in timp ce
pentru înarmare in fiecare secundă
se cheltuiesc in lume 26 000 de do-

i
i
i

lari, tot intr-o singură secundă mii
de, copii mor de foame.
Numeroși alți vorbitori, relatea
ză agenția T.A.S.S., au relevat, că
urmările catastrofale ale unui
război nuclear nu pot fi preîntâm
pinate de nici un sistem de apăra
re, iar medicina nu va fi in stare
sil acorde ajutorul ce i se va cere.

I

*

ț
(iei A.D.N., inițiativa de la Krefeld
„Moartea atomică ne amenință pe I
toți — nici un fel de rachete nu ț
cleare în Europa", a organizat o ac
țiune de stringere de semnături îm I
potriva proiectului de militarizare

a spațiului cosmic. Intr-un mani
fest al organizației, intitulat : „Ar
mele spațiale : am examinat argu
mentele". se cere guvernului vestgerman să nu participe la dezvoltarea, experimentarea și staționarea
de arme spațiale. Totodată, este
lansat apelul de a se acționa in
favoarea respectării actualelor tra
tate privind controlul armamente
lor, precum și a reglementărilor
privind preintimplnarea folosirii
Cosmosului in scopuri militare.

.
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Penîra încetarea experimentării unor
noi arme atomice I

I

CANBERRA 26 (Agerpres). —
Ministrul de externe al Australiei,
Bill Hayden, a condamnat efectua
rea noii experiențe nucleare fran
ceze din atolul Mururoa, transmite
agenția Reuter, Astfel de experiente vor duce la accentua-ea încordării existente în relațiile dintre
Franța și țările din Pacificul de
Sud. a spus el.
într-un interviu acordat revistei
.Intemazional". secretarul Comite-

tului Consultativ al Internaționalei
.....................................
Socialiste pentru probleme
de dezarmare. Walter Hacker,
______ „a ___
subliniat necesitatea imperioasă de a fi
încetate orice explozii nucleare. în
context, el a evidențiat totala lipsă de temei a afirmațiilor privind
imposibilitatea asigurării unui con
trol asupra încetării experiențelor
cu arme nucleare, relatează agenția
T.A.S.S.

l
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' Crearea de zone denaclearizate — an pas
j
spre întărirea securității și încrederii
STOCKHOLM 26 (Agerpres). —
|, Intr-un interviu acordat ziarului
suedez „Dagens Nyheter", pre' ședințele Partidului Social-Demoi crat. din Danemarca. Anker Joergensen, s-a pronunțat pentru trans) formarea nordului Europei intr-o
. zonă denuclearlzată. Crearea unei
asemenea zone in nordul Europei,
| a spus el, ar constitui un pas im
portant in direcția asigurării secu-

rității si dezvoltării pașnice a tutu
ror țărilor din regiune, ar fi o mă
sură concretă pe calea consolidării
destinderii pe întreg continentul
european. Asemenea zonă ar face
posibilă intr-o mai mare măsură
sporirea încrederii și înțelegerii
reciproce dintre Est și Vest. Pe de
altă parte, realizarea acestei idei
ar servi ca exemplu si pentru alte
regiuni, ale lumii.

Tragediile de Ia Hiroshima și Nagasaki,
un avertisment pentru întreaga umanitate

26 (Agerpres). — Volu
( mulTOKIO
„Crima atomică", apărut sub

semnătura juristului japonez Masaz Siyna. care are la bază docu
mente americane din perioada
1945—1952 devenite accesibile abia
de curind si care se referă la tra
gedia bombardamentelor atomice,
a devenit cea mai căutată carte în
Japonia. La Hiroshima si Nagasaki
— a declarat autorul intr-un inter
viu acordat agenției „Kyodo Tsusin“ — peste 20 000 de cetățeni au
murit in următoarele cinci luni
după bombardamentele atomice,
deoarece le-a lipsit cel mai ele
mentar ajutor medical. Medicii a?
mericani sosiți la Hiroshima ime
diat după bombardament erau mai
interesați de studierea efectelor acestuia decit să acorde,ajutorul ne
cesar.
Ca rezultat a! bombardamentelor
atomice de la Hiroshima si Naga
saki, peste 220 000 de oameni au
Pierit imediat, dar radiațiile au
continuat să facă ravagii in rin-
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ditl celor rămași în viată, Autoritătile militare americane au in
terzis complet publicarea vreunei
informații despre cele ce s-au ințimplat la Hiroshima.
S.U.A. au limitat cu strictețe )
Dină in anul 1952 cercetările me
dicilor niponi in legătură cu urmă
rile bombardamentului atomic, iar
datele culese de ei au fost confis
cate de autoritățile militare.
Tragedia mai continuă si în zi
lele noastre, adaugă autorul căr
ții. Peste 370 900 de oameni din
Japonia suferă de diverse mala
dii provocate de radiațiile radio
active, fără să fi primit ajutoare
din nartea guvernului. Comisia
pentru apărarea drepturilor hibakusilor (supraviețuitorii bombarda
mentului nuclear), creată de Fe
derația juriștilor japonezi, a ce
rut, pe baza datelor furnizate de
carte, o nouă anchetă despre si
tuatia existentă în urmă cu 40 de
ani la Hiroshima și Nagasaki.

i-

COPENHAGA 26 (Agerpres). — Cu
prilejul vizitei' pe care o efectuează
in Danemarca. , tovarășul Il'ie Vă
duva, .ministrul .român al afac'erilor
externe, a’.avut, la Cppenhaga, copvorbiri cu Uffe . Ellemânn.-Jensen,
ministrul danez al afacerilor externe.
Exprimînd satisfacția in legătură
cu evoluția ascendentă a raporturilor
dintre' cele două țări pe diverse pla
nuri. cei doi miniștri au .examinat
posibilitățile' de creștere.in continua
re a schimburilor'și cooperării roțnâno-daneze, du precădere, in domeniile
economic și tehnico-științific,. Ei, au
subliniat importanța convenirii unor
acorduri pe termen lung, pe o bază
echilibrată și de. largă perspectivă.

corespunzător posibilităților pe care
le 'oferă cele două economii națio
nale.
Au fost prezentate consideren
tele și
propunerile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, privind
oprirea cursei înarmărilor, a ampla
sării de noi arme nucleare in Europa
și. în lume, trecerea neintirziată la
dezarmare, în primul rind la dezar
mare nucleară, soluționarea pe calc
politică a stărilor de război și în
cordare între state, reglementarea
globală a datoriei ■ externe a țărilor
in curs de dezvoltare și instaurarea
upei noi ordini economice mondiale.

Pentru soluționarea pe cale pașnica

a stărilor conflictuale din America Centrală
in

mitate, la inițiativa României, Ape
lul solemn adresat statelor aflate
in conflict de a inceta fără întirziere apțiunile armate și de a trece
la rezolvarea prin negocieri și alte
mijloace pașnice a litigiilor dintre
ele, document care adresează, de
asemenea, chemarea către toate cele
lalte state de a se abține de la, fo
losirea forței și amenințarea cu for
ța, de la orice intervenție în trebu
rile interne ale altora și de a solu
ționa prin mijloace pașnice diferen
dele și conflictele internaționale. S-a
evidențiat că acest apel vizează toate
diferendele și stările conflictuale și
toate țările lumii, iar respectarea an
gajamentelor reafirmate in document
poate conduce nemijlocit la soluțio
narea tuturor litigiilor și lichidarea
tuturor focarelor de tensiune exis
tente pe glob.
Poziția consecventă a României în
direcția soluționării pe cale pașnică,
prin tratative, a diferendelor dintre
state, a promovării unei politici de
dialog, de pace și colaborare între
națiuni, de sprijinire a inițiativelor
de pace ale Grupului de la Contadora — s-a arătat în continuare — a
fost exprimată în numeroase ocazii
de președintele Nicolae Ceaușescu,
inclusiv in cadrul contactelor cu li
deri și alți reprezentanți ai țărilor
din America Latină. Șeful statului
român a subliniat că trebuie să se
pornească de la necesitatea respec
tării dreptului sacru al fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, fără
nici un. amestec din afară, a exclu- '
țlerii forței și amenințării cu forța, a
înlăturării raporturilor de dominație,
inegalitate și inechitate, a rezolvării
tuturor litigiilor dintre state pe
calea tratativelor, cu luarea in consi
derare a dreptului fiecărui popor la
libertate, independență și suverani
tate, la. dezvoltare economică și so
cială, in conformitate cu aspirațiile
Proprii-

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 26 (Agerpres). — Starea
de tensiune la Beirut a continuat să
se reducă după ciocnirile violente
produse ^ăptămîna trecută între mi
lițiile șiite și druze în vestul capitalei
libaneze. Acordul de încetare a fo
cului a fost respectat. „Forța de su
praveghere" a aplicării acordului de
încetare a focului, compusă din
membri ai celor două, miliții, și-a
continuat, misiunea creînd puncte de
control permanente.
într-o declarație făcută dună o în
trevedere cu președintele Libanului.
Amin Gemayel. citată de agenția
U.P.I.. Hussein Husseini. președin
tele Camerei Deputaților. a subliniat
că luptele de săptămîna trecută au
dovedit că securitatea impusă de mi
liții este lipsită de orice valoare. Ele
dovedesc, de asemenea, că o astfel
de securitate' nu face decit să gene-

Ședința Biroului Politic al
MOSCOVA 26 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc ședința Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S.. care a
dezbătut rezultatele întiln'rii sovietoamericane la nivel inalt de la Geneva
și. a aprobat pe deplin activitatea de- .
pusă de Mihail Gorbaciov. secretar
general al C.C. al P.C.U.S.. înțelege
rile si declarația comună sovietoamericană convenite in urma convor
birilor care aii avut loc cu acest
prilej, relatează agenția T.A.S.S. '
Biroul Politic a arătat că apreciază
necesar să nu slăbească 1 eforturile,
militind pentru reducerea radicală a
armamentelor, normalizarea si însă
nătoșirea. oe această bază, a relații
lor sovieto-americane. lichidarea pe
ricolului urnii război mondial. Un rol
esențial urmează să-l joace înțelege-,

rea
... convenită la Geneva cu privire
la continuarea și adincirea dialogu
lui dintre U.R.S.S. și S.U.A.. inclusiv
la cel mai inalt. nivel.
Biroul Politic al C.C. a! P.C.U.S. a
relevat cu.satisfacție că intilnirea de
la Praga a conducătorilor de partid
si de stat ai țărilor DarticiDante la
Tratatul de la Varșovia, care a avut
loc la 21 noiembrie, a dat o înaltă
apreciere activității depuse de M. S.
Gorbaciov la Geneva in promovarea
pozițiilor de pace, elaborate îm
preună cu țările socialiste, a progra
mului de politică externă adoptat la
Consfătuirea de la Sofia din octom
brie a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia.

Suprem al U.R.S.S:

Intervenția reprezentantului român
plenara Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).
— N. Chilie transmite : Plenara
Adunării Generale a O.N.U. exami
nează in prezent punctul intitulat
„Situația din America. Centrală : pe
ricolele la adresa păcjî și. securității
internaționale și inițiativele de pace".
Nota, dominantă a luărilor de
cuvint o constituie exprimarea. în
grijorării crescinde a statelor mem
bre ale O.N.U. față de criza poli
tică din America Centrală, față de
focarul periculos de tensiune din această zonă, precum șl preocuparea
de a se găsi mijloacele adecvate pen
tru reglementarea problemelor com
plexe existente intre statele din re
giune pe căi politice, pașnice.
Luind cuvintul în dezbaterile pe
această temă, reprezentantul țării
noastre s-a referit la situația gravă
de criză existentă în America Cen
trală și a arătat că este în interesul
tuturor popoarelor'din această zonă
si al întregii comunități ■ internațio
nale să se acționeze cu perseverentă
oe calea promovării dialogului 'poli
tic. pentru redticerea tensiunii, pen
tru a se găsi soluții diferitelor aspec
te ale stărilor conflictuale din regiu
ne. Dentru însănătoșirea climatului
oolitic international. În context, s-a
relevat că acțiunile de pace ale
Grupului de la Contadora constitute
demersuri majore Dentru normaliza
rea situației din zonă.
Legat de aceasta, s-a amintit fap
tul că România, la inițiativa președin
telui Nicolae Ceaușescu, a prezen
tat o serie de propuneri în cadrul
O.N.U. pentru reafirmarea și dez
voltarea obligație» statelor de a so
luționa prin milloabe 'pașnice dife
rendele și 'litigiile dintre ele, orecum
și pentru ameliorarea mecanismelor
și procedurilor la care statele'mem
bre. organizația
mondială not să
recurgă in acest scop. Vorbitorul a
reamintit că "recent Adunarea Ge
nerală.a O.N.U. a adontat'in unam-

echitabile a

reze noi fricțiuni intre forțele res
pective. Hussein Husseini a arătat
că este timpul ca oamenii să fie de
acord că nu există nici o alternativă
la reconciliere si la aplicarea legii și
ordinii de către autoritățile legitime
ale Libanului.
CAIRO 26 (Agerpres). — Luni s-a
întrunit la Cairo înaltul Comitet egipteano-iordanian pentru exami
narea unor probleme de natură să
contribuie la extinderea și intărirea
cooperării între Egipt si Iordania.
Delegațiile la convorbiri sint condu
se de primul ministru egiptean. Aii
Loutfi, și omologul său iordanian,
Zeid Rifai. în centrul atenției partlcinantilor la discuții se află si as
pecte ale situației din Orientul Mij
lociu si acțiunile întreprinse in di
recția soluționării pașnice a proble
mei . palestiniene.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La
Moscova a inceput sesiunea Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. La lucrări
participă Mihail Gorbaciov. secretar
general al C.C. al P.C.U.S.; al ti con
ducători de partid si de stat sovietici.
După cum relatează agenția
T.A.S.S.. sesiunea va dezbate pro
iectele planului de dezvoltare eco
nomică si socială si bugetul de stat
ale U.R.S.S. pe anul 1986.
In cadrul primei zile a lucrărilor sesiunii. Nikolai Rijkov a fost
confirmat de forul legislativ suprem
al Uniunii Sovietice in funcția de
președinte al Consiliului de Miniștri
al U.R.S.S.
Luind cuvintul in cadrul lucrări
lor sesiunii. Mlhail Gorbaciov s-a
referit ia sarcinile guvernului so-

vietic. subliniind că. in primul rind.
acesta trebuie să acționeze cu și
mai mare energie pentru înfăptuirea
liniei de accelerare a dezvoltării economico-sociale a tării, de desfășu
rare a progresului tehnico-stiintific
ca pirghie principală de intensifica
re a activității economice si creș
terea eficientei ei. relatează agenția
T.A.S.S.
Vorbitorul a subliniat, de aseme
nea. necesitatea de a se perfecționa
planificarea, de a se asigura dez
voltarea echilibrată si complexă a
economiei naționale, de a se întări
sistemul financiar. Mihail Gorbaciov
s-a referit, de asemenea, la nece
sitatea întăririi planificării centrali
zate. introducerea metodelor econo
mice de conducere, dezvoltarea am
plă a inițiativei.

BERLIN

BERLIN 26 (Agerpres).
.. .
După
cum transmite agenția C.T.K.. la
Berlin au avut loc convorbiri între
Erich Honecker. secretar general a!
C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, și
Gustav Husak, secretar general al
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președințele R.S. Cehoslovace, care în
treprinde o vizită in R.D. Germană.
Convorbirea a prilejuit un schimb
de păreri cu privire la probleme ac
tuale ale situației internaționale.
Părțile au reafirmat caracterul ac-

tual al propunerii comune a guver
nelor R.S.C. si R.D.G. făcute guver
nului R.F.G. cu privire la crearea in
Europa centrală a unei zone libere
de arme chimice. A fost, de aseme
nea. subliniată importanta propune
rilor privind crearea de zone denuclearizate.
A fost exprimată hotărirea celor
două partide si țări - de a întări co
laborarea bilaterală si evidențiat
rolul progresului tehnico-științific în
intensificarea producției.

GRECIA

Marcarea Zilei luptătorului pentru rezistență
ATENA 26 (Agerpres). — în Gre
cia a fost marcată Ziua luptătorului
pentru rezistență, prin depuneri de
coroane de flori la monumentele eroilor luptei împotriva fascismului și
prin alțe_ manifestări, relatează agenția A.D.N. în urmă cu 43 de ani,
luptătorii armatei populare- de eliberare „Ellas" au aruncat in aer po
durile de cale ferată de peste rîul
Gorgopotamos in Grecia centrală, în-

trerupind prin aceasta cea mai im
portantă arteră de aprovizionare a
trupelor fasciste de. ocupație din sudul țării.
într-un mesaj adresat poporului
grec, premierul Andreas Papandreu a arătat că prin această acțiune
istorică trupele străine de ocupație
au suferit o inffingere decisivă, care
a contribuit la succesul luptei pentru
independentă națională.

Divergențe în cadrul Pieței comune
BRUXELLES 26 (Agerpres). —
Conferința interguvernamentală a
C.E.E.,.consacrată stabilirii unor mă
suri de reformă a instituțiilor comu
nitare, s-a încheiat fără ca participanțli sa fi ajuns la un acord asu
pra unor probleme importante,
transmit agențiile Reuter și France
Presse. Președintele reuniunii, mi
nistrul de externe al Luxemburgului,
Jacques Poos, a declarat presei că
„nu s-au realizat nici un fel de pro-

mondiale impune așezarea

grese". principalele divergente semnalindu-se in legătură cu utilizarea
dreptului de veto, realizarea unei
Piețe comune economice unice și acordarea de ajutoare pentru regiu
nile rămase în urmă din punct de
vedere economic.
Aceeași problematică va fi reluată
la reuniunea ministerială a C.E.E.,
care va avea loc în zilele de 2 și 3
decembrie, la Luxemburg. a adăugat
Jacques Poos.

pe

comerțului internațional

PROPUNERILE CONSTRUCTIVE ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE

O situație critică pentru
țările în curs de dezvoltare.
Deteriorarea conjuncturii economice
mondiale. care se reflectă intr-o
măsură mai mare sau mai mică in
toate statele, afectează totuși cel
mai puternic țările in curs de dez
voltare. Gravitatea situației în caro
se află statele lumii a treia este
evidentă dacă se compară ritmul
mediu anual de creștere a produsuini intern brut înregistrat de tă1981—
rile respective in perioada
1985. respectiv 1,8 la sută, cu cel din
deceniul trecut — 5,4 la sută și
obiectivul strategiei internaționale a
dezvoltării pentru actuala decadă —
7 la sută. Nu este insă vorba numai
de o evoluție lentă : potrivit esti
mărilor U.N.C.T.A.D.
^Conferința
Națiunilor Unite pentru Comerț si
Dezvoltare), de la inceoutul dece
niului. creșterea globală n-a ținut
decit in 1984 pasul cu sporul demo
grafic fapt ca,-o a dus la scăderea
producției pe locuitor, în medie, cu
1.1 la sută pe an si. drept urmare, se
ast.eantă ca venitul pe locuitor, si
așa destul de modest, să fie in 1985
cu 5—6 Ia sută mai redus fată dc
nivelul
din
1980.
Specialiștii
U.N.C.T.A.D. atrag însă atenția că
aceasta este o situație de ansamblu,
în spatele căreia se ascund realități
si mai dramatice. Dună anreclerile
lor. țările cel mai puțin dezvoltate
vor cunoaște o reducere a venitului

.
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După intilnirea sovieto-americană
la nivel inalt de la Geneva

COPENHAGA

Depășirea crizei economice

Studiile si analizele institutelor
internaționale de specialitate, tradi
ționale fiecărui sfirșit. de an. arată
că economia mondială, traumatizată
de cea mai profundă criză din ulti
ma jumătate de veac, n-a reușit să
intre intr-o perioadă mai îndelun
gată de convalescentă. Dimpotrivă,
după un inceput promițător de re
lansare economică, realizat de unele
țări dezvoltate anul trecut, ritmurile
de creștere au - slăbit apreciabil in
1985. atit in domeniul producției, cit
si in cel al comerțului mondial. în
ce privește raporturile financiar-valutare internaționale, deși creditorii
au consimțit reeșalonarea celei mai
mari părți a plăților scadente, acuta
problemă a datoriilor externe a fost
doar atenuată, nicidecum soluțio
nată.

a
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Critici Ia adresa proiectelor de militarizare
a Cosmosului
BONN 26 (Agerpres). — Con
gresul extraordinar al organizației
regionale din landul Hamburg a
Partidului Social-Democrat din
R.F. Germania a adoptat o rezolu
ție in care se cere Senatului din
. Hamburg să nu sprijine și să nu
ț participe la cercetările in domeniul
militarizării Cosmosului, program
denumit „Inițiativa de Apărare
Strategică" (S.D.I.), relatează agen
ția A.D.N. La 14 noiembrie, parla
mentul regional de la Hamburg a
adoptat, la inițiativa P.S.D., o re
zoluție in care sint respinse planu
rile S.U.A. de militarizare a șpa
ltului cosmic, cerindu-se guvernu
lui vest-german să nu participe la
programul S.D.I.
Pe de altă parte, potrivit âgen-
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De locuitor de .21) pînă la 40 la sută,
ceea ce înseamnă că. in cazul lor.
pragul tolerabil al subdezvoltării
este pe cale de a fi depășit.
Si mai neliniștitor este . insă fap
tul că. in-timp ce producția și ve
nitul pe locuitor scad în țările lumii
a treia. ' îndeosebi ca urmare a re
ducerii severe a importurilor de bu
nuri necesare dezvoltării, datoria lor
'externă creste, anreciindu-se că la
' sfirsitul lui 1985 se va ridica la fan
tastica sumă de I 000 miliarde dc
dolari. Povara datoriei a devenit atît
de mare, incit statele respective au
Dlătit anul trecut in contul vechilor
împrumuturi cu 6,5 miliarde de do
lari mai mult decit au orimit sub
formă dc noi credite. Altfel spus,
țările sărace au fost aduse in situa
ția de a-si stinge datoriile nu din
beneficiile obținute în urma fructi
ficării capitalului împrumutat, cum
ar. fi normal, ci din însuși venitul
lor național.
Unul din principalii factori care
au contribuit la declanșarea hemo
ragiei de capitaluri din Sudul sărac
spre Nordul bogat este politica dobinzilor înalte promovată in ultimii
ani de unele țâri dezvoltate, care a
dat o dublă lovitură statelor lumii
a treia. Pe de o parte. dobinzile
excesive, descuraiînd investițiile in
economie, au accentuat recesiunea
in țările avansate, fapt care a de
terminat diminuarea cererii de pro
duse din statele rămase în urmă si.
implicit, a veniturilor lor din expor
turi. Pe de altă parte, politica . ba
nilor scumpi' a aruncat asupra ță
rilor subdezvoltate noi poveri tot
mai apăsătoare, deoarece fiecare
procent de maiorare a ratei dobînzilor s-a transpus in plăti suplimen
tare (de 3—4 miliarde de dolard. pe
care tarile debitoare au trebuit să
le efectueze in contul împrumuturi
lor anterioare. în felul acesta nnele
state în curs de dezvoltare (cum
sint Peru și Bolivia) au ajuns in
situația să eistise din exnOrturi mai
Dutin decit an dc Diată in contul
dobinzilor la datoria lor externă.

Sub rigorile „protecționismului selectiv". Un alt fac’
tor agravant ii constituie barierele
comerciale discriminatorii. Dacă în

1985 ritmul de creștere a comerțului
mondial nu va fi decit de circa o
treime din cel Înregistrat anîil tre
cut (9 la sută).' asa cum anticipează
Fondul Monetar International, aceas
ta se datoreze îndeosebi multiplică
rii obstacolelor comerciale. Actualel’q
politici protectioniste nu afectează
însă uniform toate statele, ci. în
special pe cele în curs de dezvolta
re. Si nu, toate produsele lor. ci. mai
ales, ne cele prelucrate. Secretaria
tul U.N.C.T.A.D. apreciază că mai
bine de o treime din exporturile
țărilor în curs de dezvoltare se lo
vesc. pe piețele statelor capitaliste

dezvoltate, de unul sau mai multe
obstacole comerciale, iar circă două
treimi din exporturile lor de pro
duse manufacturate formează obiec
tul unor restricții netarifare. Cit de
discriminatorii sint actualele poli
tici, protectioniste s.e poate lesne
constata si din următorul exemplu
oferit de U.N.C.T.A.D. : între 1979—
1984. unele țâr! capitaliste au impus
tot mai multe drepturi antidumping
si compensatorii. Numărul lor a
sporit de peste trei ori (de la 124
la- 405) intre 1979—1982 si mai bine
de 200 de cazuri au fost înregistrate
numai în primul semestru al anului

PONDEREA STATELOR DEZVOLTATE ÎN

■ 1984. Dar aproape 70 la sută din
ele afectează exclusiv țările în curs
de dezvoltare.
Ca urmare a doblnzilor înalte,
care au dus la „criza datoriilor", si
a sporirii presiunilor protectioniste,
care a acționat în direcția, restrînserii debușeelor. țările dezvoltate
si-au pierdut din importanta comercială de odinioară pentru statele in
curs de dezvoltare — așa cum se
poate constata si din tabelul de mai
jos. alcătuit pe baza datelor cuprin
se in Buletinul economic pentru Eu
ropa. volumul 36. elaborat de secre
tariatul C.E.E./O.N.U.

EXPORTURILE ȚÂRILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE
(in procente)

Importuri

Țări dezvoltate cu economie de piață

Exporturi
Total

1
Țări in
curs ,de
dezvoltare

1965
1973
1980
1983

74.4
71,5
73,8
65,4

Astfel, spre deosebire de evoluțiile
din anii ’50 și ’60. cind schimburile
dintre țările dezvoltate si statele in
curs de dezvoltare (asa-numitul co
merț Nord-Sud) au cunoscut o di
namică apreciabilă, in deceniul tre
cut, și îndeosebi în prima jumătate
a actualei decade, acest flux de
mărfuri a început să slăbească si să
Piardă teren în favoarea schimbu
rilor dintre țările in curs, de dez
voltare (adică a comerțului SudSud). care ,au sporit intr-un ritm
mec^iu anual de 25 ia sută. Drept '
urmare, asa cum rezultă si din da
tele tabelului de mai sus. o parte
tot mai mare din exporturile țărilor
in curs de dezvoltare s-a îndreptat
spre statele din aceeași categorie
(18,8 la sută in 1965 ; 22,5 la sută
în 1980 si 29,7 la sută in 1983). ceea
ce a diminuat importanta piețelor
de desfacere din Nord, care în ca
zul țărilor- capitaliste dezvoltate s-a
redus. în perioada analizată, de la
74,4 la 65,4 Ia sută.

America
de Nord

Europa
occidentală

Japonia

Alte
țări dezvoltate

Țări in
curs de
dezvoltare

Mondial

19,9
20,7
23,0
22,4

43,7
38,1
33,1
25,4

7,9
13,6
15,5
15,4

6,8
5,4
3,6
4,8

183
20.1
22,5
29,7

100,0
100,0
100,0
100,0

Schimburile în compensa
ție — o alternativă viabilă.
La baza ritmului susținut în care a
sporit comerțul dintre statele lumii
a treia in deceniul trecut si in pri
mii ani ai actualei ■ decade , s-au
aflat, desigur, progresele realizate
de tăvile respective în dezvoltarea si
diversificarea Yiroductiei lor. Pe mă
sură ce aceste state si-au consolidat
capacitatea de a produce bunuri
manufacturate. în general, si masini-unelte in special. s-au creat
condiții cu caracter complementar,
care au facilitat schimburile dintre
ele. Efecte pozitive asupra schimbu
rilor reciproce a avut. în același
timp, practicarea unor forme de co
merț care, deși nu sint dintre cele
noi. s-au dovedit deosebit de efi
ciente in actuala conjunctură econo
mică si financiară internațională,
cum este comerțul în compensație.
Tranzacția în compensație este un
comerț direct, in cadrul căruia măr-

furile se schimbă intre ele fără să
se mai recurgă la ajutorul banilor.
Se poate cita. în acest sens, exem
plul construirii in Nigeria a unui
complex petrochimic prin plata in
tegrală in petrol sau cel al unor
firme mexicane specializate in pro
duse pneumatice care s-a'u angajat
să retribvie o societate malayeziană de comercializare
cauciuculul
cu boabe de cacao. în general.. SC
apreciază că anroaoe 20 Ia sută din
comerțul Sud-Sud se face în compensație.
Din pricina penuriei de resurse
financiare de care suferă țările lumii
a treia formele cele mai diverse ale
comerțului in comnensatie se Dractică în schimburile dintre statele
respective. Dar acest tip de comerț
este tot mai mult folosit si in schim
burile dintre statele dezvoltate. Dună
estimările unor participant! Ia ~onferinta internațională ne această
temă, de la Vlena circa 20—30 U
sută din comerțul mondial se reali-

zează în prezent Prin compensație
iar datorită extinderii continue a
acestei forme intre țările în curs de
dezvoltare se apreciază că ea
va cuprinde, oînă in anul 2009. aDroaDe 50 la sută din comerțul in
ternațional.
Toate acestea arată cit de realiste
sint aprecierile si orientările cu
prinse in cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la recen
ta plenară a C.C. al P.C.R.. potrivit
cărora tara noastră are în vedere
să dezvolte și in continuare — tinind
scama de situația economiei mon
diale și. îndeosebi. de situa
ția financiară și dc
dobinzile
excesiv de mari —
comerțul
in compensație, care s-a dovedit
eficace si foarte Important in lăr
girea unor schimburi economice
echilibrate, reciproc avantajoase.
în același timp, este știut că
România socialistă se pronunță pen
tru o soluționare globală a proble
melor care confruntă omenirea, in
clusiv a acelora existente in domeniul comerțului
international. In
acest sens, tara noastră consideră
că este necesar să se depună toate
eforturile pentru eliminarea Politi
cilor protectioniste, a măsurilor res
trictive și practicilor discriminato
rii. precum si Dentru facilitarea ac
cesului produselor provenite din ță
rile în curs de dezvoltare ne nietele
statelor dezvoltate prin reducerea
tarifelor vamale si a obstacolelor
netarifare. în vederea satisfacerii
unor cerințe atit de stringente, or
ganizarea unei noi runde de nego
cieri comerciale multilaterale in ca
drul G.A.T.T. poate juca un rol
deosebit, de important si. de aceea.
România — alături de alte țâri —
s-a .pronunțai pentru angaiatea
unor discuții de substanță privind
obiectivele, domeniile si modalitățile
de desfășurare a negocierilor.
Neîndoios, cu cit vor fi soluționate
mai repede aceste nrobleme. cu atit
se vor crea condițiile necesare de
pășirii crizei economice mondiale,
dezvoltării echilibrate a tuturor sta
telor. ridicării generale a nivelului
de trai al popoarelor.

Prof. univ. dr.
Alexandru PUIU
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TRANSMIT
ACORD. La Moscova a avut loc
a doua rundă a convorbirilor intre
delegații ale ministerelor afacerilor
externe ale U.R.S.S. și R.P. Chi
neze in probleme consulare. Părțile
au convenit si parafat textul unui
nou acord consular intre cele două
țări si au analizat măsurile practice
posibde pentru extinderea legături. lor in domeniul consular, transmit
agențiile T.A.S.S. si China Nouă.
DECLARAȚIE. Secretarul general
al O.N.U.. Javier Pere? de Cuel
lar. a condamnat — într-o decla
rație difuzată la sediul O.N.U. din
New York — acțiunea piratereas
că de deturnare a avionului egip
tean „Boeing-737" ce zbura pe ruta
Atena — Cairo. Tragedii de felul
celei legate de deturnarea avionu
lui companiei „Egyptair" reafirmă
necesitatea ca guvernele să desfă
șoare eforturi concertate pentru aplicarea acordurilor internaționale
existente si să ia in considerare alte
măsuri ce pot fi adoptate in mod
eficient pentru curmarea unor asemonea acte — se sublinia-ă in
declarație. Pe de altă parte, din La
Va letta s-a anunțat, că un magistrat
maltez a inceput interogarea tero
ristului rămas in viață și spitali
zat, care a participat la deturnarea
avionului egiptean. S-a precizat
că este vorba de șeful grupului
care a deturnat avionul.

CONVORBIRI. La Beiiing au avut loc convorbiri intre reprezen
tanți ai Partidului Comunist Chi
nez si Partidului Comunist Domi
nican. Cu acest prilej, după cum
transmite agenția China Nouă, s-a
exprimat satisfacția fată de relua
rea relațiilor dintre cele două
partide.
VERNISAJE. în orașele Waidho
fen An Der Thaya (landul Austria
inferioară) si Oberwart (landul
Stiria) a avut loc vernisajul unor
expoziții de artă plastică româ
neasca. Au participat primarii ce
lor doua localități, alte oficialități,
reprezentanți al vieții cultural-artistice, un numeros public. In alo
cuțiunile rostite cu acest prilej s-a
evidențiat valoarea artistică deose
bită a lucrărilor expuse, contribu
ția manifestărilor culturale de
acest gen la dezvoltarea relațiilor
româno-austriece.

ALEGERI.
Partidul
Alianța
Populară Revoluționară Americană
(A.P.R.A.) din Peru, de guvernămint, a obținut majoritatea voturi
lor in alegerile parțiale municipale
desfășurate duminică in 22 de pro
vincii și 160 de districte ale țării.
Alegerile municipale parțiale de
duminică s-au desfășurat în zonele
unde nu s-a putut organiza scruti
nul din noiembrie 1983. datorită ac
tivității forțelor insurgente ri in
tară, și in districtele create după
această dată.

ÎN COREEA DE SUD .-La constituit „Comitetul national al mun
citorilor pentru o constituție in
sprijinul poporului, democrației si
reunificării naționale", organizație
comună de luptă a oamenilor mun
cii sud-coreeni. Printre obiectivele
noului comitet se află lupta îm
potriva regimului generaluiui Chun
Du Hwan si înfăptuirea rcunificării patriei.
CONGRES. Președintele Argenti
nei, Raul Alfonsin, a inaugurat, la
Buenos. Aires, lucrările celui de-al
III-lea Congres mondial asupra
învătămintului pentru adulti — in
formează agenția China Nouă. în
alocuțiunea rostită cu acest prilej, ei
a subliniat necesitatea ca invătămintul pentru adulti să fie parte
componentă a unei strategii globa
le si a unui proces de educație
permanent, menit să contribuie la
ridicarea nivelului cultural al oa
menilor. la creșterea aradului lor
de participare conștientă la proce
sele democratice. Cei 450 de repre
zentanți din 95 de țări prezenti la
reuniune vor examina căile de ac
țiune și măsurile ce se impun in
ce privește îmbunătățirea invătămintului destinat adultilor.

CONFERINȚĂ» La Cairo s-au în
cheiat marți lucrările Conferinței
extraordinare a miniștrilor infor
mațiilor din țările africane. Au luat
parte delegați din peste 40 de state
din Africa, precum și reprezentanți
ai UNESCO, Organizației Unității
Africane și ai unor mișcări de eli
berare de pe continent. în cursul
dezbaterilor s-a subliniat necesita
tea luării de măsuri menite să ducă
la crearea pe continentul african a
unui sistem regional de informare,
ca parte a noii ordini internaționa
le în domeniul informării și comu
nicării.
NUMĂRUL ȘOMERILOR a cres
cut in țările membre ale Pieței co
mune, in luna octombrie, cu 31 000
față de septembrie anul acesta,
ajungind la 12.67 milioane, infor
mează agenția Associated Press.
Aceasta reprezintă 11.1 la sută din
forța de muncă a nouă din cele
zece state ale C.E.E. (cifrele statis
tice nu includ și Grecia).

CANCELARUL FEDERAL al
Austriei, Fred Sinowatz. a subliniat necesitatea promovării in con
tinuare a unei politici de neutrali
tate permanentă. DOlitică ce poate
conferi tării dezvoltarea pașnică.
De asemenea, el a relevat impor
tanta extinderii colaborării interna
ționale. prin lărgirea in primul
rind a dialogului dintre statele cu
oririduiri spcial-economice diferite.
ALERTĂ... Comitetul internațio
nal al vulcanologilor, care a insta
lat stații de observație in preajma
craterului vulcanului Nevado , del
Ruiz, situat in Auzii Cordilicri columbieni, a alertat guvernul Co
lumbiei in legătură cu posibilitatea
apariției unei noi erupții. „Mișcări
le tectonice locale, in apropierea
vulcanului, s-au înmulțit. iar lovi
rea ghețli s-a accelerat, observindu-se o intensificare a emisiei de
fum și cenușă in nartea de nordvest a craterului. De asemenea, se
remarcă o creștere a debitelor rlurilor șl afluenților de pe versanții
muntelui și o umflare a pereților
interiori ai craterului. însoțită de
fierberea magmei" — a precizat un
| specialist.
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