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președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, vi
neri, 6 decembrie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R,

Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat 
RAPORTUL PRIVIND ÎNCADRAREA IN CONSUMU
RILE NORMATE DE MATERII PRIME, MATERIALE, 
COMBUSTIBILI Șl ENERGIE IN PERIOADA 1 IA
NUARIE - 30 SEPTEMBRIE 1985, COMPARATIV 
CU ACEEAȘI PERIOADA DIN 1984, PRECUM SI 
STADIUL APLICĂRII MASURILOR DE REDUCERE 
A NORMELOR DE CONSUM DE CĂTRE MI
NISTERE, CENTRALE Șl ÎNTREPRINDERI. Comitetul 
Politic Executiv a apreciat că înfăptuirea sarci
nilor stabilite, a indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind valorificarea superioară și utilizarea ju
dicioasă a bazei materiale și energetice s-a con
cretizat in acțiuni de înnoire a producției și mo
dernizare a tehnologiilor, de reducere o pierde
rilor prin prelucrare, de extindere a utilizării ma
terialelor refolosibile, ceea ce a influențat pozi
tiv diminuarea consumurilor specifice. Măsurile 
aplicate în întreprinderi, centrale industriale și 
ministere in primele trei trimestre ale acestui an 
au dus la o reducere a consumurilor materiale și 
energetice, comparativ cu aceeași perioadă a anu
lui 1984, cu circa 3,4 miliarde lei.

In același timp însă, pe ansamblul economiei 
naționale au fost înregistrate, in primele 9 luni 
ale anului, depășiri ale consumurilor la o serie 
de produse, față de normele aprobate, care au 
afectat cheltuielile materiale de producție, au 
creat dereglări în aprovizionarea tehnico-mate- 
rială, în desfășurarea ritmică o producției. A fost 
criticat faptul că in multe întreprinderi și mi
nistere economice - și, îndeosebi, in metalurgie, 
chimie și petrochimie, construcții de mașini, in
dustria materialelor de construcții și altele - nu 
s-a acționat cu fermitatea cuvenită și nu s-au luat 
măsurile ce se impuneau pentru încadrarea ri
guroasă in normele de consum stabilite.

Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor 
economice, centralelor industriale și întreprinderi
lor Să ia măsuri ferme pentru urgentarea asimi
lării și introducerii in producție o unor tehnologii 
și produse cu consumuri materiale și energetice 
reduse, încadrarea in consumurile planificate o 
tuturor capacităților, modernizarea instalațiilor și 
utilajelor planificate, pentru îndeplinirea integrală 
a programelor de măsuri adoptate.

In scopul încadrării în consumurile normate, Co
mitetul Politic Executiv a cerut guvernului, Comi
tetului de Stat al Planificării și Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, Ministerului 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe să-și intensifice activi
tatea in acest domeniu, să controleze și să ur
mărească permanent modul in care se respectă, 
în fiecare unitate de producție, consumurile pre
văzute de combustibil, energie, materii prime și 
materiale, cum se oplică măsurile stabilite în ve
derea diminuării lor.

In legătură cu aceste probleme, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, a cerut ca in cel mai scurt timp, pină la 15 
decembrie, toate ministerele economice, împreu
nă cu organele centrale de sinteză — Comitetul 
de Stat al Planificării, Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, Ministerul Aprovizionării Teh
nico-Materiale - să stabilească programe și mă
suri concrete de încadrare strictă in consumuri
le normate, care să fie temeinic cunoscute și în
sușite de toate unitățile, astfel incit să se evi
te pe viitor orice depășire a acestor consumuri, 
orice forme de risipă. S-a cerut să se acționeze 
în modul cei mai ferm pentru introducerea unei 
ordini și discipline desăvirșite in acest domeniu, 
pentru aplicarea prevederilor legale, ale Codului 
Muncii, referitoare la răspunderile pentru pierde
rile și rebuturile in producție. S-a indicat, de ase
menea, ca aceste probleme să fie avute în ve
dere în ansamblul măsurilor de perfecționare o 
aplicării noului mecanism economico-financiar.

Secretarul general al partidului a subliniat că 
s-au luat toate măsurile și s-a asigurat tot ceea

ce este necesar pentru ca, in condițiile respec
tării riguroase a consumurilor planificate, ale unei 
bune organizări a muncii și a producției, planul 
pe anul viitor să fie îndeplinit ritmic, încă din 
primele zile, la toți indicatorii. In acest sens, a 
fost subliniată răspunderea deosebită ce revine 
guvernului, organelor centrale de sinteză, minis
terelor in luarea măsurilor necesare pentru a 
asigura funcționarea la întreaga capacitate a tu
turor unităților productive, pentru organizarea co
respunzătoare a schimburilor de lucru, a muncii 
în general, precum și în exercitarea unui control 
temeinic a intregii activități, astfel incit in fie
care intreprindere și in toate ramurile economiei 
naționale - inclusiv in investiții - să se asigure 
înfăptuirea exemplară a tuturor indicatorilor de 
plan, in condiții de maximă eficiență.

In cadrul ședinței, Cpmitetul Politic Executiv, 
continuînd practica de a analiza sistematic EVO
LUȚIA PREȚURILOR Șl TARIFELOR, a examinat o 
informare cu privire la situația inregistrată in 
acest domeniu în primele trei trimestre ale anu
lui. Din datele prezentate rezultă că in aceas
tă perioadă prețurile și tarifele au evoluat in li
mitele prevederilor de plan, că sini asigurate 
toate condițiile în vederea menținerii in continua
re o stabilității acestora.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv o 
examinat și aprobat PROGRAMUL PRIVIND DEZ
VOLTAREA PRODUCȚIEI DE PREPARATE CULI
NARE ÎN PERIOADA 1986-1990. Elaborat pe 
baza indicațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Programul stabilește pentru 
industria alimentară și comerțul interior sarcini 
importante pe linia dezvoltării și diversificării pro
ducției de preparate culinare și produse horticole 
prelucrate și preambalate, care să asigure satis
facerea in tot mai bune condiții a cerințelor de 
consum ale populației. Programul are in vedere 
producerea in cadrul industriei alimentare și al 
altor unități, desfacerea prin rețeaua comercială 
și de consumuri colective a unor meniuri diversi
ficate, râspunzind criteriilor de alimentație știin
țifică, precum și valorificarea superioară a resur
selor agroalimentare de care dispune economia 
națională, prin concentrarea producției de pre
parate culinare in unități specializate. S-a stabi
lit organizarea pe principii industriale a produc
ției prin amenajarea de fabrici de diverse capa
cități, care să asigure necesarul de produse pen
tru unitățile alimentare și consumurile colective. 
Desfacerea produselor culinare se va realiza pe 
fiecare oraș, cartier și străzi, printr-o rețea de ma
gazine și unități de alimentație publică speciali
zate, situate cit mai aproape de întreprinderi, ast
fel incit populația să poată beneficia cu ușurință 
și în permanență de aceste produse. Prin pro
gram sînt stabilite sarcinile concrete ce revin gu
vernului, ministerelor, organelor țentrale și locale 
pentru dezvoltarea producției și desfacerea de 
preparate culinare. Comitetul Politic Executiv a 
indicat să se analizeze trimestrial modul de rea
lizare a programului privind dezvoltarea produc
ției de preparate culinare și să se asigure toate 
măsurile necesare pentru înfăptuirea prevederilor 
acestuia în cele mai bune condiții.

In cadrul ședinței a fost prezentată o INFOR
MARE CU PRIVIRE LA INTiLNIREA DE LA PRAGA 
A CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT Al 
ȚĂRILOR PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA 
VARȘOVIA. Comitetul Politic Executiv și-a însușit 
pe deplin ăprecierile și considerentele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare la rezultatele întil- 
nirii de la Geneva dintre secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, și președintele 
S.U.A., Ropald Reagan.

S-a apreciat că intîlnirea la nivel înalt de la 
Geneva s-a încheiat cu o serie de rezultate pozi
tive, însăși ținerea ei, în actuala situație interna
țională, deosebit de gravă, reprezentind un fapt 
foarte important S-a subliniat însemnătatea fap
tului că cei doi conducători au căzut de acord că 
intr-un război nuclear nu pot exista învingători, că 
nici una din părți nu aspiră la supremație mili
tară. Este, de asemenea, pozitiv că s-au realizat 
unele înțelegeri asupra diferitelor probleme bila

terale și că s-a dat perspectiva continuării trata
tivelor in problemele armelor nucleare și nemilita- 
rizării Cosmosului.

Avind in vedere că problemele fundamentale 
continuă să râmină nesoluționate, se impune să 
fie intensificate și mai mult eforturile pentru a se 
ajunge, intr-un timp cit mai scurt posibil, la acor
duri reciproc acceptabile și pentru a se trece la 
măsuri concrete de dezarmare, in primul rind de 
dezarmare nucleară. Comitetul Politic Executiv a 
evidențiat deosebita insemnătate pe care o pre
zintă cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul științei și invățămintului 
cu privire la poziția României socialiste in aceste 
probleme, la necesitatea intensificării eforturilor 
tuturor țărilor și popoarelor in vederea opririi 
cursei inarmârilor, pentru dezarmare și pace. Co
mitetul Politic Executiv a subliniat că pozițiile și 
aprecierile exprimate de secretarul genera! al 
partidului întrunesc adeziunea și aprobarea 
intregului nostru popor, care, in spiritul po
liticii generale a Partidului Comunist Român, 
al orientărilor Congresului al Xlll-lea al 
partidului, este hotărit sa acționeze cu toată fer
mitatea, să conlucreze activ cu celelalte țări so
cialiste, cu toate națiunile lumii, cu forțele pro
gresiste de pretutindeni pentru a determina opri
rea cursei inarmârilor și trecerea la măsuri prac
tice de dezarmare, in primul rind de dezarmare 
nucleară, pentru asigurarea dreptului suprem al 
popoarelor la viață, la pace, la existența liberă 
și demnă.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a. prezentat o INFORMARE ASUPRA VIZITEI DE 
LUCRU PE CARE A EFECTUAT-O IN TARA NOAS
TRĂ TOVARĂȘUL WOJCIECH JARUZELSKI, PRIM- 
SECRETAR AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI MUNCITORESC UNIT POLONEZ, PRE
ȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLI
CII POPULARE POLONE. Comitetul Politic Exe
cutiv o apreciat că, prin rezultatele sale, vizita 
se înscrie ca un nou moment important in dez
voltarea raporturilor de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Mun
citoresc Unit Polonez, dintie Republica Socialistă 
România și Republica Populară Polonă, dintre po
poarele român și polonez. A fost relevat caracte
rul rodnic al convorbirilor dintre cei doi condu
cători de partid și. de stat, care au evidențiat 
hotârirea de o dezvolta în continuare colaborarea 
româno-polonă pe plan politic, economic, tehnico- 
științific și in alte domenii de activitate. In mod 
deosebit s-a subliniat însemnătatea extinderii re
lațiilor economice dintre România și Polonia, a 
găsirii unor noi forme și modalități de colaborare 
economică reciproc avantajoasă, de promovare 
largă a cooperării în producție, de sporire a vo
lumului și diversificare a schimburilor comerciale.

In această privință a fost relevată importanța 
Protocolului privind coordonarea planurilor eco
nomiilor naționale ale României și Poloniei - 
semnat recent - care prevede, in viitorul cincinal, 
extinderea volumului de schimburi, a cooperării și 
specializării in producție dintre cele două țări.

Comitetul Politic Executiv a reliefat, totodată, 
importanța schimbului de păreri pe care cei doi 
conducători de partid )și de stat l-au avut in pro
bleme actuale ale vieții internaționale, a reafir
mării, cu acest prilej, a hotăririi României și Po
loniei de a conlucra activ pe arena mondială 
pentru soluționarea marilor probleme ce con
fruntă omenirea, de a contribui la realizarea 
dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, 
la instaurarea unui climat de pace și securitate, 
de destindere, încredere și colaborare in Europa 
și in lume.

Aprobind concluziile la care s-a ajuns cu prilejul 
vizitei, Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului, 
ministerelor, celorlalte organe centrale să ia toate 
măsurile pentru realizarea in cele mai bune con
diții a înțelegerilor convenite in legătură cu dez
voltarea colaborării și cooperării româno-polone.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a rezol
vat probleme curente ale activității de partid și 
de stat.

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Tovarășul Gustav Husak va efectua o vizită 

de lucru in țara noastră
La invitația tovarășului 

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

nia, tovarășul Gustav Husak, secre
tar general al Comitatului Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii So

cialiste Cehoslovace, va efectua o 
vizită de lucru în Republica Socia
listă România in a doua decadă a 
lunii decembrie a.c.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Alfred Miodowicz, președinte al înțelegerii Naționale 

a Sindicatelor din Polonia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, rawUl 
decembrie, pe Alfred MioaoWltz', 
membru al .Consiliului de Stat și 
președinte al înțelegerii Naționale a 
Sindicatelor din Polonia, care, la in
vitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., efectuează, în fruntea unei 
delegații, o vizită în țara noastră.

Oaspetele a arătat că îi revine 
plăcuta misiune de a transmite tova
rășului Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut din parte.a tovarășului Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone. Totodată, el a mul
țumit pentru întrevederea acordată, 
pentru posibilitatea oferită de a vi

zita România și de a cunoaște reali
zările obținute de poporul român în 
opera de construcție a socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat tovarășului 
Wojciech Jaruzelski salutul său și 
cele mai bune urări.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
evidențiate tradiționalele raporturi 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, subliniindu-se 
importanța convorbirilor și înțelege
rilor convenite la nivel înalt pentru 
dezvoltarea acestora pe multiple 
planuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat rolul însemnat ce revine sin
dicatelor din România și Polonia în 
înfăptuirea programelor de dezvol
tare economică și socială a celor 
două țări, în munca politico-educa-

tivă, în educația patriotică a oame
nilor muncii. S-a apreciat- că sindi
catele din cele două țări pot aduce 
în continuare o contribuție de seamă 
la întărirea prieteniei și colaborării 
româno-polone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea întăririi cola
borării sindicatelor de pretutindeni, 
rolul important ce le revine în mobi
lizarea mâseloc de oameni ai muncii 
in lupta pentru pace, pentru solu
ționarea, în interesul popoarelor, a 
marilor probleme ce confruntă ome
nirea.

La primire a participat Lina 
Ciobanu, președintele Consiliului 
Central ăl Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

A fost de față Boguslaw Stahura, 
ambasadorul Poloniei la București.

CUNOASTEțl PĂMlNTUL PE CARE IL LUCRAȚI 
SI AJUTATI-L SĂ PRODUCĂ MAI MULT!

> J

„Nu avem posibilitatea să mărim mult suprafața arabilă 
și nu putem să mărim cu nimic suprafața agricolă. De aceea, 
trebuie să acționăm cu toată botărîrea pentru conservarea 
și mărirea potențialului productiv al pămîntului".

NICOLAE CEAUȘESCU

întreprinderea mecanică de mașini 
și utilaj minier Baia Mare. - Se 
montează un nou lot de subansam- 
ble pentru concasare, necesare 

industriei miniere
Foto : Sandu Cristian

CEA MAI BUNĂ PLEDOARIE PENTRU 
EXIGENTĂ ESTE EXIGENȚA ÎNSĂȘI

Cei doi se priviră con- 
trariați. Descoperiseră, 
brusc, că vorbeau limbi 
diferite. Proiectantul își 
spuse: „Nu știu de ce o 
face pe încruntatul? Ce nu 
i-o fi plăcînd? l-am adus 
o frumusețe de proiect, 
după toate regulile mese
riei. O schemă verificată 
de mulți alții... Și, uite, ne 
găsim noi mai cusurgii !“. 
Maistrul gindi: „Asta-i 
soluție? In loc să propună 
un lucru nou, inteligent, 
s-a mulțumit să «recondi
ționeze» o schemă prăfui
tă din cine știe ce dosar. 
Pe cine vrea el să păcă
lească? Ne trebuia ceva 
simplu, eficient și a ieșit 
un mastodont! Cu matrița 
asta a Iui, greoaie, depă
șită, scumpă, n-am face 
decit să aruncăm banii pe 
fereastră...". Altă soluție, 
mai bună, proiectantul nu 
avea. Maistrul, la rindul 
său, nu era dispus să facă 
rabat. Dialogul se blocase.

— Și ce ați făcut? Ați 
renunțat?

— Cum era să renun
țăm ? ! Ne ardea buza. A- 
veam comandă urgentă.

Iar matrița asta era „bu
turuga mică". Am apelat 
la oamenii din secție, am 
niște băieți brici. „O fa
cem — au sărit ei. Cind e 
nevoie ?“ „Cum cînd ? 
Mie-mi trebuie... ieri!". în 
24 de ore a fost gata. De

care noul, promovarea lui 
reprezintă principala în
datorire de serviciu, însăși 
rațiunea lor profesională. 
Dacă vrei să progresezi in 
tehnică, poți și ești dator 
să faci economie la orice ; 
numai la gîndire — nu!

COORDONATE ETICE ALE
STILULUI DE CONDUCERE
zece ori mai productivă și 
de o sută de ori mai ief
tină, nu exagerez, decit 
cea propusă de proiectant.

— L-ați scutit de-o 
grijă...

— Dimpotrivă, cîștigul e 
mult mai mare: am barat 
calea minimei 
I-am pus 
viitor, că 
și timpul, 
așa-zișele 
logice".
lipsa de efort, de partici
pare să fie acoperită din 
buzunarul colectivului. Mai 
ales în cazul celor pentru

chezășuiește înfăptuirea 
neabătută a programelor 
noastre de dezvoltare, Spi
ritul comunist de răspun
dere. coordonată polițico- 
morală a autoconducerii 
muncitorești.

— De ce v-ați oprit asu
pra acestui fapt? îl întreb 
pe secretarul comitetului 
de partid, Mihai Ghiță; 
una și aceeași persoană cu 
maistrul din episodul de 
mai sus. Ce semnificație 
îi atribuiți în raport cu 
ideea anchetei noastre ?

— Dacă vorbim despre 
răspundere, plecăm de la 
exigență. Față de ceilalți, 
dar in primul rind față de

rezistențe, 
in vedere, pe 
o să-i imputăm 
și cheltuiala, și 
„pierderi tehno- 

Nu e firesc ca

Faptul acesta, care încă 
nu se „răcise" cînd l-am 
aflat la întreprinderea de 
mecanică fină din Capi- noi înșine. Pe mine m-a 
tală, 
puns 
pusă 
Cum 
terea spiritului de răspun
dere? Problemă, 
se știe, de 
însemnătate și 
tate, pregnant 
tă în cuvintarea 
lui Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a Comite
tului Central al partidului. 
Spiritul de răspundere care

a fost primul răs- 
primit la tema 

aici in discuție : 
acționați pentru creș-

după cum 
maximă 
actuali- 
reliefa- 

tovarășu-

supărat nu atît nereușita 
în sine a proiectantului. Se 
mai intimplă. Se poate în
drepta. Cit încercarea sa 
de a impune și altora a- 
ceeași abdicare de la auto
exigență. Cu alte cuvinte, 
mentalitatea pernicioasă a 
lui „merge și așa", linia 
minimei rezistențe, a con-

Victor VANTU
(Continuare în pag. a V-a)

Problemele conservării și valori
ficării superioare a intregului fond 
funciar au fost ridicate în . țara 
noastră la rangul de politică de 
stat. în anii construcției socialiste 
au fost elaborate un șir de măsuri 
și acte normative menite să asi
gure o valorificare cit mai eficien
tă a tuturor resurselor funciare și 
să pună solul sub protecția legii. 
Prin insuși Programul partidului 
s-au stabilit într-o perspectivă lar
gă, pentru o perioadă de 25—30 de 
ani, strategia generală și orientă
rile practice ale politicii partidului 
cu privire la conservarea și valo
rificarea superioară a fondului 
funciar în agri
cultură. în lumi
na Programului 
partidului, pă- 
mintul, indiferent 
de deținător, re
prezintă un bun 
național, avuție 
inestimabilă a în
tregului popor, 
care trebuie folo
sit în conformi
tate cu prevede
rile legilor, corespunzător intere
selor dezvoltării economiei națio
nale, a întregii societăți.

Această strategie de ansamblu 
iși are o motivație obiectivă, foar
te precisă. Ea pornește de la resur
sele extrem de reduse de care dis
pune țara noastră pentru creșterea 
suprafeței arabile, aceasta repre
zentind 95—98 la sută din suprafața 
arabilă potențială. Mai mult; luînd 
în considerație creșterea populației 
și scoaterea unor terenuri din cir
cuitul productiv pentru satisfacerea 
diferitelor necesități economico-so- 
ciale, după prognoza Institutului de 
cercetări pentru pedologie și agro
chimie, în perspectiva anului 2000 
suprafața agricolă ce va reveni pe 
un locuitor va scădea de la 0,67 ha, 
în prezent, la 0,50 ha, iar supra
fața arabilă — de la 0,44 ha la 0,33 
ha. Este o evoluție firească, desi
gur pină la un punct, dar care evi
dențiază și mai pregnant că prin
cipala cale de sporire a producției 
agricole în țara noastră rămîne fo
losirea deplină a pămîntului și creș
terea necontenită a capacității pro
ductive a resurselor de sol de care 
dispune agricultura.

Programul național de îmbună
tățiri funciare, elaborat din iniția
tiva și sub directa îndrumare a 
secretarului general al partidului,

tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
stituie chintesența întregii politici a 
partidului și statului nostru in do
meniile conservării, ameliorării și 
ridicării continue a potențialului 
productiv al tuturor categoriilor de 
teren din țara noastră. Programul 
prevede elaborarea și aplicarea in
tr-o concepție unitară, într-un ritm 
și mai susținut; pe toată suprafața 
agricolă, a intregului complex de 
măsuri și lucrări specifice pentru 
asigurarea unor producții sigure și 
stabile, indiferent de condițiile cli
matice, prin creșterea potențialului 
productiv al pămîntului, mai buna 
organizare și folosire în mod uni

INVITAȚIE LA UN SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 

Șl DE OPINII PRIVIND APLICAREA MĂSURILOR 
DE CREȘTERE A FERTILITĂȚII SOLULUI

tar a terenurilor agricole, a între
gii suprafețe a țării, realizarea iri
gațiilor pe 55—60 la sută din su
prafața arabilă, a lucrărilor de de
secări și combatere a eroziunii so
lului. Toate aceste lucrări și ac
țiuni, de o amploare fără precedent 
în istoria țării noastre, sînt prevă
zute a se realiza într-un ritm alert, 
pentru a fi încheiate, în linii ge
nerale, pină la sfirșitul anului 1990.

în țara noastră au fost create un 
cadru organizatoric cuprinzător, o 
rețea de centre de cercetare și de 
instituții specializate și un sistem 
juridic și de urmărire adecvat care, 
toate în ansamblu, au menirea de 
a asigura executarea lucrărilor hi- 
droameliorative și a celor agrope- 
doameliorative, în scopul realizării 
țelului major privind conservarea 
și protecția pămîntului, creșterea 
continuă a fertilității și capacității 
lui productive.

Evident, toate acestea reprezintă 
un bun ciștigat. Dar. pentru spe
cialistul din producție, pentru omul 
de știință și, deopotrivă, pentru 
organele locale de conducere poli- 
tico-administrativă, trebuie să se 
pună permanent întrebarea : evo
luează pămintul, capacitatea lui 
productivă în sensul dorit ? Situa
țiile și unele fenomene de poluare 
și degradare a solului, apărute in

tr-un loc sau altul din țară, nu nu
mai că justifică o asemenea între
bare, ci, mai mult, impun o supra
veghere permanentă a stării de să
nătate a pămintului din partea tu
turor.

în această privință se poate afir
ma cu deplin temei că și acum cu
vintele ilustrului om de știință ro
mân G. Ionescu Sisești nu- și-au 
pierdut cu nimic din actualitate. 
Ba, am putea spune, că dimpotri
vă ! : „Rare sint cimpurile de acti
vitate — spunea savantul — care 
să intereseze mai multe categorii 
de oameni de știință ca solul : pe 
lingă agronom, pedolog, silvicultor, 

chimist, minera-. 
log, botanist și 
inginer de Îmbu
nătățiri funciare, 
studiile de sol in
teresează pe geo
log, pe geograf, 
pe zoolog, pe eco
nomist, pe etno
graf, pe istorie, 
pe sociolog și ar 
trebui să intere
seze tot atît de 

mult pe omul politic și pe oricine 
are un rol de conducere și de răs
pundere in viața societății, a cărei 
viață și putere se întemeiază în 
ultimă analiză pe pămint".

Ceea ce își dorea ilustrul om de 
știință cu aproape 50 de ani in urmă 
s-a împlinit și se împlinește astăzi 
in ceea ce este esențial, fundamen
tal. Și anume, așa cum subliniam, 
protecția pămîntului, preocuparea 
pentru creșterea continuă a fertili
tății lui, care este în esență grija 
pentru viitorul țării, a devenit' prin 
grija secretarului general al parti
dului nostru o politică de stat, gîn- 
dită și elaborată într-o largă 
perspectivă. Ceea ce trebuie anali
zat și urmărit cu maximă perseve
rență este modul cum sînt traduse 
în viață numeroasele măsuri adop
tate și legiferate în acest scop.

Acestor probleme Ie 
consacrăm, începînd cu 
ancheta pe care o publi
căm în paqina a 111-a, o 
suită de articole, de ana
lize, de opinii ale specia
liștilor din cercetare și din 
producție, de experiențe 
diverse, care probează cit 
de mult se poate tace în 
această privință.
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Prin munca oamenilor, prin folosirea rațională a bazei tehnice
Un schimb de experiență de la care se pot învăța multe

EXTRACȚIA DE ȚIȚEI POATE Șl TREBUIE
SĂ FIE SPORITĂ

La Plenara C.C. al P.C.R. din 13—14 noiembrie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat cu pu
tere cerința dc a se lua măsuri hotărite pentru 
realizarea planului Ia extracția petrolului. Ară- 
tind că unitățile din industria petrolului dispun 
de mijloacele tehnice pentru a îndeplini, în bune 
condiții, prevederile planului, secretarul general 
al partidului a subliniat că sînt necesare măsuri 
mai hotărite pentru organizarea corespunzătoare 
a întregii activități, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, pentru aplicarea fermă a noului sis
tem de retribuție, a acordului global.

Este cît se poate de evident că realizarea pla
nului la producția de petrol este nemijlocit le
gată de pregătirea temeinică a schelelor petroliere

pentru sezonul de iarnă și, în ansamblu, de asi
gurarea tuturor condițiilor tehnico-organizatorice 
pentru activitatea din anui viitor. Toate aceste 
pregătiri sînt absolut necesare pentru ca petro
liștii să poată face față dificultăților generate de 
anotimpul friguros și să realizeze constant pro
ducțiile de țiței, la nivelul prevederilor planului.

Desigur, aceste pregătiri au început mai de

mult și au constituit o preocupare deosebită pen
tru consiliile de conducere și oamenii muncii din 
unitățile petroliere. Pornind insă de la însemnă
tatea acestor pregătiri, de la necesitatea încheierii 
lor grabnice, in cadrul anchetei „Scînteii" am 
solicitat unor cadre cu munci de răspundere din 
citeva unități din industria petrolului să răspun
dă la următoarele întrebări :

1. Cum ați finalizat pregătirile pentru exploatarea de iarnă a sondelor ?
2. Care este stadiul îndeplinirii planului la forarea de sonde noi ?
3. Cum ați pregătit producția primului an al viitorului cincinal ?

1 Analiza făcută de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la recenta 

plenară a C.C. al P.C.R.. a pus în 
evidentă o dată mai mult marile, 
răspunderi ce ne revin nouă, petro
liștilor, în dezvoltarea bazei de ma
terii prime și resurse energetice a 
țării. Atit eu, cît și ceilalți oameni 
ai muncii din cadrul trustului ne-am 
întrebat dacă am făcut tot ceea ce 
puteam face ' pentru impulsionarea 
activității, pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan. Autoana
liza la care ne ‘îndeamnă recentele 
documente de partid va trebui să 
determine îmbunătățirea stilului 
nostru de muncă, întronarea unui 
spirit exemplar de răspundere, or
dine și disciplină.

Trăgind învățăminte din neajun
surile care s-au manifestat iarna tre
cută, am început pregătirile pentru 
această iarnă încă din luna aprilie, 
preocupîndu-ne de această problemă 
in mod deosebit. Recent, în cadrul 
adunărilor generate anuale ale orga
nizațiilor de partid pentru dări de 
seamă, ca și in adunările generate 
ale oamenilor muncii, am făcut am
ple analize ale stadiilor lucrărilor de 
pregătire în fiecare unitate a trus
tului. Țin să precizez că, pentru a 
se asigura continuitatea activității de 
extracție a țițeiului pe timpul iernii, 
au fost pregătite toate sondele și- in- 
istalalijle, precum, și clădirile jndus- 
itriajjț.. aferente. De, așe.menea, au, fost 
revizuite instalațiile de eampresoare, 
bateriile de cazane, iar 33 dc cazane 
au fost trimise pentru reparații ca
pitale la întreprinderea de reparații 
motoare grele pentru industria petro
lieră din Cimpina. Totuși, pînă în 
prezent, din cele 33 de cazane au 
sosit reparate numai 13 cazane — 
si acestea cu destulă intîrziere : ca 
atare, montarea lor (în special la 
parcul 1 Mihai Bravu. 
producție 
cut la 
tru că 
răgaz să 
Cîmpina. 
perare a 
pararea lor pe plan local și cu aju
torul unor echipe speciale de la în
treprinderea „Vulcan" din București. 
Totodată, am terminat lucrările de 
izolare a traseelor de conducte de 
apă și abur, s-au reparat drumurile 
și căite de acces, fiind acum incom
parabil mai bune decît în toamna 
trecută. în continuare ne preocupă 
înlocuirea, prin rotație, a cazanelor, 
lucrare executată pină în prezent in 
proporție de 95 la sută.

în domeniul activității de foraj 
pregătirile n-au fost mai simple. 
Iarna trecută am înregistrat mari 
restante la forajul de exploatare toc
mai .datorită condițiilor grele de 
lucru. Pină în prezent s-a distribuit 
personalului echipament de lucru, au 
fost revizuite și pregătite baraca- 
mentete și campamentele, prelatele 
au fost montate pe instalații,, s-au

asigurat cele 14 cazane mici pentru 
încălzirea instalațiilor de foraj. Tre
buia să mai primim de la Cîmpina, 
de la aceeași întreprindere speciali
zată în reparații, 24 de cazane pen
tru încălzirea instalațiilor, dar în 
lipsa lor am improvizat boilere tip 
„butoi" cu apă caldă, astfel ca fie
care instalație să beneficieze de în
călzire. Au mai rămas de montat 
7 barăci peste instalațiile de foraj de 
Ia schelele Oradea și Zădăreni ; aces
te lucrări se vor încheia in citeva 
zile. în faza de finalizare se află și 
izolarea cu gunoi de grajd a clavia
turilor de la sondele schelei din Ză
dăreni. în sfîrșit. revizia liniilor 
electrice ale instalațiilor de forai și 
extracție este efectuată în proporție 
de 85 la sută, urmînd să se incheie 
grabnic si la schelele Suplacu dc 
Barcău și Sandra.

unor cauze tehnice cum sint crește
rea impurităților, lipsa de aflux, 
viiturile de nisip. Cunoscind că son
dele noi au o pondere importantă in 
producția anului 1986, ne-am stră
duit să creăm tovarășilor noștri de 
la foraj toate condițiile pentru ca ih 
răstimpul ce a mai rămas din acest 
an, ca si in primele luni ale anului 
viitor să mărim numărul sondelor 
noi. să le facem să producă intr-un 
timp cit mai scurt.

schela de
Marghita) nu s-a 

termenul prevăzut.
timpul nu ne 
așteptăm cazanele 

am luat măsuri, de 
întîrzierilor, organizînd re-

fă- 
Pen- 

dădea 
de la 
recu-

2 în 11 luni din acest an s-au 
săpat cu 108 sonde mai puțin 
față de sarcina de plan pc care 

am avut-o. Dacă socotim că de la 
sondele nesăpate am înregistrat un 
minus de peste 45 mii tone de țiței, 
putem să tragem concluzii dintre 
cete mai severe pentru activitatea 
noastră in acest domeniu. Ne-am pro
pus ca pînă la sfîrșitul anului să pu
nem in funcțiune cel puțin 26 de 
sonde, cu un aport de peste o mie 
tone de țiței. Pentru ă urgenta da- 

■ rea în funcțiune a noilor sonde, am 
xeorientat forajul spre sondele cu 
productivitate sporită, am intensificat 
forajul de exploatare, am construit 
și pus în funcțiune noi parcuri și 
separatoare.

3 Pentru ca în anul 1986 activi
tatea noastră să se desfășoare 
la un nivel mult superior, am 

luat o serie de măsuri pentru pregă
tirea producției. Pînă la această dată 
planul la producția de țiței este fun
damentat in proporție de 88 la sută, 
iar pentru diferență, căutăm, îm
preună cu specialiștii din cadrul In
stitutului de cercetări si proiectări 
pentru petrol de la Cîmpina, noi po
sibilități de creștere a producției. Re
zultatele sint încurajatoare. Astfel, 
la Schela de producție petrolieră Pe- 
cica, prin suplimentarea numărului 
de sonde noi ce se vor săpa, se va 
ajunge la o producție care o depă
șește pe cea prevăzută in anul 1986. 
De asemenea, la Schela de producție 
petrolieră Suplacu de Barcău se 
prevăd posibilități de creștere a ex
tracției prin montarea suplimentară 
a unor instalații de aer pentru in
jecții. Deci. în toate unitățile trus
tului nostru se desfășoară acțiuni 
complexe menite să fundamenteze 
în mod riguros producția anului 
viitor, astfel incit încă din primele 
zile ale anului 1986 să ne înscriem 
in graficul de foraj si extracție.
Inq. Alexandru DINU 
directorul Trustului de foraj-extracție 
Arad

La început, tovarășul Ion Simini- 
ceanu. prim-vicepresedinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Suceava, ne comentea
ză citeva cifre care marchează, dună 
expresia interlocutorului, „adevărate 
borne in istoria județului" : 615 mi
lioane lei si 804 milioane lei. Adi
că veniturile bugetului județului în 
1980 si. respectiv. în 1985. O dife
rență. in oliis. de aproape 200 mi
lioane lei. Ce semnificație are a- 
ceastă comparație 1 Ea atestă unul 
din adevărurile 
societății noastre, 
tarea armonioasă 
tării a dezvăluit 
xistente pe plan 
odată condiții pentru înflorirea fie
cărei localități. Este vorba nu numai 
de asigurarea bazei materiale nece
sare dezvoltării, ci si de stimularea 
căutării si folosirii de noi resurse 
existente, de faot. în orice așezare.

— V-am ruga să ne comentați in
fluenta celor aoroaoe 200 de milioa
ne lei acumulate în plus in acești 
ani la capitolul „venituri" din bu
get. asupra autofinanțării județului.

— Cifric vorbind, acestea ne-au 
mărit gradul de autofinanțare de la 
45,2 la sută în 1980. la 64,2 la sută 
anul acesta. Un nivel al autofinan
țării care, desigur, nu ne mulțu
mește. în schimb, dacă e vorba de 
modul de îndeplinire a prevederi
lor planului pe anul acesta, pe pri
mele nouă luni, veniturile proprii 
planificate au fost depășite cu 9,4 la 
sută, ceea ce înseamnă un plus de 
peste 55 milioane tel.

— Ceea ce este, totuși, o realizare...
— Care nu ne dă insă dreptul la 

automultumire. Din cele 98 localități 
ale județului, numai 43 au trecut 
.'.pragul" autofinanțării. E dreot. 
multe sînt aoroane de acesta, dar 
orice ezitare poate fi nefavorabilă. 

^Așa incit...

Resursele le creează și oamenii
— Cum acționează consiliile popu

lare pentru ca toate comunele să 
aiunaă să se autofinanteze ?

— în primul rind. amolificînd ex
periența bună de Dină acum. Care, 
ne scurt, ar putea fi definită asa :

SUCEAVA
fundamentale ale 
anume că dezvol- 
a tuturor zonelor 
marile rezerve e- 
local, creînd tot-

IAcționînd In spiritul sarcinilor 
și orientărilor formulate de 
secretarul general al partidului 

nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
colectivul Schelei de producție pe
trolieră Poeni șț-a intensificat efor
turile pentru a-și spori contribuția 
la dezvoltarea bazei de materii pri
me și energetice a tării. în acest 
context am acordat și acordăm o 
atenție deosebită pregătirilor care 
vizează buna desfășurare a activită
ții productive pe perioada de iarnă. 
Din situația cu care ne-am confruntat 
iarna trecută am tras învățămintele 
de rigoare și am întocmit un amplu 
program de măsuri tehnice și orga
nizatorice. Am acționat pentru îngro
parea conductelor de amestec — care 
iarna trecută au înghețat, neprote
jate — realizînd pînă la această dată 
aproape 90 la suță din total. Totoda
tă, ne-am concentrat atenția la ame
najarea drumurilor de acces la son
dele noi, precum și la repararea ce
lor care duc spre sondele vechi, pen
tru a face mai operative intervențiile 
echipelor de mecanici. S-a încheiat 
acțiunea de verificare și revizuire a 
instalațiilor termice și s-au făcut lu
crări de..izolare Ia distribuitorul de 
gaz-lift de la Hagieșți. In iarna tre
cută am avut mari pierderi la rețe
lele de înaltă tensiune și pentru a 
evita această formă de risipă s-au 
reviztfit tbafe liniile elective' fie 0.5* 
și 20 kV. în același scops al econo
misirii energiei electrice, 's-au făcut yoivuium *<. u.
înlocuiri de motoare sttittadințc*sio-> * jajcelași timp, am luat măsuri pen- 

~ repararea de cea mai bună ca
litate a utilajelor din dotare, cu deo
sebire a troliilor și a altor instalații 
speciale, pentru a reduce la minimum 
timpul neproductiv datorat defecțiu
nilor ivite la aceste instalații. Efor
turile noastre pentru sporirea pro
ducției de țiței se cer însă conjugate 
cu un sprijin mai substanțial din 
partea furnizorilor de țevi de extrac
ție, burlane, conducte, tije de pom
pare, piese de schimb pentru pom
pele de fund ș.a. Totodată. întrucit 
în zona noastră de activitate viitu
rile de nisip constituie un fenomen 
frecvent, care determină oprirea 
sondelor, solicităm Institutului de 
cercetări pentru, petrol și gaze din 
Cîmpina să ne sprijine în găsirea 
și aplicarea unor tehnologii mai sim
ple decît introducerea filtrelor me
canice la sonde pentru combaterea 
acestor viituri. Solicităm, de aseme
nea, din partea Triistului de foraj- 
extracție Bolintin sprijinul necesar 
în stabilirea unui program pentru 
săparea de sonde noi de cercetare si 
exploatare.

Inq. Florin PETRESCU 
director tehnic
la Schela de producție petrolieră 
Poeni — Teleorman

3 Așa cum a reieșit și din recen
ta adunare generală a repre
zentanților oamenilor muncii 

din -schela noastră, sintem hotăriți 
să acționăm cu toată răspunderea 

. pentru a ne îndeplini sarcinile ce ne 
revin în anul viitor. în vederea re
alizării in bune condiții a planului 
încă din primele zile ale lui 1986, au 
fost stabilite măsuri cuprinzătoare 
care vizează toate laturile activității 
noastre. Avem in vedere reorienta- 
rea forajului sondelor noi pe struc
turile cele mai productive. Ne-am 
propus să înființăm incă patru for
mații pentru efectuarea reparațiilor 
capitale, ținind seama de volumul 
mare de astfel de lucrări la sondele 
vechi. De asemenea, vom reactiva, 
prin executarea de reparații capi
tale. un număr de 18 sonde. Totodată, 
pentpi a ușura manevrarea instala-,, 
tilloi’ de intervenție, vom montai Ia 

.sondele noi masturi, îndeosebi' în pe
rimetrul parcurilor 18, 25 și 17. In

Succesul oricărei acțiuni politico- 
organizatoriCe depinde, cum bine se 
știe, de oportunitatea și încadrarea 
ei în cerințele actuale, precum și de. 
modul viu, penetrant și convingător, 
in care este organizată pentru a-și 
atinge scopul propus. Asemenea ac
țiuni se cer inițiate acum de orga
nele și organizațiile de partid mal 
mult ca oricind, dar și calitativ mai 
bine pentru mobilizarea comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii în 
vederea gospodăririi riguroase șl 
economisirii severe a energiei elec
trice. O asemenea cerință, după 
cum am fost informați de tovarășa 
Lucia Blaga. secretar al Comitetului 
municipal de partid Tîrgu-Jiu, a, 
fost pusă permanent în atenția co
muniștilor, a colectivelor de oameni 
ai muncii din întreprinderile aces
tui municipiu. Pe parcursul anului, 
la diverse intervale, s-au organizat 
frecvent consfătuiri, schimburi de 
experiență, instruiri, întilniri cu 
specialiști, în care au fost prezen
tate experiențe, acțiuni și metode 
valoroase ce se cer cunoscute și 
care not fi aplicate în fiecare unita
te pentru reducerea consumului de 
energie electrică. Ele au avut in 
luna august un moment de vîrf, prin 
organizarea unui schimb de expe
riență cu tema : „Forme și mijloace 
ale muncii politico-educative pentru 
mobilizarea comuniștilor, a oame
nilor muncii în acțiunea de Recupe
rare, recondiționare și refolosire a 
materialelor, de reducere a consu
mului de energie, de aplicare a ini
țiativelor generatoare de economii." 
Cum se reflectă acum, cind cerința 
economisirii energiei electrice se 
pune cu toată acuitatea, invățămin- 
tele desprinse cu prilejul schimbu
lui de experiență în activitatea de 
zi cu zi a organizațiilor de partid ?

In ancheta de față ne-am propus 
să relevăm, in egală măsură, atit 
rezultatele obținute în domeniul 
economisirii energiei electrice, cit 
și modul in care activitatea poli- 
tico-organizatorică orientează și 
canalizează eforturile comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii in 
această importantă acțiune econo
mică și politică.

„Ne-am numărat printre unitățile 
vizitate în, cadrul schimbului de ex
periență amintit. — ne spune tova
rășul Nicolae Munteanu. secretarul 
comitetului de partid de la între
prinderea de mașini unelte pentru 
presare-forjare. Ca atare am putut 
purta un dialog deschis despre 
metodele bune folosite de noi, dar 
și despre neajunsurile din munca 
politică, pe care „ochiul critic" din 
afară le-a sesizat mai repede. 
Ne-am dat seama că trebuie să ac
ționăm mai hotârit pentru activiza
rea întregului evantai de forme și 
mijloace ale activității politico-or- 
ganizatorice spre a imprima acțiu- 
niii deătecenomistreoa energiei'* etec«.>.

a găzduit schimbul de experiență, 
acțiunea de economisire a energiei 
electrice în loc să ste afle acum în 
centrul atenției, să fi pus in mișcare 
toate formele muncii politice, este 
tratată cu un spirit de „economie" 
cu totul de neînțeles. Aflăm că in 
adunările de partid din lunile octom
brie și noiembrie „s-au reamintit" 
sarcinile noi cu privire la gospodă
rirea judicioasă ă energiei. Nu era 
oare mai necesar ca, în funcție de 
situația consumurilor pe ateliere si 
secții, de posibilitățile de economi
sire, să se fi introdus pe ordinea do 
zi, ca punct special, măsuri politico- 
organizatorice pentru reducerea con
sumurilor energetice, pentru realiza
rea de economii suplimentare ? 
„Vom face acest lucru in luna ia
nuarie — ne spune secretarul comi
tetului de partid — cind cunoaștem 
cum s-au realizat consumurile pe în-

VIAȚA DE PARTID

IN MUNICIPIUL TiRGU JIU

nate la o serie de sonde vechi. De 
asemenea, pentru evitarea consumu
lui de energie electrică in perioadele 
de vîrf, s-au stabilit grafice de pom
pare a țițeiului de la parcuri la de
pozitul central.

2 Concomitent cu eforturile sus
ținute pentru creșterea gradu-
lui de utilizare a fondului exis- 
de sonde — tinînd cont că mai 
de 80 la sută din producția de

tent 
bine 
țiței a schelei se realizează la sondele 
vechi — ne preocupăm stăruitor de 
punerea in valoare a noi zăcăminte 
de hidrocarburi. în perioada care a 
trecut de la începutul acestui an, în 
raza de activitate a schelei au fost 
forate 78 de sonde noi, la care s-au 
efectuat probele de producție si in 
momentul de față extrag țiței. Prin- 
tr-o serie de măsuri, cuhi au fost re
ducerea duratei de pistonare. ame
najarea de platforme pentru’ insta
lațiile IC-5, organizarea activității in 
trei schimburi și altele, s-a reușit 
scurtarea perioadei de efectuare a 
probelor cu 1—2 zile la fiecare son
dă nouă, ceea ce a însemnat un plus’ 
in ce privește aportul lor productiv. 
Numai că acest plus realizat nu a 
putut să compenseze pierderile pro
vocate atît de nerealizarea număru
lui de sonde forate, cit si datorită

Anchetă realizată de : Petre 
și Stan ȘTEFAN

CRISTEA, Tristan MIHUȚA

au... condiții". Aveau adică, pășuni. 
Dar parcă alții n-aveau ?

E adevărat, unii n-aveau pășuni, 
ca cei din comuna Bilca. dar aveau 
in schimb tăbăcărie. ioagăr de apă, 
ateliere de broderie... Sau exista pă- 
mîntul cooperativei, care putea rodi 
mai mult. Iar cooperativa agricolă

imnlctituri din răchită etc. împreu
nă cu cele 7 noi secții ale coope
rației. producția micii industrii a co
munei va ajunge în 1990 la 30 mili
oane lei. La fel stau lucrurile și in 
comunele Dumbrăveni. Calafindești 
si altele. Fiecare din acestea au fost 
acum citiva ani... cu probleme „deo-

Valoarea practică a spiritului gospodăresc
valorificarea complexă a condițiilor 
locale. Cind în 1968 s-a „descoperit" 
că cei din comuna de munte Iaco- 
beni nu mal au nevoie de subven
ții de la județ, multi recurgeau la 
explicații simpliste : „Da. dar ei

isi putea spori contribuția la veni
turile comunei.

Pe scurt, resursele Ie creează oa
menii prin folosirea gospodărească și 
complexă a condițiilor de care dis
pune fiecare localitate. Să urmărim 
aceasta prin dinamica aportului la 
veniturile bugetului județean :

sebite". iar în prezent nu numai că 
îsi asigură din venituri proprii dez
voltarea. dar aduc o contribuție sub
stanțială. si la bugetul județean.

— in mii ici —
1981 1985

Venituri din activitatea agricolă in C.A.P. 19 163 28 000
Venituri din mica industrie 16 179 18 500

Faptele, experiențele arată clar că 
autofinanțarea presupune dezvoltarea 
tuturor sectoarelor de activitate. Un 
exemolu in această privință îl con
stituie comuna Fintinele. unde agri
cultura constituie nu numai pilonul 
dezvoltării economice și creșterii 
bunăstării oamenilor, ci și un mare 
izvor aducător de venituri la bugetul 
comunal.

Aici, ne lingă recoltele bogate ob
ținute ne terenurile agricole, coope
rativa a creat si alte resurse de ve-

de 
11 
de 
a 

mărfurilor. Producția anuală — pes
te 7 milioane lei.

Iar spiritul gospodăresc proliferea
ză : cooperativa si-a propus să în
ființeze alte secții : pentru industria
lizarea fructelor și legumelor, pen
tru prelucrarea lemnului refolosibil, 
pentru tăbăcirea pieilor de oaie, 
pentru confecționarea de cojoace.

nituri : a înființat 19 activități 
mică industrie. în afară de cele 
secții de prestări ale cooperativei 
producție, achiziții si desfacere

Mica industrie - o sursă de înflorire 
a tuturor localităților

— De bună seamă, printre „pilo
nii" autofinanțării se află si mica in
dustrie. care asigură valorificarea su
perioară a resurselor locale si a for
ței de muncă. Ce ne outeti spune 
despre activitatea acestui sector ?

— Dezvoltarea lui este nu numai 
o problemă ..de moment", ci. în e- 
galâ măsură, de perspectivă. Pentru 
că resursele locale sînt. practic, ine
puizabile. Ca si inventivitatea si is
cusința oamenilor. Tocmai de aceea, 
sesiunea din iulie, a.c. a consiliului 
popular județean a adoptat un pro
gram special pentru dezvoltarea si 
diversificarea producției micii indus
trii. care va trebui să crească de la 
2 676 milioane lei anul acesta, la 3 264 
milioane lei in 1990. Pînă la sfirsi- 
tul anului va fi elaborat un studiu 
privind resursele geologice (dolomi

tregul an și cind va trebui să ne re- 
dimensionăm consumurile in funcție 
de cerințele planului pe 1986". E po- 

. sibil să fie eficiente și analizele din 
luna ianuarie, dar mult mai eficiente 
ș-ar fi dovedit dacă erau organizate 
imediat după ce au apărut noile ce
rințe în acest domeniu, si nu după 
ce bilanțul anual al consumurilor de 
energie este încheiat, cind asupra 
reducerii lor nu se mai poate ac
ționa. Nu negăm nici importanța 
preocupărilor pentru luna ianuarie. 
Orice acțiune politico-organizatorică 
în domeniul economisirii energiei e- 
lectrice este bine 
ales dacă vizează
și dacă reușește să mobilizeze pu
ternic eforturile întregului colectiv.

Dacă programarea unor dezbateri 
pe tema economisirii energiei in a- 
dunările de partid din luna ianuarie, 
cînd se cunoaște situația pe întregul 
ah, se justifică, lipsa de reacție 
imediată a propagandei 
în acest domeniu nu 
o explicație. In afară 
modul formal în care 
țeleasă menirea acesteia, 
părut panouri cu calcule

. nuri, adresate comuniștilor, celorlalți 
oameni ai muncii, pentru a gospo- 

__ _______________  _____________mhi bine.și a reduce mai sub-. 
' tride’un elu'acteri-de masă, de‘!angd^> --Staîițial consumurile energetice. Ga- 
jare conștientă a fiecărui om âl ■ Zc^a de. perete „Consiliul oamenilor 

l" a întrecut 
brice performanță în domeniul... 
operativității. Găzduiește și acum un

venită oricind. Mai 
problemele de fond

vizuale 
are nici 
poate de 
este în- 

Nu au a- 
și îndem

muncii; Ifnecfiat dtipă aparițih'de’^ ’mur*cii vă informează1 
crețului privind instituirea stării de 
necesitate în unitățile energetice, 
o dată cu adoptarea unor mășuri 
cuprinzătoare pentru încadrarea în 
normele de consum, am instruit 
propagandiștii și agitatorii, am dis
cutat cu oamenii, am stabilit în fie
care secție, pentru fiecare' utilaj 
mare, responsabili cu consumurile 
de energie — sarcină încredințată, 
de regulă, celor mai activi comu
niști în acest domeniu."

Am vizitat secțiile întreprinderii 
șt ne-am convins că, la data schim
bului de experiență si după aceea, 
problema recuperării, recondiționă- 
rii și refolosirii resurselor materiale 
s-a situat și se situează prioritar în 
atenția muncii politice. Propaganda 
vizuală militează efectiv — prin 
panouri, prin calcule, prin expozi
ții — pentru, reducerea consumului 
de materii prime și materiale, pen
tru recuperarea și reutlllzarea lor. 
Dialogul săptămînal. organizat de 
agitatori, sub genericul „Argumen
te pentru cei 3 R“, ere. un dublu 
efect : generalizează cele mai bune 
metode folosite in acțiunea de re
cuperare și refolosire și stimulează 
permanent căutarea de noi soluții in 
acest domeniu.

Dar, surpriză, într-o unitate care

SATU MARE

Articole
prompte

tă. calcar, teracotă, ane minerale 
etc.), care să constituie materia pri
mă a micii industrii. în plus, prin 
programul special elaborat de con
siliul popular s-au avut în vedere so
luțiile cele mal eficiente in proble
me ale micii industrii precum : iden
tificarea materialelor refolosibile din 
marea industrie (spre a fi valorifi
cate in secțiile micii industrii): crea
rea unor unităti pentru realizarea 
instalațiilor de biogaz destinate gos
podăriilor populației ; deschiderea, in 
comunele Poiorita. Dorna-Arini, 
Funda Moldovei. Straja etc. a unor 
ateliere de rotărie. dogărie. jucării 
din lemn si unelte casnice : înfiin
țarea unor vărării la Putna. Dorna- 
Arini ; dezvoltarea unor secții de ce- 
ramică-menaj la Marginea, a secții
lor de imnletituri răchită de la Ho- 
rodnic. Sucgvita Si in alte localități : 
înființarea unor secții de nreindus- 
trializare a fructelor si legumelor în 
comunele Volovăț, Siminicea, Verești 
si altele. Intr-un cuvînt. fiecare co
mună a județului isi va identifica 
mai bine posibilitățile si resursele — 
dezvoltînd activități productive, co
respunzătoare si creîndu-si. astfel, 
miiloace sporite de a contribui la 
deevoltarea generală.

...La încheierea convorbirii, direc
torul administrației financiare jude
țene. tovarășul Nicanor Strugariu. ne 
solicită modificarea unei cifre : 55. in 
loc de 53. Adică, numărul comune
lor care se autofinanțează a crescut 
cu două : Bosanci si Zamostea. care 
înceoind de la 15 noiembrie a.c. 
s-au transformat din ..beneficiare" 
ale bugetului județean in „contri
buabile".

— Pină la sfîrsitul anului mai e 
însă timp — ne atrage atentia in
terlocutorul. Așa că cifra va cunoaște 
noi modificări.

Laurențiu DUȚA 
Sava BEJ1NAR1U 
corespondentul „Scînteii

articol critic pe tema energiei, care 
poartă data de... 13 august.

Nici in unitatea vecină, întreprin
derea de utilaj minier, nu am consta
tat preocupări mai active, acțiuni po
litico-educative mai eficiente in a- 
ceastă privință. Tovarășul Constantin 
Ciulavu. secretar adjunct cu propa
ganda al comitetului de partid, ne-a 
repetat aceleași lucruri generale: ..Si 
noi am organizat instruiri speciale, 
am dezbătut cu propagandiștii mă
surile! cuprinse in decret, acționăm 
pentru reducerea consumului de e- 
nergie. De altfel, am reușit să reali
zăm pînă in prezent o economie de 
140 MWh. Dacă ne preocupam mai 
stăruitor, poate că obțineam rezul
tate mai bune. Ce-am putea face mai 
mult ? N-am aflat despre alte me
tode nici la’ schimbul de experiență 
amintit".

Investigațiile din aceste două uni
tăți, întregite de constatări asemănă
toare și în altele, aduc in discuție atît 
eficiența schimbului de experiență 
din luna august, cit și reacția insu
ficient de activă a unor organe și or
ganizații de partid la cerințele noi 
care se ridică in această perioadă 
domeniul reducerii consumurilor 
nergetice,. gospodăririi judicioase 
fiecărui kilowatt-oră de energie 

■ lectrică. De altfel, prezentîndu-i 
ceste constatări, tovarășul Gheorghe 
Ciurez, orim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Tîrgu Jiu. a ți
nut să ne spună : „E posibil ea 
schimbul de experiență din luna au
gust, cuprinzind întreaga tematică a 
economisirii de materii prime și ma
teriale, de combustibil și energie, să 
nu fi adus în prim plan, cu forța de 
înțelegerea cerințelor actualei etape, 
problema economisirii energiei elec
trice. De aceea, ne propunem ca in 
cel mai scurt timp să reprogramăm 
un asemenea schimb de experiență 
între secretarii organizațiilor de 
partid din unitățile municipiului Tir- 
gu Jiu, cu o tematică privind ex
clusiv domeniul economisirii ener
giei electrice. Mai exact, această 
nouă intilnire va avea ca temă prin
cipală «Metode folosite in munca po- 
litico-organizatorică pentru economi
sirea energiei, experiențe ce se per 
cunoscute și generalizate». Inten
ționăm ca acest schimb de expe
riență să aibă ca punct final vizita
rea întreprinderii miniere Rovinari 
și a termocentralei cu același nume, 
organizarea unui dialog cu secretarii 
comitetelor de partid de aici despre 
eforturile mari care se depun pentru 
exploatarea cărbunelui și producerea 
energiei electrice. Ceea ce va con
feri schimbului de experiență un pu
ternic element de convingere, de în
țelegere mai profundă a rolului pe 
căre trebuie să-1 aibă munca poli- 
tlco-organizatorică în susținerea ac
țiunii de economisire a energici".

Dumitru PRUNA 
Constantin PRIESCU
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a 

e- 
a-

utile și servicii
pentru populație

In atelierul de confecționat panouri de automatizare

în numai trei ani de cînd a fost 
înființată. întreprinderea județeană 
de producție ind ustrială $i prestări . 
servicii Satu Mare si-a sporit pro
ducția de trei ori. Este, fără în
doială. un ritm alert de dezvoltare 
datorită unei foarte bune organizări 
a producției si a muncii. Inginerul 
Dorel Timoc. directorul unității, ne 
spune :

— înființată pentru a valorifica 
superior si eficient resursele locale 
de care dispune județul Satu Mare, 
întreprinderea noastră si-a extins 
activitatea de producție industrială 
și de mică industrie pe o arie în
tinsă. practic in tot județul. în 
acești trei ani s-au dezvoltat unită
țile de producție din Satu Mare si 
Negrești-Oaș. care concentrează 
mai multe activități industriale, or
ganizate pe baza unor tehnologii 
moderne, ce asigură realizarea unei 
producții de mare serie, cum sint. 
spre exemplu, panouri pentru auto
matizare. garnituri de vagoneti 
autodescărcători pentru minereu, 
articole metalice emailate de uz 
casnic, mobilier, confectii-textile si 
altele. O altă direcție de dezvoltare 
în activitatea noastră, care capătă 
o pondere din ce in ce 
constă in crearea de noi 
secții de mică industrie 
servicii in localitățile _____ ...
forte de muncă si resurse materia
le locale.

Iâtă-ne în comuna Certeze. o lo
calitate din zona de deal, necoone- 
rativizată. aflată Ia 60 kilometri de 
Satu Mare. Un meșter priceput în 
„ale fierăriei". Vasile Dan, a accep
tat cu bucurie să închirieze între
prinderii. care l-a si încadrat de 
altfel în rîndurile personalului său. 
împreună cu alti meșteri harnici 
din localitate, un spațiu disponibil 
din locuința si curtea gospodăriei 
sale. Pentru crearea unui atelier de 
confecții metalice, lăcătuserie si 
diverse prestații. Atelierul si-a

mai marc, 
ateliere si 
si orestăn 
rurale, cu

făcut cunoscută în scurt timn utili
tatea pentru populație, satisfăcînd . 
atît cerințele legate de lucrările 
agricole, cit și pe cele strict gospo
dărești. Locuitorii apelează cu în
credere la serviciile meșterilor ate
lierului pentru confecționarea sau 
repararea unor unelte agricole, pen
tru repararea unor acareturi din 
gospodăriile proprii. Personalul ate
lierului are si olan de producție 
industrială. întreprinderea asigu- 
rindu-i comenzi de lucrări pentru 
ferme zootehnice si alte unităti.

O orientare similară manifestă 
întreprinderea si in cazul atelieru
lui înființat in comuna Pirț, in spa
țiul disponibil al unei mori, unde 
se execută repararea uneltelor agri
cole si de uz casnic. Semnificativ 
pentru modul cum întreprinderea 
si consiliile populare conlucrează 
pentru o valorificare superioară a 
resurselor locale oferă cazul comu
nei Medieșu Aurit. Aici a fost în
ființată o secție de prelucrare a 
bentonitei. materie primă care se 
extrage dintr-o carieră din apro
piere. necesară unor tehnologii in
dustriale.

Am prezentat numai citeva din 
exemplele care ilustrează preocu
parea responsabilă cu care condu
cerea intreprinderii. intregul colec
tiv. in strinsă conlucrare cu orga
nele locale comunale, acționează 
energic, sub îndrumarea nemijlocită 
a consiliului popular județean, 
pentru transpunerea in viată a ho- 
tăririlor celui de-al III-lea Congres 
al consiliilor populare privind ne
cesitatea accelerării procesului de 
dezvoltare si înflorire economico- 
socială a satelor, in care un rol 
tot mai mare sînt chemate să îl 
aibă activitățile de mică industrie, 
în beneficiul populației, al ridicării 
calității vieții locuitorilor din me
diul rural.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"
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CUNOAȘTEȚI PAMlNTUL PE CARE IL LUCRAȚI Șl AJUTAȚI-L SĂ PRODUCĂ MAI MULT!

Ancheta „Scinteii" 
în județul Timiș 

in legătura cu măsurile aplicate 
m ultimii ani si programul 

îmbunătățirilor funciare 
< in perspectivă >

O REALIZARE MERITORIE

A AGRICULTORILOR DIN CÎMPIA BANATULUI

OPT PUNCTE ÎN PLUS
PE SCARA FERTILITĂȚII

Cu numai cîțiva ani în urmă 
a fost criticată starea de lu
cruri din agricultura județului 
Timiș, unde se obțineau rezultate 
slabe, cu mult sub posibilitățile 
de care dispuneau unitățile 
agricole de stat și cooperatiste. 
La timpul cuvenit, în paginile 
ziarului s-a scris pe larg des
pre hotărirea Secretariatului 
C.C. al P.C.R. care, analizînd 
activitatea din agricultura jude
țului, a stabilit o serie de pro

grame de măsuri concrete pen
tru redresarea în scurt timp a 
situației, precum și despre mo
dul în care s-a acționat pentru 
înfăptuirea acestor programe. 
Iată că, într-un interval de 
timp scurt, de numai cinci ani, 
activitatea din agricultura ju
dețului Timiș s-a îmbunătățit 
substanțial.

Cifrele înscrise în tabelul de 
mai jos sînt edificatoare în 
acest sens.

EVOLUȚIA PRODUCȚIEI 
LA PRINCIPALELE CULTURI 

(în kg/ha) (

•) In anul 1985, producția de porumb este calculată in știuîeți.

Cultura
A n i i

1981 1983 1984 1985

Grîu 2 509 3 834 4 196 4 258
Orz 2 729 4 299 4 734 4 745
Porumb 2 295 4 453 5 043 9 010*
Sfeclă de zahăr 17 643 25 154 26 389 28 008

Multe sint resorturile acestui 
reviriment, clar în cele ce ur
mează vom prezenta mai în de
taliu factorul pe care tovară
șul Aurel Lăzureanu, directo
rul direcției agricole, îl soco
tește a fi esențial : „așezarea 
intregii activități din agricultu
rii județului pe criterii științifi
ce, iar in cadrul acestei preocu
pări largi primul și cel mai im

portant element l-a constituit 
curioașterea cu exactitate a re
surselor de care dispun solu
rile noastre".

în ce constă cunoașterea re
surselor solului și cum se con
vertește aceasta în decizii, iată 
probleme ce pot fi socotite vi
tale pentru practicarea unei a- 
griculturi moderne, intensive, 
de mare productivitate.

dițiile protecției solului împo
triva fenomenelor de degradare 
sau poluare provocate de exce
sul de îngrășăminte sau de apli
carea acestora pe terenuri nein
dicate.

în județul Timiș studiile de 
cartgre agrochimică au început' 
sistematic din anul 1959, și se 
fac cu o periodicitate de 4—5 
ani. în prezent, aceste studii 
au ajuns la ciclul al șaselea în 
întreprinderile agricole de stat 
și la al cincilea în cooperativele 
agricole. Important este că di
recția agricolă județeană a reu
șit să transforme aceste studii, 
ce aveau un caracter mai mult 
orientativ. într-un adevărat in
strument de lucru pentru a se 
asigura folosirea judicioasă a 
substanțelor chimice în general. 
„Datorită complexității proble
melor ce le ridică utilizarea 
fără greș a îngrășămintelor chi
mice — ne spune tovarășul Au
rel Lăzureanu — a apărut nece
sar ca programele concrete de 
fertilizare și administrare a a- 
mendamentelor pentru fiecare 
unitate agricolă in parte să fie 
elaborate de oficiul județean 
pentru studii pedologice și a- 
groclimatioe. Aceste programe 
ee întocmesc, de două ori-pe an,., 
O dată pentru culturile de 
•toamnă ș.i apoi . pentru cele ce 
se însămințează primăvara". în 
felul acesta specialiștii din uni
tăți au la dispoziție date con
crete cu privire la dozele de în
grășăminte ce trebuie adminis
trate pe fiecare parcelă și ra
portul ■ optim ce trebuie realizat 
între elementele fertilizante. 
Toate acestea si.nt calculate în

funcție de amplasarea culturii, 
gradul de aprovizionare a solu
lui. nivelul producției planifica
te. planta premergătoare și can
titățile de îngrășăminte chimice 
si organice aplicate anterior.

O altă direcție în care au fost 
utilizate informațiile cu privire 
Ia starea de fertilitate a . soluri
lor din diferite zone a consti
tuit-o schimbarea concepției 
privind repartizarea îngrășă
mintelor chimice în teritoriu. 
..Pînă nu de mult se considera 
că a da îngrășăminte chimice u- 
nitătilor agricole aflate în zo
nele III și IV de favorabilitate 
ar echivala cu o pierdere — a 
continuat directorul direcției a- 
gricole — argumentîndu-se că 
acestea tot nu obțin producții ri
dicate. Studiile agrochimice și 
rezultatele practice au dovedit 
că era o concepție greșită. Re
zervele cele mai mari de spori
re a producției vegetale le a- 
vem tocmai în zonele III și IV 
de favorabilitate. cu soluri să
race. în aceste zone, pentru a 
crește producția de cereale de 
la 1 000—1500\kg la hectar, cît 
este potențialul natural al so
lurilor, la 3 500 și chiar peste 

>4000 kg, avem nevoie de canti
tăți mai mici de îngrășăminte 
chimice (bineînțeles la acestea 

• trebuie să se adauge obligatoriu 
’ și executarei unor lucrări agro- 
pedoameliorative specifice) de- 
cît cele necesare pentru a cres
te producția cu 1 000 kg peste 
nivelul actual în zona întîi de 
fertilitate. Deci este justificat 
să sprijinim cu cantităti mai 
mari de îngrășăminte unitățile 
din zonele cu soluri sărace".

ră un fundament științific. Ia 
voia întîmplării". Și totuși aces
te reglementări nu se aplică cu 
fermitate.

„Cel mai adesea — continuă 
această idee tovarășul Iacob 
Borza — se invocă lipsa fondu
rilor bănești pentru efectuarea 
acestor studii. Or, asta este e- 
chivalent cu a te scumpi Ia tă- 
rîte... Pentru că este inadmisi
bil să se facă cheltuieli cu pro
curarea îngrășămintelor. între 
400 și 1 000 lei la hectar. în me
die pe cinci ani, și să nu se a- 
sigure tot pentru 5 ani numai 
15 lei la hectar, cît costă elabo
rarea studiilor agrochimice pen
tru un hectar, în scopul obține
rii informației științifice absolut

necesare pentru utilizarea ra
țională și eficientă a îngrășă
mintelor. Cu totul eronată este 
opinia unor specialiști care în
cearcă să argumenteze inutili
tatea studiilor agrochimice în 
condițiile neasigurării îngrășă
mintelor chimice in cantităti op
time. Or, tocmai în aceste con
diții 'studiile respective sînt și 
mai necesare. Pentru că.' atunci 
cind dispui de cantități mai 
mici de îngrășăminte, acestea 
trebuie folosite cît mai efici
ent, pe priorități, pe terenurile 
cele mai deficitare în substanțe 
nutritive. Sînt elemente pe ca
re nu le poate oferi decît stu- 
diul de cartare agrochimică a 
solului".

fost mișcate din zona I de fa
vorabilitate înspre zonele II. 
III și chiar IV de favorabili
tate. In prezent considerăm în
cheiată acțiunea de amplasare 
a culturilor in teritoriu pină la

nivel de fermă de producție. 
Toate unitățile agricole dispun 
de schițe de amplasare a cul
turilor pe fiecare parcelă, ve
rificate de organele noastre de 
specialitate.

Un ghid de neînlocuit 
intr-un adevărat muzeu 

al tipurilor de sol
Pentru oricine, chiar și pen

tru nespecialiști, studiile pedo- 
logice nu mai constituie o nou
tate. Necesitatea și utilitatea 
lor nu mai trebuie dovedite. Ele 
reprezintă abecedarul in funda
mentarea oricărei strategii de 
exploatare agricolă a diferite
lor categorii de teren. Proble
ma este cum sau, mai bine zi,s, 
in ce măsură sint folosite în 
practica agricolă.

în județul Timiș studiile pe- 
dologice au inceput in anul 
1952, primul ciclu de cartare a 
solului fiind încheiat în anul 
1967. Cerința practicării unei 
agriculturi modetne, cît și nece
sitatea fundamentării acțiunilor 
din programul țle îmbunătățiri 
funciare pentru ameliorarea și 
creșterea potențialului produc
tiv al pămintului au dovedit că 
investigațiile făcute cu mij
loacele modeste de acum peste 
30 de ani erau insuficiente. Ca 
urmare, din anul 1971 s-a tre
cut la ciclul al doilea de cartare 
pedologică a solurilor, realizat 
pe circa 80 la sută din supra
fața agricolă a județului, ur- 
mînd ca in 3—-4 ani să se în
cheie și pe restul suprafeței.

Care sînt concluziile desprin
se pînă în prezent ? — l-am în
trebat pe tovarășul Iacob Borza, 
șeful oficiului județean pentru 
studii pedologice și agrochimice.
•— Studiile pedologice efec

tuate reliefează că județul Timiș 
poate fi considerat un muzeu 
al tipurilor de sol : există nu 
mai puțin de 101 tipuri și sub- 
tipuri de sol. De la cele mai

fertile, care ocupă doar 24 Ia 
sută din suprafața arabilă, la 
cele mai sărace.

— Cum s-a materializat în 
practica agricolă această bogă
ție de informații ?

— Avind o asemenea mare 
diversitate de soluri, s-a impus 
organizarea exploatării lor di
ferențiate, în funcție de -carac
teristicile fiecărui tip de sol, 
— continuă’ Iulian Pușcă', di
rector cu producția vegetală la 
direcția agricolă. în mod deo
sebit ne-au interesat solurile 
din ultima categorie, așa-nu- 
mite „bolnave", care ocupau și 
suprafața cea mai întinsă : 
150 000 nectare cu soluri acide, 
40 000 hectare cu soluri sărătu- 
roase și 127 000 hectare cu lă- 
coviști, care sînt soluri foarte 
grele, cu apa freatică la supra
față, greu. de.lucrat. Cunoaște
rea cu exactitate a caracteristi
cilor fiecărui tip de sol a per
mis fundamentarea unui com
plex de măsuri agropedoamelio- 
rative.

Subliniem că, în principal, 
prin măsurile elaborate se pre
vede ca anual să se adminis
treze amendamente calcaroase 
pentru corectarea acidității pe 
cite 30—40 mii hectare, sâ se 
facă scarificarea și afînarea a- 
dîncă a solului pe 150 000 hec
tare și să se fertilizeze cu în
grășăminte organice 40—50 mii 
hectare. Ritmul de efectuare a 
acestor lucrări a fost astfel cal
culat incit ele să revină pe ace
eași suprafață 0 dată la 4—5 ani.

Studiile de cartare 
agrochimică — repetate 

mai des, nu doar 
la cinci ani! i

Ce cantitati 
de îngrășăminte chimice, 

unde și cum trebuie 
folosite ?

Pentru specialistul agricol 
studiul de cartare agrochimică a 
solului reprezintă un instru
ment de lucru indispensabil. 
Fără a intra in detalii, prin a- 
ceste studii se determină în 
principal reacția solului, conți
nutul in humus, gradul de apro
vizionare cu elemente nutriti
ve de bază — azot, fosfor și po
tasiu — și cu microelemente. Alt
fel spus, studiul agrochimie re

prezintă un bilanț al stării de 
aprovizionare a solului la un 
moment dat, oferind informații 
de strictă necesitate pentru di
rijarea științifică a proceselor 
de fertilizare și amendare în co
relație directă cu conținutul în 
.elemente nutritive și natura in
dicilor agrochimici ai solului. 
Numai pe această bază se poa
te asigura o eficientă maximă a 
îngrășămintelor chimice, in con

Dincolo de aceste aspecte care 
dovedesc utilitatea practică a 
studiilor de cartare agrochimi
că. atunci cind sînt interpretate 
creator și nu tinute ca piese de 
arhivă, discuțiile cu mai multi 
specialiști din producție si ca
dre din organele județene, au e- 
vidențiat existența unor proble
me ce condiționează direct spo
rirea eficientei și utilității a- 
cestor studii. „Dozele de îngră
șăminte chimice stabilite în pro
gramele de fertilizare — ne 
spunea Bota Zoltan. inginerul 
șef al C.A.P. Periam — sînt cal
culate atit pentru realizarea 
producției planificate, cit și 
pentru menținerea potențialului 
productiv initial al solului. Da
că nu se respectă dozele reco
mandate. atunci plantele con
sumă din rezerva solului. Or, 
faptul că destul de frecvent sîn- 
tem în situația de a nu putea 
administra cantitățile de îngră
șăminte stabilite conduce la e- 
puizarea treptată a solului, cu 
toate consecințele ce decurg de 
aici asupra realizării producții
lor prevăzute". Dar consecințe
le îmbracă și un alt aspect, ca
re nu este de neglijat. în aces
te condiții, elaborarea planurilor 
ulterioare de fertilizare devine 
o chestiune deosebit de compli
cată. Necunoscindu-se cu pre
cizie cît consumă plantele din 
rezerva solului, calcularea do
zelor nu se mai poate face cu 
exactitate, pentru a se asigura 
atît refacerea rezervei de ele
mente nutritive din sol. cît ’și 
necesarul pentru obținerea pro
ducției planificate. Deci, o con
diție pentru ca programele de 
fertilizare să aibă efectul scon
tat este să se asigure etapă de 
etapă dozele' de îngrășăminte 
recomandate. în structura de e- 
lemente nutritive prevăzută.

O problemă de cea mai strin
gentă actualitate o reprezintă 
periodicitatea elaborării studii
lor de cartare agrochimică. Da
că studiile pedologice au. o ma
re stabilitate — de 30—40 de 
ani și chiar mai mult, cele a- 
grochimice sînt de scurtă dura
tă. necesitatea refacerii lor la 
intervale mici de timp fiind im
pusă de intensitatea măsurilor 
de chimizare, mecanizare, iriga
re etc. Toate aceste elemente 
caracteristice unei agriculturi 
de tip intehsiv determină schim
barea rapidă a indicilor agro
chimici ai solului, atît sub as
pect cantitativ, cît și calitativ, 
Sînt schimbări care trebuie cu
noscute cît mai aproape de va

loarea lor reală, pentru ca mă
surile întreprinse să aibă o e- 
ficiență maximă. Or, pentru a- 
ceasta, studiile agrochimice ar 
trebui să fie repetate nu la 4—5 
ani la cît se fac in prezent, ci 
la 3—4 ani și chiar mai des in 
cazul unor unități al căror pro
fil de producție este de tip su- 
perintensiv. De altfel, în țările 
cu agricultură dezvoltată stu
diile agrochimice sint repetate 
la 2—3 ani.

Actualmente, Oficiul pentru 
studii pedologice și agrochimice 
are capacitatea de a reface car
tarea agrochimică a solului o 
dată la 5 ani pe întreaga supra
față din subordine.’care cuprin
de aproape un milion de hecta
re de teren agricol în județele 
Timiș și Caraș-Severin. Este de 
competenta factorilor de resort 
să analizeze această situație și 
să. ia măsurile ce se impun un 
scopul scurtării perioadei de re
facere a studiilor agrochimice. 
corespunzător înfăptuirii obiec
tivului fundamental stabilit 
de conducerea partidului pri
vind dezvoltarea intensivă a a- 
griculturii în această etapă.

Există insă și alte aspecte, u- 
nele chiar de nedorit. Nu în pu
ține cazuri, cadrele de conduce
re și specialiștii din unele uni
tăți nu fac dovada înțelegerii o- 
portunitătii studiilor agrochimi
ce. Abia după 11—15 ani. coo
perative agricole cum sînt cele 
din Otvești, Bobda, Boldur și 
Vucova și-au refăcut în acest 
an studiile agrochimice. Pe bu
nă dreptate se pune întrebarea: 
pe ce bază, pe ce criterii, dacă 
nu empirice, s-au aplicat îngră- 
sămintele chimice pină acum in 
aceste unități? Cum aceeași în
trebare se poate pune și în ca
zul cooperativelor agricole <iin 
Bara, Ghizela și Belinț. care 
nici pină acum nu și-au reac
tualizat aceste studii efectuate 
tot cu 11—15 ani în urmă. „Re
glementările în vigoare sînt cît 
se poate de precise — ne spune 
Octavian Dejan, șeful comparti
mentului de agrochimie al ofi
ciului de specialitate. Ele pre
văd obligativitatea fiecărei uni
tăți agricole de a-și reînnoi car
tarea agrochimică la intervale
le stabilite. Mai mujt. există in
terdicția acordării de credite 
pentru procurarea de îngrășă
minte chimice în cazul unități
lor care nu au sau nu și-au refă
cut la timp studiile agrochimi
ce. Este o interdicție firească, 
intrucît constituie un mare risc 
să administrezi îngrășăminte fă

O importantă cale
• ® 
iei

nici o investiție
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de creștere a product 
care nu necesită

Chintesență a studiilor de 
partare pedologică și agrochi
mică a solurilor, bonitarea te
renurilor agricole, exprimată 
prin note de la unu la o sută, 
are ca scop- stabilirea capaci
tății de producție a solurilor 
și. pe această bază, a măsurilor 
de sporire a fertilității prin di
ferite tehnologii hidro și agro- 
pedoameliorative. Cu alte cu
vinte, bonitarea terenului ex
primă potențialul de fertilitate 
pe care îl au solurile la un mo
ment dat. în condițiile practi
cării unei tehnologii medii. 
Intrucît capacitatea de produc
ție a terenurilor se' modifică 
în timp, bonitarea trebuie ac
tualizată în permanență, prin 
așa-zisa potențare.

Deosebit de important este 
faptul că evoluția capacității 
de producție a solurilor din 
județul Timiș prezintă o ten
dință de creștere, destul de 
accentuată. Aceasta denotă că 
măsurile întreprinse pe plan 
local, dar și pe plan național, 
privind ameliorarea terenurilor 
se dovedesc a fi corecte și 
utile. La nivelul județului, ca
pacitatea actuală de producție 
a terenurilor arabile, exprimată 
prin note de bonitare, a cres
cut în ultimii 20—25 de ani de 
la 45 puncte la 53 puncte. Im
plicit, după cum reiese din ta
belul de mai jos, a crescut po
tențialul solurilor pentru ob
ținerea de producții mai mari 
la toate culturile.

Nota de 
bonitare

Total 
teren 
arabil

Griu Orz Porumb Floarea- 
soarelui

Sfeclă 
zahăr Soia

Actuale 53 56 55 50 54 47 52
In urmă
cu 20-25
de ani 45 47 46 42 46 40 44

Orice specialist știe că stu
diile de bonitare a terenurilor 
constituie un instrument de lu
cru indispensabil, de mare uti
litate practică, pentru organi
zarea științifică a producției 
în teritoriu și pe fiecare uni
tate agricolă in parte. Impor
tant este ca aceste studii să 
se facă pretutindeni, iar da
tele lor să fie bine folosite.

— Concret, cum s-a materia
lizat bonitarea terenurilor în 
mai buna organizare a produc
ției agricole ? — l-am -întrebat 
pe tovarășul Aurel Lăzureanu.

— O pîrghie importantă pen
tru sporirea producției agricole 
vegetale, care nu necesită nici

o investiție, o constituie ampla
sarea judicioasă a culturilor pe 
terenurile cele mai potriyite. 
în primul rind. direcția agri
colă a rezolvat amplasarea cul
turilor cerealiere care erau răs
pândite pe toate terenurile din 
județ. Pe baza bonitării, griul, 
orzul și îndeosebi porumbul 
au fost restrînse din zonele ne
favorabile, 48—50 la sută din 
suprafața cu aceste culturi fiind 
amplasată în zonele I și II de 
favorabilitate. Apoi, în anul 
1983, s-a făcut și zonarea mai 
corectă a celorlalte culturi, 
îndeosebi a plantelor tehnice. 
Bunăoară, soia și cînepa au

Sarcini de plan 
diferențiate, pe baza 
cunoașterii, capacității 
pămintului în fiecare 

unitate
în mod deosebit atrage aten

ția modul în care a fost uti
lizată bonitarea terenului pen
tru repartizarea pe unități a 
sarcinilor de plan privind pro
ducțiile ce trebuie realizate la 
toate culturile.

— In această acțiune de mare 
importanță — continuă direc
torul direcției agricole —■ in 
'ultimii ani s-a ținut seama nu
mai de bonitarea terenului. 
Astfel, sarcinile de plan sint 
stabilite diferențiat, științific, 
pe baza cunoașterii capacității 
productive a solurilor din fie
care unitate. Aceasta are avan
tajul că sarcinile de plan re
partizate au o bază reală și 
sint echitabile. în plus, proce- 
dînd astfel se înlătură situați
ile de supraîncărcare a unor 
unități cu sarcini de producție 
mari și invers-.

— Ce se întîmplă în cazul 
unor culturi la care sarcinile 
de plan stabilite pe județ sînt 
mai mari decît cele ce rezultă 
din potențialul productiv actual 
al solurilor ?

— Este adevărat, sarcinile de 
plan sînt, în general, mai mari 
decît producțiile rezultate din 
bonitarea terenului. Și este 
firesc să fie așa. Fiindcă bo
nitarea exprimă producțiile ce 
se pot obține la o tehnologie 
medie, adică la cantități mode
rate de îngrășăminte chimice, 
amendamente, pesticide și cu 
număr redus de lucrări tehnice. 
Există două condiții pentru rea
lizarea si depășirea sarcinilor ce 
se stabilesc iri plus față de ce 
rezultă din studiile de bonitare-. 
Prima se referă la . asigurarea 
tuturor cerințelor tehnice si 
materiale peste nivelul mediu, 
corespunzător practicării unei 
agriculturi intensive. Iar a doua 
se referă la munca oamenilor. 
Sarcina de plan stabilită în 
plus constituie în același timp 
o sarcină pentru specialiștii 
din unitățile agricole de a se 
preocupa să găsească ei înșiși 
soluții pentru realizarea pro
ducției. în acest scop s-a creat 
și cadrul organizatoric necesar. 
Datorită măsurilor luate de co
mitetul județean de partid. în 
toate unitățile agricole au fost 
înființate loturi demonstrative, 
adevărate cimpuri experimen

tale, unde specialiștii au obli
gația de a verifica soiurile și 
hibrizii cei mai buni, efectul 
diferitelor substanțe, calitatea 
lucrărilor, densitățile optime 
etc. Astfel, pe baza observații
lor proprii, a muncii proprii 
de cercetare, specialiștii au po
sibilitatea să stabilească măgu
rile ce se impun pentrii reali
zarea producțiilor planificate 
în condițiile specifice dintr-un 
loc sau altul.

Creșterea potențialului de 
producție real al soiurilor, peste 
cel natural, se realizează cu 
eforturi mari și consumuri de 
materiale și energetice ridicate, 
în această idee, mai mulți spe
cialiști cu care am discutat au 
reliefat necesitatea sporirii efi
cienței fondurilor investite 
pentru ameliorarea pămintului. 
Iată in acest sens opinia tova
rășului C.V. Oprea, profesor 
universitar emerit, doctor do
cent in științe : „S-au cheltuit 
mulți bani cu ameliorarea unor 
terenuri, dar nu întotdeauna 
cu efectul scontat. Și aceasta 
intrucît, în perioada de început 
a executării lucrărilor de îm
bunătățiri funciare, din cauze 
diverse care țineau de poten
țialul mai redus al economiei, 
dar și de unele limite în cu
noașterea interdependenței 
dintre aceste lucrări, ele s-au 
executat în mod unilateral. în 
cazul Cîmpiei Banatului accen
tul s-a pus mai ales pe dese
cări, fără a se realiza în com
plex. atit măsurile hidroame- 
linratoare, cit .și cele agronedo- 
ameliorative. Or. practica a 
dovedit că în acțiunea de ame
liorare a pămintului jumătă
țile de măsură nu sînt admise".'

în cincinalul 1986—1990. con
form prevederilor din Progra
mul național de îmbunătățiri 
funciare, în județul Timiș 
urmează să fie ameliorate noi 
terenuri, de această dată din 
categoria celor mai slab produc
tive, situate în bazinele hidro
grafice Timișul superior și Bega 
superioară. Iată de ce este ne
cesar ca în aceste bazine hidro
grafice incă de Ia început să se 
prevadă și să se execute în com
plex toate lucrările impuse de 
ameliorarea și punerea în va
loare deplină a acestor terenuri.
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••în loc de concluzii
al cercetării si invitația

9 9
— Tovarășe Corneliu Răuță, în calitate de director al Insti

tutului de cercetări pentru pedologie și agrochimie, vă rugăm 
să vă referiți la semnificațiile experienței județului Timiș.

— Fără teama de a greși, pot spune că in acest județ și-au 
dat mina in mod fericit două laturi esențiale pentru creșterea 
producției agricole. In primul rind, cunoașterea cu exactitate 
a pămintului, adică a resurselor de sol, a permis fundamenta
rea unui program amplu de ameliorare, aplicat cu fermitate 
mai ales in ultimii ani in scopul creșterii capacității produc
tive a tuturor categoriilor de soluri. Apoi, ceea ce devine ho- 
tăritor, cunoașterea precisă a capacității productive a diferi
telor soluri, pină la nivel de parcelă, determinată prin boni
tarea terenului, este utilizată ca principală sursă de informații 
pentru elaborarea unor decizii științifice privind zonarea și 
amplasarea culturilor, fertilizarea rațională și repartizarea 
judicioasă și echitabilă in teritoriu a sarcinilor de plan.

In contrast, există și situații cind ignorarea cunoașterii re
surselor de sol a condus la luarea unor decizii eronate, cu con
secințe directe și indirecte asupra producției agricole, dar și 
a capacității productive a solului. Sint situații ce nu-și au 
justificare. Avem o rețea de 33 de oficii pentru studii pedolo-

la o amplă dezbatere
agrotehnice prin care realizăm supravegherea continuăgice și

a evoluției calității solurilor de pe întreaga, suprafață agricolă 
a țării. Ele pun permanent la dispoziția organelor agricole 
județene de specialitate informațiile necesare. Problema este 
cum sint utilizate și cît interes se manifestă pentru aceste in
formații. In ultimă analiză, cunoașterea cu exactitate a resur
selor de sol este determinantă pentru stabilirea sistemului de 
agricultură ce trebuie practicat in condițiile pedoclimatice din- 
tr-o zonă sau alta, și tocmai de aceea această chestiune nu 
poate fi ignorată in nici un fel. Dar aceasta este o problemă 
mult mai cuprinzătoare ce comportă o dezbatere amplă.

ei esențiale, este de natură să pună în evidență la ce 
se poate ajunge cind procesul de exploatare a pă- 
este condus științific, pe bază de analiză științifică 
Și, socotim, totodată, că această experiență este de

Așadar, experiența pe care am prezentat-o din județul Timiș, 
în liniile 
rezultate 
mîntului 
concretă.
natură să atragă atenția asupra neajunsurilor ce există în 
această privință. Fiindcă rezultatele necorespunzătoare din- 
tr-un șir de unități din unele județe dovedesc existența unor 
practici dăunătoare generate tocmai de necunoașterea apro
fundată a ceea ce se întimplă in sol.
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Pagină realizată de Aurel PAPAD1UC, Cezar IOANA
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ACTUALITATEA Șl DIMENSIUNEA
STRATEGIEI CONTINUITĂȚII Argumentele calității

Teza cu privire la continuitatea 
procesului revoluționar, contribuție 
de inestimabilă valoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la îmbogă
țirea teoriei și practicii marxist-le- 
niniste cu privire la revoluția socia
lă in general și a revoluției socia
liste în special, este rezultatul unui 
demers gnoseologic și metodologic- 
științific, profund creator și revolu
ționar, caracteristic modului de a- 
bordare de către secretarul general 
al partidului nostru a tezaurului de 
teze și idei acumulate în perimetrul 
marxismului clasic și contemporan, 
a proceselor și fenomenelor revolu
ționare ale epocii noastre.

Așa cum este elaborată 
fundamentată de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu teza privind con
tinuitatea procesului revoluționar 
pe întreaga perioadă a făuririi so
cialismului și a trecerii la comunism 
în țara noastră comportă înțelege
rea ei intr-o dublă dimensiune : cea 
istorică — din perspectiva căreia 
toate marile momente, evenimente, 
mișcări, lupte și transformări revo
luționare se înlănțuie și se conexea- 
ză in mod legic într-un proces uni
tar de profunde schimbări și trans
formări, intr-o suită de etape și pe
rioade succesive, relativ distincte, 
dar organic legate între ele, într-un 
șir neîntrerupt de acumulări canti
tative și treceri calitative, de la in
ferior la superior profilînd particu
laritatea progresului social-istoric al 
poporului nostru in contextul celui 
universal — și, respectiv, dimensiu
nea contemporană, actuală a acestei 
continuități — din perspectiva căreia 
teoria și practica revoluției socialis
te este regîndită și redimensionată 
dincolo de înțelesul tradițional, 
uzual și restrâns al noțiunii de re
voluție în funcție, firește, de carac
teristicile reale, obiective ale edifi
cării socialismului în actualul său 
stadiu de evoluție.

Referindu-mă la dimensiunea isto
rică a tezei continuității procesului 
revoluționar irl țara noastră — a 
cărei magistrală elucidare o gă
sim în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara Comi
tetului Central al partidului și acti
vului central de partid din iulie a.c. 
— aș sublinia aici valoarea deosebi
tă științifică și metodologică a aces
tei dimensiuni prin care se realizea
ză nu numai o înțelegere și inter
pretare aprofundată și nuanțată a 
trecutului, a dialecticii istorice de 
pînă acum, dar și a prezentului, a 
conținutului și caracteristicilor o- 
biectiv determinate ale acestei dia
lectici în condițiile socialismului, so
cietate ce se naște într-un complex 
și îndelungat proces istoric revolu
ționar și, care, preia și continuă 
ceea ce este progresist și de valoare 
in creația generațiilor și formațiuni
lor social-istorice anterioare, înăl- 
țind, pe aceste baze, noi valori spe
cifice stadiului actual de progres și 
civilizație. Important este să înțe
legem aici logica acestei judecăți a- 
plicată concret istoric. Dacă dialec
tica noastră istorică pînă la socip- 
llsril se caracterizează prin continui
tatea procesului revoluționar și per
manenta racordare a acestui proces 
național, intern la cel universal, ni
meni și nimic nu poate argumenta 
în mod obiectiv ruperea, dispariția 
sau diminuarea acestei calități a 
dezvoltării și progresului nostru so
cial-istoric o dată cu trecerea la so
cialism sau pe parcursul edificării 
noii orânduiri sociale, orânduire 
prin excelență revoluționară.

Așadar, perspectiva sau dimensiu
nea istorică asupra continuității 
procesului revoluționar ne oferă ba
zele unei concepții și viziuni mai 
largi asupra progresului nostru so
cial, progres care din epoca moder
nă îndeosebi se înscrie nu atît in ca
tegoria mersului evolutiv, relativ 
lent și îndelungat cît în cel specific 
mersului sau procesului revoluțio
nar. în această calitate sau carac
teristică a progresului nostru din ul
timele două secole își au originea 
de fapt și forțele revoluționare și 
mișcarea revoluționară socialistă și

și

comunistă, și pe un plan mai larg, 
însăși revoluția noastră de eliberare 
națională și socială.
' De această caracteristică a dialec
ticii noastre istorice cuprinsă in teza 
ce o dezbatem se leagă și alte sem
nificative concluzii ca, bunăoară, re
lativa simultaneitate și suprapune
re in timp și spațiu, împletirea deci 
a mișcărilor, luptelor și transformă
rilor revoluționare de eliberare so
cială cu cele pentru neatirnare și 
suveranitate, de eliberare națională, 
ale acestora cu transformările din 
structura economică și de clasă, cu 
revoluționarea forțelor de producție, 
cu permanentul flux al ideilor revo
luționare, progresiste în planul spi
ritualității. culturii, științei și gin- 
dirii social-politice. într-un cuvint, 
conexiunea și interdependența tutu
ror acestor procese de substanță re
voluționară într-un proces unitar 
global ce s-au desfășurat în perma
nentă legătură și comunicare cu cele 
pe plan european sau mondial fie 
precedîndu-le, fie derulîndu-se si
multan, fie continuîndu-le în cadrul 
nostru național. Și, o altă constata
re

lui general cit și în formularea unor 
obiective, măsuri și programe de 
orientare și directivă a dezvoltării 
noastre in actualul stadiu. Ea a avut 
la bază aprofundata cunoaștere a 
sensului și esenței tezelor materia
lismului istoric cu privire la revolu
ție, Ia ceea ce se înțelege prin socia
lism și comunism, precum și a rea
lităților procesului revoluționar con
temporan.

Pe temeiul unei asemenea gnoseo
logii a devenit posibilă sesizarea 
erorilor reducționiste, simplificatoa
re asupra conceptului de revoluție 
socialistă, de limitare a. valabilității 
ei doar pentru sfera luptei politice 
pentru putere, dincolo de care s-a 
apreciat că ar urma etapa „construc
ției" socialiste, separînd și situînd 
de fapt cele două conținuturi într-o 
succesiune artificială, forțată, rupîn- 
du-le una de cealaltă, ca și cum re
voluția socialistă nu s-ar defini de- 
cit prin latura distructivă a vechiu
lui nu și prin cea constructivă și 
invers, construcția socialistă nu ar 
avea în conținutul proceselor sale 
implicit componenta revoluționară a 
transformărilor. Este vorba deci deconclusivă ce aș mai semnala-o

aici este cea referitoare la consecin
țele continuității procesului nostru 
revoluționar asupra ritmului deve
nirii noastre sociale, ritm care a fost 
puternic accelerat de calitatea revo
luționară și continuitatea proceselor 
transformatoare, grație cărui fapt — 
— așa cum remarca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — societatea ro
mânească a recuperat și depășit în- 
napoierea existentă la un moment 
dat în dezvoltarea sa istorică, si
tuînd astăzi poporul român în pluto
nul națiunilor avansate din punct 
de vedere al succesiunii orînduirilor 
sociale.

Referindu-mă, în continuare, la 
dimensiunea contemporană, la ac
tualitatea ideii și tezei continuității 
procesului revoluționar aș aduce in 
discuție — dintre multiplele aspecte 
ce le comportă — doar citeva, și a- 
nume : temeiurile gnoseologice și 
metodologice științifice care stau la 
baza formulării ei, respectiv deter
minările obiective ale valabilității 
acestei teze, conținutul și calitatea 
esențialmente revoluționară a pro
ceselor fundamentale ale strategiei 
multilateralității dezvoltării în ac
tualul stadiu al construcției socialis
mului din țara noastră, și in fine, 
cîteva sublinieri referitoare la im
portanța și semnificația practică, 
educațională și mobilizatoare a unei t 
asemenea concepții și teze teoretice.

Este cunoscut faptul că' pentru 
prima dată în mod expres'și-expli- ț 
cit, această teză a fost formulată de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în 1976 cu prilejul consfătuirii ca
drelor din domeniul științelor socia
le și învățămîntului politic în care 
context spunea : „Nu trebuie să că
dem în greșeala de a considera .că 
procesul revoluționar s-a încheiat 
o dată cu răsturnarea claselor asu
pritoare și instaurarea puterii mun
citorilor și țăranilor. Desigur, do- 
bîndirea puterii politice de către 
masele populare constituie o cuce
rire istorică. Dar cu aceasta sarci
nile revoluției nu s-au încheiat ; 
dimpotrivă, se poate spune că de-a- 
bia începe procesul de transformare 
revoluționară a societății".

După cum se știe, această teză a 
fost reluată și dezvoltată ulterior 
atit în cadrul unor documente de a- 
naliză și sinteză ale partidului, in 
expuneri și cuvîntări ale secretaru-

a

li

o restabilire redimensionare 
sensului autentic științific a catego
riei de „revoluție socialistă" și a ra
porturilor dialectice dintre categorii
le ei conexe, ca cele de evoluție și 
revoluție, de acumulare și salt, de 
extensiv și intensiv, de cantitate și 
calitate, de calitate și nouă calitate, 
de salt revoluționar și proces revo
luționar etc. în acest ultim caz, bu
năoară, ar fi semnificativ să subli
niem că deosebirea nu este de esen
ță ci de durată, ceea ce, firește, nu 
poate anula sau nega calitatea și ca
pacitatea proceselor de a fi revolu
ționare. în aceiași timp, continuita
tea procesului revoluționar apare 
obiectiv determinată de faptul că 
revoluția din sfera politicului și a 
puterii nu poate fi identificată cu 
revoluționarea societății în ansam
blul componentelor, a domeniilor, ei. 
Ea constituie doar „începutul" trans
formărilor revoluționare ale socie
tății și nicidecum epuizarea, înche
ierea acestora. De altfel, observația 
se înscrie organic în concepția gene
rală a teoriei marxiste potrivit că
reia trecerea omenirii de la capita
lism la comunism nu poate fi decit 
perioada istorică a celor mai adinei 
prefaceri și transformări revoluțio
nare — materiale și în profil uman 
— că, așa cum arătau Marx și En
gels, socialismul și comunismul nu 
sîht'' iȚStare cî un proces .....mișcahția 

usucă* Actuală", 
voi. 3. . Ed. ,flol,.

sîht; 0 stare ci’un proces
f riSală.'care suprimă stăfea Actuală". 
j (K.M., F.E. opere ’ ‘
- Buc., 1962, p. 36), mișcare te expri

mă de fapt schimbarea continuă, 
permanentă a calității unei stări 
date. Desigur, procesualitatea impli
că intr-o asemenea viziune și conti
nuitatea calității revoluționare a în
tregii dialectici a edificării socialis
mului și comunismului. în experien
ța practicii noastre revoluționare și 
a concepției strategice a P.C.R. pro
cesualitatea se obiectivează in suc
cesiunea etapelor concret determi
nate ale făuririi noii societăți, etape 
al căror conținut și specific sint de
finite prin obiectivele și sarcinile 
programatice ale congreselor parti
dului și ale planurilor cincinale. în 
același timp, specificul sau calitatea 
revoluționară a proceselor construc
tive este dată atît de profunzimea 
transformărilor vizate cit și de ca
racterul acțiunii, mijloacelor și căi
lor în și prin care se realizează ace
le transformări. Criteriul principal

al aprecierii unui proces, fenomen, 
acțiune drept revoluționar este în 
ultimă instanță prezența noii cali
tăți urmărite sau obținute printr-un 
proces sau acțiune socială conștien
tă, caracterizată prin „spirit revolu
ționar" — adică printr-un ansamblu 
de trăsături cognitive, moral-voliti- 
ve, afective și atitudinale prin care 
se promovează în mod consecvent șl 
intransigent noul, creativitatea, se 
desfășoară lupta cu tot ce este în
vechit, depășit, prin care se accele
rează ritmul transformărilor, și se 
obține eficienta maximă a muncii 
și activității sociale orientată spre 
înfăptuirea obiectivelor etapei res
pective de dezvoltare șocial-istorică.

Dintr-o asemenea optică, continui
tatea procesului nostru revoluționar 
nu este un enunț abstract ci o ca
tegorie generică in substanța căreia 
se concentrează un șnsamblu de pro
cese revoluționare concrete, de 
transformări și schimbări calitative 
de la nivelul unora sau altora din 
domeniile vieții și activității socia
le. O dată cu Congresul al IX-lea au 
fost realizate deschideri largi unor 
asemenea procese în toate’ sectoarele 
de activitate. Prin trecerea la etapa 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate conținutul specific 
revoluționar al proceselor construc
tive s-a generalizat, cuprinzind prac
tic întreaga 'societate în multilatera
litatea dezvoltării ei. Dintre cele 
mai relevante și caracteristice pro
cese revoluționare ale actualului 
nostru stadiu de dezvoltare pot fi 
reținute : revoluționarea forțelor de 
producție sub impactul actualei re
voluții tehnico-științifice contempo
rane. desfășurarea noii revoluții a- 
grare, trecerea la o nouă calitate în 
toate domeniile de activitate, reali
zarea unei noi calități a vieții, for
marea omului nou, revoluționarea 
domeniului conștiinței și culturii, 
crearea și perfecționarea în conti
nuare a sistemului de organizare și 
conducere politică, instituirea prin
cipiilor și normelor eticii și echității 
socialiste, ridicarea economică a ță
rii la nivelul celor mediu dezvoltate 
și apoi, a celor dezvoltate ș.a. Sint 
procese prin al căror conținut se 
obiectivează calitatea revoluționară 
a transformărilor și se demonstrea
ză necesitatea obiectivă a continui
tății unor asemenea transformări. 
Firește, aceste procese revoluționare 
sînt interconexate prin însăsi strate
gia unitară a multilateralității și ra
cordate astfel la procesele revolu
ționare pe plan mondial. De aceea, 
ele nu pot fi izolate, separate sau 
înțelese in sine, ci numai în unita
tea multilateralității lor și în legă
tură cu cele prezente în procesele 
mari ale epocii. Unele sau altele din 
aceste procese revoluționare pot de
veni — și devin de fapt — priori
tare într-o perioadă sau alta a eta
pelor epocii contemporane.

în legătură eu importanța și sem
nificația teoretică și strategică a te
zei privitoare la continuitatea pro
cesului nostru revoluționar aș face, 
în primul rînd, sublinierea că ne gă
sim nu în fața unei simple formule 
stilistice, de inspirație și destinație 
propagandistică, ci al unui nou și 
valoros concept teoretic operațional 
pentru studiul și înțelegerea ‘dialec
ticii societății socialiste și comunis
te. în al doilea rînd, prin reașezarea 
în perimetrul teoriei și strategiei 
politice a categoriei sau noțiunii de 
proces revoluționar s-a realizat con
cordanța firească între conținutul și 
natura proceselor construcției noas
tre socialiste și forma exprimării lor 
conceptuale, teoretice.-Și, in al trei
lea rînd. formularea tezei privind 
Continuitatea procesului revoluționar 
are un puternic efect educațional și 
mobilizator prevenind reprezentări
le și atitudinile idilice despre mer
sul liniar-ascendent, evoluționismul 
plat al socialismului spre comunism, 
fără contradicții și greutăți, fără 
eforturi și luptă, tonificînd conști
ința, acțiunea și atitudinea construc
tivă, creatoare, spiritul revoluționar.

Conf. dr. Andrei SIDA

Cea de-a doua secțiune — din cele 
7 propuse de „Festivalul artei și 
creației studențești", manifestare 
organizată de Uniunea asociațiilor 
studenților comuniști din România și 
Ministerul Educației și Invățămintu- 
lui — s-a numit „Formații corale și 
instrumentale". La fel ca și la Timi
șoara (unde s-au intîlnit formații și 
ansambluri folclorice), competiția 
bucureșteană a fost palpitantă, fie
care din cele șase jurii, alături de un 
entuziast public tinăr. apreciind in
teresante evoluții corale, instrumen
tale, lirice, orchestrale, etc., talentul, 
pasiunea, aptitudinile ă peste 1 600 
de studenți (artiști amatori sau re- 
prezentind conservatoarele de muzi
că) din 12 centre universitare! O edi
ție specială. închinată Anului Inter
național al Tineretului, subliniată nu 
numai 
topul 
54 de
— 31
„George Enescu" din Iași 
mii), ci, in general, de opțiunea tine
retului studențesc pentru arta de ca
litate, pentru muzica inspirată, pen
tru intelectualizarea atitudinii față 
de actul interpretativ, seriozitate în 
abordarea partiturilor, rigurozitatea 
pregătirii dialogului cu publicul. „O 
ediție forte — după cum aprecia mu
zicologul Nicolae Călinoiu, președin
tele Uniunii compozitorilor și recto
rul Conservatorului. „Ciprian Porum
bescu", președintele juriilor. — re
marcabilă prin consistența participă
rii. prin diversitatea formulelor 
vocal-instrumentale. (de la ansamblu 
coral la ansamblu liric, de la solo la 
octet) sau largul ambitus tematic (de 
la pagini preclasice de virtuozitate 
la o primă audiție de operă româ
nească), prin pledoaria pentru o mu
zică inspirată, optimistă, accesibilă". 
Și, fără îndoială, am putea vorbi des
pre cele două „coperți" ale concursu
lui propriu-zis. adică spectacolele de 
muzică românească, patriotică și re
voluționară, intitulate „Cintăm parti
dul și țara" și „Tezaur mioritic", pre
zentate de studenții conservatorului 
bucureștean. (clasa prof. Arta Flores- 
cu ’ 
de 
rei 
de 
lui _ r__ ,
premiera mondială a operei „Profe
sorul de muzică" de Pergoiese (con
servatorul bucureștean), de evolu
țiile de excepție ale solistelor vocale 
Lcontina Văduva, Burlacu Angela, 
Săndulescu Irina. Ruxandra Donose, 
Liliana Petrescu sau ale soliștilor in
strumentiști Coman Teodor (violă), 
Gabriel Croitoru și Luminița Petre 
(vioară), Moldovan Rodiu (violoncel),
— de la Conservatorul „Ciprian Po
rumbescu", ale lui Roman Doru, 
(percuție). Szabo Pavel (clarinet), 
Soos Levente (oboi), — de la conser
vatorul clujean, ale lui Moraru loan 
(trompetă), ale membrilor Octuorului
— reprezentind Conservatorul din 
Iași... ; de acele programe de sub
stanță oferite de Cantores Amicitiae
— Iași, (dirijor prof. N. Giscă) — in 
«tare au strălucit . Variațiunile . pe 
tțma Chindiei de Alexandru PașhAnu 
sau de corul clujean Antifonia (di
rijor prof. D. Râpă), — care a lansat 
inspirata corală „Rugul piinii" de 
Irina Odăgescu, alături de prima au
diție ..Idmen" de Xenakis — o in
vestigație sonoră, (cor. percuție), ve
cină căutărilor electronice... Și. in 
fine, premiera absolută semnată de 
cunoscutul compozitor ieșean Vasile 
Spătărelu, anume opera „Prețioasele 
ridicole" (după Molicre), o muzică de 
mare finețe spirituală, scrisă cu un 
condei plin de fantezie, de vervă, o 
savuroasă operă comică minunat 
adusă la lumina rampei de ansam
blul liric al studenților ieșeni, balan- 
smd inteligent culorile muzicii de 
epocă și tonuri moderne jazzistice, 
ridiculizind elegant, dar vehementă 
prin reușite portrete muzicale — 
precum personajele create după mo
delul „Ariechino" — falsul, megalo
mania, ridicolul... Așa cum trebuie 
să notăm remarcabilele, demonstra
ții de pasiune, de talent, oferite de

de rezultate (Conserva- 
„Ciprian Porumbescu" — 

premii, conservatorul clujean 
de premii. Conservatorul 

23 pre-

și. respectiv. Georgeta Stoleru), 
emoționanta tăjmăcire a ope- 
„Prometeu" de Doru Popovici, 
către studenții conservatoru- 

„Gh. Dima" din Cluj-Napoca, de

studenții-artisti amatori : corul de 
fete „Primăvara" (I.M.F. București), 
corala „Song". dirijată de loan Lu- 
chian Mihalea (Casa de cultură a 
studenților București), oianista Cioa- 

, tă Nausica (I.M.F. București), clari
netistul Vagner Petru (Institutul de 
marină Constanța), flautistul Stănci- 
leasa Traian (C.C.S. Galați), cvartetul 
de la C.C.S. Clui-Napoca... și, bine
înțeles, orchestra de cameră a Facui- 

■ tății de medicină din Timișoara.
„A fi comunist — spunea secreta

rul general al partidului — presu
pune a fi un om cu multiple cunoș
tințe științifice și culturale, care se 
ocupă continuu de lărgirea orizontu
lui său spiritual, de însușirea a tot 
ce este mai inaintat in epoca sa". 
Sint cuvinte-simbol. care au fost re
amintite de către studenții-folcloriști, 
la Timișoara. în numele cărora s-a 
impllnit și competiția studențească 
bucureșteană. pentru că. indiferent

dacă pe scenă au suit artiști amatori 
sau studenți-muzicieni. dacă momen
tul s-a intitulat „operă românească" 
sau „concert coral de muzică patrio
tică" — așa cum. ca un corolar al 
întregii manifestări, s-a constituit 
Gala „Concursului de cintece patrio
tice și revoluționare", ediția a II-a, 
in care ansambluri corale studențești 
au prezentat creații premiate ale 
compozitorilor-studentl. compoziții 
inspirate care s-au numit „Tinerețe, 
mindru nume". „Sentimentul de pa
trie". „Pentru pace". „Demnitate..." 
— pledoaria fierbinte, tinerească 
pentru valoare și adevăr, pentru artă 
și educație prin artă a fost ciștigată; 
o dată mai mult, demonstrindu-se nu 
numai că școala muzicală româneas
că este una dintre primele in lume, 
dar și faptul că talentele muzicale, 
artistice — mă refer și la artiștii 
amatori — au fost lansate cu argu
mentele profesionalismului, ale știin
ței muzicale, ale respectului față de 
valorile artei, față de public.

Smaranda OȚEANU

Valorile educative
ale afișului politic

însemnări despre expoziția de afiș politic 
„PARTICIPARE, DEZVOLTARE, PACE“

O expoziție de afiș politic este In 
măsură să pună plenar in valoare 
aspirația artiștilor contemporani de a 
pătrunde in spațiul social. Cu atit 

, mai mult o expoziție de afiș politic 
cu lucrări capabile să valorifice un 
potențial creator pe cale de afirmare 
este de natură să ilustreze impor
tanța formativă a procesului educa
tiv. să reflecte angajarea viitorilor 
artiști in activitatea ideologică, so- 
cial-culturală a țării. O asemenea 
demonstrație a făcut-o recent expo
ziția cu lucrări selecționate in etapa 
finală a concursului de afiș politic cu 
tema „Participare. Dezvoltare. Pace". 
Aflată la cea de a doua ediție, expo
ziția cu lucrări ale studenților din 
Iași. Cluj-Napoca, Galați și Brașov a 
fost dedicată Anului Internațional al 
Tineretului. Tema multor lucrări 
prezentate a pus de altfel în lumină 
această generoasă problematică, a 
ilustrat la cote ale înaltei exigențe 
și puteri de si n-teză pe care le presu
pune afișul ideile păcii, ale priete
niei, ale contribuției tinerilor din lu
mea întreagă la edificarea unei lumi 
eliberate de povara amenințării ar
melor. Exprimarea concisă, sugesti
vă. a acestei aspirații continue spre 
pace, spre o dezvoltare liberă, armo
nioasă. s-a îmbinat in cadrul expozi
ției din sala Radioteleviziunii ro
mâne cu omagierea celor douăzeci de 
ani de glorioase înfăptuiri străbătute 
de poporul nostru de la cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

5 j Și -pentru . a exemplifica vom 
i 1 aminti doar cîteva ..dintre cele mai 

bune lucrări, cum ar fi „Anul Inter
național al Tineretului" de Țârdca

Dan. „Tineretul lumii dorește pacea" 
de Nepțan Nicolae, „Pace" de Radu 
Maca vei, „Anul Internațional al Ti
neretului" de Adriana Andrei. „Pace" 
de Francesco Florin, „Protest" de 
Chira Florin, „1985 — Anul tineretu
lui" de Rus Maria și „A.I.T." de Racz 
Domokos. Sint lucrări in care articu
larea ansamblului plastic a ajuns la 
o coerență organică, convingătoare, 
în care frumusețea stilizării a contri
buit la relevarea sensului prim, al 
ideii care a stat la baza alcătuirii lu
crării. Străbătînd expoziția deschisă 
in foaierul Radioteleviziunii, privi
torul iși putea da seama că studenții 
au manifestat o mare disponibilitate 
față de cele mai diverse modalități 
ale expresiei grafice. La curent cu 
cele mai fertile căutări ale gîndirii 
plastice actuale, afișul politic reali
zat de creatorii-studenți a înregistrat 
cu finețe și autoritate totodată trans
formările care au avut loc in etica 
socială. în viața spirituală a oameni
lor. Predilecția pentru amănuntul re
velator. pentru sublinierea sensului 
politic a concretizat aceeași preocu
pare de a fixa si elibera prin creație 
fenomene sensibile. Soluțiile propu
se, adevărata virtuozitate pe care au 
atins-o multe- din lucrările prezenta
te atestă de pe acum un înalt grad 
de profesionalizare, capacitatea de 
a se afirma intr-un sens propriu, 
specific artei noastre, de a se adresa 
receptivității contemporane. Lucră
rile lor au adus in frazări de multe 
ori răspicate' ca discurs probleme de 
acut . -interes general, uman și so
cial.

Marina PREUTU

UN MONUMENT VIU

Institutul politehnic din lași - în laboratorul de tehnica tensiunilor înalte
Sandu Cristian

CARNET CULTURAL

Timi- 
săptă-

ști- 
aie 
etc.

BOTOȘANI. Sub genericul „Lau
dă pămintului natal", in județul 
Botoșani a început etapa de masă 
în cadrul celei de a Vl-a ediții a 
Festivalului național „Cintarea 
României". Desfășurată «ub forma 
„Dialogului pe aceeași scenă" (tur- 
retur), intre căminele culturale, 
casele de cultură, cluburile munci
torești etc., manifestarea are un 
caracter complex. Probelor artis
tice li se adaugă și altele, precum 
„Tribuna juridică". „Brigada 
ințifică în acțiune", expoziții 
creației tehnico-științifice 
(Silvestri Ailenei).

TIMIȘ. Universitatea din 
șoara a găzduit in această 
mină cel de-al X-lea colocviu na
țional de folclor ...Unitate și con
tinuitate culturală în sud-vestul 
României". Cercetători, cadre di
dactice universitare, activiști cul
turali din mai multe centre ale 
țării au prezentat in plen și pe 
secțiuni numeroase comunicări și 
referate. Manifestarea a incites. de 
asemenea, o gală de filme etnolo
gice șt vernisarea unei expoziții de 
fotografii. (Cezar Ioana).

DOLJ. In municipiul Craio
va, in orașele Filiași, Băilești, 
Calafat și Segarcea, precum și în 
cele 95 de comune doljene se des
fășoară ample manifestări politico- 
ideologiee și cultural-artistice. în 
ultima săptămină au avut loc 
spectacole de muzică simfonică, de 
operă și operetă, reunite 6Ub ge
nericul .,Craiova muzicală", ma
nifestare devenită tradițională, 
aflată in acest an la cea de-a 14-a 
ediție. La cluburile muncitorești 
„Electroputere" din Craiova și din 
Băilești. precum și pe marile plat
forme industriale sînt organizate 
spectacole dedicate fruntașilor in 
producție. (Nicolae Băbălău).

CLUJ. Sub genericul „Teatrul 
și școala", Teatrul Național din 
CIUj-Napoca a inițiat un ciclu 
de spectacole în sprijinul tinere* 
tului din învățămint. După colajul 
din teatrul lui Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, realizat in stagiunea ante
rioară, a fost pus in scenă specta
colul „Liviu Rebreanu — un om 
pentru eternitate", care cuprinde 
fragmente dramatice din piese de 
teatru, romane și nuvele, însoțite 
de secvențe de jurnal și mărturi
siri ale scriitorului, precum și de 
comentarii din cronici și studii 
semnate de istorici și critici li
terari despre viața și creația ma
relui prozator român. (Marin 
Oprea).

VASLUI. Sub egida Festivalului 
național „Cintarea României", pe 
scena Casei de cultură din muni
cipiul Vaslui s-a desfășurat, in 
organizarea consiliului județean al 
sindicatelor, un atractiv concurs ■ 
al brigăzilor artistice și grupurilor 
satirice purtînd sugestivul generic 
„Avem cuvîntul !“. Manifestarea, 
urmărită de un mare număr de 
spectatori, a antrenat în întrecere 
cele mai bune 30 de formații 
artistice de acest gen din între
prinderile industriale din Vaslui. 
Birlad. Huși și Negrești. (Petru 
Nccula).

ALBA. La Galeriile de artă din 
municipiul Alba Iulia a fost or
ganizată. de către filiala județeană 
a Uniunii artiștilor plastici, expo
ziția de artă plastică „Alba Iulia — 
istorie și contemporaneitate". Sint 
expuse lucrări de sculptură, pic
tură, grafică și ceramică inspirate 
din trecutul Istoric al așezării și 
din marile împliniri ale prezentului 
socialist. De asemenea, a avut loc 
o întîlnire a tinerilor creatori din 
scoli, cu artiști plastici autori ai 
lucrărilor expuse. (Ștefan Dinică).

DREPTURILE Șl AVANTAJELE DEPUNĂTORILOR LA C.E.C

tv
13,00
13,05

Telex
La sfîrșlt de săptămină (color)
• Gala desenului animat • „Ța
rine de la Abrud" — melodii 
populare • „Am citit pentru dum
neavoastră" — reportaj • Me
lodia săptămînii In primă audiție
• Marile momente ale baletului : 
fragment din baletul „Carmen" de 
Bizet-Scedrin • Univers româ
nesc — „Dimineața unui oraș — 
Roșiori de Vede". Reportaj

• Atlas muzical • Cîntecul cu
vintelor........Șl atunci adorm cu
timpla mea lipită de timpla Car- 
paților". Versuri Inedite • Tele- 
sport • Autograf muzical

14.45 Sâptămlna politică
15,00 închiderea programului

19.00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia (parțial color)
19,50 Revista varietăților (color). Emi

siune muzical-dlstractivă
20.30 Film artistic (color). „Feerie pe 

gheață"
22,00 Telejurnal
22,10 Romanțe... romanțe... romanțe... 

(color)
22.30 închiderea programului

Economisirea organizată prin 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
constituie un proces obiectiv prin 
care populația are posibilitatea să 
acumuleze treptat anumite fonduri 
bănești, în scopul de a le folosi ul
terior pentru satisfacerea dorințe- 
lor personale. Atît timp cit banii 
sint păstrați la C.E.C., depunătorii 
beneficiază de multiple drepturi și 
avantaje, care conferă actului eco
nomisirii caracteristici de largă efi
ciență și utilitate pentru toți de
punătorii.

Astfel, în afara avantajelor spe
cifice fiecărui instrument de eco- 

• nomisire pe care depunătorii își 
păstrează banii, aceștia beneficiază 
și de drepturile și avantajele ge
nerale acordate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni tuturor 
depunătorilor.

Un prim și important avantaj pe 
care îl conferă economisirea orga
nizată prin C.E.C. il constituie 
dobînzile și ciștigurile, care con
tribuie Ia creșterea veniturilor

bănești ale depunătorilor. Un alt 
important avantaj constă in faptul 
că statul garantează depunerile 
populației la C.E.C.

In același timp, Casa de Econo
mii și Consemnatiuni asigură secre
tul privind numele depunătorilor și 
ale titularilor, precum și operațiile 
efectuate.

In gama largă a avantajelor ge
nerale asigurate tuturor depunăto
rilor consemnăm totodată scutirea 
de impozite și de taxe a sumelor 
păstrate la C.E.C., a dobinzilor și 
ciștigurilor acordate ; dreptul de
punătorilor de a împuternici alte 
persoane să dispună de sumele de
puse la C.E.C.; dreptul de condi
ționare a restituirilor, ca și im
prescriptibilitatea depunerilor, a 
dobinzilor și a ciștigurilor acordate 
de Casa de Economii și Consemna- 
țiuni, depunătorii avind dreptul să 
dispună nelimitat de sumele depu
se, de dobînzile și ciștigurile rezul
tate prin tragerile la sorți.

Pentru a răspunde dorințelor

populației, Casa de Economii și 
Consemnațiuni — singura institu
ție autorizată să păstreze economii
le bănești personale — oferă per
manent o gamă variată de instru
mente de economisire, care sint 
destinate să satisfacă preferințele 
tuturor cetățenilor adopți ai chib- 
zuinței și spiritului gospodăresc.

Astfel, in afara libretelor de 
economii de diferite feluri, popu
lația are permanent la dispoziție 
obligațiuni C.E.C. cu ciștiguri și 
conturi curente personale, iar cei 
mai mici depunători — elevii — 
instrumente de economisire speci
fice vîrstei și preocupărilor lor. 
Printr-o vastă rețea de unități care 
este răspindită in întreaga țară, 
Casa de Economii și .Consemna
țiuni asigură o bună servire a tu
turor depunătorilor, iar prin înfiin
țarea de unități și puncta de servi
re C.E.C. în numeroase unități eco
nomice și instituții se asigură ser
virea oamenilor muncii chiar la 
locul lor de muncă.

AL INDEPENDENȚEI
pe an. Din gospodăria 
lor.

Comuna Curcani. 
Trăiesc aici urmașii 
celor care-au dobimlit 
Independența. Înfiin
țat in 1878, satul s-a 
rmduit limpede, parcă 
după o schiță geome
trică. Ulițele-s largi și 
perfect rectilinii. Par- 
cu.rgînd-o, localitatea 
pare o Înșiruire de 
plutoane și companii 
la raportul de front. 
Dichisită. organizată 
adică, avind o somp
tuozitate ca de paradă. 
Linia începută, conti
nuă azi cu amplificări 
și adaosuri verticale. 
Cele douăsprezece uli
țe (străzi, le zice pri
mărița si-i înțeleg or
goliul) sînt toate data
te. iar trotuarele arată 
astfel numai datorită 
muncii oamenilor. 
Fondurile autogospo- 
dărirli (obștea a decis 
deja) vor intra, in vii
torul imediat, în con
strucția unei grădinițe 
de prichindei. Grădi
niță cu creșă in aoro- 
pierea școlii. Va avea 
120 de locuri. Oare o 
fi încăpătoare, se în
grijorează brusc pri
mărița dar tot dum
neaei conchide că 
pentru următoarea pe
rioadă spațiul destinat 
celor 
decit 
voie, 
una ! 
nu-i o glumă, ci reali
tatea stării de spirit a 
acestor oameni, impo
sibil de convins că 
dacă vor ei să facă 
ceva nu pot.

Comuna Curcani din 
județul Călărași. Co
muna . ' ‘ '
de oină din țară, echi
pă care-a și fost, mul
tă vșeme. campioană 
națională. Comuna ți
nui parc cu arbori 
centenari și comuna 
care, neavind un mo
nument al Indepen
denței, 
pentru 
primul 
pentru 
lea. cîte un monument. 
Monumentul indepen
dentei ? Da, poate că 
dacă-și puneau ambi
ția îl ridicau și pe a- 
cesta. Nu l-au ridicat, 
poate si pentru că ei. 
ei înșiși, sint via și 
monumentala con
strucție umană a inde
pendenței. Indepen
dență dobîndită de 
străbunii lor, curcanii, 
ce și-au schimbat) 
„porecla în renume".

nu

Calc pe ulițele unui 
sat cu sentimentul că 
și el, și ulițele lui au 
ceva ciudat care le 
particularizează. Sint 
la zece, cincisprezece 
kilometri de Oltenița, 
mal in sus. mai spre 
București, in localita
tea Curcani, localitate 
care, din punct de ve
dere administrativ nu 
e sat, ci comună. Se 
cheamă Curcani
pentru pasiunile avi
cole ale gospodarilor, 
pasiuni care sint și 
ele, ci din motive de 
altă sorginte. Mai gra
ve și mai adine rezo
natoare in cugetul 
nostru. îndeobște atent 
la vibrația istorică a 
evenimentului. Dezle
gările avea să ni le 
dea Alexandrina Po
pescu. primărița de 
multă vreme a comu
nei, femeie care aso
ciază fericit spiritul de 
exemplar gospodar cu 
un cult al păstrării 
străvechimii. Sau, mai 
corect zis. al vechimii, 
fiindcă — aveam să 
aflăm — comuna 
Curcani nu-i străve
che, ci numai veche. 
Peneș. spun unii, ar fi 
trecut pe aici, iar alții 
ic chiar că a lăsat 
trănepoți. jiurind. ală- 
uri de veteranii Inde

pendentei. satul. Cert 
este că localitatea, lip
sită de relicve arheo
logice dedesubt, a fost 
constituită brusc, pe-o 
buză de luncă, imediat 
ce s-a isprăvit bătaia 
tunurilor de la Plevna. 
Vidin si Grivița. Tara 
donase destul sînge, 
iar ..curcanii" noștri 
se întorceau de la 
Plevna bucuroși de 
victorie, dar amăriti 
de sărăcia de-acasă. 
Peticele de pămint 
primite de de-alde Pe
neș aveau să nască 
sate. Satele dorobanți
lor care înscriseseră pe 
cîmpul de luptă fap
te eroice fără mari 
demonstrații de știință 
militară, dar cu un să
nătos instinct al ba
lanței istorice care-n- 
clina spre ei.

Calc. deci, pe ulițe
le unei așezări a do
robanților. Cîte gospo
dării vor fi fost la în
ceput nu se prea știe. 
Se știe însă cu certi
tudine că ființează 
1 840 de familii în 
Curcani, șase mii de 
locuitori, adăpostiți în 
1 436 
Știe, 
la o 
case

de case. Se mai 
și se și vede de 
poștă, că aceste 

sint, in majorita*

te. noi. și nu noi de 
cincizeci de ani, ci noi 
de o vară, de două 
veri, de douăzeci de 
veri. Zic veri, pentru 
că țăranul nu prea zi
dește iarna. Casele-s 
zidite, țencuite, driș- 
cuite. finisate vara. 
Mai mult vara/ Iarna 
omul se trage lingă 
vatră, lingă vinul ros 
și limpezit, pritocit de 
două ori pînă-n Anul 
nou.,

S-a construit mult la 
Curcani in ultima vre
me. Țăranii, navetiști 
o parte la București si 
Oltenița, cu case pri
mite la oraș de la stat, 
și-au tras cheagul tot 
la Curcani. Agoniseala

ÎNSEMNĂRI
au băgat-o aici în 
bolți, magazii și aca
returi. I-a pensie s-au 
tras si se trag Ia 
Curcani, cedind apar
tamentele de la oraș. 
Mai mult, unii iși 
cheamă copiii, cali
ficați în meserii mo
derne, să se facă ță
rani. E păcat de casă, 
zic. aci băiatul are de 
toate. Și. întf-adevăr. 
curcănenil au de toate. 
Au fiindcă nu dau 
dosul Ia muncă. Au de 
lucrat 2 640 ha, ceea ce 
nu-i deloc puțin. Și 
hectarele lor produc 
bine. Produc zdravăn. 
Și-n acest an. chiar 
dac-a fost mai greu 
din punct de vedere al 
cerințelor plantei (se
cetă rea. apăsată), 
ceapeul a ieșit primul 
pe C.U.A.S.C. la mai 
multe culturi. E. de a- 
semenea, prima comu
nă pc județ la produc
ția de lapte. Zooteh
nia localității înseam
nă 1 200 bovine ale 
ceapeului. dar mai în
seamnă și vitele gos
podarilor. Cele de aca
să. „Cresc, multi dintre 
ei. zice primărița Ale
xandrina Popescu, 
vaci. Și le cresc pen
tru 
pot 
le 
că, 
vrea să crească 
crește". Planul livrări
lor de lapte la fondul 
de stat era. acum 
vreo săptămină, două, 
la data documentării 
noastre, realizat in 
procent de 135 la sută. 
Sint cetățeni ca Ion 
Dan. Nicolae Chirana 
sau Ilie Tene care dau 
Ia fondul de stat peste 
1 600—1 700 litri lapte

că le place și nu 
altfel. Sigur, eu 

spun să creas- 
dar dacă n-ar 

n-ar

mici e mai mult 
destul. I-a ne- 

mai ridicăm 
Și înțeleg că

primei echipe

și-a construit, 
eroii câzuți in 
război, și apoi 
cei din al doi-

Lucian 
AVRAMES<
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de Plenara Consiliului Politic Superior al Armatei 
cu activul

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al forjelor armate,

Iti numele comuniștilor, uteciștilor, al tuturor fiilor patriei aflați la da
torie sub drapel, participant!! la Plenara Consiliului Politic Superior al Ar
matei cu activul, care a dezbătut activitatea organelor și organizațiilor de 
partid pentru creșterea calității și eficienței muncii de propagandă și poli
tico-educative pe baza hotăririlor Congresului al XIII-lea al Partidului Co
munist Komăn, Programului ideologic, a inestimabilei dumneavoastră opere, 
in scopul mobilizării militarilor la indeplinirea planului pregătirii de luptă și 
politice, a prevederilor Directivei comandantului suprem, iși reafirmă, și cu 
acest prilej, sentimentele de aleasă prețuire, stimă și recunoștință față de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genialul conducă
tor al partidului, statului și poporului român, făuritorul României socialiste 
moderne, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, proeminentă personalitate a lumii contemporane, luptător neobosit 
pentru triumful cauzei socialismului și comunismului, al idealurilor nobile 
de pace, colaborare și progres social.

Intr-o deplină unanimitate, participanții la plenară au dat o inaltă apre
ciere magistralei cuvintări pe care ați rostit-o la deschiderea Congresului 
științei și invățămintului, document de excepțională însemnătate pentru în
făptuirea obiectivelor trasate de marele forum al comuniștilor români pri
vind perfecționarea necontenită a invățămintului și cercetării științifice, care 
se constituie și pentru organele și organizațiile de partid și ale U.T.C. din 
armată intr-un amplu program de muncă in direcția sporirii permanente a 
contribuției lor la educarea comunistă, patriotică și revoluționară a tineri
lor militari, la formarea acestora în spiritul dragostei față de muncă, de 
dreptate și echitate, al respectului valorilor fundamentale ale orinduirii noas
tre socialiste.

Au fost exprimate, și cu acest prilej, sentimentele dc aleasă stimă și 
recunoștință pe care comuniștii din armată, întregul personal le nutresc față 
de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om po
litic și de stat, prestigios savant de largă recunoaștere și prețuire pe plan 
național și internațional, adinca satisfacție și bucurie pentru desemnarea sa 
în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Științei și Invăță- 
mintului — chezășie sigură a înfăptuirii marilor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea in aceste importante domenii.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că plenara cu 
activul a analizat cu inaltă răspundere comunistă rezultatele obținute in 
educarea politică, patriotică și revoluționară a personalului armatei, a luat 
poziție critică și autocritică față de neajunsurile existente in munca de 
propagandă și politico-educativă și a stabilit direcții concrete de acțiune 
și modalități de implicare tot mai activă a tuturor factorilor educativi in 
vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce ne revin din hotăririle Con
gresului al XIII-lea, din inestimabila dumneavoastră operă teoretică și 
practică, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a militarilor, pentru a în
făptui in continuare, cu rezultate calitativ superioare, sarcina pe care ne-ați 
trasat-o ca armata să fie o adevărată școală de educație politică, patriotică 
și revoluționară, fiecare unitate și subunitate să se transforme in puternice 
detașamente de luptă revoluționară și patriotică, flecare tinăr militar să 
devină un luptător temeinic pregătit, cu trainice convingeri comuniste de 
muncă și viață, cetățean demn al societății noastre socialiste, devotat fără 
margini patriei, poporului și partidului.

Angajate ferm in mobilizarea întregului personal la indeplinirea irepro
șabilă a misiunii de bază a armatei, a sarcinilor încredințate in economia 
națională, organele și organizațiile de partid se vor implica tot mai profund 
in desfășurarea procesului instructiv-educativ, in conformitate cu principiile 
doctrinei militare naționale, al cărei strălucit fondator sînteți, potrivit cerin
țelor noii Directive privind pregătirea militară și politică a armatei în 
perioada 1986—1990, pentru creșterea capacității combative a unităților și 
marilor unități, menținerea unei înalte stări moral-politico a efectivelor, 
întărirea ordinii și disciplinei, astfel incit oștirea țării să fie gata in orice 
moment ca, la chemarea patriei, la ordinul dumneavoastră, să apere, îm
preună cu poporul, cuceririle revoluționare, integritatea teritorială, inde
pendența și suveranitatea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

Tovarășul Nicolae Constantin, 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, - vineri dimineața, pc M. A. Pa- 
nicev, prim-adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașlni- 
unelte și scule din U.R.S.S.. aflat in 
vizită in țara noastră.

In cadrul întrevederii au fost 
examinate posibilitățile existente 
pentru dezvoltarea, in continuare, a 
bunelor relații de colaborare și coo
perare economică romano-sovietice, 
îndeosebi in domeniul construcțiilor 
de mașini, potrivit potențialului eco
nomic de care dispun cele două țări.

♦
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Finlanda, ambasadorul acestei 
țări la București, Jussi Montonen, a 
oferit, vineri, o recepție.

Au participat miniștri, reprezen
tanți ai conducerii unor instituții 
centrale, oameni de artă și cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agterpres)

COASTA DE FILDEȘ
La 17 decembrie 1985, la Moscova 

se va deschide ședința a 41-a (ex
traordinară) a sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

în conformitate cu înțelegerea 
realizată, ședința sesiunii se va des
fășura la nivelul șefilor de guverne 
din țările membre ale C.A.E.R.

★
Vineri, 6 decembrie a.c., a avut loc 

plenara Consiliului Politic Superior 
al Armatei cu activul, care a dezbă
tut activitatea organelor și organiza
țiilor de partid pentru creșterea ca
lității și eficienței muncii de propa
gandă și politico-educative pe baza 
hotăririlor Congresului aT XIII-lea. 
al Partidului Comunist Român, Pro-

★
gramului ideologic, în scopul mobi
lizării militarilor la indeplinirea pla
nului pregătirii de luptă și politice, 
a prevederilor Directivei comandan
tului suprem.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Ion C.ornan. membru al 
Comitetului Politic ..Executiv,.‘ secre
tar al C,C. al P.C.R.' . . ’

Judelui Alba a îndeplinit planul 
cincinal Ia principalii indicatori 

economico-financiari
Oamenii muncii din județul Alba, 

răspunzind prin exemplare fapte de 
muncă îndemnurilor adresate de 
secretarul general al partidului, 
acționează cu însuflețire și eforturi 
sporite pentru înfăptuirea obiecti
velor de dezvoltare economică și 
socială, a sarcinilor privind creș
terea eficienței economice in toate 
domeniile de activitate. Preocupa
rea perseverentă a colectivelor 
muncitorești pentru realizarea pro
ducției fizice planificate, creșterea 
in ritm susținut a productivității 
muncii, reducerea mai accentuată 
a consumurilor materiale și ener
getice, promovarea consecventă a 
progresului tehnico-științific, în
noirea și modernizarea produselor 
și tehnologiilor se regăsește în 
realizările importante obținute in 
îndeplinirea planului si a angaja
mentelor. Astfel, in bilanțul aces
tor succese se înscrie și realizarea 
cu 26 de zile mai devreme a pre
vederilor cincinalului 1981—1985 la 
principalii indicatori economico- 
financiari. Pe această bază, oame
nii muncii din județul Alba s-au 
angajat ca pină la finele anului să 
realizeze suplimentar o producție 
marfă 1(1 valoare de peste 1,4 mi
liarde lei, concretizată în impor
tante cantități de utilaje tehnolo
gice, cupru de convertizor, țesături, 
porțelan, confecții, produse sodice, 
accesorii pentru mașini-unelte și 
altele. O contribuție însemnată la 
obținerea acestui succes de presti
giu au adus-o colectivele de mun
că de la întreprinderea mecanică 
Cugir, „Porțelanul" și „Ardeleana" 
din Alba Iulia, întreprinderea mi
nieră Baia de Arieș, întreprinderea 
metalurgică Aiud (Ștefan Dinică, 
corespondentul „Scinteii").

<t'i ‘ < ir, U,i!

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENT» 
„SCINTEII"

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Președintele Coastei de Fildeș
ABIDJAN

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Coasta de Fildeș îmi oferă pri
lejul să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, de progres, pace si prosperitate poporului ivorian prieten.

Exprim convingerea .că bunele raporturi de prietenie și cooperare dintre 
România-și Coasta de Fildeș se vor dezvolta tot mai mult în viitor, in inte
resul reciproc al popoarelor noastre, al politicii de pace, independență națio
nală. destindere și înțelegere in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii 
Coasta de Fildeș ani
versează astăzi un e- 
veniment important al 
istoriei sale : înlătura
rea dominației colo
niale si proclamarea 
independentei. Situată 
pe țărmul de vest a! 
continentului. la in
trarea in Golful Gui
neea. tinăra republică 
are o suprafață de 
322 463 kmp și o popu
lație dc peste 7 mili
oana de locuitori, care 
se ocună in proporție 
de 80 la sută cu agri
cultura. Se cultivă 
cacao, cafea, banane, 
ananas, primele două 
produse asigurind tării 
85 la sută din venitu
rile în devize si o po
ziție cu totul specială 
pe piața internațio
nală : Coasta de Fildeș 
ocună primul loc in 
rîndul producătorilor 
mondiali de cacao si 
locul al treilea în pri
vința producției de 
cafea.

în anii care s-au 
scurs de la proclama
rea independentei au

fost depuse eforturi 
susținute pentru lichi
darea înapoierii eco
nomice moștenite din 
trecut si valorificarea 
bogățiilor naturale în 
folosul propriu, obti- 
nindu-se o serie de
succese, evidente. Au 
fost construite între
prinderi industriale în 
domeniile energiei, 
petrochimiei, prelucră
rii lemnului, alimen
tar si s-a acționat in
tens pentru extin
derea prospecțiunilor 
geologice. Ca rezultat 
al descoperirii unor a- 
preciabile rezerve de 
țiței in zona de coas
tă. producția de pe
trol a tării se ridică 
in prezent la peste un
milion tone 
Preocuparea 
diversificarea 
miei naționale 
de asemenea.

anual, 
pentru 
econo- 
a dus. 
la ex

tinderea continuă a
culturilor de arbori de 
cauciuc. în apropiere
de Abidian a fost
dată recent în exploa
tare o uzină pentru 
producerea ne scară

semiindustrială a cau
ciucului natura] lichid.

Prieten apropiat al 
popoarelor africane, al 
tuturor popoarelor care 
au pășit ne calea dez
voltării de sine stătă
toare. poporul român 
urmărește cu simpatie 
succesele dobîndite de 
Coasta de Fildes în 
direcția consolidării 
independentei si a fău
ririi unei vieți noi. 
între Republica So
cialistă România și 
Republica Coasta de 
Fildes se dezvoltă re
lații rodnice de cola
borare. care cunosc 
un curs mereu ascen
dent. Un rol determi
nant au avut in acest 
sens convorbirile din
tre președintele 
Nicolae Ceausescu si 
președintele Felix 
Houphouet-Boigny, în
țelegerile intervenite 
la nivel înalt deschi* 
zind noi perspective 
colaborării dc multiple 
planuri in interesul 
reciproc, al cauzei pă
cii. independentei na
ționale si progresului 
in întreaga lume.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Alma Ata
la timpul prezent

Prezentarea de condoleanțe
în legătură cu încetarea din viață 

a generalului de armată Heinz Hoff
mann. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.. ministrul apărării 
naționale al R.D.G., la Amsabada Re-

............ ....t .... ...............

la Ambasada R. 0. Germane
publicii Democrate Germane din 
București au fost prezentate, vineri, 
condoleanțe din partea C.C. al P.C.R.. 
a Ministerului Apărării Naționale și 
a Ministerului Afacerilor Externe.

vremea
Institutul dc meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 decembrie, ora 20 — 10 
decembrie, ora 20. In țară : Pe un fond 
de vreme caldă, temperatura aerului 
va marca o scădere, In cea mai mare 
parte a țării. Cerul va fi variabil, mal 
mult noros. in vestul, centrul și nor
dul țării, unde vor cădea ploi locale.

In, rest, ploi izolate. în zona de munte, 
trecător, precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapovlță șl ninsoare. Vîntul 
va prezenta intensificări trecătoare. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 4 și plusa grade, izolat mai co- 
borite In depresiuni, iar maximele în
tre 2 și 12 grade, local mai ridicate in 
sud-est. Ceață slabă, dimineața și sea
ra. In București : Vremea va fi caldă, 
deși temperatura va marca o scădere 
ușoară. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii , slabe. VInt moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse Intre 3 șl 
6 grade, iar maximele între .8 și 12' 
grade, ceață slabă.

VALEA SEBEȘULUI :
Ritm intens de lucru 

la hidrocentrala 
de la Săsciori

Constructorii hidrocentralei de la 
Săsciori, de pe rîul Sebeș, județul 
Alba, care urmează să intre in 
funcțiune in prima parte a anului 
viitor, acționează cu hotărîre și 
forțe sporite pentru finalizarea 
principalelor obiective. Efective 
suplimentare au fost concentrate la 
înălțarea barajului lacului de acu
mulare de la Obrejii de Căpilna și 
la execuția galeriei de aducțiune și 
a galeriei de fugă. Un eveniment 
însemnat in activitatea constructo
rilor a fost înregistrat ieri dimi
neață : străpungerea galeriei de 
fugă Săsciori-Petrești, cu o lungi
me de 3 407 metri liniari. (Ștefan 
Dinică).

MĂRĂȘEȘTI : Instalații 
și piese de schimb 

prin autodotare
întreprinderea chimică Mără- 

șești a realizat în acest an o pro- 
ducție-marfă industrială mai mare 
cu 22 la sută față de anul trecut.

Această creștere are ca suport și 
materializarea numeroaselor obiec
tive cuprinse în programul unității 
privind modernizarea și întregirea 
zestrei tehnice prin autodotare. 
Așa, de exemplu, un colectiv de 
specialiști ai' unității a conceput și 
realizat o mașină de ambalat de- 
tergenți în pungi de hîrtie cașerată 
cu polietilenă. De mare randament 
s-au dovedit a fi și cele trei pompe 
de înaltă presiune — cu capacități 
sporite față de cele similare care 
proveneau din import, precum și 
noua instalație de ambalare auto
mată a detergenților în saci. (Dan 
Drăgulescu).

BACĂU r 
Apartamente mai multe 

pentru oamenii muncii
Zestrea locativă și edilitar-gos- 

podărească a orașelor și centrelor 
muncitorești din județul Bacău s-a 
îmbogățit în ultima vreme cu noi 
și moderne construcții. în zonele 
Ștefan cel Mare, Bistrița Lac și 
George Bacovia din municipiul Ba
cău se conturează noi ansambluri 
de locuințe, care se remarcă priri- 
tr-o îmbinare armonioasă a ele
mentelor tradiționale cu cerințele 
arhitecturii moderne. De aseme

nea, au fost înălțate noi blocuri de 
locuințe și în orașele Buhuși, Tîrgu 
Ocna, Moinești, Comănești, ca și 
în cunoscuta stațiune Slănic Mol
dova. De la începutul anului și 
pină acum, în județul Bacău au 
fost construite și date în folosință 
oamenilor muncii peste 3 000 de 
apartamente — cifră superioară 
prevederilor de plan pe această pe
rioadă — și s-au realizat, totodată, 
numeroase unități comerciale și 
prestatoare de servicii pentru popu
lație. La această dată se află in 
stadii avansate de construcție alte 
peste 250 de apartamente, pe care 
lucrătorii din cadrul Trustului an
trepriză generală de construcții- 
montaje sînt hotărîți să le reali
zeze înainte de sfirșitul , anului. 
(Gheorghe Baltă).

MARAMUREȘ : 
Acțiuni de protecție 

a mediului înconjurător
La Exploatarea minieră Nistru, 

județul Maramureș, a intrat in 
funcțiune o stație de epurare a ape
lor de mină cu o capacitate de pes
te 500 mc pe oră. în prezent, toa
te unitățile miniere, din județul 
Maramureș dispun de asemenea 
stații, care constituie importante 
mijloace de prevenire a poluării 
mediului înconjurător. în atenția 
specialiștilor de la Centrala mine
reurilor din Baia Mare, din cerce
tare și producție se află în conti
nuare crearea unor sisteme cit mai 
eficiente și economicoase de recu
perare prin intermediul stațiilor de 
epurare a metalelor din apele de 
mină. (Gheorghe Susa).

INFORMAȚII
RUGBI. Astăzi, la Aquila (Italia) 

se va desfășura meciul dintre se
lecționatele de rugbi ale României 
și Italiei, contind pentru Campiona
tul european. Din iotul României fac 
parte, printre alții, Mircea Paras- 
chiv, Adrian Lungu, Vasile Ion, Lau- 
rențiu Constantin, Ion Bucan.

FOTBAL. Marți 10 decembrie se 
vor juca la București două partide 
de verificare și selecție. La stadionul 
Automatica, de la ora 11. echipa re
prezentativă de tineret — echipa de 
juniori 1980, iar la stadionul Di
namo, de la ora 14, echipa reprezen
tativă A — echipa olimpică. La ac
țiune vor participa aproximativ 80 de . 
jucători. \ ,

NATAȚIE. Proba feminină de 
200 m spate din cadrul concursului 
internațional de natație de la Brno 
a fost dominată de înotătoarele 
noastre. A ciștigat Anca Pătrășcoiu, 
cu timpul de 2T6’’07/100, urmată dc 
Carmen Bunaciu — 2’21 ”88/100. Pe 
locul trei — Katalin Viragi (Unga
ria) — 2’22”14/100. Probele de 200 m 
liber și 200 m fluture au revenit, de 
asemenea, româncelor : Stela Pura 
2’03”18/100 și, respectiv, Culică Ma- 
ricica — 2T7” 14/100. în concursul 
masculin, sportivul român Flavius 
Vișan și-a adjudecat victoria in 
proba de 100 m fluture, cu timpul 
de 56”92/100.

HOCHEI PE GHEATA. în meci 
contind pentru turul II al „Cupei 
campionilor europeni" la hochei pe 
gheață, echipa H. C. Davos a între
cut pe teren propriu, cu scorul de 
9—2 (1—1, 2—1, 6—0), formația iu
goslavă Jesenice. învingători și în

SPORTIVE
primul joc, hocheiștii elvețieni s-au 
calificat pentru turul următor al 
competiției.

ȘAH. Cea de-a treia partidă a 
meciului de baraj pentru calificarea 
în semifinalele turneului candidați- 
lor la titlul mondial de șah, care se 
desfășoară la Montpellier între 
marii maeștri Jan Timman (Olanda) 
și Mihail Tal (U.R.S.S.), s-a incheiat 
remiză la mutarea a 23-a. Scorul 
este de 2—1 in favoarea lui Timman.

HANDBAL. • într-un meci inter
național feminin de handbal dispu
tat la Copenhaga, selecționata Dane
marcei a întrecut cu scorul de 21—16 
(13—6) formația Suediei. • în con
tinuarea turneului pe care-1 între
prinde in R. F. Germania, echipa 
feminjnă de handbal a R. P. Chine
ze a evoluat la Diisseldorf in com
pania (selecționatei vest-germane. 
Victoria a revenit gazdelor cu sco
rul de 23—20 (9—9).

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
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INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 6 DECEMBRIE 1985
Extragerea I : 59 49 10 26 1 45 63

70 22 -
Extragerea a Il-a : 73 55 27 39 61

20 24 60 15
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

997 679 lei. din care 214 283 lei report 
la categoria I.

Prima impresie pe care o lasă 
vizitatorului Alma Ata, tinăra ca
pitală a Republicii Kazahe, se lea
gă inevitabil de amploarea con
strucțiilor, de viguroasa dezvoltare 
urbanistică. Ernest Hemingway, că
lătorul împătimit de peisajele și 
orașele lumii, n-a avut — mi-au 
spus gazdele — altă părere. In
tr-adevăr, pe locul vechiului cara
vanserai dc acum un secol și mai 
bine, s-a construit mult, cu gust și 
vocație, cu dorința vizibilă de a 
scurta etapele, apropiind, cu un 
ceas mai devreme, viitorul.

Și totuși,, poate' că înaintea con
strucțiilor ciclopice de acum ar 
trebui văzută o construcție nu mai 
puțin impunătoare : aceea io spirit. 
Stepa Flămindă aștepta nu numai 
apa, ci și cartea, cultura, luminile 
științei. In Kazahstanul începutului 
de secol povara analfabetismului 
era atit de strivitoare, incit func
ționarii defunctului minister țarist 
al invățămintului socoteau că ar 
ti necesari... 4 600 de ani pentru 
eradicarea lui. Ca primă măsură, 
prin anii 1910—1912, alocau pentru 
nevoile invățămintului kazah suma 
de... 22 de copeici. Din fericire, 
Istoria, triumful Revoluției din 
Octombrie au asigurat culturii alt 
ritm de dezvoltare. Așirbek Sigaev 
(tinărul ministru 
adjunct al cultu
rii din R.S.S. Ka- 
zahă) mi-a dat — 
cu o discreție în 
care se ghicea to
tuși mîndria — 
citeva date ce 
măsoară elocvent amploarea schim
bării la față. „înainte de Revoluție, 
îmi spunea conlocutorul. doar 22 
de kazahi aveau o pregătire supe
rioară. Azi, mai bine de 250 000 de 
studenți frecventează cursurile 
celor 55 de institute de învățămint 
superior și mai bine de 1 300 000 de 
specialiști muncesc în ‘ economia 
națională". Iar aceste cifre, adăuga 
el, întrec de 7 ori întregul potențial 
al Rusiei de dinaintea răsturnării 
țarismului. Oamenii, cariatidele 
vii ale prezentului, susțin deci un 
edificiu spiritual impunător.

Arta nu a întirziat să însoțească 
această veritabilă explozie a in
strucției publice. „Kazahul fără cal 
și fără dombră (un fel de cobză — 
n.n.) nu e kazah", spune un vechi 
proverb de prin partea locului. 
Calul a. și azi în mare cinste. Lat 
marginea orașului, o pereche de 
proaspoți însurăței — el cadet 
blond.:subțiratic, ea mică și.măsli-., 
nie — cărora le-am scris o priete
nească urare de nuntă din România, 
se îndrepta spre caii gătiți săr
bătorește. Alți nuntași se duceau 
spre mașini. Dombra n-a pierit nici 
ea. Un concurs foarte disputat de 
cîntece despre om. Akin, adună 
artiști ce improvizează versuri 
acompaniindu-se la dombră. învin
gător e proclamat acel discipol al 
lui Djambul Djabaev care are ima
ginația mai proaspătă, mai fecundă 
și dombră cea mai rezistentă. Iar 
dombrele rezistă. Un insolit muzeu 
al instrumentelor foarte vechi, in- 
care figurau în bună tovărășie 
cobuzul și harfa, jîtigenul (țamba
lul) și șerterul (străbunul mandoli
nei), adirna (arcul muzical eu 
săgeți) și conranul, era plin de 

■ dombre seculare. Zara Umarova, 
custodele muzeului, a apăsat la 
rugămintea mea pe citeva butoane 
și o muzică energică, stranie, dar 
nu lipsită de fascinație pentru 
urechea europeanului, ne-a învă
luit micul grup. Cobuzul îndeosebi 
(căruia localnicii ii spun exact ca 
noi) suna minunat. Și m-am gindit 
la îndemnul de trei ori secular al 
lui Dosoftei de a cînta „în strune 
/ in cobuz de versuri bune".

în versuri bune, melodioase și 
cadențate se rostește și Oljas Su- 
lemeinov, primul secretar al Uniu
nii scriitorilor kazahi. Poemul care 
l-a făcut celebru în întreaga Uniu
ne și in lume este Pămintul salută 
omul 1

Scris sub presiunea unei ex
traordinare emoții în 12 aprilie 
1961, ziua zborului lui Iuri Gagarin, 
poemul e transmis la radio și te
leviziune la fiecare aniversare a 
istoricului zbor. „Ce oră. arată, 
Oljas Suleimenov, ceasul literaturii

însemnări de călătorie 
din U. R. S. S.

kazahe ?“ — l-am întrebat pe băr
batul Înalt, spătos, cu alură de 
cavalerist. „Ar fi simplu să zic, 
mi-a răspuns el, că ornicul litera
turii kazahe aratp toate cele 12 
ore. Realist ar fi să spunem că 
limbile lui arată încă dimineața. 
Arătătorul e făcut dintr-un metal 
greu și trebuie o forță gigantică, 
solidară, pentru a-1 pune în miș
care. Noi dorim ca verbul nostru 
să aibă puterea de a ridica arătă
torul mai sus. pentru ca generațiile 
viitoare să aducă ambele limbi la 
ora 12, adică la ora supremă, a 
deplinei maturități". „Ce lecție le 
oferă generația dumneavoastră ?“ 
am intrebat in continuare. „în nici 
un caz una de caligrafie, mi-a re
plicat, cl una despre dreptul de a 
scrie adevărul, de a construi și de. 
a renaște. Căci orice creație, și ’ 
poezia mai ales, e un monolog cu 
ecou, e comunicare".

Cit de puternic e la Alma Ata 
acest ecou se poate ghici fie și 
numai parcurgind străzile și piețele 
orașului care poartă numele mul
tor scriitori și artiști. Una dintre 
ele are numele importantului poet 
și compozitor Abai Kunanbaev, 
eroul unei cărți de Muhtar Auezov. 
Drumul lui Abai. „Drumul lui
Abai“, drumul oricărui om de cul

tură kazah, n-a 
fost ușor, însă a 
urcat mereu, iar 
reperele acestei 
ascensiuni necon
tenite pot fi iden
tificate pretutin
deni, in sunetul 

biruitor al muzicii Gazizei > Zuba- 
nova, autoarea uneia din primele 
balete naționale kazahe. Legenda 
păsării albe, in patosul cu care re
putatul actor Idris Nogaibaev în
trupează figurile unor celebri 
„batiri" (luptători pentru cauza po
porului), in poemele aforistice ale 
lui Kadir Murzaliev și. poate mai 
mult decit oriunde, in extraordina
rele tablouri ale lui Janatai Sarde- 
nov, artistul care mi-a dat prilejul 
unic de a participa la un adevărat 
divan oriental.

Pictor al omului, al stepei 
și al mării, dar mai presus 
de toate al iernii maiestuoase. Șar- 
denov poate sugera si singur ca
racterul impetuos al renașterii 
culturale kazahe. Cu numai șapte 
decenii in urmă portretele lui ar fi 
foșt ...de neconțeput, căci religia 
ișlâxpică intqwjcea artiștilor să șe, 
oprească asupra figurii umane, 
DjțȘj qajțqațțele există, probabil, 
chiar pentru a fi încălcate și. ceea 
ce este prevestitor, prima lucrare 
cu care copilul Janatai iși croia, în 
1939, alt destin a fost portretul 
unui erou. ..Acest copil nu va mai 
fi cioban, ci pictor", a zis atunci un 
celebru sculptor sovietic. Și, in
tr-adevăr, copilul, care abia știa să 
descifreze literele, a studiat pictu
ra lui Cezanne, Mattise. Picasso. 
Repin. Surikov si a omonimului 
său, francezul Chardin, despre care 
îmi vorbește in perfectă cunoștință 
de cauză. Liric și generos, pasio
nal și plin de culoare în ceea ce 
pictează și ceea ce-mi spune, artis
tul a sintetizat în citeva cuvinte 
crezul la care a ajuns după aproa
pe patru decenii de căutări : ..Se
cretul meu dinții c munca si dra
gostea pentru natură. Viata dă 
muncă și munca naște adevărul. 
Cind pictez bine, cind pictez natu
ra și oamenii, n-o fac numai pen
tru mine, ci pentru toate popoare
le, inclusiv pentru cel român. 
Știm, iubim și citim despre Româ
nia. Planeta noastră este casa hoas- 

~tră. Planeta a dat totul oamenilor.
iar oamenii nu trebuie să-i stingă 
viața. N-am fost primul, nu vreau 
să fiu nici ultimul pictor al pă- 
mintului..Căci viata pe pămint în
seamnă bucurie".

Undeva, intr-un colt al studiou
lui. așezat mai la vedere, un peisaj 
de iarnă, cu oameni surîzători. su
gera primele acorduri dintr-o uni
versală odă a bucuriei. Mai depar
te. la scara măritoare a realului, 
se vedeau munții Tian Șan. albi, 
ireal de albi. Și imaginea, și mo
delul respirau ■ calm lumina bucu
riei.

* Ioan ADAM

(Urmare din pag. I)
cesiilor reciproce. Te poți 
numi om al timpului tău, 
revoluționar dacă abando
nezi criteriul exigenței? Ea 
este oxigenul responsabi
lității, o menține într-o 
permanentă stare de trezie 
și funcționare, ii dă vigoa
rea necesară, o sporește 
neîncetat. Strălucita argu
mentație a secretarului ge
nerai al partidului la ulti
ma plenară, ca și in atîtea 
alte ocazii, reprezintă în 
acest sens un model de 
gindire și acțiune revolu
ționară pentru toate ca
drele de conducere. Rapor
tul e direct proporțional : 
cită exigență, atita respon
sabilitate. Mărind primul 
termen, ii sporim pe al 
doilea.

— Atrăgătoare „bază de 
calcul". Dar s-ar cere de

Povestea cu pasarea răs
punderilor... Am pornit-o 
atunci de la bază. Am luat 
produs cu produs: cit con
sumăm noi, cit se consu
mă pe plan mondial? Am 
descoperit astfel numeroa
se cazuri de supradi
mensionări, de „pierderi 
tehnologice" nejustificate. 
Noile date, reevaluate cri
tic, așezate pe calculator, 
le-am fixat drept repere 
de lucru atelierelor, sec
țiilor, proiectanților. Ca să 
se știe, pină la ultimul om, 
cit putem consuma și, mai 
ales, cit și de unde putem 
și trebuie să reducem.

— Apare limpede: noile 
exigențe au atras după 
sine noi răspunderi. Bănu
iesc că rezultatele au

monstrată.
— O demonstrează fap

tele. Ne-am pus în consi
liul oamenilor muncii pro
blema reducerii ferme 
a consumurilor materi
ale. Pentru a întări răs
punderea. la toate niveluri
le de conducere și execuție, 
aveam nevoie de o eviden
ță precisă și detaliată. Ce 
zice calculatorul? Oficiul 
de calcul a arătat însă cu 
degetul spre biroul de 
norme de consum, iar a- 
cesta spre tehnologi... care 
nu puteau furniza date 
exacte fiindcă tărăgănase
ră revizuirea tehnologiilor.

fost...
— ...bune, intr-adevăr, 

dar încă nu pe cit era de 
așteptat. Secțiile țineau 
acum o evidență severă, 
se crease o opinie de 
masă pentru refolosirea 
fiecărui capăt de bară. 
Avem oameni minunați, 
ce-i drept, intervine aici și 
specificul nostru de meca
nică fină, meseriași capa
bili să-ți facă dintr-o 
rămășiță de tablă, de mă
rimea unei monede de 
cinci bani, trei piese noi. 
Și atunci? Măi să fie, de ce 
răminea pe alocuri un con
sum încărcat? întrebarea 
am pus-o și într-o adunare 
de partid care a analizat 
serviciul de aprovizionare. 
A reieșit că merceologii

de aici alergau să-și facă 
planul fără să țină seama 
de acțiunea de economisire 
declanșată in toată uzina. 
Ei iși făceau „datoria" 
oarecum rupți de noile 
realități din secții. Era, nu 
era nevoie, ei aduceau, 
strîngeau. Știți cum e 
omul: „hai să iau și tabla 
sau țeava asta, chit că e 
supradimensionată, cine 
știe cind o să ne trebu
iască!". Și așa ni se îngro- 
șau stocurile supranorma- 
tive... A trebuit să-i dez- 
bărăm de mentalitatea asta 
păgubitoare și să le tre
zim „simțul producției", să 
simtă că mănîncă și ei a- 
ceeași pîine. Acuma să-i 
vezi, Înainte de a pleca 
prin țară după aprovizio
nare, dau o raită pe la 
containerele de materiale 
refolosiblle, se documen
tează prin toată uzina. Am 
luat de altfel și măsura să 
nu li se mai elibereze for
mele de deplasare fără 
mențiunea „strict necesar" 
din partea secțiilor benefi
ciare. Și unii și alții au 
Început să vadă altfel lu
crurile, cu ochii proprieta
rului care nu-și blochează 
banii in grămezi de mate
riale inutile și costlsitoai e.

Stind in continuare de 
vorbă cu al ti membri ai 
comitetului de partid și ai 
consiliului oamenilor mun
cii, adunind noi răspunsuri 
la tema anchetei de față, 
am înțeles și mai limpede 
cit de vast și de dificil

este „șantierul" răspunde
rii, cita bătălii mai mari 
sau mai mici, uneori spec
taculoase. dar de cele mai 
multe ori anonime, au de 
purtat promotorii exigen
tei, promotorii spiritului 
revoluționar. Răspunderea 
dincolo de hîrtii și dincolo 
de ședințe... Așa cum 
transpare, de pildă, din

loc de unicatele așteptate, 
trag la o comandă de se
rie. Importantă, fără doar 
și poate, dar treabă de ru
tină: floare Ia ureche pen
tru meseriași de calificarea 
lor. Cu peste un an in 
urmă, cind produsul acesta 
reprezenta o noutate și pu
nea probleme deosebite, ei 
îi asimilaseră, urmînd apoi

meni dreptul să irosească 
prețioase capacități uma
ne, să le plafoneze intr-o 
muncă de rutină. De a- 
tunci șeful de atelier nu 
mă niai salută, am însă 
mulțumirea că lucrurile au 
reintrat pe făgașul normal, 
că oamenii au revenit la 
uneltele și răspunderile lor 
firești.

Cea mai bună pledoarie pentru 
exigența este exigenta însăși

mărturia auzită de la 
maistrul principal Ștefan 
Gherman, căruia i-a reve
nit însărcinarea, din partea 
comitetului de partid, să 
analizeze ce se intîmpla la 
matriterie ; de ce se în- 
timpinau greutăți în reali
zarea operativă a unor co
menzi la export.

— îi știam bine pe oa
menii de acolo. Muncitori 
de înaltă clasă, creatori in 
domeniu. Pornind spre ei, 
nu-mi venea să cred: cum 
de rămăseseră in urmă cu 
pianul, cum de se lăsau 
atita așteptate matrițele 
care le făceau faima? Trec 
de la unul Ia altul să văd 
ce lucrează. Și descopăr 
că multi dintre „ași", în

să-l preia alții ca lucru de 
serie. Dar pentru oameni 
de îndeminarea lor pro
dusul se dovedea extrem 
de „rentabil" și ei făcuse
ră ce făcuseră și și-l păs
traseră în plan. Iar lucră
rile mai dificile, care ce
reau migală și bătaie de 
cap, fuseseră împinse pe 
planul doi. Astea erau fap
tele. Cum — i-am zis eu 
respectivului șef, mai in 
glumă, mai in serios — 
pui interesele de atelier 
deasupra intereselor uzi
nei? Nici n-a vrut să con
ceapă că ar trebui să se 
despartă de „găina cu ouă 
de aur". A fost zbucium 
mare, dar a fost făcut să 
priceapă că nu-i dă ni

— Dacă ar fi să vă con
solez pentru pierderea sa
lutului, deși știu că nu a* 
veți nevoie de așa ceva — 
îi spun interlocutorului — 
v-aș aminti cuvintele filo
zofului antic: „Mi-e prie-’ 
ten Platon, dar mai prie
ten mi-e Adevărul". După 
cum se vede, exigența iși 
are prețul ei...

Atentă la discuție, Feli
cia Petre, șefa atelierului 
scule diamantate, intervi
ne :

— N-am impresia că a- 
cest preț ar fi obligatoriu.

—Cîteodată, ca în cazul 
dat, ești nevoit să-1 plă
tești. Nu toți oamenii a- 
greează exigența.

— N-o agreează cei ce

n-au fost deprinși cu ea. 
Care au de-a face cu ea o- 
cazional. Sînt convinsă că 
într-un climat de exigen
ță instalat temeinic, deve
nit firesc, asemenea neca
zuri n-au cum să apară. 
Sint rapid eliminate sau, 
mai adesea, preintîmpi- 
nate.

— Probabil că aveți în 
vedere o experiență con
cretă ?

— Da, am în vedere un 
anumit stil de conducere 

, promovat în întreprinde
rea noastră. Stil care "îm
bină exigența și controlul 
operativ. Datorită lui ideea 
de răspundere nemijloci
tă, democratică, a devenit 
mult mai concretă și a în
ceput să pătrundă mult 
mai adine în conștiința 
fiecărui factor de condu
cere.

— Interesant de știut 
cum...

— Creîndu-se o optică 
mult mai realistă asupra 
răspunderilor. Să mă ex
plic. înainte vreme inter- 
veneau situații critice 
greu remediabile. De pildă, 
se constata la sfirșit de 
lună că, într-o secție sau 
alta, nu s-au realizat toate 
sortimentele din plan. 
Și asta după ce, pe parcurs, 
factorii de conducere res
pectivi, cu gîndul la cifrele 
producției valorice, dădeau 
asigurări liniștitoare, pole- 
ind pe ici, pe colo, realita
tea. „Nu-i nici o proble
mă, se rezolvă toate". Si-

gur, exigenta funcționa 
și pe atunci, dar chemarea 
la răspundere intervenea 
sporadic, tardiv și deci 
ineficient. Cui ii mai pu
teau folosi analizele sa
vante și justificările din 
ședințele de . „bubuială" ? 
Acum, datorită controlului 
operativ, lucrurile nu mai 
ajung pină acolo. Exigen
ța se manifestă înainte și 
in timpul, nu după, la ora 
lamentărilor sterile. Comi
tetele de partid de secție 
analizează săptăminal si
tuația. Iar la nivelul uzi
nei, cu toti factorii de răs
pundere, are loc o opera
tivă zilnică.

— Nu există riscul pier
derii de timp prin înmul
țirea ședințelor ?

— Depinde ce fel de șe
dințe. Operativele la care 
participăm sint directe, la 
obiect: ce. nu s-a făcut, de 
ce, de către cine, soluția, 
termenul. în acest climat 
de ordine și disciplină, 
„oratorii" se exclud din 
oficiu, justificările sint tă
iate de pe ordinea de zi. 
E un dialog al competen
țelor și al asumării răs
punderilor. Cu ochii pe 
ceas — știti doar că aici la 
noi se fabrică ceasurile e- 
lectronice... — adaugă cu 
un zimbet Felicia Petre. Ca 
să nu mai vorbesc despfe 
efectul etic al unui aseme
nea stil.

— Etic ați spus ?
— Vedeți, omul dispus

s-o întoarcă, aici nu are 
loc de întors. Cind toate 
problemele, desigur cele 
cu adevărat importante, se 
discută de față cu toți, sub 
ochii tuturor, în confrun
tare deschisă, metoda ară
tării cu degetul înspre al
ții iși demonstrează fali
mentul. La fel „n-am fă
cut că n-am avut condiții" 
sau „ne ințelegem noi in
tre patru ochi". Aici te afli 
sub reflectorul exigenței : 
vii cu soluții, nu cu justi
ficări și promisiuni. Despre 
răspundere nu se discută, 
ea se exercită. Este un 
examen profesional și mo
ral susținut . continuu la 
școala autoconducerii mun
citorești.

Din toate argumentele și 
opiniile prinde contur ima
ginea climatului dintr-un 
colectiv antrenat cu succes 
în domeniul tehnicii de 
virf, al aparaturii de înaltă 
complexitate. Un colectiv 
care iși îndeplinește și iși 
depășește lună de lună 
sarcinile de plan. Care are 
ele făcut de pe acum fată, 
în, avans, la solicitările 
partenerilor externi. Care 
va, avea de realizat, nu
mai în primul trimestru 
al anului 1986, întregul 
plan de export realizat 
in anul ce se încheie.
Sint tot atitea argumente 
ale pledoariei pentru exi
gență. Dar, de fapt, cea 
mai convingătoare pledoa
rie pentru exigență este 
exigența insăși...



VIENTIANE; Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășul Kavsone Phomvihane

VIENTIANE 6 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a fost transmis to
varășului Kaysone Phomvihane. se
cretar general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, un 
mesaj de salut și cele mai bune 
urări de fericire și sănătate perso
nală, precum și de prosperitate și 
noi succese pentru poporul laoțian 
prieten.

Mulțumind pentru mesaj, secreta
rul general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut 
prietenesc și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
progres și bunăstare poporului ro
mân prieten.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Kaysone Phomvihane a delegației de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Ludovic Fazekas, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, care a participat la festivită
țile prilejuite de cea de-a X-a ani
versare a proclamării R.D.P. Laos.

în cursul convorbirii, a fost expri
mată dorința ambelor părți ca rela
țiile de prietenie și cooperare dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Populară Laos să 
se întărească și să se aprofundeze 
in continuare, în interesul popoare
lor celor două țări, al cauzei păcii 
și înțelegerii în întreaga lume.

Convorbiri economice româno-albaneze
TIRANA 6 (Agerpres). — în zilele 

de 4 și 5 decembrie, la Tirana au 
avut loc convorbiri între delegațiile 
guvernamentale ale Republicii Socia
liste România și Republicii Populare 
Socialiste Albania in legătură cu în
cheierea acordului comercial de lun
gă durată pe perioada 1986—1990 și a 
protocolului privind schimbul de 
mărfuri și plățile dintre guvernele 
celor două țări pe anul 1986. Ca ur
mare a convorbirilor, purtate în spi
ritul respectului și înțelegerii reci
proce, Vasile Pungan, ministrul co

merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Shane Kor- 
beci, ministrul comerțului exterior 
al R.P.S. Albania, au semnat cele 
două documente.

Tovarășul Vasile Pungan a fost 
primit de tovarășul Qiriako Mihali, 
vicepreședinte al Consiliului, de Mi
niștri al R.P.S. Albania.

Cu acest prilej, a avut Ioc o con
vorbire desfășurată într-o atmosfe
ră cordială, de prietenie, cu privire 
la dezvoltarea în continuare a rela
țiilor dintre România și Albania.

Se extinde cooperarea economică 
româno-indiană
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VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR

OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, 

SALVGARDAREA PĂCII

spațiului cosmic!"
Austria. Vorbitorii au subliniat pe
ricolul pe care îl prezintă pentru 
omenire militarizarea Cosmosului

„Nu militarizării
VIENA. — Sub deviza „Nu mili- 

, tarizării spațiului cosmic !", la 
i Viena se desfășoară un forum pen- 
| tni pace la care participă oameni 
’ politici, reprezentanți ai partizani- 
ț lor păcii, ai sindicatelor și organi- 

zațiilor obștești și de tineret din

î Larg sprijin pentru crearea unei zone denuclearizate 
ț în nordul Europei
ț STOCKHOLM. — Președintele
< Partidului de Stînga — Comuniștii 
' din Suedia, Lars Werner, s-a pro- 
i nunțat pentru transformarea nor- 
? dului Europei într-o zonă liberă de 
\ arme nucleare. într-un interviu
< acordat ziarului suedez „Arbetar- 1 tidningen-Ny Dag", el a subli- 
l.niat că instituirea unei zone denu- I clearizate în nordul continentului 
’ nostru ar constitui un factor im

portant pentru întărirea încrederii 
între state, ar contribui la consoli
darea securității atît a țărilor din 
regiune, cit și a tuturor statelor 
europene.

Dezbaterile ce au loc pe această 
temă în țările nordice — a men-

*

*

*
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DELHI 6 (Agerpres). — La Delhi 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
VIII-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-indiene de co
operare economică, științifică șl teh
nică. Delegația română a fost con
dusă de Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, iar cea india
nă de Arjun Singh, ministrul comer
țului.

Protocolul semnat prevede creș

terea substanțială a schimburilor 
astfel incit pină în 1990 acestea se 
vor dubla. Au fost semnate, de ase
menea, contracte de lungă durată. 
Concomitent cu lucrările comisiei 
mixte, s-au desfășurat lucrările pri
mei conferințe româno-indiene de 
cooperare pe terțe piețe, fiind stabi
lite cu această ocazie noi posibilități 
de conlucrare între cele două țări.

Situația din Orientul Mijlociu 
in dezbaterea Adunării Generale a 0. N. U.

Nicaragua a cerut 
convocarea 

Consiliului de Securitate
MANAGUA 6 (Agerpres). — Ni

caragua a cerut convocarea de ur
gență a .Consiliului de Securitate al 
O.N.U. in legătură cu doborirea, de 
către forțe contrarevoluționare anti- 
sandiniste, în spațiul aerian național, 
cu o rachetă sol-aer „Sam 7“ pro
venită din S.U.A., a unui elicopter 
al forțelor aeriene nicaraguane, cu 
14 militari la bord — transmite a- 
genția Prensa Latina, citind un co
municat oficial nicaraguan.

Intr-o declarație, ministrul adjunct 
de externe al Republicii Nicaragua, 
Victor Hugo Tinoco, a precizat Că au 
fost adresate note de protest guver
nelor S.U.A. și Hondurasului, care 
au responsabilitatea de a furniza a- 
cest tip de rachete grupărilor con
trarevoluționare din Nicaragua.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Intr-o depoziții făcută în cadrul 
audierilor subcomisiei pentru aface
rile externe a Camerei Reprezen
tanților, Elliot Abrams, secretar de 
stat adjunct, a recunoscut oficial 
faptul că ajutorul american acordat 
contrarevoluționarilor nicaraguani 
trece prin Honduras.

In depoziția sa, Abrams a afirmat, 
de asemenea, că in momentul în care 
S.U.A. vor rezolva problemele cu 
Hondurasul privind tranzitarea aces
tui „ajutor", Administrația va cere 
oficial Congresului aprobarea de a 
trece de la „ajutorul umanitar la 
unui militar".

Pe de altă parte, diplomatul ame
rican a confirmat faptul că un eli
copter militar nicaraguan a fost 
doborît de contrarevoluționari cu 
ajutorul unei rachete antiaeriene 
„Sam-7“ de producție americană.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o rezoluție inițiată de Alge
ria, Mexic, Nicaragua și Peru, care 
cere ridicarea imediată a embargou
lui impotriva Republicii Nicaragua 
impus de Statele Unite.

SCHIMB DE MESAJE
TEL AVIV 6 (Agerpres). i- Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis un mesaj 
de salut și cele mai bune urări pre
ședintelui statului Israel, Chaim 
Herzog. Președintele statului Israel a 
rugat să se transmită șefului statului 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mulțumirile sale cordiale și aceleași 
bune urări.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de întîlnirea șefului statului israelian 
cu tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care conduce 
delegația Partidului Comunist Ro
mân la cel de-al XX-Iea Congres al 
Partidului Comunist din Israel, ale 
cărui lucrări se desfășoară la 
Haifa.

Deschiderea Congresului Partidului Comunist din Israel
TEL AVIV 6 (Agerpres). — La 

Haifa au început lucrările celui 
de-al XX-lea Congres al Partidului 
Comunist din Israel.

Meir Vilner, secretarul general al 
C.C. al P. C. din Israel, a prezentat 
raportul de activitate a partidului.

La lucrări participă 610 delegați

din 90 de organizații locale de partid 
și invitați de peste hotare din partea 
unor partide comuniste și munci
torești.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

----------- ‘

Probleme prioritare ale colaborării inleramericane
pe agenda unor reuniuni ale O.S.A.

BOGOTA 6 (Agerpres). — La în
cheierea sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.), partici
panții au adoptat în unanimitate 
„protocolul de la Cartagena". Docu
mentul consemnează modificarea 
unor articole ale Cartei O.S.A., in 
sensul nuanțării prevederilor vizînd 
primirea de noi membri, accentuării 
principiilor universalității organiza
ției, pluralismului ideologic și politic 
regional, neamestecului in treburile 
interne, autodeterminării popoarelor, 
democratizării activității și a siste
mului instituțional al O.S.A. A fost, 
totodată, introdus in Cartă concep
tul necesității dezvoltării susținute a 
cooperării regionale.

Un articol special prevede necesi
tatea găsirii celor mai potrivite căi 
pentru stoparea cursei înarmărilor 
în regiune, limitarea stocurilor de 
arme convenționale și orientarea 
fondurilor financiare astfel economi
site spre programele naționale de 
dezvoltare soeial-economică a sta
telor.

Exprimind satisfacția participanți- 
lor pentru rezultatele la care s-a 
ajuns in cadrul sesiunii, ministrul 
columbian al relațiilor externe, Au
gusto Ramirez Ocampo, a menționat 
că ele reprezintă „12 ani de eforturi 
susținute, traduse în voința țărilor

din regiune de a-și întări mijloacele 
lor de acțiune comună, in perspec
tiva anilor viitori".

La Cartagena în Columbia s-au 
deschis lucrările celei de-a XV-a 
sesiuni ordinare a Adunării Genera
le a Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), consacrate dezbaterii pro
blemelor majore cu care se confrun
tă in prezent țările din regiune : 
starea conflictuală din America Cen
trală, dificultățile economice mari 
generate de menținerea unei datorii 
externe împovărătoare, situația unor 
teritorii incă dependente de alte 
state, necesitatea continuării proce
selor naționale de democratizare a 
vieții politice regionale, stoparea 
cursei înarmărilor și intensificarea 
cooperării.

Reprezentanții celor 30 de state 
membre ale O.S.A. vor dezbate, de 
asemenea, proiectele de modificare 
a „Pactului de la Bogota" privind 
soluționarea pașnică a controverselor 
regionale, restructurarea Tratatului 
Interamerican de Asistență Recipro
că (T.I.A.R.) și adoptarea a două 
rezoluții referitoare la „securitatea 
colectivă".

Alte probleme aflate în atenție 
privesc modificări in structura și 
organismele O.S.A., adoptarea buge
tului organizației pe anul viitor.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— în Plenara Adunării Generale a 
O.N.U. ău început dezbaterile asu
pra situației din Orientul Mijlociu.

în cuvintul său, reprezentantul Li
banului a condamnat cu fermitate 
agresiunile repetate ale Israelului 
împotriva țării sale, soldate cu nu
meroase victime și mari pagube ma
teriale. El a respins încercările 
autorităților israeliene de a justifica 
actele agresive împotriva Libanului 
prin necesitatea „apărării graniței de 
nord", arătînd că, în realitate, prin
cipalul obiectiv urmărit îl reprezintă 
„înlăturarea democrației libaneze".

Reprezentantul Kuweitului a ară
tat, în discursul său, că o cauză prin
cipală a situației de criză care per
sistă în Orientul Mijlociu o constituie 
acțiunile agresive ale Israelului, care

sînt contrare principiilor și normelor 
dreptului internațional. El a subli
niat că, pentru a se ajunge la o pace 
durabilă în Orientul Mijlociu, este 
necesar da Israelul să pună capăt 
actelor de agresiune și să se treacă 
la aplicarea rezoluțiilor O.N.U. pri
vind reglementarea pe cale politică 
a conflictului arabo-israelian.

In discursul său, reprezentantul 
Iordaniei a accentuat necesitatea ur
gentării unei reglementări de pace 
globale în Orientul Mijlociu, pe ca
lea negocierilor, și a reafirmat iniția
tivele țării sale cu această finalitate. 
Vorbitorul a declarat că este impe
rios necesară rezolvarea problemei 
palestiniene pe baza recunoașterii 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian.
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și au cerut guvernului să nu per- i 
mită firmelor austriece să participe ’
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la programul american cunoscut 
sub numele de „războiul stelelor".

ționat Lars Werner — sînt o măr
turie a faptului că această propu
nere se bucură de un larg sprijin în 
sinul opiniei publice, este susținută 
de mișcările în favoarea păcii, de 
partidele politice, de organizațiile 
sindicale și obștești. Recentul fo
rum parlamentar din țările nordi
ce, desfășurat la Copenhaga, a ho- 
tărît crearea unui grup interparla
mentar de lucru pentru examinarea 
sub toate aspectele a propunerii 
de declarare a nordului european 
ca zonă denuciearizată, a mențio
nat în încheiere 
dului de Stingă 
Suedia.

președintele Parti-
— Comuniștii din

TOKIO. — Zeci de orașe, parti
cipante la prima conferință i mon
dială a primarilor pentru solida
ritatea orașelor in lupta pentru 
pace, au reafirmat hotărîrea de 
a-și uni eforturile in vederea pre- 
întîmpinării unui război nuclear, 
pentru consolidarea păcii. La o 
conferință de presă desfășurată lâ 
Nagasaki, reprezentantul organiza
torilor forumului primarilor a ară
tat că, in numeroase scrisori pri
mite din partea unui mare număr

atomic"
confe- 
împo- 
Iniția- 
și se

„Prin eforturi unite 
poate fi preîntîmpinat un război

de primari participanți la
rință, se exprimă protestul 
triva programului american 
tiva de apărare strategică 
relevă necesitatea întăririi unității 
de acțiune a orașelor în lupta pen
tru pace.

După cum se știe, la conferință, . 
desfășurată in luna august la Hi- ț 
roshima și Nagasaki, au luat parte . 
conducătorii a 98 de orașe din în- J 
treaga lume. Ț
-------------------------------

Siria Ui reafirmă sprijinul 
pentru instaurarea păcii în Liban

DAMASC 6 (Agerpres). — La Da
masc a avut loc ședința Comanda
mentului Central al Frontului Na
țional Progresist din Siria, din care 
fac parte Partidul Baas Arab Socia
list, Partidul Comunist, alte parti
de politice. Lucrările s-au desfășurat 
sub președinția lui Hafez Al Assad, 
președintele țării, și au fost consa
crate analizării situației din Orientul

Mijlociu. Participanții și-au reafir
mat sprijinul față de politica Siriei 
in direcția reglementării • situației și 
instaurării unei păci trainice și echi
tabile în Orientul Mijlociu. S-a re
levat că Siria va sprijini în conti
nuare Libanul în direcția obținerii 
unei reconcilieri naționale și instau
rării păcii și securității pe întregul 
teritoriu libanez.

In interesul reducerii tensiunii in Peninsula Coreea
Propunere a R.P.D. Coreene

PANMUNJON 6 (Agerpres). - La 
Panmunjon se desfășoară o nouă șe
dință a Comisiei militare de armis
tițiu din Coreea, convocată din ini
țiativa părții R.P.D. Coreene — in
formează agenția A.C.T.C.

Reprezentantul R.P.D. Coreene a 
prezentat o „Propunere pentru limi
tarea manevrelor militare", ca un 
pas concret în direcția reducerii ten
siunii în Peninsula Coreea și creării 
climatului și condițiilor favorabile 
dialogului dintre Nordul și Sudul 
Coreei.

Subliniind că se înregistrează un 
progres în cadrul convorbirilor eco
nomice și dintre Societățile de Cruce 
Roșie din Nordul și Sudul țării, pre
cum și la contactele preliminare în 
vederea inițierii de convorbiri parla
mentare intprcoreene, reprezentantul 
R.P.D.C. a propus ca părțile să 
oprească-total exercițiile militare pe 
scară largă și. treptat, Să înceteze și 
alte abtivități militare ce duc la 
creșterea încordării. Se propune, tot
odată, suspendarea tuturor manevre
lor militare in timp ce dialogul 
Nord—Sud face progrese.

Orientări ale politicii 
guvernului grec 
reliefate de premierul 
Andreas Papandreu

ATENA 6 (Agerpres). — Primul 
ministru grec, Andreas Papandreu, 
a adresat tuturor partidelor politice 
din țară apelul de a stringe rîndurile 
pentru a face față perioadei critice 
pe care o traversează Grecia. El a 
solicitat lansarea unui dialog demo
cratic, .care să ducă Ia adoptarea 
unor poziții comune asupra proble
melor naționale. Premierul a afir
mat că recentele măsuri de austeri
tate au drept scop stabilizarea eco
nomică și creșterea nivelului de trai.

Abordind, în cadrul discursului 
său în parlament, o serie de pro
bleme externe, premierul elen a re
afirmat — în ceea ce privește rela
țiile cu Statele Unite — că acordul 
semnat in 1983 are o durată de cinci 
ani și prevede, la expirarea terme
nului său, desființarea bazelor mili
tare americane din Grecia. „Dacă 
guvernul aflat la putere în 1988 va 
dori să schimbe această situație, el 
va trebui să adopte o nouă lege", a 
precizat Andreas Papandreu. El și-a 
exprimat însă convingerea că „ar
mele nucleare vor părăsi Grecia" — 
informează agenția France Presse.

Dezvoltarea economiei R. P. Mongole
ULAN BATOR 6 (Agerpres). — In 

comunicatul difuzat la Ulan Bator, 
la încheierea sesiunii Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, se arată 
că, față de anul precedent, venitul 
național a crescut cu 4,7 la sută, pro
ducția agricolă a țării a marcat un 
spor de 12,5 procente, iar valoarea 
producției industriale de 6,6 pro
cente. De asemenea, comerțul cu 
amănuntul a crescut cu 3,2 la sută. 
S-au îmbunătățit, totodată, condi
țiile de locuit pentru populație, se

înfăptuiesc sarcinile în domeniile 
dezvoltării învățămintului, culturii, 
științei, asistenței medicale. Volumul 
comerțului exterior al țării a sporit 
anul acesta cu 2,7 la sută față de 
1984.

Planul dezvoltării economice și so
ciale a țării pentru 1986, aprobat de 
sesiunea forului suprem legislativ, 
preconizează extinderea în continua
re a tuturor ramurilor economice, 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor.

După hotărîrea Marii Britanii 
de ase retrage din UNESCO

MOMENTUL DUREROS AL ADEVĂRULUI:

Condiția imigrantului in lumea occidentală
• „Oaspeții" de ieri — indezirabilii de astăzi • „Maurul și-a făcut datoria — maurul poa
te să plece” în versiune modernă • Grupările politice de extremă dreaptă, xenofobia și 

cultul violenței

Unul din fenomenele cele mai vizibile ale prelungirii 
efectelor crizei economice în țările capitaliste îl con
stituie agravarea șomajului : circa 20 milioane per
soane fără lucru in statele Europei occidentale, alte 
peste 12 milioane in Statele Unite, Canada, Australia, 
Noua Zeelandă. Și cu cit intr-o țară capitalistă sau 
alta se produc schimbări nefavorabile în rîndul unor 
largi categorii de oameni ai muncii autohtoni, cu atit 
mai mult se înrăutățește condiția imigranților. „Mun
citorii oaspeți" — cum erau numiți, în mod eufemis
tic, străinii veniți să lucreze în țările occidentale - 
au devenit „intrușii" cărora acum li se repetă, mereu 
mai amenințător: „Afară !". „Tensiunea în ghetourile 
supraaglomerate ale imigranților, co și atmosfera din 
jurul acestora se apropie de limita critică" - scria 
revista americană „NEWSWEEK". La rîndul său, agen

ția „REUTER" transmite că în țările membre ale C.E.E. 
„se înregistrează in ultimul timp o creștere a rasis
mului". Potriviț, aceleiași agenții, un document, dat 
publicității la Bruxelles de către o comisie a parla
mentului vest-european relevă, între altele, că grupă
rile politice de extremă dreaptă exploatează xenofobia 
crescîndă și incită la acte de violență impotriva mun
citorilor străini. Liderul grupării denumite Frontul Na
țional din Franța, Le Pen, a declarat intr-un interviu 
radiotelevizat că imigranții au devenit „un pericol 
mortal" pentru societatea occidentală.

Toate aceste fenomene au readus în actualitate 
„DOSARUL IMIGRANȚILOR". Presa occidentală, ca și 
unii specialiști încearcă să dea răspuns la întrebarea : 
„Care sînt cauzele schimbărilor dramatice petrecute în 
atitudinea față de imigranți ?".

„Paradisul" imigranților: în dormitoare comune, dărăpănate, un pat pentru 
care se cer sume exorbitante

PARIS 6 (Agerpres). — Directo
rul general al UNESCO, Amadou 
Mahtar M’Bow, și-a exprimat „re
gretul profund" față de decizia Ma
rii Britanii de a se retrage din or
ganizație — transmit agențiile 
France Presse și Reuter. El a decla
rat că decizia guvernului de la Lon
dra „nu poate decît să surprindă pe 
cei care, în ultimii ani, au depus 
eforturi considerabile pentru a Se 
ajunge la un acord privind progra
mele, bugetul, structurile și func
ționarea UNESCO".

PARIS 6 (Agerpres). — Numeroase 
state occidentale și-au exprimat dez
aprobarea, după anunțarea retrage
rii Marii Britanii din UNESCO, re- 
levind că realizarea obiectivelor or

ganizației presupune adoptarea unei 
atitudini constructive din partea 
țărilor membre. După cum scrie a- 
genția France Presse, la Paris — 
unde se află sediul UNESCO — un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Relațiilor Externe al Franței a de
clarat că țara sa „regretă" măsura 
guvernului de la Londra. Poziții si
milare au fost adoptate de R. F. Ger
mania, Olanda, Spania, Belgia. La 
Ottawa, Stephen Lewis, ambasado
rul Canadei la UNESCO, a expri
mat. la rindul său, „regretul" față 
de decizia britanică, relevind că Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură „trebuie 
să fie sprijinită", iar hotărîrea de a 
o părăsi dăunează profund caracte
rului universal al acesteia.

OM3ENTHLE DE PRESA 
jSSi - pe scurt

“I

Imigranții — „marfa" cea 
mai ieftinâ. Se îtie că’ incerd:1d 
să-i atragă la muncă, dezrădăcinin- 
du-i de meleagurile natale, propa
ganda capitalistă prezenta in anii ’60 
primirea imigranților drept un „gest 
de bunăvoință" al civilizației occi
dentale, reliefînd caracterul „uma
nist" al acesteia, capacitatea sa de a 
„extinde bunăstarea" asupra imi
granților veniți din zone mai puțin 
dezvoltate ale globului. Dar se tre
ceau sub tăcere condițiile reale de 
viață și muncă ale imigranților, ex
ploatarea lor nemiloasă, bogățiile 
pe care ei le-au creat pentru huzurul 
altora. Dar și in acea perioadă, cind 
țările capitaliste aveau acută nevoie 
de numeroase, brațe de muncă, în 
special necalificată, imigranții — 
chiar dacă erau numiți „muncitori 
oaspeți" — nu reprezentau nici pe 
departe o categorie favorizată. „Oas
peții" erau și atunci, ca și astăzi, o 
marfă ; crunt exploatați, își vindeau 
și își vină forța de muncă ocupind 
posturile cele mai primejdioase si 
mai dăunătoare sănătății, iar plata 
lor a fost și este mult inferioară 
celei primite de muncitorii autohtoni. 
Cit privește locuințele, acestea sint 
circumscrise in ghetouri mizere, 
populația locală nedorind „ameste
cul" cu străinii.

Numărul imigranților — dacă se 
are in vedere și familiile lor — se 
ridică in prezent la aproape 40 de 
milioane, cei mai multi fiind în R.F. 
Germania, Franța, Statele Unite. Ma
rea Britanie, Canada, Australia, Bel

gia, Olanda, Suedia etc. Au fost 
atrași de agenți de recrutare, ca și 
de o campanie de propagandă bine 
pusă la punct, promițindu-li-se „o 
viață ușoară" și „ciștiguri grase". Se 
recrutau, cu precădere, tineri sănă
toși, capabili de eforturi grele, pre
lungite. In anii ’60 și în prima parte 
a anilor ’70 valurile de imigranți 
și-au găsit plasament în toate sec
toarele refuzate de autohtoni. Forță 
de muncă docilă și puțin pretențioa
să in ceea ce privește condițiile de 
viață, ei au adus patronilor și antre
prenorilor ce i-au angajat profituri 
fabuloase, care provin din diferența 
substanțială de salarii, față de autoh
toni, din neplata asigurărilor sociale 
și de boală, din efectuarea de ore de 
muncă suplimentare, din neintreru- 
perea lucrului prin greve etc.

„Cine sinieți voi, oameni 
ai ghetourilor?". Este întreba
rea pe care o formulează sociologul 
de origine arabă Ahmed Boubeker, 
într-un studiu consacrat imigranți
lor, publicat în revista „ESPRIT". Iar 
concluziile sînt desprinse din analiza 
vieții imigranților dintr-un veritabil 
ghetou situat în localitatea Saint- 
Chamond. Este vorba de „cartierul 
Cousin", care „la început a fost lo
cuit de francezii cei mai sărăci". 
„Cind au început să vină imigranții 
— arată studiul respectiv — popu
lația locală a fost îndreptată spre 
noile cartiere de blocuri, locul ei 
fiind luat de algerieni si turci. Trep
tat, cartierul a fost complet izolat de

restul localității Samt-Chamond. 
Acolo este un alt mod de viață, un 
adevărat univers al mizeriei".

Primele victime ale șoma
jului. Prințul moment dureros al 
adevărului pentru milioanele de 
imigranți a apărut in întreaga sa 
amploare după 1973—1974 cînd, în 
țările capitaliste, declanșarea crizei a 
însemnat zvîrlirea pe drumuri a 
sute și sute de mii de oameni ai 
muncii. Bineințeles, primele victime 
au fost imigranții. Dar cum criza 
s-a prelungit, șomajul a inceput să 
facă ravagii și în rîndul autohtoni
lor. Mai întîi răzlețe, apoi tot mai 
intense s-au auzit glasuri : „Străinii 
— afară !“. Guvernele tuturor țări
lor occidentale au trecut, începînd 
din 1974, la adoptarea unor măsuri 
severe pentru stăvilirea imigrației și 
de prin 1980 chiar pentru interzicerea 
intrării noilor veniți. Pentru cele mai 
mici abateri, străinii au început să 
fie expulzați. „Localnicii — arăta 
ziarul „FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE ZEITUNG"— sint acum mai 
puțin toleranți pentru că viața lor 
este mai grea".

„Nicăieri, autohtonii nu i-au privit 
cu ochi buni pe străini" — subliniază 
la rîndul său revista pariziană 
„L’EXPRESS". „Un timp — continuă 
revista — i-au tolerat, totuși, consi- 
derindu-i «oameni de categorie infe
rioară- de care societatea prosperă 
are nevoie pentru curățarea grupuri
lor sanitare — cum se exprima pa
tronul unui atelier din Berlinul occi-

dental. $i tot el adăuga : «Stăpinul 
nu-și iubește sluga, dar o acceptă 
pentru că il slujește și îl scutește de 
munci pe care el nu se.înjosește să 
le facă». Acum însă, atitudinea 
autohtonilor față de străini s-a în
răutățit. Din «muncitori oaspeți» au 
devenit «paraziți sociali», considerați 
vinovați de toate relele care con
fruntă societatea occidentală : criză, 
șomaj, criminalitate, poluare morală, 
marginalism, droguri".

„Afară cu străinii I..." Pe 
acest fundal proliferează, în ultima 
vreme, o serie de teze și concepții 
cu caracter rasist, ridică capul gru
pări de extremă dreapta, neofascis
te, care,* mascindu-și ideologia in 
spatele „urii față de străini" — își 
duc campania lor nocivă de abatere 
a maselor de la revendicările lor 
reale.

Ca atare, în prezent, în Franța, 
R.F.G., Olanda, Belgia, Suedia mun
citorii imigranți și familiile lor sint 
confruntați cu o puternică ostilitate. 
„Această ostilitate — arată ziarul 
„GUARDIAN" — crește pe măsură 
ce șomajul ia amploare și recesiunea 
economică se prelungește". La rîndul 
său, ziarul „TIMES" arată că „acum, 
cind fluxul economiei este pretutin
deni in retragere, iar suflul prospe
rității a scăzut dramatic,' imigranți
lor — participanți activi la crearea 
acumulărilor, profiturilor și bogăției 
— li se dă cu piciorul".

Mai mult, ziarul „SUDDEUTSCHE 
ZEITUNG" caută să demonstreze că 
ura față de străini nu are doar un 
fundament economico-social, ci și 
unul natural-biologic. De aici pină 
la „ideea" formulată de o publicație 
ca „Pour un Ordre Nouveau", edita
tă de o organizație de extremă 
dreaptă din Franța, nu mai este de- 
cit un pas : „Hoardele negre — scrie 
aceasta — amenință comunitatea 
noastră". în lucrarea „Defense d’Oc- 
cident", Maurice Bardeche cere să se 
ridice in calea imigranților o „stavilă 
protectoare". Tot în Franța, partidul 
„Rassemblement pour la republique" 
se pronunță pentru „o politică fer
mă de expulzare a imigranților clan
destini către țările de origine", iar 
Alain Peyrefitte, fost ministru al 
Justiției, consideră că „rasismul nu 
este decît o consecință a imigrării 
necontrolate". în „Manifestul de la 
Heidelberg", semnat șl de unele 
cadre universitare, se consideră că 
prezența străinilor in R.F. Germania 
„subminează limba, cultura și tradi
țiile autohtone și poate genera o ca
tastrofă etnică". în S.U.A. s-au în
treprins măsuri ferme împotriva 
imigranților „ilegali".

Iar amenințările cercurilor de ex
tremă dreaptă nu rămin doar vorbe 
aruncate în vînt. Adesea, amenință
rile Ia adresa străinilor se materiali
zează în atentate sîngeroase, cărora 
Ie cad victimă imigranții.

POLONIA ȘI TUNISIA și-au 
exprimat profunda ingrijorare față 
de agravarea situației internațio
nale, subliniind că escaladarea 
cursei înarmărilor, în special a ce
lor nucleare, reprezintă o amenin
țare gravă la adresa păcii — se 
spune în comunicatul comun, trans
mis de agenția P.A.P.’, lâ încheie
rea vizitei la Tunis a președintelui 
Consiliului de Stat al R.P. Polone, 
Wojciech Jaruzelski. Cele două țări 
au reiterat necesitatea recunoaște
rii drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului creării unui stat propriu, 
independent, afirmîndu-și totodată 
sprijinul deplin față de Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei, 
singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinian.

mună, de mare putere, pe poligo
nul din deșertul Nevada — s-a 
anunțat la Washington. Potrivit 
agenției Reuter, știrea a fost con
firmată de Ambasada Marii Brita
nii la Washington. Se precizează 
că puterea exploziei a fost echiva
lentă cu cea a unei încărcături de 
dinamită cuprinsă între 20 000 și 
150 000 tone.

GREVĂ. Compania aeriană spa
niolă „Iberia" și-a anulat 27 de 
zboruri ca urmare a unei greve a 
mecanicilor. Un purtător de cuvint 
al Asociației tehnicienilor de între
ținere a avioanelor a declarat că 
greva a fost declanșată in semn de 
protest impotriva condițiilor de 
muncă. Alte greve sînt programate 
in cursul acestei luni.

Aceste situații, relatate de presa occidentală, pun încă o dată în 
lumină greutățile cu care se confruntă cei ce și-au părăsit țara, în cău
tarea unui trai mai lesnicios. Este un drum greu, plin de deziluzii și 
riscuri, iar cei care s-au lăsat atrași de promisiunile înșelătoare ale socie
tății de consum, înțeleg adesea prea tîrziu adevărul : chiar dacă, la ițn 
moment dat, găsesc ceva de lucru, chiar dacă izbutesc să aibă un 
acoperiș deasupra capului, ei sînt și rămîn niște indezirabili, străini într-o 
țară străină.

Nicolae PLOPEANU

. PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL R.S. VIETNAM, 

| Fam Van Dong, a primit un grup 
de reprezentanți ai cercurilor de 

I afaceri din S.U.A., aflat Ia Hanoi 
în vizită de documentare. Cu acest 
prilej, el a apreciat că normaliza- 

Irea relațiilor vietnamezo-americane 
in toate domeniile va fi utilă ambe
lor părți.

’ PROTOCOL. La Beijing a fost 
J semnat protocolul privind schim

burile de mărfuri și plățile pe 1986 
I dintre R.P. Chineză și Polonia, in

formează agenția China Nouă.

ALEGERILE PARȚIALE desfă- 
I șurate în circumscripția electorală 
| Tyne Bridge din nordul Angliei ;au 

dat cîștig de cauză candidatului 
I Partidului Laburist, informează a- 

genția Reuter. Candidatul Partidu
lui Conservator a întrunit numai 

111,1 la sută din sufragii, ceea ce 
constituie o reflectare a nemulțu
mirilor alegătorilor din această 

Izonă, unde un muncitor din trei 
este în stare de șomaj, mențio
nează agenția.

EXPERIENȚA NUCLEARA.
I S.U.A. și Marea Britanie au efectuat 

o experiență nucleară subterană co-

MEMORANDUM. Miniștrii apă
rării ai Statelor Unite și Marii I 
Britanii au semnat, vineri, la Lon- | 
dra un memorandum de înțelegere 
cu privire la participarea Angliei I 
la realizarea programului militar I 
american „Inițiativa pentru Apă- 
rare Strategică", cunoscut sub nu- . 
mele de „războiul stelelor" — in- I 
formează agențiile Reuter' și Asso- I 
cjated Press. Marea Britanie devi
ne astfel prima țară din Alianța I 
nord-atlantică care se angajează I 
formal să coopereze la acest pro
iect, denunțat de oameni politici și ■ 
de știință, de organizații politice 
și profesionale din cele două țări. '

UN NOU ATENTAT TERORIST I 
a fost comis, vineri, in Belgia. | 
Explozia a două bombe plasate de 
teroriști în incinta Palatului jus- i 
tiției din Liege s-a soldat cu un 
mort și mai mulți răniți, precum 1 
și însemnate pagube materiale. . 
Atentatul nu a fost revendicat.

INUNDAȚIILE DIN VENEZUE
LA au provocat pină in prezent I 
moartea a cel puțin 17 persoane. I 
Numeroși locuitori se mai află încă • 
sub ruinele caselor prăbușite. Pes- . 
te 2 000 de persoane au rămas fără I 
adăpost. Cel mai serios afectată I 
este capitala țării, Caracas.
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