
PROLETARIDIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
va face o vizită oficială de prietenie 

in Republica Socialistă Federativă Iugoslavia
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, șecre- 
tar general, al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, va efectua în

zilele următoare o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, la invitația to
varășului Radovan Vlaikovici, pre
ședintele Prezidiului Republicii So

cialiste Federative Iugoslavia, și a 
tovarășului Vidoie Jarkovici, pre
ședintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.
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Produse mai multe cu consumuri
materiale reduse

Răspunzind cu însuflețire orientărilor ți îndemnurilor adresate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tot mai multe colective muncitorești raportează înde
plinirea și depășirea prevederilor planului. Totodată, oamenii muncii din industrie, 'construcții 
și transporturi, din institute de cercetări și proiectări, din toate domeniile de activitate acționea
ză cu toate forțele pentru ca în timpul scurt care a mai rămas pină la încheierea acestui an 
și a acestui cincinal să obțină realizări și mai importante la producția fizică și la cea desti
nată exportului. In lumina sarcinilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
în ședința din 6 decembrie, în toate întreprinderile se inițiază și se aplică măsuri concrete 
pentru reducerea consumurilor de materii prime și materiale, pentru gospodărirea cu chibzuință 
și economisirea severă a energiei electrice, pentru creșterea și mai substanțială a productivi
tății muncii, a eficienței economice a întregii activități. Din veștile transmise ieri de cores
pondenții „Scînteii" rezultă că, pretutindeni, colectivele de oameni ai muncii și-au sporit efor
turile pentru pregătirea cit mai temeinică a producției anului yiitor, astfel incit încă din 
primele zile ale lunii ianuarie să fie asigurate toate condițiile pentru realizarea prevederilor 
de plan la toți indicatorii.

Acționlnd cu înaltă răspundere pentru reali
zarea și depășirea planului pe anul in curs și 
pe întregul cincinal, un număr de 57 de unități 
economice din județul Bacău au reușit ca, prin 
creșterea productivității muncii, perfecționarea 
și modernizarea tehnologiilor de fabricație, asi
milarea de noi produse cu consumuri materiale 
și energetice reduse să realizeze, peste preve
derile planului, importante cantități de cărbu
ne, utilaje tehnologi
ce, armături industri
ale din fontă, cheres
tea, confecții și alte 
produse care au fost’ 
livrate beneficiarilor 
din țară și parteneri
lor de peste hotare. 
Aceste sporuri de pro
ducție au fost realiza
te cu un consum re
dus de energie electri
că. Numai- în ultima 
lună, prin aplicarea 
riguroasă a programelor de reducere a con
sumului, industria județului a economisit 
17135 MWh energie electrică. întrebîndu-1 pe 
corespondentul nostru Gheorghe Baltă ce în
seamnă această economie, ne-a prezentat un 
calcul ai specialiștilor: cantitatea de ehergie 
electrică economisită in ultima lună este sufi
cientă pentru ca marile combinate de prelu
crare a lemnului din Bacău și Comănești, ca 
și Combinatul de celuloză și hîrtie Letea să 
funcționeze timp de o lună de zile.

La rîndul lor, oamenii muncii din industria 
județului Timiș raportează importante sporuri 
de producție realizate în condițiile reducerii 
consumurilor de materii prime, materiale, com
bustibil și energie. Prii} organizarea mai bună 
a producției și a muncii, utilizarea eficientă a 
mașinilor și instalațiilor din dotare, introduce
rea unor tehnologii moderne de înalt randa
ment — ne transmite corespondentul nostru 
Cezar Ioana — au fost livrate suplimentar eco
nomiei naționale mari cantități de laminate fi
nite pline, utilaje tehnologice de înaltă comple
xitate tehnică pentru metalurgie, industria pre
lucrării lemnului și agricultură, produse elec
trotehnice, electronice și de tehnică de calcul, 
întregul spor de producție a fost obținut cu 
consumuri materiale și energetice mai mici

Fapte ale muncii 
si hărniciei

9

la panoul de onoare

decît cele planificate, pe această cale econo- 
misindu-se peste 7 700 tone metal, 32 000 tone 
combustibil convențional și peste 18 000 MWh 
energie electrică.

Angajați cu toate forțele, cu abnegație șl dă
ruire muncitorească pentru a asigura termo
centralelor cantități mereu sporite de cărbune 
energetic, minerii de la Motru-Vest — unitate 
fruntașă în bazinul carbonifer al văii Motrului 

— au ridicat la peste 
50 000 tone cantitatea 
de lignit extrasă su
plimentar de la înce
putul anului și pînă 
în prezent. Raportînd 
acest succes — ne 
transmite corespon
dentul nostru Dumi
tru Prună — minerii 
de aici și-au îndepli
nit înainte de termen 
sarcinile de plan pre
văzute pe întregul an. 

în mod deosebit s-au remarcat brigăzile con
duse de minerii Ion Otînjac și Ion Stan. 
Prin folosirea judicioasă a complexelor me
canizate de tăiere, susținere și transport, a- 
ceste brigăzi au înregistrat în ujtimul timp pro
ducții record. Așa cum au realizat șf o serie de 
colective muncitorești din județul Cluj, despre 
al căror succes corespondentul nostru, Marin 
Oprea, ne relatează :

— Prin aplicarea și generalizarea unor ini
țiative privind organizarea mai bună a pro
ducției și a muncii, folosirea mai eficiență a 
capacităților de producție, a resurselor materia
le și energetice, au fost livrate suplimentar 
economiei naționale importante cantități de 
oțel-beton, blocuri și semifabricate forjate din 
oțel, produse ale industriei electrotehnice, mij
loace de automatizare, utilaje tehnologice pen
tru metalurgie, industria chimică și prelucra
rea țițeiului, mașini și utilaje pențru agricul
tură, produse de mecanică fină; aparatură elec
trică de joasă și înaltă tensiune, electrozi side
rurgici, tricotaje, produse de sticlărie și cera
mică fină pentru menaj și' altele.

Petre POPA
(Continuare in pag. a IlI-a)

TOVARĂȘA DOLORES IBARRURI ÎMPLINEȘTE 90 DEANI

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, cu eșarfă, tovarășei Dolores Ibarruri

Pentru merite deosebite în îndelungata sa activitate revoluționară și antifascistă consacrată cauzei democrației, 
libertății și independenței naționale, socialismului și păcii, pentru contribuția adusă ia dezvoltarea relațiilor de priete
nie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania, dintre poporul român 
și poporul spaniol,

cu prilejul împlinirii virstei de 90 de ani.
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. - Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă, tovarășei Dolores 

Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășei DOLORES IBARRURI
Comunist din Spania
Comuniștii români apreciază relațiile tradiționale de 

prietenie, solidaritate și colaborare existente între parti
dele noastre, relații ce șe bazează pe deplina egalitate, în
credere și înțelegere reciprocă, pe, respectarea dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora politica internă și externă, 
strategia și tactica revoluționară conform condițiilor isto
rice, naționale și sociale din propria țară.

în acest cadru apreciem că dezvoltarea în continuare a 
raporturilor dintre cele două partide ale noastre este me
nită să contribuie la intensificarea colaborării pe multiple 
planuri între România și Spania, ceea ce corespunde in
tereselor celor două popoare, păcii și cooperării în Europa 
și în lume.

Vă urez, stimată tovarășă Dolores, viață îndelungată, 
multă sănătate și putere de muncă, succese în eforturile 
pentru întărirea unității și forței politice a Partidului Co
munist din Spania, a capacității sale de mobilizare a ma
selor, pentru dezvoltarea dialogului, conlucrării și înțele
gerii cu toate forțele progresiste și democratice din 
Spania.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Președintele Partidului
Stimată tovarășă Dolores,
Cu prilejul celei de-a 90-a aniversări a zilei dumnea

voastră de naștere, am deosebita plăcere de a vă adresa 
cele mai calde felicitări, urări de /-sănătate și fericire 
personală.

Prestigiul și respectul de care vă bucurați atît în Spania, 
cît și în rindurile comuniștilor și revoluționarilor din toată 
lumea sînt indisolubil legate de faptul că întreaga dum
neavoastră viață și activitate le-ați pus în slujba Parti
dului Corhunist din Spania, apărării intereselor funda
mentale ale clasei muncitoare, pentru înaintarea poporu
lui spaniol pe o cale nouă, potrivit aspirațiilor sale vitale 
de pace, bunăstare și progres social.

Unitatea și forța revoluționară ale Partidului Comunist 
din Spania au fost și sînt idealul dumneavoastră de viață. 
Acestui ideal i-ați consacrat energia și devotamentul, 
fiind convinsă că numai un partid comunist unit, revolu
ționar, bazat pe teoria marxistă, a socialismului științific, 
poate să-și stabilească o linie politică corespunzătoare in
tereselor majore ale poporului, să acționeze în deplină 
independență.

O nouă stdție de metrou — „I.M.G.B."' (în fotografie) — urmează să fie dată în folosință pe magistrala a ll-a. 
Ea va face legătura între unitățile economice de pe platforma industrială Berceni și prima magistrală a metroului 

Foto : Agerpres

( ror măi iNVETL- r \
Intr-un roman de eu*  Privim în iurul nostru. Ar fi să ne înșelăm, 

rînd apărut, clădirea ne mîndrim cu atîtea mă- U însă, subestimînd di- 
principală a institu- rețe înfăptuiri. dovezi ■■ ficultătile cu care

In lumina întăririlor Congresului științei si invătămlntului r Cerul înstelat A

principală a inștitU’ 
tului de învătămînt. situa
tă la ..etajul al doilea" al 
unui oraș minier, este o 
construcție spectaculos am
plasată De un deal : către 
ea urcă o scară lungă. îm
părțită in două de o ba
lustradă metalică. Toată 

' lumea, observă eroul roma
nului; circulă numai 
partea stingă a ■ scării, 
dreaptă avînd treptele 
atinse, neuzate. Partea 
dreapta, explică un student, 
este ..scara reoetentilor"...

Ne place să imagi
năm drumul învăță
turii, drumul spre 
tainele universului, 
ale științei și tehni
cii, ca pe o aseme
nea scară infinită, 
Sătătorită De Partea sui- 
oare de pașii energici, a- 
ăsati ai unor generații cu- 
'zătoare si demne. încre- 
z.oare în forța mintii lor. 
<toc dispuse să alunece pe 
exaltă parte a scării, ge
nții înflăcărate de oa- 
siut-a de a sti. pasiune 
«cor, șj dramatică, asa 
c® ’ arată întregul drum ai :ur^steri| umane țndi- 
rel®2,t. ’e treapta ne care 
te’fu. pasiunea cunoașterii wsotcfe respectul pen- 
tru țgea-e mintea omu
lui a născciț spre a lărgi 
mereu limuje universului 
si nenru a-, prelungi pro
priile țaDachti de acțiu
ne : ea.este Unată de în- 

l^unVce. nesub- stituibil», snecKce geniu
lui umaiț mintiijscoditoa- 
Te, 17®’t^ite de a iscusi
tul Ulisemri de , Anton 
Pann. ..c^ istet ca m Dro_ 
verb".

In cel mai depliî în
țeles al său. xriia 
pentru^ oerfectionurea pregătirii profesionale vx- 

orimă o vie nemultumve 
creatoare, o oeroetua ni- 
împăcare cu stadiul atins si 
dorința irezistibilă de a a- 
junge' pe trepte mereu mai 
'.nalte ale nesfirsitei scări 
J desăvirșirii. în mod ideal. 
Pregătirea profesională este 

-o expresie Particulară a 
edificării umane.

pe 
cea 
ne
din

rețe înfăptuiri. dovezi 
incontestabile ale forței 
creatoare descătușate a po
porului român, a genera
țiilor actuale a căror înal
tă calificare profesională si 
umană si-a lăsat semnătu
ra. pentru cei ce vin. pe 
atîtea mari opere ale civi
lizației de azi. performan
te de spirit constructiv, de 
ingeniozitate si măiestrie 
profesională, tehnică, știin
țifică. Creații monumenta
le. ele constituie si repere
le redobîndirii încrederii în

ficultătile cu care 
avem de luptat, iner- 

si. prejudecățile pe 
știința și învățămîntul 

iltilateral sînt chemate 
le înlăture 'din deprin- 

noăs-

energia si creativitatea na
țională șlefuite la școala 
pasiunii pentru cunoașterea 
a ceea ce este mai nou si 
mai voloros în stiinta și 
tehnica timpului nostru, ale 
deplinei înțelegeri a nece
sității de a participa cu o 
..marcă" proprie la compe
tiția si schimbul de valori 
actuale. La temelia lor 
stau munca tenace, erois
mul modest, educația si în
vățătura continuă, cel mai 
adesea cu ochii cîrpiti de 
nesomn si doar astfel re- 
făcînd handicapuri du
reroase. învingînd obstaco
le ca pe orice drum nou, 
necunoscut, dar si ..moște
nirea" unor mari rămîneri 

.în urmă, mai vechi sau mai 
noi. în lumina acestei ex
periențe din care s-au năs
cut operele constructive 
înălțate mai cu seamă în 
ultimii douăzeci de ani, 
ne-am convins că nu e- 
xistă alt drum si că. acum, 
spre a consolida si dezvol
ta cuceririle acestei etape 
avem de dat. într-un timp 
scurt, bătălia ridicării gra
dului general de pregătire 
profesională, pentru spori
rea calității muncii socia
le la nivelul exigentelor re
voluției tehnico-stiintifice 
actuale.

mai 
tiile 
care 
muj 
să 
derile si conștiința ___
tră. Viata, realitatea ne a- 
rată că terenul de lucru al 
educației si învățăturii este 
întins, că decalajele, inega
litățile in pregătirea oame
nilor oot constitui o frînă 
în evoluția si afirmarea lor, 
un factor potențial de 
tîrziere în dezvoltare.

progresul ; țării, 
luăm în discuție, 
unghiul 
profesionale, ___
două tipuri de deca
laje : între diferite 
categorii și compar

timente ale acelorași co
lective de muncă și a- 
celea dintre înzestrarea 
tehnică modernă, laolaltă 
cu gradul de complexitate 
al lucrărilor reclamate in
tr-un loc sau altul si ni
velul calificării unora din
tre cei ce execută aceste 
lucrări. în toate județele 
tării s-au ridicat mari plat
forme industriale, s-au con
struit combinate, s-au des
chis noi cariere sau bazi
ne carbonifere. Oamenii de 
azi ai primei generații de 
mineri a Goriului. bună
oară. sînt țăranii de ieri 
aduși să lucreze De ma
șini si utilaje moderne, de 
mare complexitate. Ei tre
buie să cucerească, evi
dent, ..vîrfurile" unei ex
periențe De care, de fant. 
n-au parcurs-o etapă cu e- 
taoă. asa cum s-a îrttîm1- 
Dlat în alte Dărti. Un ex- 
cavator-uzină de înălțimea 
unui bloc cu patru etaje 
— notează un reporter — 
pretinde ca omul care-1 fo
losește si conduce să în
trunească. în aceeași per
soană. un excelent electri
cian. un excelent miner si 
un hidrolog excelent. Mulți 
fac cu bine fată acestor e- 
xigente de nivelul perfor
mantei. Alții nu. în al doi-

C. STANESCU

în- 
în 
Să 

. . din 
pregătirii 

doar

(Continuare în pag. a IV-a)

Răspundere și angajare in promovarea 
tehnologiilor informatice

Dezvoltarea intensivă și puternic 
intensivă a economiei naționale pre
supune, în primul rînd, crearea și 
implementarea unui sistem tehnolo
gic, a unor structuri economice care 
să permită realizarea de produse și 
bunuri competitive pe plan mondial, 
din punct de vedere al caracteristici
lor tehnico-funcționale și calitative, 
cu consumuri reduse de materiale, 
materii prime și energie, asociate cu 
niveluri ridicate ale productivității 
muncii. Așa cum se arată in docu
mentele Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.. un asemenea curs al dezvol
tării nu se poate realiza fără valori
ficarea largă a rezultatelor revoluției 
tehnico-științifice contemporane. Iar 
polul esențial în afirmarea multilate
rală a noii revoluții tehnico-științifi
ce revine științei și tehnologiei. Ma
gistrala cuvintare rostită de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, la re
centul Congres al științei și învăță- 
mîntului, prin tezele și orientările 
de largă perspectivă pe care le cu
prinde, constituie un document de 
excepțională valoare și pentru acti
vitatea de cercetare din domeniul in
formaticii. al automatizării și roboti
zării producției, stabilind cele mai

eficiente căi și mijloace In vederea 
creșterii, în continuare, a aportului 
său la accelerarea progresului eco
nomic și social al țării.

Faptul că în fruntea Consiliului 
Național. al Științei și învățămintu- 
lui. important organism democra
tic. se află tovarășa academician 
doctor inginer Elena. Ceaușescu. sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, deschizătoare de noi direcții 
creatoare în orientarea întregii cer
cetări științifice și tehnologice din 
tara noastră, constituie garanția si
gură a înfăptuirii neabătute a poli
ticii partirjului și statului nostru în 
realizarea obiectivelor stabilite pen
tru perioada următoare, caracteriza
tă prin noua revoluție tehnico-știin- 
țifică. a cărei componentă fundament 
tală o reprezintă tehnologiile infor
matice. Incluzînd microelectronica, 
sistemele de culegere, prelucrare și 
transmitere automată a datelor, 
automatizarea, activităților de ingine
rie, fabricație și de birou etc., tehno
logiile informatice își manifestă rolul 
determinant pe multiple planuri. Ele 
acționează ca un factor de potențare 
a omului în' procesul muncii, spriji
nind și extinzînd capacitățile sale în 
culegerea, memorarea, prelucrarea și

Imagine de la oficiul de calcul al întreprinderii de conductori electrici 
emailați din Zalău . Foto : E. Dichiseanu

comunicarea datelor și informațiilor. 
Tehnologiile informatice constituie 
singurul mod de a asigura accesul 
rapid la informații și o mai bună 
orientare în acțiunile și activitățile 
din cele mai diverse domenii de 
activitate ; de a înlătura obstaco
lele temporale și spațiale în co
municații ; de a permite auto
matizarea complexă a proceselor 
de producție și tehnologice, a trans
portului de produse și energie; de a 
exclude aproape complet unele acti
vități și procese rutiniere din ad
ministrație, servicii, instruire etc.

Pe de altă parte, tehnologiile in
formatice. ca un domeniu extrem de 
dinamic, presupun dezvoltarea unui 
nou gen de servicii cu o dinamică 
susținută, deosebit de eficiente și. ca 
atare, dorite, deoarece presupun con
sumuri reduse de materiale și ener
gie, fără poluarea mediului ambiant, 
ocupînd forța de muncă disponibili- 
zată din domeniile afectate de im
plementarea acestor tehnologii.

Tehnologiile informatice exercită, 
așa cum o demonstrează deja reali
tatea zilelor noastre, lin impact ma
jor asupra economiei și prin faptul 
că ele capătă caracterul unui factor 
de producție. Această caracteristică 
va conduce la mutații structurale in 
economie, care trebuie cunoscute, stă- 
pînite și valorificate, spre folosul 
general. De pildă, creșterea produc
tivității muncii, in producția indus
trială și în alte ramuri, cu efecte fa
vorabile asupra eficientei și randa
mentului economic general, determi
nă anumite probleme în ceea ce pri
vește deplasarea forței de muncă 
spre alte, zone de activitate, unele 
create chiar de dezvoltarea tehnolo
giilor informatice. De asemenea, se 
va accentua tot mai puternic depen
denta de informatică a unui număr 
sporit de ramuri industriale, mai ales 
a celor de vîrf (aeronautică, de auto
vehicule, mecanică fină și optică, ma- 
șini-unelte. chimie, energetică nu
cleară etc), aceasta mgnifestindu-se

Dr. inq. Marius GURAN
Institutul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică, 
pentru tehnică de calcul 
și informatică

(Continuare în pag. a V-a)

al păcii
Soarele apunea în

cet, făcind loc bolții 
înstelate, cum nu se 
mai văzuse deasupra 
Botoșanilor de citeva 
săptămâni. „Mergem ?“ 
— l-am întrebat pe 
Mihai Birliga, Erou al 
Muncii Socialiste ..„Al 
luptei pașnice pentru 
rodnicia pământului", 
cum ii zic sătenii încă 
de pe vremea cind i 
s-a conferit înaltul ti
tlu și cind era, ca și 
acum, președintele co
operativei lor de pro
ducție. „Să mai ză-, 
bovim", a răspuns, 
căutindu-și de lucru 
in jurul tractoarelor 
aciuate pentru „toa
leta de noapte" in
tre un lan de griu de 
curind răsărit și un te
ren ce urma pină-n 
zori să devină arătură..

Curind — primii aș
tri pe bolta azurie. 
Luceafărul de seară, 
apoi alții și alții fie la 
care... „mii de ani 
i-au trebuit luminii să 
ne-ajungă“. „Mer
gem ?“ — ne-am adre
sat iarăși celui pe ca- 
re-l însoțeam. Provo
cat parcă de întrebare, 
și-a alăturat podul 
palmei la „borul" că
ciulii — un ochean ar 
fi vrut parcă să-și 
facă — pentru a scru
ta necuprinsul, tntii, 
spre apus, apoi, de 
jur-împrejur, in toate 
zările. „Crezi c-ar pu
tea izbucni un „răz
boi al stelelor"? Al ra
chetelor ? Al armelor 
atomice ? — a gtăsuit 
mai mult pe șoptite. 
Și a adăugat: „Și toate 
avînd ca inamic Pă
mântul, nu ? Si ce s-ar 
intimpla cu griul ? 
Dar cu copiii ? Cu 
apele și cu roadele 
muncii, cu miile de 
ani de progres ? Care 
ar fi soarta lor ?“ în

trebările păreau că 
vin din străfundurile 
planetei. Din magma 
ei incandescentă. Și se 
rosteau in neant nu 
pentru... nimeni. Ci 
pentru întreaga ome
nire.

„Neant ai zis ? a re
luat intr-un tirziu. 
Vorbă nepotrivită, 
după mine. Care în
seamnă hău, pustiu, 
din cite cunosc. Cerul 
înstelat nu-i deloc 
așa. Din toate timpu
rile a fost un prieten 
apropiat al omului. 
Steaua Polară, Carul 
Mare, Calea Laptelui 
i-au servit ca busolă. 
Orientindu-se după 
Calea Laptelui ori a 
Robilor, cum i se mai 
spune în popor, cei 
luați în robie se în
torceau acasă. Apoi, 
Luceafărul... care este 
al întregii omeniri, fi
rește, dar mai intii și 
mai intii al nostru, 
prin marele Mihai 
Eminescu. Apoi odih
na și încrederea ce ni 
le dau toate la un loc, 
cind iți întorci privi
rea spre ele...".

...tntr-b seară, la 
marginea unui lan ce 
pa adurța, in iarnă 
și-n primăvară, miros 
de piine caldă, un 
țăran-erou își punea
— sieși și întregii 
lumi — întrebări tul
burătoare. Contrapu- 
nînd frumusețea lui 
„a fi" absurdului 
act de „a nu mai fi". 
Și concludea optimist
— pentru griu, pentru 
copii, pentru soarta 
apelor, a munților și a 
miilor de ani de pro
gres — că stelele vor 
răsări mereu pe un 
cer senin. Cerul înste
lat al păcii.

Silvestri A1LENE1
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Așa sint petroliștii : oameni narnici, oameni curajoși, care nu se sfiesc să lupte 
nici cu vitregiile noturii, nici cu hachițele erelor geologice ; și „sufletlști”. De la 
știnga la dreapta : inginerul Ion Preda, sudorul Florin Tudorache, maistrul Con
stantin Goran, laboranta Mihaela Georgescu, tractoristul Petre Nica și respon
sabilul de instalație ion Sipică - toți din brigada a 2-a a schelei de foraj Moreni

este și 
Geor- 
sondă 
absol- 
profil

de oameni (dar și 
ei) formează «nu- 
brigăzil a 2-a de

riscate 
punere în 
ale sondelor.

istoria „trio“-ului 
șescu. Tatăl, 
șescu,

Petroliștii — neobosiți căutători ai „aurului negru” ascuns 
sub poalele munților și dealurilor, sub mănoasele cimpii 
ale țării și chiar sub veșnic fremătătoarele

Mării Negre

dacă 
cin- 

dapă. știu, meserie și 
disciplinați, atunci 

nu sînt

OAMENI CUTEZĂTORI
LA IZVOARELE ENERGIEI

REPORTER PRINTRE PETROLIȘTI

Cineva, de specialitate, cu sarcini de răspundere in 
domeniu, cind am spus că vreau să scriu despra pe
troliști, m-a întrebat ce știu despre ei. l-am răspuns 
că destule ; unele le-am auzit, allele le-am citit, al
tele le-am trăit... înainte de a fi ziarist, chiar am Iu- 
crat ca mecanic motoare diesel pentru foraj; apoi am 
scris despre petroliștii de la Țicleni, Valea Tazlăului, 
Filitelnic, Gheiința, Cimpia Brăilei... „Vedeți ? Tocmai 
asta este problema : O mulțime de oameni au citit, 
au văzut la televizor sau prin filme o sumedenie de 
lucruri despre petroliștii care au
productive din noile cimpuri petrolifere ale țării, chiar 
și despre cei oftați pe Marea Neagră; dar ciți știu 
ce se intimplă astăzi in fostele «glorii» ale țițeiului 
românesc ? De aceea v-oș recomanda să mergeți la 
Moreni...”. Am ascultat indemnul și timp de cinci zile 
i-am însoțit pe petroliști la lucru, in schela de foraj, la 
film, la club, la căminele de nefamiliști... Practic, am 
încercat să trăiesc ca și ei, iar reportajul care urmează 
țintește să oglindească tocmai această viață de pe
trolist la Moreni, Acum, la sfirșitul toamnei anului '85.

xate intr-un anume fel, pot 
oferi oarecare protecție. Să 
fi fost . 201-Colibași ulti
ma pe listă ? Oricum, văd 
că sondorii sint bine echi
pați și nu prea 
deranjeze nici 
sonoră” care, pe mine unul, 
mă asurzise de cum puse
sem piciorul în instalație. 
Granicul scrîșnește, cablu
rile macaralei vuiesc, pom-

șeful brigăzii: „Cei care 
au îndrăgit schela nu de 
noroiul forajului se feresc, 
ci de noroiul din suflete. 
Noroc că din punctul ăsta 
de vedere dm in brigadă 
oameni foarte .curați...".

Știam, o aflasem de la 
conducerea schelei („După 
sondorii lui Preda poți 
să-ți potrivești ceasul”), 
mai știam că atunci'cind a

Pompiliu Georgescu, ambii 
tineri. Apoi cei prin al că
ror arbore genealogic au 
curs exclusiv -"seve de... 
petrol. Un singur exemplu: 
ambii bunici — dinspre 
mamă și dinspre tată — ai 
electricianului Constantin 
Lois au lucrat în petrol. 
Dumitru, taică-său, este 
maistru în petrol ; Elena, 
malcă-sa, ca și nevastă-sa,

aceleiași familii echivalea
ză cu un întreg capitol de 
istorie a petrolului româ
nesc. Așa cum o simplă 
înșiruire a locurilor pe 
unde a forat sondorul șef 
Ion Bogza echivalează cu o 
veritabilă geografie la zi a 
petrolului nostru. 
Bogza, 48 de ani : 
născut in Săhăteni, 
Buzău. Am colindat 
schelele din țară, nu pentru 
că aș fi nestatornic, ci 
pentru că n-am refuzat 
sarcinile niciodată : eu 
cred că sondorul trebuie să

meargă totdeauna acolo 
unde e trimis. Așa cum 
forestierii se duc să mun
cească acolo unde trebuie 
tăiată o pădure, indiferent 
pe care munte, sondorii 
trebuie să alerge după 
petrol. Asta e menirea lor, 
și nu-i adevărat că munca 
in aer liber iți macină să
nătatea, in 28 de ani pe- 
trecuți in schelă eu n-am 
fost bolnav niciodată. Bine
înțeles că există si excepții, 
dar ele nu-s bune decit 
să confirme regula").

răzbit in straiele
De la o generație la alta

i Itinerarele curajului
Bine izolat fonic, moto

rul autocamionului RO- 
MAN-DIESEL în care ne 
deplasăm cu mare .viteză 
spre sonda ~ '7 .1 
nu reușește să-mi rupă nici 
firul gindurilori darămite 
să acopere vocea 
Dinu, șoferul :

— Cind ați' fost 
dată la Moreni ?

— Cred că prin
— S-a schimbat mult...
Da, mă uit prin parbriz 

și văd. în zilele următoare 
voi avea grijă să măsor 
orașul cu pasul, dar acum 
nu mă interesează decit 
drumul pe care-1 străba
tem. E asfaltat, calitatea 
Iui nu-i grozavă — nici 
n-ar putea li atita timp cît 
suportă piese și utilaje 
cintărind zeci de tone 1 — 
dar nici nu se compară cu 
ce-a fost. îmi amintesc că 
vara, pe străzile din Mo
reni mașinile săltau nori 
de praf pe care oamenii ii 
mai domoleau aruneînd re
ziduuri de petrol ori chiar 
motorină. Vrăbiile se șcal- 
dau in pudra aceea,.de . colb, 
unsuroasă pină ajungeau 
să arate ca niște pui.de. 
cioară. Ani la tind.'ori de 
cite ori venea vorba des
pre Moreni, gîndul meu 
dama observația făcută în 
copilărie : „Aha, orașul 
vrăbiilor negre !“...

— Stați că n-am ajuns 
încă...

De asta-mi dau seama și 
singur, văd că nici n-am 
ieșit din oraș. Si știu de 
la Ariton lonescu, directo
rul. și Nicolae Ilinca. ingi- 
nerul-șef, câ sonda 201- 
Colibași este cea mai 
greu accesibilă dintr-un 
perimetru flancat la est de 
Filipeștil de Pădure, la 
vest de Valea Caselor și 
Ludești, la nord de Viși- 
neștl-Virfuri și Pucioa
sa, iar la sud de Bucșani, 
Băleni șl Finta. Cu prilejul 
discuției .avute cu cei doi 
ingineri din conducere, no
tasem că pe suprafața 
mărginită de numitele așe
zări lucrează la forajul 
sondelor peste 1 200 de 
oameni, că trei sferturi 
din numărul inginerilor 
sint tineri cu vechime in 
producție de sub cinci ani, 
că și schela nu-i înființată 
decît de curind — 1 apri
lie 1979 ! (ce ciudat sună 
asta la Moreni, loc ale că
rui dealuri sînt de-a drep
tul ciuruite de puțurile pe
troliere...) că cele mai de
părtate sonde sînt 101 și 
103 Boțești, la vreo 90 ki
lometri,

...Asfaltul s-a terminat 
brusc. Traversăm un jjo- 
deț îngust, dar solid, și 
intrăm pe drumul fores
tier. începem să urcăm.

Ion 
însă 
Jur. 
Bu
rn ai 

Ser-

201-Colibași

lui Ion
ultima

’59—’60.

tier. începem să 
Splendoare de culori. 
Dinu, șoferul, n-are 
ochi pentru ce-i in 
în depărtare fumegă 
cegii, dar nici eu nu 
am ochi pentru ei. 
pentinele sint ca un tobo
gan, ploaia de peste noap
te a umflat răstoacele. îl 
aud pe șofer : „De i-ar da 
prin minte lui ’nea Petre 
să ft coborit..?”. Știu des
pre ce e vorba. Și știu si
gur că „ nea Petre” o să 
cbboare. Eram de față 
cind inginerul îon Preda, 
șeful brtgăzii a doua — 
„unul dintre cei mai buni 
șefi de brigadă din schela 
Moreni, specializat in 
«mare adincime»” așa-I ca
racterizase directorul —- 
l-a chemat prin radio pe

Nica Petre, tractoristul de 
la 201-Collbași, șl, i-a zis să 
iasă in intimpinarea noas
tră. Și mai știu că nimeni 
nu riscă să-i provoace su
părarea inginerului Preda. 
El îmi spusese : „Tovară- 
șu’, eu îi cam știu pe zia
riști : vor ceva spectacu
los, dacă se poate ceva 
erupții și ei să pice acolo 
tocmai la țanc, ca să-și 
impresioneze cititorii. Aflați 
că n-am «scăpat» o sondă 
de cind sint eu in petrol, 
adică de vreo 30 de ani 
— scădeți din ei cinci ani 
în care am urmat faculta
tea, că mairnainte am fost 
muncitor — mă zbat ca 
treaba să meargă normal, 
obișnuit, bine .adică. Să 
știți că la 201-Colibași vă 
veți întilni tot cu Obișnui
tul, sperați degeaba că 
veți găsi acolo ceva extra
ordinar; v-aș însoți cu plă
cere dacă nu m-ar fi che
mat la o ședință”...

...„înaintăm ca Ia un con
curs de melci de formula 
unu”... îmi place umorul 
lui ’nea Dinu. „Mai sint 
două serpentine, dar voi 
qprj aici, c-altminteri 
nu-mi mai primesc mașina 
nici la șmelț. De altfel, 
uite-1 șl pe ’nea Petre...”. 
Mă uit și nu văd dccît un 
tractor S-l 500 
tinel. Ajunge 
întoarce.

Sint patru 
se-apucă de o 
ușoară (maistrul Vasile Ba
dea, sudorul Florin Tudo
rache și doi ajutori de 
motorlști care însoțiseră 
tractorul venit de la sondă, 
ambii cu salopete kaki), 
întii se descarcă de pe 
platforma autocamionului: 
una bucată furtun — 350 
kg : un tub de oxigen — 
circa 80 kg ; un butoi cu 
ulei cu 200 de litri ; două 
flanșe și aparatură pentru 
granic. Apoi toate sint ur
cate pe tractor. Cei patru 
sint vinjoși, se vede că au 
experiență, operațiile jos- 
sub n-au durat un ceas. 
Petre Nica din nou s-a ur
cat la leviere. Șenilele se 
înfig cu putere in noroaie 
,și rulează clănțănindu-și 
colții. Pornim pe urma lă
sată de ele și discutăm. îl 
întreb pe maistrul Badea :

— Așa-i totdeauna ?
— Asta-i sonda la care 

se ajunge cel mai greu. 
E tocmai pe Virful lui 
Stanciu. E cam izolată, da’ 
nici ca alea de la Boțești. 
De regulă, muncitorii sint 
aduși la schimb cu 
LEĂ-urlle pină sus, dar 
cind plouă așa-i mereu. Și 
cind ninge. Sondărla-i me
serie grea, dacă nu te spe
rii de la-nceput și vrei s-o 
Înțelegi, apoi vezi că-i și 
foarte frumoasă. Majorita
tea sondorilor sint in vîr- 
stă. Ducem lipsă de oa
meni. Noi il primim, îi ca
lificăm, cheltuim bani buni 
cu școlarizarea lor și cind 
se văd cu patalamaua Ia 

• mină ‘
Mă 

dere, 
dată 
genul

coborind ca
la noi, apoi

oameni care 
treabă deloc

Foarte interesantă este și 
' ' " ' ' Mără-

Mișu Mără- 
sondor șef, are 54 

de ani. Cind Ilțe, 27 de ani, 
a împlinit virata muncii, 
l-a luat cu el la •. sondă. 
Treaba a mers șnur. Nu 
greu, ci foarte greu a mers 
cu Gheorghe, 26 de ani. 
Povestea celui mic — acum 
un bun sondor-podar la 
6 000 bis — am aflat-o 
chiar din gura lui : „Ade
vărul este că nici nu prea 
știam ce să vreau, și pe 
deasupra mă înhăitasem și 
cu niște pierde-vară care 
m-au băgat intr-un bucluc 
de n-o să-l uit o viață. 
Atunci a intervenit tata 
care mi-a zis (mai zisese 
el și-nainte, dar n-avuse
sem eu urechi pentru el) : 
«Mă, Gheorghe, eu am în
țeles de la tine că-ți place 
viața frumoasă, dar să știi 
că frurnusețea e treabă 
pentru deștepți. Mă. Gheor
ghe, tu nu ești prost, că 
prost e ăla care nu știe 
cum îl cheamă nici cu bu
letinul în mină ori ăla pe 
care, dacă-l duci in fundul 
grădinii, nu mai știe să 
se-ntoaraă-n casă. Află de 
la mine că numai proștii 
de felul ăsta nu-s în stare 
să descopere frumusețea 
meseriei de sondor». Am 
vrut să văd dacă are drep
tate, dacă nu mă minte. 
Ce-i drept, îmi place ce-l 
frumos. Și uite-așa am'fă
cut cinci ani vechime pe 
podul' sondei, iar frate-meu 
opt. Bătrinul lucrează in 
petrol de peste treizeci de 
ani. El mi-a arătat întii că 
meseria asta este și fru
moasă...". Care ar fi Ideea 
ce se desprinde din astfel 
de exemple ? Una și-ace- 
eași : fiecare familie 
are copiii pe care-i 
tă ; și-i 
te, cum

pele împing noroiul prin 
furtunul gros cit un burlan 
și-l. fac să zvicnească ca o 
arteră spinzurată deasupra 
capelelor noastre...

Noroiul de foraj este un 
lichid viseos, anume pre
parat, după „rețete” spe
ciale care țin seama de te
ren, de straturile geologice 
pe care le traversează sapa. 
De aceea i se *și  acordă o 
atenție permanentă: din oră 
în oră, uneori și la inter
vale mai mici, se face ana
liza de laborator și. in 
funcție de necesități se 
adaugă ceea ce trebuie.. 
Cind scoți garnitura de 
la puț — o coloană de 
țevi înșurubate unele in
tr-altele, la capătul de jos 
al căreia se fixează sapa 
— in pofida dispozitivelor 
existente, noroiul Împroaș
că hainele, mîinile, fețele 
oamenilor. îmi amintesc 
vorbele inginerului Preda,

preluat el brigada — 125 
de oameni care lucrează in 
schimburi de cite 12 la 
puțurile de pe Dealul Bana, 
de la Iedera și la această 
201—Colibași în care mă 
aflam — „nu toți erau cu 
pieptul, la același fir de 
suflet”. Știam și cum s-a 
realizat această aliniere... 
de inimi. Pentru așa ceva 
n-au existat și-i greu de 
crezut-că se vor inventa 
rețete. Dar inginerul Ion 
Preda, împreună: cu mais
trul Constantin Goran, se
cretarul organizației de 
partid a brigăzii a 2-a, 
s-au descurcat, au făcut-o. 
Cum ? Aparent simplu...

întîi au încropit «nucleul 
de bază» din „oameni ne
buni după petrol”. Da, 
există și așa ceva, pre
cum alții sînt nebuni după 
fotbal. Din categoria asta 
fac parte inginerul Gheor
ghe Neacșu și subinglnerul

Irina, lucrează împreună 
în atelierele schelei de 
extracție. (Ieri îmi notasem 
unele dintre vorbele pe 
care mi le spusese Con
stantin Lols, 25 de ani : 
„Nu știu dacă mi-am dorit 
să lucrez la sondă și nici 
nu mă întreb, fiindcă la noi 
in familie asta-i de la sine 
înțeles ; a lucra în petrol a 
devenit in casa noastră o 
problemă de suflet și chiar 
de mindrie. Pentru că in 
petrol vin să lucreze mulți, 
dar rezistă numai cei plă
mădiți dintr-un aluat anu
me, nu dintr-aceia care 
ridică steagul alb cind ii 
pui să sară o băltoacă. 
De-aia se și vorbește des
pre petroliști ca despre 
niște oameni deosebiți. In 
meserie reușesc doar cei 
care, trecind pragul sondei, 
fac asta cu tot sufletul").

O incursiune în viața 
acestor trei generații ale

Astfel 
alții ca 
cleul» 
foraj. Meritul inginerului 
Preda și al lui Goran, se
cretarul de partid, este că 
s-au ocupat mereu de 
atragerea, calificarea și 
permanentizarea Ia sondă 
a unor oameni care, la un 
moment dat, ar fi dorit să 
rămînă in petrol doar 
pină... treceau puntea. Doar 
două exemple : pe Vasile 
Badea — pe atunci 
într-o 
oraș, ca tehnician —• îl au
ziseră c-ar dori să urmeze 
o școală de maiștri. I-au 
oferit posibilitatea 
sudorul Florin 
se zbătea să 
apartament, dar 
muncea înainte 
zea tăiat de pe 

se rezolvă”. Zis 
Ambii — astăzi 
mecanic Vasile 

sudorul Florin 
se numără 
c.ei buni, ci

lucra
întreprindere din

asta ; 
Tudorache 
obțină un 

acolo unde 
se tot tre- 
listă. „Hai

la noi și 
și făcut, 
maistrul 
Badea și 
Tudorache 
nu printre c.ei buni, ci 
printre cei foarte ! între
basem : Recunoștința a ju
cat vreun rol ? Inginerul 
Ion Preda : „Poate că la 
început a fost vorba și de 
recunoștință, dar dacă era 
numai asta nu munceau ea 
acum... Pe Florin îl chemi 
și la miezul nopții și vine, 
revelionul l-a făcut la son
dă, cu brenerul în mină, 
ba o dată l-am scos și de 
la o nuntă. Aici nu e vorba 
doar de exercițiul unei me-

Berii care-țî place, ci și de 
altceva. încă de-atunci — 
pe vremea cind unul dorea 
să ajungă maistru, iar ce
lălalt țintea un aparta
ment — mi-am dat seama 
că sint sufletiști. în petrol, 
calitatea asta-i la fel do 
importantă ca și competen
ța, calificarea profesională. 
Pentru că veni vorba : 
tot o sufletistă 
laboranta Mihaela 
gescu. Lucrează la 
de șapte ani, este 
venta unui liceu cu . __
mecanic, iar acum este și 
studentă în anul IV la In
stitutul de petrol din Plo
iești. Noi am propus-o 
pentru facultate. E căsă
torită, are și o fetiță de 
5 anișori. Cam în acest fel 
am «adus la linie» pe 
aproape toți membrii bri
găzii...”. Cum lucrează 
acești oameni ?

Deci, cum s-a format 
colectivul înțelesesem. Că, 
în frunte cu inginerul 
Ion Preda, brigada a 
2-a este considerată prin
tre cele mai bune din sche
lă — mi se spusese. „Rare
ori nu-și fac planul, iar 
cind se-ntîmplă nu prea 
sint ei de vină...” (directo
rul schelei). Ce înseamnă 
acest „nu prea” ? — asta 
doream să aflu. Forajul la 
201-Colibași trebuia ter
minat demult. La fel cel 
de la sonda 6 000 bis. Am
bele sint de prospecțiune, 
ambele sint de mare adîn- 
cime, deci foarte impor
tante. Dacă oamenii sint 
cu adevărat buni, 
muncesc cu adevărat 
stit, , ' '
sint 
de ce rezultatele 
pe măsura oamenilor?

Cam astea-mi treceau 
prin cap în timp ce la gura 
puțului —mă aflam la 201- 
Colibași — se introducea 
un nou «pas» : trei pră
jini înșurubate una după 
alta. Lungă, țeava astfel 
obținută era ținută de ma
cara, doi oameni se stră
duiau s-o potrivească cu 
mina exact pe gangurile 
filetului coloanei de pră
jini, scufundată 
dă și fixată cu 
mijlocul mesei 
în timp ce un alt 
în turlă, legat 
loc cu o centură 
ranță, încerca să mențină 
echilibrul tubului cu aju
torul unor clești lungi. 
Cind înceta balansul, cind 
verticalitatea «pasului» era 
asigurată, cei doi de jos 
înfășurau în jurul lui o 
funie groasă cit o mină de 
copil, trăgeau de ea cu

în șon- 
pene in 
rotative, 
om, sus, 
de mij- 
de sigu-

icnet, o împingeau cu piep
tul pufoaicelor, in timp ce 
cizmele de cauciuc din 
picioarele lor horeau in 
mîzga plescăitoare de pc 
platformă. Apoi . strigau 
„mosor !“, terminau înșuru
barea, se-ndoiau de mij
loc, scoteau penele, după 
care macaraua comandată 
dc un al patrulea om, 
aflat lingă granic, cufunda 
noul tub in noroiul vîscos 
al sondei. Mișcările celor 
din jurul puțului, deși nu 
lipsite de încordare, vădeau 
o forță și o dexteritate pe 
care numai anii de expe
riență le pot explica. Era 
evident că se lucrează cu 
spor, că nu se pierde nici ■ 
un minut, că fiecare știe 
ce are de făcut. După care 
operația se repeta : o dată, 
de două ori, de trei ori, 
de... 36 de ori !

înaltă exigență
muncitoreasca

crezut' că 
vorbesc 
convine

sînt 
de 
ne__ ___ __ _________ ,
viitoarele producții de pe
trol ale schelei Moreni. 
Sint, acestea. probleme 
economice extrem de im
portante ; dar sint și altele 
de... suflet. Pentru că nu 
trebuie deloc neglijată in
satisfacția acelora care, 
deși depun eforturi mari, 
sint puși in imposibilitate 
să se bucure de roadele 
muncii lor.

— Spune 
de ce ?

Mi-am întors privirea. 
L-am recunoscut pe omul 
de lingă granic. Schimbul- 
lui de muncă s-a încheiat. 
(Am aflat apoi că și el 
lucrase in respectiva noap
te). Ca și acolo, în instala
ție, i-am inters întrebarea :

— De ce, ce ?
— Uite, șefii mei sint de 

față și pot să confirme : 
cind trebuie, stau Ia sondă 
și 4—5 zile. Mă numesc 
Cristea Emil, sînt membru 
de partid și 40 din cel 54 
de ani ai mei i-am petre
cut la schelă. Eu răspund 
de tot ce se mișcă mecanic 
într-o sondă. In aceeași 
calitate am fost trimis să 
lucrez doi ani și în străi
nătate. Rețineți că am fo
rat pentru alții — uneori 
în condiții geologice mult 
mai grele decit cele din 
țară — dar cu instalații 
de-ale noastre, românești. 
Aflați că acelea se compor
tă remarcabil, că fiecare 
utilaj merge ca ceasu’ și 
rezistă ele ți se urăște cu 
el ; vezi că trece termenul 
de garanție, dar mergi 
șnur, parcă n-ar obosi 
D-aia instalațiile noaste 
sint apreciate, d-aia w 
fost și medaliate pe la «- 
gurile internaționale, au 
bătut și recorduri. D ce

- constructorii de utila Pe
trolier lucrează întrvn fel 
pentru producția e ex
port și intr-alt feIPentl?u 
noi ? Oare cred căi'1 ț?r”> 
n-avem nevoie <f uti<aJe 
la fel de bune f ce?,.P2 
care le facem pf* ru ui11..?

1 Bineînțeles că(‘lvPn’ • 
te doare suflet" cin ve.?1 că de muncit ~ mincești, 
dar de văzut >u se * . clt 
ar trebui... A’W e ,'~a- 
face eu yOntroIonlui de 
calitate c&e dă damul cu 
ochii îițXiisii la utilajele 
necesare produtiei in
terne ? >

— Ce?
— j-aș aduce la schelă ! 

Să lucreze chix el cu ma- 
terielele pe ere ni le tri
mite. Abia atifici ne-ar în
țelege și pe noi, sondorii. 
Și ar afla pe pielea lui 
ce-i în ininu noastră. Eu 
așa gindesc că ar fi mai 
bine.

zile). Șeful brigăzii a con
tinuat : Alaltăieri s-a cojit 
prin interior furtunul 'prin 
care se pompează in sondă 
noroiul de foraj,
ceva nu e permis, 
menii mei sint
dar nervozitatea lor trebuie 
înțeleasă și ea. Normal,
toți sîntem retribuiți după 
ciți metri am forat, nu 
după numărul de „plim
bări” in sus și în jos ale 
garniturii de prăjini. Dar 
sapa Înfundată trebuia s-o 
schimbăm. Și uite-așa, in 
loc să fim acum cu cel 
puțin opt metri mai jos, 
ne-am ținut de manevre. 
Ați văzut : un marș la o 
mie de metri se face in opt 
ore. adică un schimb. Cum 
să nu te irite pasul bătut 
pe Ioc ? Ca să nu mai 
amintesc de motorina con
sumată in plus, de uzura 
fără acoperire in metri fo
rați a celorlalte utilaje...

— Mi s-a spus însă că. 
de regulă, planul 11 faceți !

— Pui da, pentru că nu
mărul de metri il realizăm 
forînd la alte sonde, de 
adincime mai mică, la care 
consumurile de materiale 
sint și ele mai mici. Și 
uite-așa. din necaz în ne
caz, 201-Colibași și 6 000 
bis — ambele de mare 
adincime, ambele foarte 
importante pentru delimi
tarea litologică a stratelor 
— au rămas neterminate. 
Deși muncim Ia ele... Ieri 
erați Ia 6 000 bis cind s-a 
fisurat ștuțul de la capul 
hidraulic. Dacă sondorul 
șef Ton Bogza nu observa 
la timp... înțelegeți ?

Iată că, din • cauza 
unor astfel de »nimicuri-.

La început am 
oamenii nu-mi 
pentru că nu le 
prezența mea printre ei. 
Greșeam, nici ei nu-și vor
beau unul altuia ; aici nu-i 
timp de vorbă. O singură 
dată am auzit clar : „Două 
schimburi pierdute fără 
nici un folos !“, Apoi ia
răși n-am înțeles decit vag 
că omul de 
mi-a strigat :

— Spune 
de ce ?

— De ce, 
și eu,' dar 
din ,
înainte de treabă.

Mai - tirziu, după 
ieșisem din instalație, 
datul comportament 
sondorilor mi l-a lămurit 
inginerul Ion Preda, șeful 
brigăzii. Ședința la care 
participase n-a fost lungă, 
s-a aruncat in prima ma
șină liberă și-acum iată-1 
aici ; discutasecu inginerul 
Neacșu, adjunctul lui, și 
aflase că nu-mi răspunsese, 
(întrebasem : «cum șe face ' 
că, deși forajul sondei tre
buia terminat demult,, n-ați 
atins decit adincimea de 
1 460 metri ?»).

— Nu ne eschivăm, dar 
întii am vrut să vă con
vingeți că avem dreptate. 
Situații precum cea la care 
ați fost martor au fost ne- 
permis de multe, iar oame
nii... Pe doi dintre ei, îm
preună cu inginerul Neac
șu, i-am ținut azi-noapte 
aici. Ploua, s-a lucrat la 
lumina farurilor, asta-i si
tuația... (Abia acum observ 
că cearcănele inginerului 
Neacșu se-nnodau in băr
bia nerasă de vreo două

Așa 
Oa- 

buni.

pleacă și te lasă.
rog, un punct de've- 

nu-i pentru prima 
eînd 'aud opinii de 

«,___ „Ah 1 tinerii de
azi...”. însă nu fac parte 
din categoria acelora 
care cred că lumea a 
început și se termină cu 
ei. Oricum, rețin ideea. 
Ceea ce pot să spun este 
că fiecare colectiv de mun
că își are exact tinerii pe 
care-i merită și că, de re
gulă, îi are cum șl i-a 
crescut.

lingă granic

dumneata,

?, l-am țipat 
acela a ridicat 

umeri și și-a văzut
ce

ce 
piu

ai

Constructori de sonde,
constructori de oameni

pragul sondei 
Vorba vine 

așa-1 numesc 
foraj. Cu ceva 

ocolind

Am trecut 
201-Colibași. 
„prag”, dar 
cei de la 1 
agilitate, ocolind anume 
treptele scării destinate ac
cesului obișnuit, te poți 
cățăra la gura puțului prin 
oricare dintre laturile aces
tei schelării metalice înalte 
cît „Intercontinental“-ul 
bucureștean. Posturile de

lucru ale oamenilor sint 
neacoperite. De vint, ploi 
și celelalte asemenea, turla 
te ferește precum ramurile 
unui copac desfrunzit pe 
timp de furtună. Cineva 
zicea că „nu poți îmbrăca 
sonda-n haine”. Ceea ce 
este șl nu este adevărat 
pentru că. chiar șl aici. Ia 
Schela Moreni, văzusem că 
foile de cort, cusute și fi-

Așa sint petroliștii : oameni iubitori de adevăr ; oameni care se cresc unii pe alții cu credința fermă că de 
felul in core-și fac datoria depinde nu ruimal bunăstarea lor, ci însuși mai binele patriei noastre socialiste. In imagine 
vă prezentăm o familie din marea fomilie o petroliștilor : cei trei Mărășescu de la sonda 6 000 bis a schelei de foraj 

Moreni — sondorul-șef Mișu Mărășescu și fiii săi, llie șl Gheorghe, cu care lucrează in același schimb
Mîfcea BUNEA 

Foto : Smdu Crișiiav
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Anotimpul alb 
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în agriculturăProduse mai multe cu consumuri materiale reduse
(Urmare din pag. I)

Corespondentul nostru Petru Necu'.a ne a- 
nunță că la întreprinderea „Mecanica" din Vas
lui, cel mai mare consumator de energie din mu
nicipiu, se aplică un riguros program de măsuri 
tehnice și organizatorice pentru respectarea și 
încadrarea strictă în normele de consum. Prin 
urmărirea zi de zi și oră de oră a modului în 
care se respectă acest program, prin trecerea la 
funcționarea turnătoriei și a celorlalte utilaje 
mari consumatoare de energie în schimbul III, 
reducerea iluminatului local și montarea pe 
•mașini a limitatoarelor de mers în gol, acest 
destoinic colectiv, care a raportat îndeplinirea 
înainte de termen a planului anual și a celui 
cincinal la producția-marfă industrială, înregis
trează la capitolul economii nu mai puțin de 
2 240 MWh energie electrică și peste 900 tone 
combustibil convențional.

în acțiunea de reducere a consumului de me
tal și economisire a energiei electrice este an
trenat, cu toate forțele, și colectivul de la în
treprinderea metalurgică din Aiud, care pune 
un accent deosebit pe înnoirea și moderni
zarea tehnologiilor și metodelor de lucru. 
După cum ne informează corespondentul nos
tru “Ștefan Dinică, o atenție specială a fost 
acordată activității din sectoarele calde, în ve
derea reducerii adaosului de prelucrare și a ■ 
consumului de energie. Astfel, în fabricația de 
lingotiere. produs de bază al întreprinderii, se 
aplică o nouă tehnologie, care a fost concepută 
pe baza îmbunătățirii amestecului de turnare.

utilizșrea vopselelor refractare și perfecționa
rea- sistemului de alimentare a cuptoarelor. Din 
primele zeci de lingotiere turnate pină acum 
după noua tehnologie rezultă o reducere cu 50 
la sută a pierderilor în timpul topirii și dimi
nuarea substanțială a volumului de prelucrare 
a suprafețelor turnate. Totodată, a fost reor
ganizată activitatea sectoarelor calde, pe baza 
unor grafice de turnare în timpul nopții.

Și colectivele de oameni ai muncii din indus
tria județului Olt acționează cu sporită energie 
pentru înfăptuirea și depășirea planului la 
producția fizică. Printr-o organizare exemplară 
a producției și a muncii au fost realizate 
peste prevederi mari cantităti de electrozi, alu
miniu, gaze asociate, mașini și utilaje agri
cole, confecții textile, tricotaje și alte pro
duse.. Comunicîndu-ne ieri această știre, co
respondentul nostru Mihai Grigoroșcuță adau
gă : Este de' subliniat faptul că aceste sporuri 
de producție au fost obținute, in primul rind, 
prin creșterea productivității muncii, care, în 
1985, este mai mare, față de aceeași perioadă a 
ahului trecut, cu 29 370 lei pe fiecare om al 
muncii.

O preocupare statornică pentru creșterea 
productivității muncii, a eficientei economice, 
ne semnalează șl Constantin Blagovici : Colecti
vul de la întreprinderea de reparații de 
transformatori și aparataj electric din Roman 
execută și un important volum de produse 
electrotehnice, cele mai multe dintre acestea

fiind rodul concepției compartimentului de 
proiectare al unității. Pentru 1986 aici sint pre
văzute să se realizeze o serie de produse noi, 
cu caracteristici superioare, din care 15 au și 
intrat în fabricație. între acestea se află noi 
tipuri de transformatori de sudură prevăzuti 
cu dispozitive de limitare a mersului în gol. a 
căror utilizare duce la realizarea unor impor
tante economii de energie electrică.

Veste bună și de la corespondentul nostru 
Stan Ștefan, care ne transmite că in toate uni
tățile economice din județul Teleorman cu 
sarcini de plan la export s-au amplificat 
eforturile pentru onorarea înainte de termen a 
contractelor încheiate cu partenerii externi. 
Măsurile luate de consiliile oamenilor muncii 
privind organizarea flifxurilor tehnologice, apro
vizionarea ritmică cu materii prime și mate
riale, constituirea de formații de lucru specia
lizate, aplicarea unor soluții tehnice pentru 
scurtarea ciclului de fabricație și îmbunătățirea 
calității produselor au condus la livrarea în 
avans către partenerii de , peste hotare a unor 
însemnate cantități de îngrășăminte chimice, 
material rulant, echipamente și instalații teh
nologice. Cele mai bune rezultate în onorarea 
comenzilor externe au fost obținute de munci
torii și specialiștii de la Combinatul de îngră
șăminte chimice Turnu Măgurele, întreprin
derea mecanică de material rulant și Fabrica 
de prelucrări mecanice și confecții metalice 
Roșiori de Vede.-

Oamenii muncii din cadrul Flotâției centrale din Baia Mare înregistrează 
zi de zi importante sporuri la producția fizică de minereuri

Foto : S. Cristian

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT ÎN ECONOMIE

muncă intensăs/

Ritmul de lucru este bun, 
dar poale fi accelerat

șantier, un volum Important de uti
laje".

O altă problemă. Beneficiarul si 
constructorul solicită furnizorilor de 
confecții metalice, pane, contravin- 
turi. luminatoare — si. dintre aceș
tia. în primul rind. întreprinderii 
metalurgice Aiud — să urgenteze li
vrarea materialelor restante si. tot
odată. să acorde o atenție sporită 
calității execuției, pentru a se evi
ta în viitor remedierile pe șantier, 
care duc la întîrzierea montajului și 
cheltuieli suplimentare. In sfîrșit. se 
impune ca o serie de furnizori, cum 
sînt întreprinderile mecanice de uti
lai minier din Baia Mare si „UNIO“ 
din Satu Mare, să sprijine înde
aproape eforturile montorilor. intro- 
ducind de urgență ordine în livrări 
si răspunzînd cu 
orice solicitare a

a- PE ȘANTIERUL COMBINA
TULUI DE UTILAJ GREU 

DIN CLUJ-NAPOCA

locurilor de 
de con-

Prin fondurile financiare si ma
teriale alocate pentru dezvoltarea si 
modernizarea sa. Combinatul de uti
laj greu din Clui-Napoca ests fără 
îndoială, unul din cele mai mari o- 
biective de investiții ale tării în a- 
cest an si cincinal. După o serie de 
noi capacități de producție puse in 
funcțiune în ultimul timp ne aceas
tă platformă industrială pentru creș
terea fabricației de role si cilindri 
de laminoare, extinderea gospodăriei 
de snan ș.a.. acum se află în curs 
de finalizare o capacitate pentru fa
bricarea de turbine, un nou cuptor 
electric, care va fi pus în funcțiu
ne cu 6 luni rhai devreme decît era 
prevăzut.

Este vorba, așadar, de importante 
capacități de producție, cu comple
xitate tehnică deosebită. Pretutin
deni, cuvîntul de ordine este aoelași : 
accelerarea prin 
toate mijloacele 
a ritmului de 
execuție. In
cest scop, s-au 
luat măsuri su
plimentare pen
tru organizarea 
temeinică a lu
crului și aprovi
zionarea ritmică
muncă-cheie ; efectivele 
structori și montori au fost spo
rite si s-a asigurat permanent, pe 
durata lucrărilor, o asistență tehni
că competentă.

în vederea creșterii mai susținute 
a ritmului de execuție, au fost apli
cate si o serie de tehnologii de lu
cru moderne. Inginerul Valentin Sco- 
lobiuc, directorul antreprizei de 
construcții industriale, ne-a pre
zentat pe larg noua metodă de 
asamblare a acoperișului halei de 
montaj general — tehnologie pusă 
la punct de inginerul Mihai Folea. 
adjunctul șefului de brigadă. îm
preună cu un colectiv de cadre di
dactice de la Facultatea de con
strucții a Institutului politehnic din 
Cluj-Napoca. Despre ce este vorba ? 
O suprafață de 288 mp din acoperi
șul metalic, alcătuită din ferme. 
Dane, contravînturi si luminatoare, in 
greutate de 25 tone, a fost confec
ționată si asamblată în întregime Ia 
sol. în plus, s-a montat si instala
ția de lumină electrică, iar construc
ția metalică a fost vopsită. După 
aceea, subansamblul a fost ridicat si 
montat la o înălțime de 15 metri, cu 
ajutorul unei macarale de mare ca
pacitate. de formații specializate de 
constructori, sub conducerea directă 
a specialiștilor care au elaborat a- 
ceastă tehnologie. întreaga Juerare. 
respectiv montarea celor 14 suban
samble ale acoperișului, 
tat în 62 zile. în loc de 
era prevăzut inițial.

In continuare, la hala 
general urmează să fie montate por
țiuni de acoperiș cu dimensiuni mult 
mai mari, cu suprafețe de 360 mp. 
în acest scop, același colectiv, con
stituit din specialiști ai brigăzii de 
constructii-montai si cadre didactice 
lucrează la elaborarea unei tehnolo
gii îmbunătățite, adaptată dimensiu
nilor. greutății subansamblelor. pre
cum si complexității acestei lucrări.

Dar pe șantier mai sînt multe de 
făcut pentru finalizarea noilor ca
pacități 
Cioca, 
partid din combina 
tetizat condițiile de 
de terminarea grabnică a lucrărilor 
de constructii-montai : ..Analizele e- 
fectuate asupra lucrărilor au pus în 
evidentă cerința unei organizări mai 
judicioase a punctelor de lucru, fo
losirii mai bune a forțelor umane si 
mijloacelor tehnice, urmăririi zilni- 
,e a evoluției stadiilor fizice atin
și. livrării pe șantier a tuturor uti
lajelor contractate. în mod special 
s-h desprins necesitatea unei mobi
liari mai puternice a forțelor la e- 
xețutarea lucrărilor de acoperire si 
închidere a halei de montai gene
ral.! pentru a se trece neîhtirziat la 
montarea utilajelor si echipamente
lor tehnologice în interior, deoare
ce în prezent se află în stoc, pe

promptitudine la 
acestora. Tot atît 
de 
ca 
de 
Și _ . 
rești să 
montarea și pu
nerea în . funcți
une a unor ma
șini și utilaje 
la secția pentru 

producerea de prese destinate defor
mărilor plastice și la noua capacitate 
de fabricare a utilajelor energetice.

Toate aceste probleme care con
diționează realizarea integrală a in
vestițiilor pe platforma combinatului 
de utilaj greu au fost dezbătute te
meinic. cu răspundere, de către be
neficiar. împreună cu cadrele de con
ducere si specialiștii antreprizei de 
construcții industriale, stabilindu-se 
măsuri eficiente pentru rezolvarea lor. 
Pe baza acestor măsuri s-a trecut la 
definitivarea tehnologiilor pentru e- 
xecutarea fundațiilor la utilajele din 
stoc si la cele care urmează să fie 
primite de la furnizori. Expe
riența acumulată și rezultate
le obținute pe platforma marelui 
combinat clujean dau garanția că. 
printr-o puternică mobilizare a for
țelor de care dispun beneficiarul si 
constructorul, prin solutionarea mai 
operativă a problemelor ce apar pe 
parcursul desfășurării lucrărilor, 
menele de punere»în funcțiune 
fi nu numai respectate, ci chiar 
vansate.

Marin OPREA 
corespondentul „Scinteii

necesar este 
întreprinderea 
mașini-unelte 

agregate Bucu- 
termine

ter- 
vor 
de-

de

suban- 
execu- 
zîle cit
montaj

de investiții. Tovarășul loan 
secretarul comitetului de 
” combinat, ne-a sin- 

i care depin-

jumătate 
cititorii, 

informați

In ansamblul sarcinilor legate de sporirea eficientei producției mate
riale, Ia recenta plenară a C.C. al P.C.R. s-a subliniat cerința de a se 
adopta măsuri mai hotarite pțntru recuperarea și refolosirea materialelor, 
pieselor și subansamblelor. Este știut că resturile tehnologice de metal 
Pot fi eficient recuperate și revalorificate in procesele de producție dacă, 
de la locurile de muncă unde acestea rezultă, se asigură sortarea, depozi
tarea și livrarea lor distinctă pe mărci și grupe de mărci. Aceasta a fost 
principala concluzie a investigațiilor întreprinse in unități constructoare 
de mașini și întreprinderi specializate de recuperare și valorificare a ma-

terialelor refolosibile, pe filiera reintroducerii in circuitul economic a oțe
lurilor aliate, prezentate intr-un ciclu de articole in ziarul „Scînteia".

In legătură cu aceasta era criticată si atitudinea lipsită de fermitate 
a unor întreprinderi specializate dc recuperare și valorificare a mate
rialelor refolosibile Oare se mulțumesc să primească orice „fier vechi".

Cum ar trebui să se procedeze in aceste întreprinderi specializate, 
ce soluții de natură organizatorică pot fi adoptate pentru stoparea ri
sipei ? Un posibil răspuns Ia aceste întrebări l-am aflat la întreprinderea 
județeană Galați de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile.

O schimbare de optică 
necesară și eficientă. In mul* 
te întreprinderi de acest profil pre
domină ațtivitatea comercială. Se 
întocmesc contracte, se aleargă după 

, vagoane și autocamioane, după mij
loace de incărcare-descărcare si 
manipulare. De la un timp, la 
I.J.R.V.M.R. Galați acest., mod de a 
înțelege rostul activității sale de 
bază a început să se schimbe. în ce 
sens ? Iată ce ne relatează tovară
șul Gheorghe Mușat, directorul în
treprinderii ;

— în oonsiliul oamenilor muncii 
am hotărît că unitatea noastră nu 
trebuie să fie un simplu interme
diar în drumul materialelor refolo- 
sibile. ci să se implice, nemijlocit, 
în activitatea de pregătire si prelu
crare a acestora în vederea valo
rificării lor cit mai eficiente. Mai 
exact, am stabilit să sortăm mate
rialele metalice care provin din co
lectare si să le prelucrăm, astfel in
cit să alegem toate materialele de 
mare valoare economică si să ..cu
rățăm". totodată, fierul vechi trimis 
la retopit.

— O activitate considerată adesea 
a fi ..în plus", care presupune mun
că suplimentară, bătaie de cap. Se 
justifică aceste eforturi ?

— Un calcul arată că în anul 1984 
si în perioada care a trecut din a- 
cest an. valoarea materialelor refo
losibile vindute de noi a intrecut-o, 
in medie, cu 20 Ia sută pe cea a ma
terialelor refolosibile cumpărate. De 
unde a apărut acest plus de valoa
re. dacă nu din munca suplimenta
ră ne care am depus-o ? Dar efi
cienta acestor preocupări trebuie a- 
preciat.ă nu numai prin prisma au- 
togestiunii. a cîstigului nostru, ci si 
prin aceea a materialelor refolosi
bile pe care am reușit să le „sal
văm" din fierul vechi si să le dăm 
o destinație corespunzătoare. Cu ti
tlu de exemplu arăt că am recupe
rat mai multe mii de kilograme de 
mercur, citeva zeci de tone de gra
fit. precum si mari cantități' de otel 
inoxidabil, tablă silicioasă. cupru a- 
liat cu argint si. în fine, multe, foar
te multe Piese si subansamble me
canice. electrotehnice sau electroni-

DIN NOU

lectate sînt trimise într-o hală spe
cială. utilată ca un atelier industrial, 
unde se dezmembrează cu atenție. 
De un timp. I.J.R.V.M.R. Galați a 
perfectat înțelegeri cu unitățile din 
iudeț. și în primul rînd cu combi- 

, uLjauiLa,, lvuuo, <.unv<- natuLsiderurgic. pentru a prelua dez- 
Intîi de toate, să precizăm ’ membrairea -tinor motoare electrice.

ee — care pot fi reintroduse ca atare 
in circuitul productiv.

Cîteva soluții practice, din 
care se pot învăța multe.
Cum s-a organizat, concret; activi- ■ 
tatea î ” ' * '
că întreprinderea era slab dotată dtn ,-*țreduet®țre.  instalații-hidraulice si de-VCl HltLCptillUCLCa OKZU UUWllia Ulii , . . . “i;. ------
punct de vedere tehnic. De aceea;e. .. automatizare: scoase din uz. Practic, 
s-a început prin a se soluționa a- deci,. întreprinderea realizează un

Va/oarea spiritului
de inițiativă

„SCÎNTEIA" SUPUNE ATENȚIEI EXPERIENȚA I.J.R.V.M.R. 
GALATI ÎN PRIVINȚA PRELUCRĂRII Șl VALORIFICĂRII 

RESTURILOR DE METAL

ceastă problemă esențială, pornin- 
du-se de la o concepție clară cu pri
vire la activitatea de tip industrial 
care avea să fie desfășurată. Cu spri
jinul organelor locale si al centralei 
industriale de specialitate s-a 
primit un teren adecvat, situat 
în apropierea căii ferate, oe care 
s-au organizat fluxuri tehnologice 
de sortare, dezmembrare și pregăti
re a materialelor refolosibile. în 
prezent cea mai mare parte a 
lucrărilor de investiții este termi
nată. iar activitatea se desfășoară a- 
nroaoe integral dună noile principii. 
O mențiune : toate loturile de ma
teriale refolosibile livrate’ sînt înso
țite de buletine de analiză care 
atestă compoziția chimică și de cer
tificate de calitate eliberate de per
sonalul autorizat.

O bună parte din 
manipulare si primă 
mecanizate, ceea ce
ductivitate si o eficientă superioa
re. Mecanismele si subansamblele se- .

adevărat „service" pentru unitățile 
care casează fonduri fixe.

Principiul după care se acționează 
aici este de a recupera întîi tot ce 
poate fi refolosit ca atare. Am văzut 
aranjate în rafturile unor magazii : 
cablaje, izolatori electrici, riglete, 
textolit. electromotoare diode, tole 
din seleniu, condensatori, rezistențe, 
transformatori. Sînt materiale in 
bună parte căutate „ca piinea cal
dă" de multe unități din țară, dar 
adevărul este că prea puține se cu
nosc despre „depozitul" de materia
le refolosibile creat aici.

Pregătirea profesională 
își spune cuvîntul. In numeroa- 
se întreprinderi de recuperare și 
valorificare a materialelor refolo
sibile, persoana cea mai impor
tantă este gestionarul. Și la uni
tatea de profil din Galați gestio- 
nărij își au atribuțiile lor. Dar aici 
principalul rol în desfășurarea acti--, 
vității îl au inginerii, ■ maiștrii și 
muncitorii cu calificare industrială. 
Chiar și personalul din activitatea 
de manipulare a materialelor în 
centrul de recuperare tinde să obți- 
hă o calificare profesională ca lăcă
tuși, electromecanici sau prelucră
tori de metale, prin cursuri de pre
gătire profesională organizate la lo
cul de producție. Munca este astfel 
organizată ineît fiecare lucrător să 
folosească eficient timpul de lucru.

Ne-am referit la metale, dar ac
tivitatea este organizată asemănător 
pentru hîrtie. materiale plastice ș.a. 
Important este că de acum modul 
de lucru este conturat, iar condițiile 
tehnice esențiale sint

— Ce vă propuneți 
tovarășe director ?'

— în primul rînd 
dotarea existentă cu 
instalații,
pentru separarea pe cale termică a 
metalelor neferoase din mecanisme, 
pe care le considerăm necesare în 
vederea extinderii activității de dez
membrare a unor fonduri fixe casa
te. De asemenea, ne gîndim să or
ganizăm aici, unde s-a ciștigat o a- 
numită experiență pe plan tehnic, și 
un atelier de reparații pentru utilaje 
specifice activității întreprinderilor 
de recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile.

într-o recentă plenară a Comite
tului județean de partid Doi] au 
fost analizate cu înaltă răspundere, 
în spirit critic și autocritic, rezulta
tele obținute în acest an la cultura 
plantelor de cimp. Pe baza unei 
largi consultări — ce a premers 
acestei analize — cu toți comuniștii 
din unitățile agricole, au fost for
mulate cu claritate căile și modali
tățile concrete prin care trebuie să 
se acționeze, astfel incit în anul 
viitor să se asigure o îmbunătățire 
sutistanțială a întregii activități, și 
in primul rînd recolte la nivelul 
sarcinilor stabilite și al posibilități
lor pe care le are JUDEȚUL DOLL 
Din complexul larg de măsuri politi- 
co-organizatorice și tehnice stabilite 
desprindem pe cele prioritare și de 
actualitate, adică cele care se înfăp
tuiesc chiar în aceste zile, cind tre
buie pregătită producția anului 
viitor.

„Care sint principalele acțiuni la 
ordinea zilei ce se întreprind in 
aceste zile în vederea realizării sar
cinilor din pianul pe 1986 in agri
cultură ?“ — îl întrebăm pe ing. Con
stantin Radu, director cu producția 
vegetală la direcția agricolă. „Lu
crările agricole de toamnă 'au fost 
executate cu mai multă răspundere. 
Concomitent cu efectuarea arăturilor 
de toamnă, pe suprafețe mult mai 
mari și la un nivel calitativ superior 
față de anii anteriori, au fost făcute 
udări de răsărire pe mai bine de 
52 000 hectare Cu diferite culturi de 
toamnă. Pînă la sfîrșitul lunii de
cembrie, vo'm finaliza lucrările de 
afînare și scarificare a terenului pe 
20 730 hectare, iar pină la sfîrșitul 
lunii februarie 1986 vom 'transporta 
aproape 1 200 000 tone gunoi de grajd. 
De asemenea, vor fi administrate 
58 500 tone de amendamente pe o 
suprafață de 12 600 hectare".

Avind în vedere acest volum mare 
de lucrări ce se cer efectuate intr-o 
perioadă relativ scurtă, precum si 
timpul prielnic bunei desfășurări a 
acestora, am urmărit in mai multe 
unități agricole cum se acționează 
concret in vederea aplicării măsuri
lor stabilite, cu accent pe cea mai 
presantă lucrare : transportul și 
administrarea îngrășămintelor orga
nice. Menționăm că, în județul Dolj, 
pină la această dată, s-au transpor
tat peste 650 000 tone îngrășăminte 
organice. în unitățile din consiliul 
agroindustrial Băilești, consiliu care 
în acest an a obținut cele mai bune 
producții agricole din județ, pre
gătirile pentru viitorul an agricol 
sint în toi, ele desfășurindu-se con
form programului. Pînă la această 
dată s-au transportat în cimp peste 
40 000 tone gunoi de grajd din cele 
60 000 tone planificate. Cum se 
acționează ? S-au organizat formații 
speciale de tractoare cu remorci și 
atelaje din unitățile agricole. Pe 
terenurile cooperativei agricole și ale 
întreprinderii agricole de stat Băi- 
leșfi, bunăoară, șînt folosite zilnic 
toate cele 30 de atelaje ale secției de 
prestări servicii a consiliului popular 
orășenesc, secție recent înființată. 
„Este și firesc să facem totul pentru 
a pune baze sigure producțiilor anu
lui viitor — ne spune Dumitru 
Constantin, secretarul Comitetului 
orășenesc de partid Băilești. Ne-am 
angajat să obținem 20 tone porumb 
știuleți la hectar pe toate cele 2 000 
hectare din C.A.P. și 800 hectare din 

kilograme 
kilograme

asigurate, 
pentru viitor,

să completăm 
alte utilaje și 

printre care un cuptor

IN CONCLUZIE :

operațiunile de 
prelucrare sînt 
asigură o pro-

Desigur, nu ne-am propus să reflectăm exhaustiv activitatea 
I.J.R.V.M.R. Galați. Supunem insă atenției experiența acestei întreprin
deri în domeniul organizării activității in centrele de recuperare proprii, 
pornind de la convingerea că poate oferi soluții șl idei interesante, po
sibile căi de urmat atît pentru întreprinderile „surori", cit și pentru 
alte unități industriale in care trebuie să se asigure gospodărirea judi
cioasă a resurselor materiale refolosibile.

Comeliu CARLAN 
Dan PLAEȘU

DESPRE EXPERIENȚA DE LA RÎMNICU SARAT
Cu aproape o 

de an în urmă,
noștri au fost _______
despre faptul că. la iniția
tiva ziarului „Scînteia" și a 
Consiliului popular al ju
dețului Buzău, s-a stabilit 
ca in orașul Rîmnicu Să
rat să se desfășoare o am
plă acțiune pentru organi
zarea activității de colec
tare a materialelor refolosi
bile din gospodăriile popu
lației. Au fost prezentate 
in ziarul nostru, punct cu 
punct, măsurile concrete 
care urmau să fie aplicate 
în acest scop. Am revenit 
în cîteva rînduri asupra 
acestei acțiuni, prezentînd 
modul în care se transpu
ne in practică 
stabilit. Acum 
măsură să informăm 
torii că aproape tot ceea 
ce s-a prevăzut initial a 
fost realizat cu o deosebită 
eficiență economică. Iată, 
prezentate succint. în ce 
constau aceste realizări :

• Pe teritoriul' orașului 
au fost amplasate cinci 
puncte fixe de colectare, 
realizate cu materiale re
cuperate si prin munca na- 

^triotică a cetățenilor orasu-

orogramul 
sintem in 

citi-

lui. Fiecare asemenea 
punct este împrejmuit si 
dotat cu o mică baracă, 
precum si cu cîntare. con
teinere sau boxe desti
nate pentru depozitarea 
separată a metalelor, hir
tiei. materialelor plastice, 
textilelor, bateriilor uscate, 
acumulatoarelor auto, cio
burilor de sticlă. La intrare 
si pe gardul împrejmuitor 
si-au găsit locul materiale 
de propagandă, chemări 
către cetățeni, calcule edi
ficatoare. De asemenea, 
sînt afișate , vizibil listele 
cu preturile de cumpărare 
Si orarele de funcționare.

• O rulotă casată a fost 
reparată si este transpor
tată periodic, potrivit unui 
program bine stabilit, 
apropierea școlilor i 
punctelor aglomerate. Deo
sebit de aceasta, au 
identificate anumite spatii 
nefolosite, care s-au ame
najat ca puncte de colec
tare. marcate vizibil cu 
înscrisul „Loc de depozita
re a materialelor refolo
sibile".
• Unitatea de gospodărie 

comunală si-a echipat

în 
sh a

fost

autogunoierele cu mici 
conteinere pentru colecta
rea separată a> metalelor 
ușoare, textilelor si hirtiei. 
în magazinele comerciale, 
în scoli si la unitățile de 
profil ale cooperației meș
teșugărești au fost instala-

tități mai mici de materia
le refolosibile.

S-a muncit mult, dar 
iată că. acum. înfățișarea 
centrului orășenesc de 
lectare s-a schimbat 
dical. Aici, materialele 
folosibile sînt colectate

si cu
ve-

co- 
ra- 
re- 

si

metalul soseste sortat 
o primă pregătire in 
derea prelucrării in centrul 
orășenesc.

O mențiune : in afară de 
cele cinci puncte de colec
tare si de rulotă, la acest 
centru au acces direct si

recuperare a materialelor 
refolosibile. cit si la ame
najarea punctelor de recol
tare. care au sporit zestrea 
edilitară — ne snune to
varășul Gheorghe Radu, 
prim-secnetar al comitetu
lui orășenesc de partid.

SURSE IMPORTANTE DE COLECTARE A MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Gospodăriile populației
te conteinere separate pen
tru cioburi de sticlă.
• O activitate șustinută 

de reorganizare si amena
jare s-a desfășurat Ia cen
trul orășenesc de colecta
re. Aici, proiectantul a 
prevăzut o serie de dotări, 
precum si un flux tehnolo
gic de primă prelucrare a 
materialelor colectate 
de la populație, cit si 
unități socialiste din 
vitatea cărora rezultă

atît 
de Ia 
acti- 
can-

pregătite pe sortimente si 
grupe de materiale. în 
funcție de procesul tehno
logic de reintroducere a 
lor în circuitul productiv. 
De exemplu, metalul colec
tat de la populație sosește 
în conteinere speciale care 
au fost amplasate la punc
tele fixe de colectare, in 
scoli sau la locurile stabi
lite din cartiere. Din secto
rul socialist, mai precis de 
la unitățile care nu expe
diază direct la beneficiari.

cetățenii, care pot preda 
aici orice materiaie refolo
sibile. Totodată. Dentru 
operativitatea ridicării ma
terialelor refolosibile — 
strînse de cetățeni, asocia
ții de locatari, scoli etc. — 
la centrul orășenesc de re
cuperare funcționează un 
dispecerat care programea
ză trimiterea mijloacelor 
de transport la adresele in
dicate.

— Atît la realizarea nou-' 
lui si modernului centru de

primarul localității — au 
participat, prin muncă pa
triotică. numeroși cetățeni, 
în frunte cu deputății lor. 
membrii organizațiilor de 
masă si obștești, asociațiile 
de locatari. Un sprijin deo
sebit de prețios am primit 
din partea colectivelor de 
oameni ai muncii din uni
tățile noastre economice. 
Totodată, fie-ne permis să 
aducem si pe această cale 
mulțumirile noastre între
prinderilor de recuperare

I.A.S., precum și 7 000 
grîu la hectar și 2 500 
floarea-soarelui".

De menționat faptul că 
unitate agricolă de stat sau coope
ratistă lucrările agricole de sezon se 
desfășoară pe baza unei fișe-pro- 
gram cu responsabilități concrete și 
termene exacte. In acest fel, cadrele 
de conducere, toți specialiștii sint 
mai direct implicați în efectuarea 
acestor lucrări. „Ne-am propus ca 
anul viitor să obținem un spor de 
producție de 500 kg porumb la hec
tar, 200 kg de grîu, 250 kg orz și 
150 kg soia — ține să precizeze 
inginerul Cornel Cotocu, directorul 
I.A.S. Segarcea. De aceea ne-am 
organizat mai bine activitatea pe 
perioada toamnă-iarnă. Pe baza fișei- 
program care este oglinda activi
tății noastre cotidiene, am fertilizat 
toate culturile, pe care le-am semă
nat. cu 60 kilograme fosfor substanță 
activă și 45 kilograme azot la fie
care hectar, iar pînă în prezent am 
transportat 25 000 tone gunoi de 
grajd din cele 40 000 tone planifi
cate".

Avînd în vedere această acțiune de 
maximă urgență și importanță, se 
impune ca, peste tot, să se acțio
neze cu aceeași răspundere întrucit 
mai sînt unități agricole, cum sînt 
cele din consiliile agroindustriale 
din Zănoaga, Cîrcea și Vîrtop, unde 
se acționează încă lent la transpor
tatul gunoiului de grajd, întrucit ter
menul scadent de finalizare a acestei 
acțiuni se apropie.

în fiecare

Nicolae BABAI.AU 
corespondentul „Scinteii

și valorificare a materiale
lor refolosibile din Ga
lați, Dîmbovița și Bucu
rești, precum și centra
lei de resort și secției de 
proiectare din Ministerul 
Aprovizionării, care ne-au 
ajutat, cu materiale si asis
tentă tehnică, pentru reu
șita acestei acțiuni.

Firește, mai sint cîteva 
probleme pentru solutio
narea cărora se acționează 
in continuare. Este vorba, 
în principal, de încheierea, 
in perioada imediat urmă
toare. a acțiunii de i 
tionare si montare 
conteinere la toate 
riJe de locuințe, de 
zarea dezmembrării 
bunuri colectate 
cinarea tinerilor 
de dinamizarea 
hirtiei. ziarelor 
lor prin oficiile poștale.

Care sînt datele care 
atestă eficienta tuturor 
măsurilor stabilite si adop
tate la Rîmnicu Sărat ?' în 
comparație cu primp jumă
tate a anului. în urmă
toarele cinci luni, deși a 
fost o perioadă de intensă 
activitate pentru reorgani
zarea întregului sistem de

confec- 
a unor 
bldcu- 

oraani- 
unor 

cu Darti- 
din oraș, 

colectării 
si reviste-

“Ta
sută 

mult otel, cu 18 la sută 
mult cupru, de 3,3 ori 
multă hirtie. de 2.5 ori 
multe textile si de 2.6 

multe anvelope

colectare de la 
s-au strins cu 23 la 
mai 
mai 
mai 
mai 
ori mai 
uzate. De asemenea, pen
tru prima dată s-au colec
tat plumb si cioburi de 
sticlă. Și nu este decit un 
început.

Cu siguranță, sistemul 
perfecționat de organiza
re a colectării materialelor 
refolotibile din gospodă
riile populației, asa cum 
s-a conturat la Rîmnicu 
Sărat, isi va dovedi de-abia 
de acum înainte eficienta 
economică. Dar modul con
cret în care a fost organi
zat si funcționează acum 

. acest sistem de colectare, 
experiența dobindită. me
todele si formele practica
te de rimniceni 
atragerea în circuitul 
ductiv a unor cantităti 
mai mari de materiale 
folosibile merită să fie 
noscute la fața locului.

pentru 
pr.o- 

tot 
re- 
cu-

Petre POPA 
Stellan CHIPER

BABAI.AU
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Rigori ale cercetării literare
Orioe acumulare de informații în

tr-un timp de activitate duce iii cele 
din urmă la un punct de vedere 
nou, care resistematizează materia 
producind saltul calitativ al sinte
zei. Chestiunea de ordin general se 
ilustrează convingător pe terenul li
teraturii române. De oricite ori am 
avut un prag de acumulare, acesta a 
fost însoțit întotdeauna și de o nouă 
privire asupra literaturii române, de 
o altă concepție a restituirii și circu
lației ei. într-un fel era gindtiă 
cultura și literatura română pină la 
primul război mondial și evident alt
fel după aceea. După cum diferit ds 
•tapa interbelică a fost privită lite
ratura română in primele două de
cenii după război și în mod diferit 
astăzi. Pentru istoricii literari de la 
1900, literatura română Începea abia 
în secolul XIX, pentru cei de după 
primul război’ mondial originea ei 
este mult mai veche. Pentru un cri
tic interbelic, ideația operelor lui 
Eminescu, Caragiale, Creangă putea 

’ să treacă drept „reacționară", pentru 
criticii cane au scris in primele două 
decenii postbelice, literatura română 
avea, mai ales prin acești autori, un 
caracter profund democratic. Pentru 
aceiași critici postbelici Eminescu și 
a>lți clasici români puteau fi corec
tați prin editări parcimonioase ; 
pentru critica și istoria literară de 
astăzi, explicitarea contextelor de 
apariție in ediții critice științific 
alcătuite facilitează apariția unor 
opere puse la index mai Înainte. Ne 
delimităm au alte cuvinte de pe
rioada interbelică, dar ne delimităm 
și de perioada critică a primelor 
două decenii postbelice.

Hotărttor în acest proces evolutiv 
• fost Congresul al IX-lea al parti
dului, cu generosu-i program crea
tor. Acest congres de hotar nu este 
important numai pentru orienta
rea politică, socială, economică, dar 
și pentru cea culturală, litera
ră. artistică. Ideologia Congresului 
IX concepe prezentul ca pe o ex
presie revoluționară 
complexei moșteniri a 
Zestrea de valori 
poporului român, ale literaturii și 
artei din . România beneficiază 
deci, de douăzeci de an!, de o per
spectivă nouă, dintje cele mai fertile 
pentru recuperarea unor restanțe 
culturale, vechi și noi. foarte cunos
cute. Teoretic, Întreaga materia 
culturală moștenită intră in faza 
unui nou examen valoric cu o con
știință axiologică fermă. Nu e vorba 
In această etapă numai de a recon
sidera opere și autori, ti de a exami
na și fundamentul unor interpretări 
anterioare, caracterul acestora. Grăi
tor In acest sens este exemplul nou
lui volum întîi din Istoria filozofici 
române, Editura 
care rescrie ediția 
volum (apărut cu 
în urmă) conform 
și optid actuale.
acestei ediții a II-a cu prima, șl, mai 
mult decît atit, cu Istoria gindirii 
social-politice din România (1965) 
este edificatoare pentru saltul calita
tiv de metodă și orientare despre 
care vorbim. La fel de grăitoare, 
deși din alt plan de referință, este 
reeditarea Istoriei literaturii române 
de la origini pină in prezent de 
G. Călinescu. Revizuită de autor 
imediat după război, ea a fost reedi
tată în 1983 tocmai ca expresie a 
spiritului critic și director al Con
gresului al IX-lea. Un exemplu pe
reche este reeditarea Geticii Iul Va- 
sile Pârvan. Reeditarea acestor două 
mari lucrări, care sint totodată două 
mari acte de creație, exprimă neîn
doielnic un tip de opțiune și o 
orientare culturală.

Congresul al IX-lea al P.C.R. a 
deschis perspective noi cercetării, 
construcției, sintezei culturale. Re- 
scrierea de la capăt a sintezelor 
începute în primele două decenii 
după război este de altfel unul din 
comandamentele culturale de prim 
orclin ale actualei etape. Numărul

a întregii și 
trecutului, 

culturale ale

Academiei, 1985, 
Intîi a aceluiași 
circa 20 de ani 
unei metodologii 
O comparație a

instrumentelor de lucru pentru fie-, 
care domeniu este mult mai mare 
decit in faza precedentă. Dicționa
rele apărute in ultimii douăzeci de 
ani, edițiile, monografiile creează 
cadrul unei activități de anvergură, 
ilustrată de numeroși specialiști. Un 
dicționar explicativ al limbii româ
ne, altul de neologisme, altul de si
nonime, un Dicționar de istorie 
veche românească, altul de artă 
veche românească, o Enciclopedie a 
istoriografiei românești, un Dicțio
nar cronologic al literaturii române, 
unul de literatură română contem
porană și multe altele la un loc, 
oferă, cu toate lacunele lor, o 
imagine nouă a instrumentarului de 
lucru pus la indemina specialiștilor 
și publicului larg.

O nouă optică s-a manifestat pu
ternic, cu bune rezultate, pe te
renul așa-zisei literaturi române 
vechi, unde, potrivit unei viziuni mo
derne, conforme de altfel cu liniile 
directoare ale Congresului al IX-lea, 
fenomenului cultural românesc i -se 
caută determinarea și măsura spe
cifică în contextul european, renun- 
țindu-se la judecarea lui prin simple 
raportări la modele occidentale. Cer
cetările lui Dan Zamfirescu, Virgil 
Cândea, Alexandru Duțu, Dan Horia 
Mazilu scot la suprafață noi tipuri 
de raportări culturale in cane litera
tura și cultura romănă se Înscriu 
firesc șl-și precizează mai avanta
jos profilul și contribuția. în grani
țele unei Europe răsăritene de flux 
bizantin, cultura și literatura româ
nă își propun mult mal convingător 
configurația proprie, modul lor parti
cular de a participa Ia renaștere, la 
umanism, la baroc. Departe de a fi 
un iaz mort, simplă provincie imi
tativă, cultura țărilor românești se 
arată, în această proiecție, a fi in
tegrată unui dinamism cultural viu, 
capabilă de a crea, primi și difuza 
valori.

Din 1965 încoace fața literaturii 
române vechi este sigur mai amplu 
și complex populată. Resuscita
rea chestiunii curentelor, care intra
se din păcate intr-un unghi închis 
în ceea ce privește fazele mo
derne ale culturii și literaturii româ
ne, a dus la revizuiri de substanță 
și aid. Paul Constantin a scos la 
iveală existenta stilului 1900 in 
România, deci încă o dovadă a par
ticipării prompte și creatoare a 
românilor la fenomenul creator eu
ropean. constatare plină de conse
cințe și pentru istoria literaturii din 
așa-zisa epocă semănătoristă, dacă 
ținem seamă de caracterul precum
pănitor sincretic al stilului 1900. 
Era firesc de altfel ca o astfel de 
emulație înnoitoare, al cărei evantai 
este mult mai larg decit am reușit 
eă-1 înfățișăm noi, să apară la ori
zont după 1965, dată fiind noua con
cepție pe care Congresul al IX-lea a 
propus-o pentru întreaga evoluție a 
societății românești.

Desigur, ideile noi se receptează 
treptat, ca și unele întreprinderi de 
anvergură. Dicționarul ideilor lite
rare scris de Adrian Marino a rămas, 
poate, la primul #volum, datorită 
unei receptivități Inferioare proiec
tului propus de autor. Interpretările 
lui Edgar Papu privitoare la pictura 
dintre Alpi și Marea Nordului și la 
baroc, care atrag atenția asupra „re
zervelor ignorate" — expresia lui 
T. Vlanu — ale culturii europene, 
au fost și ele primite ou circumspec
ție. Chiar ideea protocronismului, 
efect firesc al înaintării cercetării 
istorico-literare și a comparatismu- 
lui românesc, privește tot zestrea 
ignorată, dar a literaturii române, 
de această dată.

Este un truism să afirmi că noul 
se afirmă in chip polemic, dar nu 
inutil. Ceea ce are mai bun con
strucția culturală din ultimele două 
decenii s-a constituit prin delimi
tarea față de principii sau criterii 
perimate, cu un statut de întrebuin
țare excesivă în primele două de
cenii postbelice. O ediție cum este 
aceea a Operelor lui Liviu Rebreanu 
(îngrijită de Nicolae Gheran) își 
propune un principiu no<u de lucru, 
motiv pentru care, abordează cele 
mai acute controverse asupra ope
rei și personalității scriitorului 
cu ajutorul unui aparat critic extrem 
de bogat și de lămuritor. Ace
lași proces de responsabilă res
tituire, la proporții mai vaste 
și cu dificultăți specifice mai mari, 
îl reprezintă seria de Opere ale lui 
Mihai Etninescu, care apare sub în
grijirea unui colectiv de cercetători 
de la Muzeul literaturii române. Și 
această ediție este expresia aceleiași 
concepții înnoitoare a Congresului al 
IX-lea, creatoare de noi mentalități 
spirituale. Ea a fost însoțită sau du
blată de eforturile interpretative, de 
un conținut și o orientare nouă și 
ele, ale lui Alexandru Oprea, coor
donatorul ediției, ?i Ilie Bădescu, 
care dezvăluie prin analiză sotiolo4 
gică existența unui model sociologic 
eminescian, cu dreptul de reper în 
sociologia românească și europeană. 
Toate acestea și altele la fel sint re
zultatul înlăturării unor criterii re
strictive aplicate; culturii româ
ne, al refuzului unor inerții de 
mentalitate față de literatura ro
mână. Ele exprimă nu numai 
o capacitate de lucru construc
tivă, fertilă, ci și un stadiu no
vator de abordare și rezolvare a 
multor chestiuni clasate in mod ar
tificial. la capitolul 
insurmontabile.

Universul creației 
rare românești s-a 
testabil în ultimii
ca urmare a unei mentalități 
rădăcini intr-o concepție nouă.

litigiilor literare

culturale 
îmbogățit 
douăzeci

ți lite- 
incon- 
de ani 
noi, cu

Mihai UNGHEANU

Facultatea de mecanică din Craiova

(l'rmsre din pag. I)

intelec-

lea rind. pe ansamblul Gor- 
iulul carbonifer, categorii
le de calificare ale oame
nilor oscilează între 2.5 și 
3, in vreme ce lucrările care 
ii solicită nu coboară nici 
ciad sub categoriile 4.5—5. 
Acest decalai dintre cali
ficare si gradul de com
plexitate al utilajelor si al 
lucrărilor se va șterge nu
mai prin asigurarea învă
țăturii temeinice, a însuși
rii cunoștințelor acum, 
partial, deficitare.

Să poposim o clină la 
Iași. încă tînăr. Combina
tul de utilai greu este de 
pe acum un veritabil „se
diu" al performantelor teh
nice de vîrf. Se simte a- 
colo climatul unei vieți de 
mare intensitate
tuală si trebuie admirat 
cultul competenței, al cău
tărilor neobosite, al soluții
lor ingenioase, al veșnicei 
neliniști creatoare a unor 
oameni de acum recunos- 
cuti ca maeștri de virf în 
activitatea lor. (Firește, 
ne-am putea întreba dacă 
paralel cu formarea si a- 
firmarea unor astfel de oa
meni de mare competentă 
n-ar fi bine să se intensi
fice Si mai mult tendint'a 
către „maximul posibil al 
competenței medii" — dar 
aceasta e altă problemă). 
I.a C.U.G. există si o bi
bliotecă tehnică de cel mai 
înalt nivel, o documenta
re de specialitate cu nimic 
mai preios decit într-un in
stitut de cercetări, o „bre- 
vetotecă" de invidiat Si. in 
fine, un excelent teren de 
colaborare strinsă si foar
te fertilă a tehnicienilor, 
muncitorilor Si inginerilor 
cu profesori de cea mai 
mare competentă din ln- 
vătămîntul superior. Putem 
vorbi, deci, despre un cli
mat creator care atrage, ca 
lin magnet, mințile iscodi
toare. le nune în legătură 
si le unește în direcția unor 
scopuri comune, de interes 
local si național. Ai zice 
că acest magnet îi atrage 

, pe toti. Nu-i chiar așa 
căci. iată, ieși din combi
nat Si dai. aproape de el. 
de un cămin pentru tine
ret. Căminul are ,si el o 
bibliotecă, utf fișier. Citești 
fisele si constat! cu uimi
re că. paradoxal, oameni 
tineri care lucrează în cli
matul de mai sus nu or<?a 
citesc altceva decit cărți 
aparținind unei mediocre 
literaturi de consum, mul
te abia dacă trec de nive
lul „Celor două orfeline" ! 
Undeva „circuitul" s-a în
trerupt sau „magnetul" nu 
este destul de puternic, ra-

rele efervescentei munci 
creatoare se opresc la por
țile uzinei sau nu intră, 
nu pătrund în ..viata 
particulară" a căminului al 
cărui ..standard" spiritual il 
exprimă si biblioteca din 
care se citește ce se. ci
tește. Iată deci că din un
ghiul sarcinilor educative, 
al calificării profesionale 
multilaterale mai -sint încă 
multe de făcut in vederea 
unei omogenizări. în sus, 
firește, nu in ios, a unui 
mare colectiv constituit, 
cum se vede, dintr-o de
concertantă diversitate de 
straturi sau părți, totuși, 
componente.

Experiențele, cuceririle, 
datele Științei si teh
nicii curg azi din- 

tr-un robinet ce nu se în
chide nici o clipă. Ritmul

mental. Ea trebuie să dis
tribuie societății nu doar 
specialiști, ci, în primul 
rind, oameni potriviți — 
prin resurse și aptitudini 
— sectorului în care ur
mează a munci, contri
buind mai mult la armo
nizarea însușirilor indivi
duale cu particularitățile 
și cerințele fiecărui dome
niu de activitate. Căci ran
damentul social maxim al 
fiecăruia poate fi asigurat 
șl ca urmare a unei per
fecționări a orientării pro
fesionale capabile de a 
discerne mai devreme, cu 
subtilitate și finețe, tere
nul celei mai înalte ferti
lizări a vocației, a capaci
tăților individuale. Aceas
ta are rolul de a preveni 
alunecarea pe amintita 
„scară a repetenților" — 
ceea ce ar atrage după sine

Brașov — un oraș cu urbanisticâ modprnă

DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

SISTEMATIZAREA ȘI AUTOAPROVIZIONAREA
două preocupări într-o concepție unitară

Cel de-al Illylea Congres al consiliilor populare a dezbătut și aprobat, 
printre a*te  importante documente, Programul privind sistematizarea loca
lităților urbane și rurale. Au trecut aproape trei luni de Ia acest eveni
ment. Cum se acționează in vederea înfăptuirii acestui program ? Ce va 
insemna realizarea acestuia pentru chipul de miiue al orașelor și comu
nelor, pentru viața locuitorilor lor ? Iată întrebări care au călăuzit an
cheta de față întreprinsă în județul BRAȘOV.

Cum va „crește" județul 
cu 4 000 hectare. Strîns între 
munți, județul Brașov dispune de 
o suprafață arabilă destul de re- 
strînsă, mal ales raportat la nu
mărul locuitorilor și — deci — la 
trebuințele lor de aprovizionare. A- 
ceastă discrepanță s-a acentuat, în 
timp, prin densitatea scăzută a pe- ’ 
rimetrelor construibile. Pînă in anii 
noștri, chiar multe din orașele cu 
statut urban vechi, nu se deosebeau 
prea mult de comunele — arătoase, 
dar comune — din jur ; în spatele 
porților și zidurilor impunătoare ale 
clădirilor — masive, dar cu un sin
gur cat —*se  întindeau Întinse curți 
și așa-zise grădini, de fapt terito
riul unor brazde cu flori și tufe de 
coacăze sau agrișe, poate plăcute, dar 
departe de a avea vreo funcție eco
nomică substanțială.

Această anomalie a început să fie 
lichidată prin procesul intens al con
strucțiilor de locuințe. Ca și in cele
lalte zone ale țării, au apărut nume
roase cartiere modeme, noi sau în
noite. Pentru anii următori au fost 
elaborate schițe de sistematizare ce 
prevedeau restringerea perimetrelor 
construibile in așa fel incit,,prin in- 
desirî, regrupări de case și dezafec
tarea unor sate lipsite de perspectivă 
demografică să se recupereze în fo
losul agriculturii 790—800 ha.

— Este mult sau puțin ?
— Dacă ne gîndim că suprafața 

echivala cu terenul unei cooperative- 
agricole mai mici, putem spune că 
și această suprafață reprezenta ceva
— ne-a răspuns tovarășul Gh. Rizea, 
vicepreședinte al Comitetului E .< 
cutiv al Consiliului popular judeu ,,,i. 
Dar în lumina exigențelor și orien
tărilor formulate la congres, obiecti
vele programului de sistematizare a 
localităților județului au fost regin- 
dite radical, pornindu-se de la cri
terii de maximă eficiență in folosi
rea terenurilor. Și iată că, deși intra
vilanul localităților brașovene nu este
— aparent ! — prea dispersat, reiana- 
lizindu-se gradul de ocupare a su
prafețelor construite în funcție de o 
densitate de 40—50 locuitori la Un4

ha, se prefigurează un ciștig de 
teren de aproximativ cinci ori mai 
mare decit cel inițial estimat.

— Adică 4 000 ha ?
— Da. Se va ajunge, in viitor, ’a 

4 000 ha redate agriculturii, ceea ce 
reprezintă cu adevărat o suprafață 
importantă, mai ales într-un județ 
ca al nostru, în care puținătatea te
renului arabil este resimțită mai 
mult decit la cîmpie.

Căile principale de obținere a a- 
cestei impresionante recuperări de 
fond funciar sînt, in primul rind, cele 
indicate pe plan național, aplicate la 
condițiile specifice ale localităților 
județului : restringerea perimetrelor 
localităților, indesirea construcțiilor 
prin realizarea unei corelații mai e- 
conomicoase intre suprafața ocupată

ÎNSEMNĂRI
DIN JUDEȚUL BRAȘOV

nostinte. inteligenta tinde 
către scleroză, isi atrofia
ză. crin inactivitate, func
ția, desfigurind însăși per
sonalitatea umană, împin- 
gind-o la un „standard" 
intelectual subdezvoltat. O- 
mul care renunță să știe ce 
este nou în domeniul său. 
retras ca un prizonier In 
celula tot mai strimtă a 
cunoștințelor sale perimate, 
ceh care, cu diploma în bu
zunar, leagă cartea de gard, 
tocîndu-și „timpul liber" in 
distracții fără miez se con
damnă singur la o exis
tentă sterilă si searbădă, isi 
semnează un trist certifi
cat de paupertate' spiritua
lă si profesională. „Omul 
muncii dc mîine. construc
torul societății comu
niste — arăta tovarășul 
Nicolae Ceausescu —- tre
buie să fie un bun spe-

TOT MAI ÎNVEȚI- ?“
asimilării lor trebuie ri
guros si permanent corelat 
cu ritmul muncii. Orice râ- 
mînere in urmă, in orica
re dintre aceste direcții 
— așa cum s-a subliniat și 
la recentul Congres al ști
inței și învățămîntului — 
reprezintă o treaptă pier
dută, dacă nu chiar alune
carea pe cealaltă parte a 
scării, aceea pe care, teo
retic. nimeni nu ar dori să 
rămînăi 
a spune 
devenit 
activă.
piui educației permanente, 
ne capacitatea de adapta
re necontenită a omului la 
ritmul progresului conține 
un adevăr de ordin prac
tic, o realitate, și nu o ima
gine metaforică a realită
ții. Proporțiile acestui fe
nomen sint impresionante, 
în cincinalul următor. în- 
vătămîntul de toate grade
le este chemat să asigure 
formarea profesională a 
unui număr de aproape 2 
milioane de persoane, din 
care paste 1 200 000 mun
citori. tehnicieni si maiștri, 
îndeosebi pentru ramurile 
de bază ale industriei, iar 
pentru agricultură 596 000 
cadre calificate. în fiecare 
an. 146 000 ingineri vor fi 
pregătiți în învătămintul 
superior, iar un număr de 
circa 3 000 000 de oameni ai 
muncii vor fi cuprinși in 
diversele programe de per
fecționare. Este de la sine 
înțeles că, în acest proces, 
școala are un rol funda-

în aceste condiții 
că întreaga tară a 
o imensă scoală 
bazată ne nrinci-

nu numai 
individuale, 
daune aduse 
Perfecționarea 
de orientare 
presupune, 
ni sm ului 
asigurarea 
muncească 
sușirile sale pot găsi te
meiul celei mai depline 
înfloriri pe solul civiliza
ției socialiste, in folosul 
societății.

triste eșecuri 
dar și grave 

societății, 
sistemului 

și adaptare 
pb,trivit uma- 

nostru socialist, 
ca fiecare să 
acolo unde în-

clalist. un bun tehnician, 
un bun inginer, un bun 
cercetător si om de știin
ță ; dar. totodată, el tre
buie să aibă cunoștințe 
multilaterale pentru a pu
tea să se adapteze ușor ce
rințelor dezvoltării forțelor 
de producție, progresului 
economiei naționale".

Astăzi, mai ales, cîhd 
s-a văzut că rezerve
le naturale sint limi

tate si economisirea lor de
vine ea însăși o resursă 
substanțială a progresului, 
apare mai limpede ca ori- 
cînd că numai resursele in
telectuale. „materia cenu
șie". inteligenta umană, ra
tional „exploatate" si edu
cate sînt singurele inepui
zabile. Creșterea 
mentulul mașinilor, valori
ficarea mereu mai înaltă a 
materiilor prime, limitate, 
stau in puterea, nelimitată, 
a mintii omului. Nu exis
tă drum mai sigur de a 
perfecționa civilizația de
cit perfecționarea propriei 
naturi umane. Alimentul 
nutritiv, combustibilul in
teligentei. fără de care ea 
rămine ca o mașină ce 
funcționează în gol. il con
stituie fluxul noilor cu
noștințe. progresul din di
versele domenii ale cu
noașterii. Inepuizabilă teo
retic. dacă este, practic, 
lipsită de hrana noilor cti-

randa-

Un „bun specialist" știe 
astăzi că revoluția 
tehnico-știintifică de

termină dublarea cunoștin
țelor la ' fiecare 4—5 ani, 
că noua civilizație a tele
comunicației si transDortu- 
lui a „micșorat" lumea si 
că. potrivit unei imagini 
de mare pregnanță, „lumea 
s-a aconerit de o rețea dea
să de telexuri si radiore- 
lee, văzduhul e întretăiat de 
uriașe bulevarde ue care 
circulă fără încetare, cu vi
teză amețitoare si în toa
te direcțiile, undele hfertie- 
ne — curieri neobositi cu 
tolbele încărcate de vesti". 
Imaeinîndu-1 pe tînărul 
nostru elev, muncitor, stu
dent in ascensiunea pe 
scara infinită a cunoaște
rii este lesne de înțeles că. 
oricite cunoștințe i-ar oferi 
școala sau facultatea, ele 
se ivor dovedi într-un timD 
scurt, din ce în ce mai 
scurt, insuficiente. Epuiza
rea cunoștințelor nrin rit
mul alert al uzurii lor mo
rale este ineluctabilă si ne 
îmoinge într-o veritabilă 
competiție cu timpul, în
tr-o cursă contra cronome
tru. Singura alternativă

este învățarea permanentă, 
școala continuă, fără pau
ze. iar diploma, in atari 
condiții, nu închide, ci a- 
bia deschide si mai larg 
oortile vastelor teritorii ale 
cunoașterii, contrar cre
dinței multora că dună e- 
xamene . ai „scăpat", ai 
terminat cu '.scoate si în
vățătura. O astfel de men
talitate era aspru combătu
tă de Eminescu, în vremea 
lui. atunci cînd denunța 
transformarea stiintei de 
carte în miiloc de acces la 
posturi funcționărești, de 
„surtucari". statii-terminus 
din care orice efort inte
lectual se vede izgonit. Să 
fi dispărut complet urme
le acestei, conceotii primi
tive desnre menirea cărții, 
a învățăturii ? Unii oa
meni acordă vechiului pro
verb „ai carte, ai narte" 
un înțeles particular, mes
chin si 
gindirii 
porului.
„baba“ 
„nonos" 
Golgotă _ ...
străbătută numai 
acolo sus. la caoătul ei. i-ar 
aștepta un oaradis al lenei 
Si inactivității, al „bunului 
trai" vegetativ : „Greu 
cu dumneavoastră oină 
orăvlti cartea. O să dai 
xamenele si ai să scapi 
ponos. Ai să termenezi 
dumneata odată...", 
fesorul o asigură 
terminat de mult, că e li
cențiat. că are o meserie 
si. spre a o convinge, ii a- 
rată babei actele dovedi
toare dar. după o zi. aceas
ta îi nune memorabila în
trebare : „Tot mai înveți, 
maică Pasă-mi-te, în 
concepția ei. mai răspindi- 
tă decit s-ar crede, „dacă 
zici că ai terminat, ce tot 
înveți mereu ? Nu-ti ajun
ge attta scoală ? Școala 
primară, liceul, universita
tea. ti s-o fi acrit si du- 
mitale. Acum mai Dune-te 
si dumneata ne trai, c-a 
trecut vremea învățăturii".

Surpriza e să descoperi a- 
ceastă mentalitate la oa
meni cu cele mai diverse 
grade de pregătire, inclusiv 
la unii cu diplomă, cu ti
tluri care, deși se exprimă, 
cum zice marele scriitor, 
mai „radical", arată a- 
celasl dispreț pentru lec
tură. pentru învățătură 
dună epoca școlarității. In 
toți acești oameni „vorbeș
te" baba lui Călinescu : au 
învătat o dată si au ter- 
menat. Se nun oe trai, isi 
trăiesc, vasăzică. viata, 
iar vederea cărților 
indispune...

mercantil, străin 
si atitudinii po- 

E1 văd in carte, ca 
Iul Căllnescu, un 
sau un ..canon", o 
ce merită să fie 

întrucît

si 
is- 
e- 
de 
si 

Pro- 
că a

de clădiri și suprafața curților șl gră
dinilor, regruparea a 20 de sate mici 
și dispersate, creșterea pe verticală 
(construcții cu parter și unu-două e- 
taje la sate, cu 3—5 niveluri la orașe 
și de la 5 niveluri în sus in munici
piile Brașov și Făgăraș). înfăptuirea 
sistematizării se asociază însă și cu 
unele soluții strict adecvate particu
larităților județului, inspirate direct 
din condițiile și trebuințele sale. Una 
dintre ele reține atenția în mod deo
sebit.

Două probleme complica
te ? Nu, două rezolvări sim
ple Volumul forței de muncă ne
cesar puternicei industrii a munici
piului Brașov părea, Ia un moment 
dat, a veni în contradicție cu posi
bilitățile de cazare ale acestui mare 
oraș de munte. Dar dezvoltarea 
continuă a industriei nu putea 
însemna ca orașul să se extindă hi
pertrofie. în aceste împrejurări s-a 
înfiripat ideea unor „locaîități-sate- 
lit", a unor „așezări-dormitor", ceea 
ce presupunea, practic, dezvoltarea 
fondului locativ din comunele limi
trofe care au legături lesnicioase de 
transport către platformele industria
le. Dar pusă astfel, problema se re
zolvă numai pe jumătate. Analiza 
modalităților de înfăptuire a progra
melor de sistematizare a completat 
și cealaltă jumătate. Ne vorbește 
despre această formulă, regindită și 
„trecută la planșetă", Maria Nacu, 
arhltectul-șef al județului :

— Este vorba de construirea unui 
mare număr de locuințe, atit din 
fondurile centralizate cit și in regie 
proprie, in comune cum ar fi Ghim
bav, Cristian, Sînpetru, Bod, Tărlun- 
geni. De la bun început ele sînt con
cepute și ca zone de cazare, șl ca 
zone de producție agroalimentară. 
Deci, locuitorii lor vor fi și orășeni 
și săteni : orășeni prin locul muncii 
zilnice, săteni prin posibilitatea și 
răspunderea de a produce bunuri a- 
groalimentare ca și vecinii lor de 
casă, țăranii. în limbajul sistemati
zării asta înseamnă că zonele con
struibile nu mai sint proiectate strict 
după fantezia urbanistului, clădirile 
nu mai sînt amplasate doar ca un 
joc de volume — optim din punct de 
vedere al amplasării, dar atît — ci 
că se are in vedere și un criteriu 
nou și esențial : fiecărui apartament 
să-i rțvină un Iot de 258 mp accesi
bil, pe care locatarii să-și poată or
ganiza o mică gospodărie de tip ru
ral, să cultive cele trebuincioase, să 
crească păsări, animale de producție.

— în ce stadiu se află această ac
țiune ?

— Au și fost elaborate detaliile de 
parcelare pentru 250 de apartamente 
in Sînpetru și 160 de apartamente in 
Hârman și sint in curs de elaborare 
pentru Cristian șl Ghimbav.

Iată deci un mod fericit de îmbi
nare și rezolvare grupată, interde
pendentă, a două preocupări funda
mentale ale consiliilor populare : 
sistematizarea și autoaprovizionarea. 
Ideea se impune de la sine, practic 
n-ar mai fi nevoie de argumente su
plimentare in susținerea el. Si totuși, 
iată cîteva argumente suplimentare 
— foarte concrete :

• locuind la distanțe mici pe 
calea ferată (ex. Hărman) sau 
foarte mici pe șosea (ex. Sinpe- 
tru, la 3 km de platforma in
dustrială Rulmentul-Tractorul), 
populația din noile zone va des
congestiona traficul de călători 
din municipiu fără a efectua o 
navetă in sensul incomod al a-

• cestei practici. Cei cițiva kilo
metri vor putea fi parcurși cu 
trenul, troleibuzul sau bicicleta 
In condiții mai simple și mai 
bune decit străbătîndu-se orașul 
de la un capăt la altul;
• viitoare resurse energe

tice sau energia secundară 
din unitățile industriale deja 
existente în unele din aceste 
comune vor permite ter- 
moficarea noilor blocuri (Sînpe-

■ tru, Ghimbav) in condiții foarte 
eficiente ; pentru celelalte loca
lități, asigurarea cu combustibil 
solid se va putea face mai les
nicios decit in oraș ;
• se contribuie șl pe această 

cale la realizarea unui obiectiv 
central al programelor național 
și județean de sistematizare : 
dezvoltarea echilibrată a rețelei 
de localități, apropierea nivelu
rilor de înzestrare tehnteo-ma- 
terială și de echipare edilitară 
a comunelor față de orașe.

Inmulțindu-se produsele, 
se înmulțesc și piețele. Aa‘ 
pectele relatate fac parte dintr-o 
preocupare mai largă a consiliului 
popular, a tuturor organelor de con
ducere a județului pentru creșterea 
substanțială și într-un termen cit 
mal scurt a producției agricole in 
toate sectoarele ei și, pe această 
bază, pentru îmbunătățirea aprovi
zionării oamenilor muncii. Stăruința, 
și am spune meticulozitatea cu care 
se acționează în această direcție re
ies și dintr-un aJt amănunt sesi
zabil și în dezbaterile edililor și pe 
planșetele arhitecților. A fost alcătuit 
un program special al™ piețelor. Esta 
o precauție luată pentru ca restruc
turarea zonelor de locuit și ritmul 
Intens al construcțiilor să nu lase in 
urmă acest gen de dotări de larg 
teres cetățenesc.

Noile piețe vor fi construite 
două etape. Astfel, încă de anul 
itor se va amenaja la Brașoy, 
strada Crișana, „Agro-central" 
piață care va deservi zona viitorului 
centru civic — și piețele pentru car
tierele Noua-Ștrand și Schei, în ace
eași etapă vor mai fi amenajate pie
țele din Zărnești — in apropierea 
uzinei „6 Martie" — Săcele — in a- 
propierea întreprinderii „Electropre- 
cizie" — în orașul Victoria — zona 
gării — Piața centrală din Făgăraș 
va fi dată în funcțiune la început în 
stadiul de platouri acoperite, urmînd, 
ulterior, să cuprindă și hale. în 
etapa a doua se vor asigura piețe noi 
celorlalte orașe (Predeal, Rișnov, Ru
pea, Codlea), comunei puternic in
dustrializate Feldioara, precum și 
cartierului Temelia — Carpațl. — 
Valea Cetății din municipiul de re
ședință. Programul mai prevede 
modernizarea unor piețe existente, 
cum ar fi cele din cartierele „Stea
gul Roșu" și „Tractorul".

O acțiune de asemenea anvergură 
cum este sistematizarea teritoriului 
implică, desigur, o sumedenie de la
turi semnificative. Dacă ne-am oprit 
asupra unei singure fațete, am fă
cut-o cu convingerea că ea este edi
ficatoare pentru concepția gospodă
rească unitară și limpede asupra vi
itorului localităților și pentru spiri
tul care trebuie să anime această 

i concepție : grija pentru viitorul oa
menilor.

in-
In 

vi- 
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Serqia ANDON 
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

ROMĂNIA-FILM PREZINTĂ
la sala Studio din Capitală

SĂPTĂMÎNA FILMULUI SUEDEZ
10—16 decembrie 1985, cu următorul program :

Arfă 
cu rădăcini 

milenare
Spectacolele ansamblu
lui de artă clasică din 

provincia Shaanxi
Compunind un poem despre 

„trecere" și mărturisind : „Au 
vreau nici bogăție, nici glorie 
deloc 7 Ci să sporesc doar 
timpul, cu-al lui dragoni de 
foc". Li Tai Pe nu știa că prin 
însuși gestul „scrisului" el chiar 
era „nemuritorul coborit din 
cer", devenea Învingătorul vre
mii.

Marea creație populară și cul
tă, rodul talentelor și conștiințe
lor autentice, are darul să în
frunte eroziunea timpului. An
samblul de artă clasică din pro
vincia Shaanxi, care ne-a vizitat 
recent, ne-a reamintit cu putere 
acest lucru. Căci interpreta ve- 
niți din R. P, Chineză au oferit 
noutatea unui contact cu o artă 
străveche : dansuri, cintece și 
poezie din secolele VI—IX, așa
dar din perioada dinastiei Tang. 
O artă profundă și originală, 
conservată intactă de-a lungul 
veacurilor — prin geniul po
porului chinez ; o artă adusă 
azi la lumină și restituită lumii 
desigur, in urma unui exemplar 
proces de reinviere a „memoriei 
culturale", de „arheologie artis
tică" și apoi de restituire con
temporană, in forme deopotrivă 
autentice, desăvirșite și vii.

Pentru a ne apropia de arta 
acestei „epoci de aur" (in care 
procesul unificării politice coin
cidea cu cel al unei pregnante 
înfloriri spirituale), artiștii din 
Shaanxi au recreat expresiv am
bianța de artă, lux și fantezie a 
unei reprezentații de curte, a 
unui spectacol de acum mai 
bine de un mileniu. Mai Intii : 
sugestia marii săli a palatului, 
luminată de lampadare inalte, 
cu multe brațe, decorată cu 
gonguri uriașe, cu ample picturi 
pe mătase, cu meșteșugite para
vane, picturi pe lemn ori pano
uri lăcuite ; un spațiu primitor 
in care își fac primii apariția 
muzicienii, cu instrumentele lor 
de percuție și coarde, printre 
care „sheng", „guguin", „biang- 
zbong", „tonggu" — cu structuri, 
forme și ornamente unice. Apoi: 
ceremonialul prezentării (cale 
de familiarizare a spectatorilor 
eu ceea ce va urma, dar și inte
resant procedeu de rupere a 
convenției), ca și ceremonialul 
înfățișării artiștilor și intrării 
lor in rol, „la vedere". Aceste 
demersuri, ca și tipul de stiliza
re . bogat in frumusețe și culoa
re, dur încărcat de „semne" 
(limbaj, dar și mod de percep
ție a realului) constituie, de 

.fapt, trăsături comune mai ge
nerale ale artei asiatice, care au 
determinat — prin teatrul No, 
dar și prin sugestiile spectaco
lelor date in lume de Mei-Lan- 
fateg, importante înnoiri ale tea
trului european ; teoria dis
tanțării lui Brecht, importante 
căutări ale lui Artaud, Meyer- 
hold etc.

Artiștii chinezi au evocat prin 
dansurile lor nuclee epice și 
împrejurări dramatice inspirate 
de istorie sau legende. Au dat 
glas unor stări lirice delicate, 
inspirate de splendoarea și de 
chemarea meditativă a naturii 
sau de tumultul vieții interioa
re, printr-un rafinat sincretism 

! al cîntecului, gestului și poeziei. 
(Ne-am amintit cu acest prilej 
că multe poeme din vremea 
dinastiei Tan, concepute de Van 
Vei, Li Tai Pe, Du Fu, Bo 
Țziui-i ș.a. au fost tălmăcite la 
noi de poeți de talia lui Ale
xandru Philippide, Adrian Ma- 
niu, Mihu Dragomir ș.a.). Au 
recreat in altă cheie decit cea 
care i-a inspirat, prin dans, me
lodie, prin ingenioase pantomi
me, prin fine efecte de lumină 
— opere de artă (precum cele
bra pictură murală a fetelor ce 
privesc o pasăre). Au dat glas 
aspirației spre cunoașterea și 
atingerea armoniei cosmice și 
ritmurilor vitale specifice omu
lui șl întregii naturi.

Sonoritățile percutante ori 
suave, grave sau încărcate de 
umor au fost concurate de ima
gini vizuale de mare pregnanță, 
ochiul fiind solicitat intens, fas
cinat in continuu — cind de 
tușele tari și pure, fantezia li
niei și ornamentica fastuoasă a 
costumelor bogate și a coafuri
lor inalte, cipd 'de jocul cocar
delor, eșarfelor sau serpentine
lor, cind de intensitatea culo
rilor și fixitatea expresiei măș
tilor, cind de unduirea magică a 
dansurilor, cind de turnura ne
așteptată. precizia și viteza ges
turilor (dansul săbiilor inspirat 
de artele marțiale, de „Wushu").

Simplitate și stilizare extre
mă ; compoziție riguroasă, exe
cuție minuțioasă și fantezie 
enormă ; grație, finețe și vigoa
re ; hieratism ritual șl dinamism 

I temperamental ; relief al indivi
dualităților și mai ales pregnan
ța creațiilor de grup... Sint toate 
acestea elemente de contrast ca
racteristice artei interpreților 
din Shaanxi, care, scormonind, 
dezvăluind și cultlvind rădăcini
le milenare ale, artei chineze, 
le-au făcut să-și înalțe azi seve
le in „flori" de o mare autenti
citate și prospețime.

Natalia STANCU

10 decembrie — După repetiție — spectacol de gală ; 11 decembrie — 
După repetiție ; 12 decembrie — Cerul spart ; 13 decembrie — Zborul 
Vulturului ; 14 decembrie — Rasmus șl vagabondul ; 15 decembrie — 

Casa Iul Kristoffer ; 16 decembrie — Casa lui Kristoffer
„Săptămîna filmului suedez" se va desfășura șl la Sibiu, in perioada 

16—22 decembrie

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 8 decembrie, ora 20 — 11 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi schimbătoare. Cerul va prezenta in- 
norărl mai accentuate în regiunile 
nordice, vestice și centrale ale țării, 
unde, local, va ploua. In restul teri
toriului, ploile vor avea un caractei 
Izolat. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu unele intensificări In zom 
montană șl în estul teritoriului di- 
sectorul sud-vestic. Temperatura aeru 
Iul va continua să scadă ușor, Incli 
osebl la valorile diurne. Minimele nă 
turne vor fl cuprinse intre minus 4, 
plus 6 grade, Izolat mal coborltef 
depresiuni, iar cele maxime diurne
Intre 2 și 12 grade, local mai ridicate. 
Seara șl dimineața se va semnala cta- 
ță. In București î Vremea va fi schim
bătoare. Cerul va fi variabil, favora
bil ploii slabe. Vlntul va sufla slab 
plnă la moderat. Temperaturile mini
me nocturne vor oscila intre S și 6 
grade, iar cele maxime diurne intre 3 
șl 12 grade. Seara și dimineața condi
ții de ceață.
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VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
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11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteea 

de ghiozdan (color)
12,40 Din cununa cinteculul românesc 

(color). Muzică populară
13,00 Album duminical (parțial color)

• Glume muzicale • Cîntecu! iu
birii • Telesport • Cotidianul in 
600 de secunde • Pagini din isto
ria filmului • Teatru vesel de 
dupâ-amiază • Meridianele cin
teculul

14,45 Cununa de pe fruntea cetății — 
reportai (color)

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal 

formatică, automaticieni pot fi înca
drați in compartimente organizate 
corespunzător, atit la nivelul institu
telor și centrelor de cercetare șl in
ginerie tehnologică, cit și în unită
țile productive. Esențială este „afi
lierea" acestor grupări de specialiști 
atit în cadrul instituției sau dome
niului specific în care lucrează, cit 
și in cadrul unei structuri logice, co
respunzătoare profilului profesional, 
la nivel național. Din experiența cu
noscută in tara noastră ne linia in
stitutelor centrale de cercetare s? 
constată că această dublă subordona
re. una pe linia domeniului pe care 
il deservesc, alta ne linie profesiona
lă, care să-i mențină la zi și în at
mosfera specifică perfecționării per
manente a pregătirii lor nu poate fi 
decit in folosul valorificării la maxi
mum a tehnologiilor informatice.

Totodată, infrastructura informati
că existentă in țara noastră, cari 
numără peste 2000 unități de calcul 
din toate domeniile economiei națio
nale. este, in prezent, capabilă să-ș| 
extindă atribuțiile gindite. de altfel, 
cu peste 15 ani in urmă. Menținin- 
du-și, bineînțeles, sarcinile privind 
utilizarea tehnicii de calcul în sfera 
gestiunii și producției, aceste unități 
pot să-și sporească contribuția la 
dezvoltarea cu precădere a informa
ticii industriale (inclusiv robotizarea), 
la extinderea tehnologiilor informa
tice in cercetare și inginerie tehno
logică și spre „informatica de pro
dus", care presupune creșterea gra
dului de electronizare și automatiza
re a produselor, mașinilor și insta
lațiilor etc. Această nouă orientare 
trebuie susținută in cadrul conceptu
lui general acceptat de organizare a 
cercetării în țara noastră, pe struc
turi in dublă subordonare, concepute 
la nivel național.

După cum se știe, o sarcină expre-

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEID
FOCȘANI :

O nouă capacitate 
de producție

In cadrul întreprinderii de scule 
și elemente .hidraulice, una dintre 
unitățile de înaltă tehnicitate de. 
pe moderna platformă industrială 
a municipiului Focșani, a fost fi
nalizată construcția unei noi capa
cități de producție. Este vorba de 
linia de fabricație a distribuitoare
lor hidraulice. Aici s-a și trecut la 
producția de serie a unor noi dis
tribuitoare hidraulice solicitate de 
industria constructoare de mașini. 
Prin realizarea acestor sortimente, 
procentul produselor noi și repro- 
iectate din întregul volum al pro- 
ducției-marfă industriale obținute 
în acest an în cadrul întreprinderii 
a ajuns la peste 95 la sută. (Dan 
Drăgulescu).

DEVA : Economii 
de energie electrică

Colectivul de muncă al Exploa
tării miniere Deya, care a raportat 
îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor de plan pentru actualul 
cincinal la producția-marfă, acordă 
o deosebită atenție reducerii con
sumurilor de materiale, combusti
bil și energie electrică. Prin mă
suri tehnico-organizatorice și îmbu
nătățirea unor tehnologii în proce
sul de producție, minerii din Deva 
au economisit în acest an 4 000 
MWh energie electrică, adică o 
cantitate suficientă cu care mina 
ar putea funcționa timp de aproa
pe o lună de zile. (Sabin Cerbu).

IALOMIȚA : Apartamente 
pentru specialiștii satelor

în acest an, în județul Ialomița 
au fost date în folosință noi apar
tamente cu cîte două și trei came
re, în localitățile Bucu, Grivița,

CARNET CULTURAL

• DÎMBOVIȚA : Timp de două 
zile, la Tîrgoviște s-au desfășurat 
lucrările sesiunii științifice „Grigo- 
re Alexandrescu — precursor al 
poeziei patriotice", manifestare pri
lejuită de împlinirea a 100 de ani de 
la încetarea din viață a poetului. 
Cadre universitare, cercetători, 
profesori și elevi de liceu au pus 
in lumină, în comunicările pre
zentate, originalitatea operei lui 
Grigore Alexandrescu, contribuția 
sa la afirmarea liricii noastre pa
triotice și cetățenești, umanismul 
ce străbate creația sa. Tot cu acest 
prilej au avut Ioc un recital de 
poezie organizat Ia liceul care 
poartă numele poetului și o seară 
culturală la care și-au adus con
tribuția membri ai cenaclurilor li
terare din județ, formații artistice 
ale elevilor și orchestra semisimfof 
nică a cadrelor didactice din 
Tirgoviște. (Gheorghe Manea).

• VASLUI: „Căminul cultural — 
centru de cultură și civilizație al 
satului contemporan" este generi
cul sub care, in cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României", se 
desfășoară un amplu concurs 
artistic între așezămintele culturale 
Sătești, menit să intensifice și să 
Permanentizeze activitatea cultu- 
al-artistică în această perioadă, 
’e scenele căminelor culturale evo- 
jează duminică de duminică for
mații artistice de toate genurile, 
e organizează expuneri, expoziții 
th carte social-politică și de artă 
rtpulară. (Petru Nceula).

• BRAȘOV : La clubul între- 
P«derii de tractoare Brașov a 
iiiput ediția din acest an a sesiu
ni, de comunicări în domeniul 
cruției științifice și tehnice, orga
nică sub generoasa emblemă a 
Fetvalului național „Cîntarea 
Roiăniei". în comunicările pre- 
zențțe sint puse in eviden-

11 tă preocupările constante ale 
muritorilor, inginerilor și tehni
cieni din întreprinderile brașo- 
venepentru promovarea progresu
lui tțjaic și științific, ca și măsu
rile care se întreprind pentru 
transăoerea în viață a hotărîrilor 
primtui Congres al științei și în- 
Vățânutului. (Nicolae Mocanu).

• ONSTANTA : Orașul Con- 
kanța^duiește în aceste zile un 
țogat irogram de manifestări ale 
rtiștilr .plastici. Astfel, la Găle
țile |e artă, membrii filialei

A.P.di» localitate prezintă lu
ări e petură, sculptură, grafică 
| art dicoratjvă, iar la galeria 
Irta'Iși expun creațiile artiștii 
hsti< anutori. De asemenea, in 
4â e ejpoziții a Muzeului de 
ați int țrozentate lucrările de 
pfcunși grafică realizate în că
di»! snpoiionului de creație 
„Cbnsaița ’6“. (George Mihăescu).

• 1DLJ ; ’n aceste zile, la Tea- 
hjl Najionă și Teatrul liric din 
C-igioia fost puse in scenă, in 
Prsmiră, trei spectacole ce s-au 
hucurit de un deosebit succes din 
Partea publicului spectator. Este 
vorba despre pieșa lui Tudor Po
pescu „Nu ne ngștem toți la a- 
ceeași virstă", „Preșul" de Ion 
Băieju și de musicalul „Mary 
’oppini", după romanul Pamelei
ravers. (Nicolae Bibăluu).

• HUNEDOARA : ța întreprin
sa minieră Petrila a fost orga
ns o consfătuire pt tema „Ro-

opugandei tehnice în introdu- 
niților cuceriri ale științei și 
’iîn minerit1'. Cadrele tehni- 
nțrești și minerii qu o bo- 
țberjență profesională au 
n fructuos dialog de lucru, 
ierbu).

Perieți, Movila, Axintele, Ion Roată 
și Jilavele. Noile construcții sînt 
amplasate in centrele civice din lo
calitățile respective și contribuie 
la stabilizarea cadrelor de specia
liști din agricultură și din celelalte 
domenii de activitate. In prezent, 
se află în construcție noi blocuri 
pentru specialiștii din comunele 
Alexeni, Bordușani, Brazii, Adinca- 
ta, Reviga, Movilița, Făcăenl și 
Mihail Kogălniceanu. Dintre aces
tea, 20 de apartamente sint în sta
diu de finisare și vor fi predate 
beneficiarilor pină la sfirșitul anu
lui. (Mihai Vișoiu).
MARAMUREȘ : Instalații 

recuperatoare de căldură
La întreprinderea metalurgică de 

metale neferoase din Baia Mare 
se recuperează în acest an, din re
sursele secundare, căldura echiva
lentă cu peste 20 000 tone combus
tibil convențional. în acest scop, au 
fost montate instalații de recupe
rare a căldurii gazelor de Ia cupto
rul de topire în suspensie a con
centratelor cuproase, cazane recu
peratoare la cuptorul de decantare 
a zgurilor și la rafinarea termică 
a cuprului, preincălzitor de aer de 
combustie la- topirea in suspensie. 
Energia termică recuperată pe a- 
ceastă cale se folosește pentru pro
ducerea aburului tehnologic și a 
apei calde menajere. (Gheorghe 
Susa). ,

TELEORMAN: Unități- 
prestatoare de servicii

în municipiul Alexandria, la par
terul unor blocuri construite în 
noul centru civic s-au dat în folo
sință mai multe unități prestatoare 
de servicii pentru populație. De la 
începutul anului și pină în prezent, 
la Alexandria, Zimnicea, Roșiori de 
Vpde și Videle, cooperația meșteșu
gărească a pus la dispoziția cetățe
nilor 32 de noi unități prestatoare

INFORMAȚII
• VOLEI. în sala Dinamo din 

Capitală s-a desfășurat sîmbătă me
ciul retur dintre formațiile Dinamo 
București și „Polonia" Londra, con- 
tind pentru „Cupa campionilor euro
peni" la volei masculin. Voleibaliștii 
români au obținut victoria cu scorul 
de 3—0 (15—7, 15—8, lă—8). învingă
toare și in primul joc cu 3—0, echi
pa Dinamo s-a calificat pentru turul 
următor al competiției.

FOTBAL • Astăzi se vor juca 
meciurile etapei a XVII-a, ultima 
din turul acestui campionat. Amato
rii de fotbal din București vor avea 
de ales între trei partide foarte in
teresante. Mai întîi, unul dintre der- 
biurile campionatului național, 
Steaua — Universitatea Craiova, in 
care bucureștenii vor alinia forma
ția obișnuită, în timp ce craiovenii 
acuză unele indisponibilități impor
tante. Apoi, partida Dinamo — Cor
vinul. în care, după cum remarca 
ziarul „Sportul", cel mai greu ii va 
fi lui... Mircea Lucescu ! în sfîrșit, 
la stadionul Progresul se vor intîlni 
două echipe cu joc predominant 
ofensiv, Victoria București și Gloria 
Buzău, ambele promițînd un frumos 
spectacol fotbalistic, în celelalte me
ciuri : Petrolul — Universitatea Cluj- 
Napoca, F. C. OJt — Sportul studen
țesc, F. C. Argeș — Politehnica Ti
mișoara, A.S.A. — Rapid, Chimia —
S. C. Bacău și F. C. Bihor — F.C.M. 
Brașov. Se poate lesne constata că 
toate meciurile acestei ultime etape 
din tur sint echilibrate și merită 
atenția amatorilor de fotbal. întîl- 
nirile vor începe la ora 13. • După 
cele două jocuri de verificare, ce 
vor avea loc marți la București 
(echipa reprezentativă A — echipa 
olimpică și echipa reprezentativă de 
tineret — echipa reprezentativă de 
juniori U.E.F.A. 1986), vor urma, in 
perioada 11—13 decembrie, meciuri 
în săli pentru „Cupa de iarnă" in 
orașele Arad,, Craiova, Brașov și 
Ploiești • Fundașul dreapta al echi
pei Vejle B. K. și al echipei Dane
marcei. Sivebaeck, a fost transferat 
din această săptămină la Manchester 
United.
• RUGBI. Sîmbătă, la Aduila, în

prezența a 10 000 de spectatori, in
tr-un meci contind pentru campiona
tul european de rugbi „Cupa 
F.I.R.A". echipa Italiei a întrecut cu 
scorul de 19—3 (9—3) formația
României.

ȘAH. După cum se anunță de la 
secretariatul Federației internațio- 

(Urmare din pag. I)
îndeosebi prin fluctuațiile indispen
sabile asigurate de această integrare: 
măsurarea și reglarea parametrilor, 
afișarea, testarea, urmărirea calității 
etc.

Introducerea tehnologiilor' infor
matice specifice, de altfel, noii re
voluții tehnico-științifice necesită, așa 
cum demonstrează practica interna
țională. pregătirea prealabilă a ..te
renului". Aceasta presupune modifi
cări de structură atit in sfera cerce
tării, conceperii și proiectării produ
selor. cit șl in cea a producției, a 
pregătirii și perfecționării forței de 
muncă, Firește, in acest scop, se cere 
depus un efort imens, dar absolut 
necesar. Este meritul istoric al con
ducătorului tării noastre, al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de a fi se
sizat din timp profundele implicații 
sociale generate de revoluția științf- 
fico-tehnică contemporană. „Trebuie 
să fim pe deplin conștienti — afirma 
secretarul general al partidului, la 
recentul forum al științei și învăță; 
mintului — că răminerea in urmă ia 
domeniul dezvoltării forțelor de pro
ducție pe bâza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii poate afecta 
puternic viitorul poporului nostru, 
înseși independenta și suveranitatea 
patriei noastre".

Tehnologiile informatice impun crea
rea unui suport profesional de masă, 
in toate ramurile și domeniile care 
le pot valorifica. Aceasta înseamnă 
existența unor cadre specializate 
pentru a putea introduce respectivele 
tehnologii in domenii specifice, ca 
de exemplu in industria de autove
hicule. in aeronautică. în agricultură 
și zootehnie,. in construcția de ma- 
șini-unelte etc. Astfel de specialiști 
in electronică, tehnică de calcul, in

de servicii, precum și o serie de 
magazine pentru desfacerea unei 
game largi de produse realizate in 
secțiile și atelierele proprii. (Stan 
Ștefan).

SĂLAJ : Realizări 
ale meșteșugarilor

■ Colectivele de oameni ai muncii 
din cadrul Uniunii județene a coo
perativelor meșteșugărești au reali
zat planul cincinal Ia producția- 
marfă industrială, la prestări de 
servicii și in industria mică. Ur
mare a acestui fapt, pină la sfir
șitul anului, meșteșugarii sălăjeni 
vor livra suplimentar la fondul 
pieței produse in valoare de 22 mi
lioane lei. Sarcinile la export fiind 
realizate înainte de termen ne anul 
în curs, se prelimina și la acest ca
pitol o importantă cantitate de pro
ducție suplimentară. (Eugen Te
slas).

TÎRGU MUREȘ : Locuințe 
încălzite cu resurse 

energetice secundare
Colectivele de specialiști de la 

combinatul chimic ,.Azomureș“ din 
Tîrgu Mureș au obținut rezultate 
deosebite în recuperarea si utiliza
rea superioară a resurselor energe
tice secundare. Astfel, prin conce
perea si punerea în funcțiune a 
unor instalații de recuperare —in
clusiv a unei conducte magistrale 
care leagă marele combinat de car
tierul de locuințe „Mureșeni11 din 
localitate — ana caldă supraîncăl
zită de la instalații este utilizată, 
.în prezent, la încălzirea a peste 
1 600 de apartamente din această 
zonă a orașului. Prin utilizarea a- 
ceștor agenti termici primari la 
încălzirea apartamentelor si în asii- 
gurarea apei calde menaiere. con
sumul de gaze naturale a fost di
minuat substantial. (Gheorghe Giur
giu).

SPORTIVE
nale de șah (cu sediul Ia Lucerna), 
meciul revanșă pentru titlul mon
dial dintre actualul campion. Gări 
Kasparov, și Anatoli Karpov se va 
disputa (tot în formula de 24 parti
de), începind de la 10 februarie 1986, 
într-un oraș ce urmează să fie de
semnat. Pină in prezent se cunosc 
candidaturile orașelor Moscova, Lon
dra și Marsilia.

în meciul încheiat în luna noiem
brie la Moscova, Kasparov îl între- 
cuse pe Karpov cu scorul de 13—11 
puncte.

BASCHET • La Kaunas (U.R.S.S.), 
în meci pentru turneul final al 
„Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin, echipa locală* * 
Jalghiris a învins cu scorul de 80—79 
(42—44) formația italiană A. S. Mi
lan. • în cadrul aceleiași competiții, 
Real Madrid a întrecut, pe teren 
propriu, cu scorul de 101—84 (45—37) 
formația franceză B. C. Limoges.
• TENIS. în finala probei de sim

plu femei din cadrul Campionatelor 
internaționale de tenis ale Austra
liei, ce se desfășoară la Melbourne, 
Martina Navratilova a învins-o cu 
6—2, 4—6, 6—2 pe Chris Evert- 
Lloyd.

într-una din semifinalele probei 
masculine, Mats Wilander l-a între
cut cu 7—5, 6—1, 6—3 pe Slobodan 
Zivojinovici. Cealaltă semifinală : 
Ivan Lendl—Stefan Edberg s-a în
trerupt din cauza ploii, în primul 
set, cînd Edberg conducea cu 2—1.

tv

Cronica zilei
In Capitală s-au desfășurat, sîm

bătă, lucrările Plenarei comune a 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport și a Comitetului 
Olimpic Român.

Plenara a analizat modul în care 
s-a acționat pentru îndeplinirea 
obiectivelor înscrise în programul de 
dezvoltare a activității de educație 
fizică și sport pe anul în curs, pre
cum și sarcinile ce revin mișcării 
sportive din țara noastră în 1986 și 
a stabilit măsuri privind îmbunătă
țirea muncii în acest domeniu.

în încheierea lucrărilor, partici
pant au adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, prin care se an
gajează să îmbunătățească substan
țial munca în toate sectoarele miș
cării sportive, să îndeplinească și să 
depășească obiectivele cuprinse în 
Programul privind dezvoltarea acti
vității de educație fizică și sport, în 
perioada 1986—1990.

(Agerpres)

Simpozion național cu tema 

„Educația 
revoluționară, 

malerialist-științifică 
a preșcolarilor, 

elevilor și studenților”
în zilele de 6 și 7 decembrie s-a 

desfășurat în municipiul Turnu Mă
gurele faza republicană a celei de-a 
6-a ediții a simpozionului național 
cu tema „Educația revoluționară, 
materialișt-științifică a preșcolarilor, 
elevilor și studenților", organizat de 
Ministerul Educației și Invățămintu- 
lui, Uniunea sindicatelor din învăță- 
mmt, știință' și cultură, Comitetul 
Central al U.T.C., Consiliul Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și Academia 
de științe sociale și politice. La lu
crările simpozionului au participat 
cadre didactice din centre universi
tare, profesori, învățători și educa
toare din unități de invățămînt din 
toate județele. în cadrul dezbateri
lor, atit în plen cit și in secțiuni, au 
fost reliefate rezultatele obținute în 
activitatea politică, organizatorică și 
educativă desfășurată sub condu
cerea partidului de organizațiile de 
tineret și copii, de unitățile de învă- 
țămînt pentru formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste, educarea 
comunistă, revoluționară, materia- 
list-științifică și lărgirea orizontului 
de .cunoaștere și cultură al tinerei 
generații. Din perspectiva răspunde
rilor noi, superioare puse în fața 
învățămîntului, a organizațiilor de 
copii și tineret de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cuvintarea 
rostită la recentul Congres al știin
ței și învățămîntului, au fost stabi
lite măsurile ce se impun pentru 
întărirea activității politico-educati
ve, de educare revoluționară și ma- 
terialist-științifică a tutuțor fiilor 
țării. S-a evidențiat faptul că și în 
viitor un obiectiv major îl va con
stitui însușirea și aplicarea neabătu
tă de către tînăra generație a con
cepției materialist-dialectice și isto
rice despre lume și viață, a 
principiilor socialismului științific, a 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism. (Stan Ștefan, corespon
dentul „Scînteii").

19,13 Cîntărea României (color). De pe 
marea scenă a țării pe micul e- 
cran. Emisiune realizată in co
laborare cu Ministerul Apărării 
Naționale

20,00 Film artistic „Justițiarul'1 (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Luni 9 decembrie 1985
20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-ștlințlflc. Țn spi

ritul orientărilor și hotărîrilor 
Congresului științei șl învățămîn- 
tului

. 20,35 Tezaur folcloric (color) ■
21,00 Roman foileton (color). Wagner. 

Premieră pe țară. Coproducție 
internațională. Episodul 6

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului 

să trasată de recentul forum al știin
ței și invâțămintului, in spiritul ho
tărîrilor Congresului al XIII-lea al 
partidului, o constituie reînnoirea 
produselor și ridicarea nivelului lor 
tehnico-funcțional și calitativ la ni
vel mondial. Iată un domeniu în care 
tehnicile informatice, specialiștii din 
cercetare trebuie sâ-și aducă o con
tribuție tot mai însemnată. Există, 
în acest sens, o seamă de realizări și 

Răspundere și angajare in promovarea 
tehnologiilor informatice

dispunem de o bună bază de pornire 
pentru atingerea unui asemenea o- 
biecțiv mobilizator. Iar între acțiunile 
imediate, se impune, in primul rind, 
reducerea substanțială a ciclului cer- 
cetare-prolectare (reproiectare) -pro
ducție, prin introducerea si gene
ralizarea sistemelor de inginerie asis
tată de calculator in toate institute
le șl centrele de cercetare și ingine
rie tehnologică. Important este, de 
asemenea, ca institutele si .centrele 
de eercetare si inginerie tehnologică 
să cunoască sau să aibă creață baza 
dc referință, conținută în documen
tații și informații despre astfel de e- 
chipamente și tehnologiile asociate 
realizării lor, în brevete, norme și 
normative, standarde, care constituie 
de asemenea referințe notabile in 
conceperea și realizarea unor produ
se menite a fi competitive la nivel 
mondial. în acest cqntext, băncile de

Tovarășa Dolores Ibarruri împlinește 90 de ani
Președintele Partidului Comunist 

din Spania, tovarășa Dolores Ibar
ruri, eminentă fiică a poporului spa
niol, personalitate de frunte a vieții 
politice spaniole, militantă de seamă 
a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, împlinește 90 de ani. 
Prin întreaga sa activitate pe tărîm 
politic, prin abnegația și pilduitoa
rei dăruire de sine cu care s-a an
gajat in lupta revoluționară pentru 
interesele vitale ale poporului spa
niol, pentru cauza celor ce muncesc 
de pretutindeni, tovarășa Dolores 
Ibarruri și-a ciștigat un înalt pres
tigiu, dragostea și respectul tuturor 
acelora cărora le sînt scumpe idealu
rile libertății și progresului social.

La această luminoasă aniversare, 
pe care comuniștii, toți oamenii pro
gresiști din Spania o sărbătoresc 
sub semnul intensificării acțiunilor 
pentru adincirea procesului de dez
voltare derrtocratică a patriei lor, co
muniștii români, întregul nostru po
por participă din toată inima, în 
spiritul sentimentelor de strînsă 
prietenie, stimă reciprocă și solida
ritate militantă dintre partidele și 
popoarele noastre. Sînt sentimente 
co iși găsesc o nouă și elocventă 
expresie in cuvintele pline de căl
dură și afecțiune ale telegramei de 
felicitare pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat-o de 

ziua aniversării tovarășei Dolores 
Ibarruri — telegramă care se pu
blică în pagina intii a ziarului. în 
același timp, tovarășei Dolores 
Ibarruri i-a fost conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I, cu eșarfă, pentru me
rite deosebite în îndelungata sa 
activitate revoluționară și antifas
cistă consacrată cauzei democra
ției, libertății ți independenței 
naționale, socialismului șl păcii, 
pentru contribuția adusă la dez
voltarea relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania, dintre 
poporul român șl poporul spaniol.

Această nouă și inaltă distincție 
românească se adaugji altor Înalte 
ordine românești ce l-au fost con
ferite tovarășei Dolores Ibarruri. 
După cum este cunoscut, ca o ex
presie a profundei prețuiri a in- 
delungatei activități revoluționare, 
tovarășei Dolores Ibarruri i-au 
fost decernate Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" cla
sa I, în 1970, și Ordinul „Victoria 
Socialismului", în 1976. Relevînd ro
lul și contribuția tovarășei Dolores 
Ibarruri la cauza democrației, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU de
clara : „Cunoaștem activitatea pe care 
ați desfășurat-o de decenii în rîn- 
durile mișcării comuniste și antiim- 
perialiste internaționale. Știm că tot 
ceea ce ați făcut în întreaga activi
tate revoluționară a fost închinat, in 
primul rind, cauzei libertății, bună
stării, fericirii poporului spaniol, 
precum și cauzei prieteniei și co
laborării intre toate popoarele lumii. 
Tocmai pentru această activitate în
delungată și consecventă vă bucurați 
de stima și prețuirea în primul 
rind a comuniștilor și poporului 
spaniol, a comuniștilor și poporului 
român, a comuniștilor șl forțelor 
antiimperialiste de pretutindeni".

Tovarășa Dolores Ibarruri a- dat 
întotdeauna o deosebită apreciere so
lidarității manifestate de P.C.R., de 
poporul român, față de lupta P.C. 
din Spania. în acest sens, tovarășa 
Dolores Ibarruri sublinia : „în lupta 
îndelungată și grea a partidului nos
tru am simtit întotdeauna vie soli
daritatea Partidului Comunist Român, 
Am simțit-o in trecut și o simțim 
și astăzi prin sprijinul permanent al 
Partidului Comunist Român, solida
ritate eare unește prin legături in
destructibile cele două popoare și 
cele două partide ale noastre11.

Născută la 9 decembrie 1895, în- 
tr-o familie de mineri cț'n Asturia 
— provincie din nordul Spaniei —• 
tovarășa Dolores Ibarruri a împăr
tășit condițiile grele de viață ale 
acestei categorii de muncitori dirzi, 
în mijlocul cărora și-a călit carac
terul și și-a format convingerile re
voluționare.

Anii 1917—1920 au fost ani în care 
starea de spirit revoluționar cuprin
de largi pături sociale din Spania, 
cînd au loc puternice acțiuni reven
dicative. în acea perioadă de efer
vescență revoluționară. tovarășa 
Dolores Ibarruri se avintă cu pasiu
ne în lupta pentru împlinirea aspi
rațiilor clasei muncitoare, ale între
gului popor spaniol, numărîndu-se 
printre fondatorii Partidului Comu
nist din Spania, cu a cărui" existen
ță și luptă avea să-și împletească 
întreaga viață. Pe drept cuvint, nu 
se poate vorbi despre Partidul Co
munist din Spania fără a evoca rolul 
jucat în eroica sa istorie de legen
dara „Passionaria" — supranumită 
astfel, cu dragoste și admirație, pen
tru energia și elanul său — după 
cum ar fi imposibil să rememorăm 
viața ea de înflăcărat conducător și 
tribun revoluționar fără a o încadra 
în tumultuoasa activitate a P.C. din 
Spania.

In cele șase decenii și jumătate 
de luptă a P.C. din Spania, ca, de 
altfel, de-a lungul întregii sale ac
tivități, personalitatea tovarășei Do
lores Ibarruri s-a remarcat prin 

date informatizate, întreținute și ad
ministrate la nivel național, accesi
bile la nivelul cercetătorilor și pro- 
iectanților, cel puțin printr-un termi
nal și recopiator de ecran, amplasa
te în institute și centre de cercetare 
și inginerie tehnologică, pot consti
tui un instrument deosebit de util.

Am simțit din plin, la recentul 
Congres al științei si invăță- 
mîntului, insuflețitoarele indem- 

nuri patriotice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, ale tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. de a cuteza mai mult in 
domeniul cercetării, proiectării și in
gineriei tehnologice, de a purta o 
ofensivă riguroasă fată de tot ce este 
vechi, de a manifesta spirit revolu
ționar in întreaga noastră activitate. 
Tocmai in spiritul acestor generoase 
îndemnuri, consider că. și proiectarea 
dezvoltării unor uzine, secții, linii 
tehnologice trebuie gindită in alți 
termeni decit cei care dădeau priori
tate extinderilor fizice, cu activități 
costisitoare la capitolul construcții- 
monta.j. Conform noii orientări dlrec- 
tivate cu claritate de Congresul al 
XIII-lea al partidului, dezvoltările 
trebuie concepute mai mult în sfera 
tehnologiilor, utilajelor si. in acest 
context, a automatizării și informa

fermitatea cu care a slujit idealu
rile socialismului, interesele sacre 
ale unității comuniștilor spanioli, 
prin calitățile de organizator și ca
pacitatea de a aplica in mod viu, 
creator, teoria marxist-leninistă la 
condițiile concrete ale țării. în 1930 
a fost aleasă membră a Comitetului 
Central, iar în 1932 membră a Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Spania. In anul 1942, ca o recunoaș
tere a meritelor sale, a capacității 
organizatorice de care a dat dova
dă, tovarășa Dolores Ibarruri a fost 
aleasă în funcția de secretar gene
ral al P.C. din Spania, iar in 1962 
devine președintele partidului.

După cum este cunoscut, Partidul 
Comunist din Spania a înscris în 
cronica luptei pentru libertate și de
mocrație o pagină dc neuitat in tim
pul războiului civil, declanșat in 
1936 de reacțlunea internă, cu spri
jinul Germaniei hltleriste și al Ita
liei fasciste. în aceste condiții, P.C. 
din Spania a polarizat in jurul său 
cele mai largi forțe patriotice și 
democratice, fiind inspiratorul și !n- 
suflețitorul rezistenței populare îm
potriva agresiunii fasciste, pentru 
salvare națională, libertate și pro
gres social. în apriga înfruntare cu 
inamicul, nemuritoare fapte de 
eroism au înscris regimentele și ba
talioanele organizate șl conduse de 

comuniști, care s-au situat în frun
tea rezistenței poporului spaniol, 
i-au insuflat încredere in forțele șale 
și in dreptatea cauzei pe care o 
apără.

în acele momente de dramatică 
încleștare, Dolores Ibarruri a parti
cipat efectiv Ia organizarea luptei 
pe diferite fronturi, de numele ei 
fiind pentru totdeauna legate crîn- 
cenele bătălii, de la Guadarrama și 
pentru apărarea Madridului. Cuvin
tele sale înflăcărate de îmbărbătare, 
de îndemn la luptă pentru viață 
demnă și liberă adresate direct, in. 
clipele cele mai grele ale bătăliilor, 
au electrizat întreaga Spanie. Timp 
de 32 de luni, forțele patriotice și 
democratice au rezistat în fața unui 
inamic cu mult superior numericește 
ș.i ca tehnică militară, înscriind pa
gini de epopee^ cu jertfe de singe, 
care tiu stirnit admirația și respec
tul întregii omeniri înaintate.

Consecvent principiilor sale inter
naționaliste, ce i-au caracterizat în
totdeauna activitatea, Partidul Co
munist- Român, în pofida condițiilor 
grele ale ilegalității, și-a făcut au
zit,'încă din primele zile ale răz
boiului civil, protestul ferm împo
triva agresiunii fasciste din Spania. 
La chemarea P.C.R. s-au format co
mitete pentru ajutorarea Spaniei re
publicane, mișcarea de solidaritate 
culminind cu participarea a sute de 
revoluționari români pe fronturile 
rezistenței antifasciste din Spania.

După înăbușirea în singe a luptei 
de rezistență și instaurarea dictatu
rii franchiste, Partidul Comunist din 
Spania, înfruntînd prigoana, a mili
tat cu aceeași nețărmurită abnegație 
împotriva reacțiunii, afirmindu-se 
ea principal catalizator al unirii tu
turor forțelor patriotice interesate in 
lichidarea dictaturii și dezvoltarea 
democratică a Spaniei. în cursul 
luptei sale curajoase din acei ani, 
P.C.S, și-a lărgit rîndurile, s-a în
tărit din punct de vedere organiza
toric și ideologic, a realizat largi 
alianțe cu alte partide și organiza
ții, afirmindu-se ca o forță politică 
fundamentală a societății spaniole.

Legalizarea P.C. din Spania, re
punerea in drepturile sale firești — 
după dispariția dictaturii franchiste 
— au marcat uh moment deosebit 
de important în contextul schimbă
rilor produse în viața politică a țării, 
deschizind perspective noi, favora
bile desfășurării procesului de de
mocratizare, înfăptuirii aspirațiilor 
poporului spaniol spre lichidarea 
vestigiilor trecutului și înaintarea pe 
calea progresului economico-social, 
a independenței, păcii și colaborării 
internaționale.

Cea de-a 90-a aniversare a tova
rășei Dolores Ibarruri are loc în
tr-un moment cînd P.C. din Spania 
iși intensifică inițiativele și acțiunile, 

tizării. Această orientare presupune 
ca „proiectantul de dezvoltare" să 
cunoască și să prevadă dezvoltarea 
nu numai pe baza noutăților „la zi", 
dar mai ales pe baza noutăților care 
se prevăd în perioada montării și pu
nerii in funcțiune a noilor dezvoltări, 
Cerințe cu atit mai actuale, dacă ți
nem seama de faptul că acest mod 
de a gîndi -și realiza dezvoltarea este 
uneori frinșt de mai multi - factori, 
unii obiectivi, alții subiectivi. Astfel, 
mai pot fi intilnite comoditatea si 
lipsa de interes a multor proiectanti 
in raport cu introducerea noului in 
proiectele de dezvoltare, aceștia pre
ferind calea soluțiilor „garantate", 
„verificate" îndelung, care nu șînt 
totdeauna și cele mai bune. Nu mai 
puțin dăunătoare ește și rigiditatea 
unor acte normative care întrețin 
vechiul. La o instalație complexă 
care se va pune in funcțiune peste 
2—3 ani nu poți prevedea, de exem
plu, un calculator de proces mai per
formant, care urmează a se realiza 
ca producție de serie în țară, peste 
2—3 ani, fiindcă in documentația de 
investiție trebuie incluse numai uti
laje cu prețuri aprobate. Din punct 
de vedere economic este corect, insă 
nu și tehnologic. Firește, o preve
dere mai flexibilă pentru achizițio
narea unor asemenea echipamente ar 
fi și soluția operativă pentru ieșirea 
dintr-o asemenea situație.

Creșterea activității de export, 
mai ales la produse complexe, de 
virf, presupune o creștere cantitati
vă și calitativă a asistenței tehnice la 
beneficiari, uneori pe perioade lungi. 
Antrenarea exagerată în această acti
vitate a realizatorilor de produse, a 
cercetătorilor de bază ar fi o pierde
re pentru înseși produsele exportate. 

de luptă, oferind răspunsuri con
structive proprii, originale probleme
lor care confruntă societatea spa
niolă, militind pentru dezvoltarea 
procesului de democratizare, pentru 
0 Spanie liberă și prosperă.

în desfășurarea îndelungatei sale 
activități de conducător al P.C. din 
Spania, tovarășa Dolores Ibarruri a 
acordat o însemnătate primordială 
întăririi continue a coeziunii parti
dului, a unității rindurilor lui. con
sidered că numai un partid comu
nist unit, revoluționar, bazat pe teo
ria marxistă, a socialismului științi
fic. poate să-și stabilească o linie 
politică corespunzătoare intereselor 
majore ale poporului. Viața însăși, 
practica politică au demonstrat că 
tocmai întărirea unității, atit pe 
plan politico-ideologic, cit și organi
zatoric, este factorul care oferă cer
titudinea creșterii forței și capacită
ții partidelor comuniste de a conduce 
spre victorie lupta maselor populare. 
După cum experiența istorică ara
tă că apariția oricăror manifestări 
de subminare a unității, de scindare 
a forțelor unui partid comunist, orice 
acțiuni fracționiste aduc prejudicii 
partidului și poporului respectiv, se 
răsfring nefavorabil asupra forței și 
prestigiului întregii mișcări comu
niste și muncitorești internaționale.

în activitatea sa, Partidul Comu
nist din Spania manifestă un 
profund spirit creator, depunind 
eforturi perseverente pentru apli
carea principiilor generale ale so
cialismului științific la condițiile 
concrete și particularitățile specifi
ce ale Spaniei. Cu hotărire și 
energie militează P.C.S. pentru 
realizarea unității de acțiune a 
tuturor forțelor social-politice in
teresate in continuarea dezvoltării 
țării pe calea democrației și pro
gresului social.

Pe planul vieții internaționale, 
P.C.S. se manifestă activ in lupta 
împotriva politicii imperialiste de 
forță și dictat, pentru respectarea 
independenței naționale a popoa
relor, pentru raporturi internațio
nale noi, democratice. în situația 
creată in prezent pe arena mon
dială, P.C. din Spania se pronunță 
pentru reluarea cursului spre des
tindere, pentru trecerea la măsuri 
efective de stăvilire a înarmărilor,’ 
de dezarmare, in primul rind nu
cleară, pentru. soluționarea tuturor 
diferendelor pe calea tratativelor. 
Pe această linie, P.C.S. desfășoară, 
alături de alte torțe politice și 

'sociale, o amplă campanie în favoa
rea ieșirii Spaniei din N.A.T.O. și 
împotriva bazelor militare străine de 
pe teritoriul național.

Ca detașament al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
P.C.S. manifestă o preocupare con
stantă pentru dezvoltarea legături
lor de solidaritate cu celelalte parti
de comuniste, pentru respectarea in 
relațiile reciproce a principiilor de
plinei egalități, dreptului fiecărui 
partid de a-și stabili propria linie 
politică, strategia și tactica revolu
ționară, corespunzător condițiilor 
specifice din țara respectivă, subli
niind stăruitor că numai pe aceas
tă bază se pot realiza o solidari
tate trainică, o unitate de tip nou, 
superioară, in mișcarea comunistă.

Activitatea intensă depusă de P.C. 
din Spania, sub conducerea tova
rășei Dolores Ibarruri, pentru pro
movarea. intereselor fundamentale 
ale poporului spaniol, pentru pace și 
progres în lumea întreagă .este ur
mărită cu sentimente de profundă 
simpatie și solidaritate de comuniș
tii'români, de întregul nostru po
por, care dau o înaltă prețuire re
lațiilor tradiționale de caldă priete
nie, colaborare și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania.

Un rol esențial în extinderea șl 
aprofundarea raporturilor frățești 
dintre partidele noastre l-au avut în- 
tilnirile frecvente ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, cu 
tovarășa Dolores Ibarruri. președin
tele Partidului Comunist din Spania, 
eu alți membri ai conducerii P.C.S. 
Desfășurate in spiritul prieteniei, sti
mei și respectului reciproc, acest? 
întilniri au pus în evidență nu
meroase puncte de vedere comune in 
problemele abordate, dorința de a a- 
clînef în continuare conlucrarea din
tre cele două parti’de. Tovarășa Do
lores Ibarruri a fost în multe rin- 
duri oaspete al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu, fiind înconjurată 
de fiecare dată cu o caldă afecțiune 
și ospitalitate pe pămintul Româ
niei.

La această fericită aniversare, co
muniștii, întregul nostru popor — așa 
cum se subliniază în telegrama adre
sată de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu acest prilej sărbătoresc — reafir- 
mîndu-și solidaritatea cu comuniștii, 
cu toate forțele democratice și pro
gresiste din Spania, adresează tova
rășei Dolores Ibarruri salului lor in
ternationalist, cele mai calde felici
tări, împreună cu urări de sănătate 
și fericire, pentru împlinirea aspi
rațiilor poporului spaniol, cărora 
le-a dedicat dintotdeauna exemplara 
sa viață și activitate revoluționară.

care trebuie permanent dezvoltate. 
Activitatea de asistență tehnică 
poate fi desfășurată cu personal 
destinat special acesteia, evitindu-se 
astfel utilizarea specialiștilor din cer- 
cetare-proiectare, antrenarea lor re
petitivă, pe perioade îndelungate, in
tr-o asemenea activitate.

Pe un plan mai general, Impactul 
tehnologiilor informatice se va pro
duce șl asupra sistemelor informa
ționale înseși, care prin adaptarea la 
prelucrarea automată a datelor șl 
prin folosirea rețelelor de calcula
toare vor trebui concepute altfel, 
cu modificări profunde față de ceea 
ce există în prezent. Vor apărea con
cepte. metode și tehnici noi, unele 
introduse deja in lume, pe scară mai 
mică sau mai mare ; bănci de date 
și informații pentru diferite domenii, 
poștă electronică și corespondentă 
automată, transfer electronic de fon
duri. noi servicii publice la domici
liu etc. Structurile actuale trebuie 
gindite și redefinite pentru a valori
fica Ia maximum avantajele noilor 
tehnologii. în acest domeniu, o acti
vitate sistematică de cercetare-dez- 
voltare. în domeniul consultanței 
pentru conducere și al sistemelor in
formaționale, se impune de la sine, 
atit la nivel microeconomic, cit si 
macroeconomic. Firește, și în acest 
domeniu trebuie să beneficiem din 
plin de posibilitățile oferite de teh
nologiile informatice în raționaliza
rea fluxurilor informaționale și a- 
daptarea lor la prelucrarea automată 
a datelor sau în asistarea actului de 
conducere care devine din ce în ce 
mai complex și deci cu atit mai ne
cesar de a fi fundamentat prin meto
de și tehnici modeme, cu un solid 
fundament științific.



România, președintele Nicolae Ceausescu promovează 
o psihică dinamică si constructivă, in consens cu 
interesele de pace si celaborare ale tuturor popoarelor
AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA INTERNAȚIONALĂ

rului partidului și statului nostru cu personalități politice șl factori de 
răspundere din diferite țări - de a dezvolta colaborarea cu statele 
socialiste, cu cele în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii în folosul 
cauzei păcii, a securității pe continentul european și la scară mondială.

Continuă, de asemenea, să fie reflectată desfășurarea lucrărilor Con
gresului științei șl invâțămintului, eveniment de o deosebită însemnătate

Poziția și demersurile României, activitatea neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu vizînd soluționarea marilor probleme ale omenirii - 
dezarmarea și, în primul rind, dezarmarea nucleară, realizarea unei noi 
ordini economice mondiale, bazată pe echitate și pe o amplă colaborare, 
edificarea unei păci trainice pe planeta noastră își găsesc o amplă 
reflectare în presa din diferite țări ale lumii.

Este evidențiată, de asemenea, de către mijloacele de comunicare In 
masă, dorința României - reafirmată cu prilejul convorbirilor conducăto

Intîlnirea conducătorilor Poloniei 
și României, care ș-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie cor
dială, de respect și înțelegere re
ciprocă, constituie un important 
impuls pentru dezvoltarea în con
tinuare a colaborării dintre parti
dele și statele noastre, reprezintă o 
contribuție la întărirea cooperării 
dintre statele socialiste — scrie 
cotidianul polonez „TRYBUNA 
LUDU", referindu-se la cdnvorbi- 
rile de la București dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, șl tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone.

Sub titlul „Adîncirea prieteniei 
și cooperării", ziarul citat a publi
cat un amplu comentariu în care 
se arată că vizita tovarășului 
Wojciech Jaruzelski reprezintă un 
eveniment important în relațiile 
dintre cele două partide și state. 
Ziarul relevă importanța întîlniri- 
lor la cel mai înalt nivel’ pentru 
dezvoltarea colaborării multilaterale 
și întărirea continuă a prieteniei 
dintre popoarele celor două țări, 
notînd: Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Wojciech Jaruzelski 
au efectuat o trecere în revistă a 
stadiului și perspectivelor colaboră
rii dintre România și Polonia în 
toate domeniile, acordînd o deose
bită atenție dezvoltării în conti
nuare a schimburilor comerciale, 
cooperării și specializării în pro
ducție, precum și colaborării teh- 
nico-științifice. Sint prezentate o 
serie de exemple concrete din do
meniul colaborării economice bila
terale, menționîndu-se că „un fac
tor important al dezvoltării rapide 
a schimburilor comerciale și at co
laborării economice și științifice, 
privite în sens larg, îl constituie 
complementaritatea economiilor 
celor două țări".

Exprimînd îngrijorarea pentru 
creșterea încordării în lume, to
varășii Nicolae Câaușescu și Woj
ciech Jaruzelski ătt -subliniat în
semnătatea și actualitatea analizei 
situației internaționale, precum și 
a concluziilor și propunerilor 
cuprinse în Declarația de la Sofia 
a țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia, relevă ziarul.

Relațiile de prietenie româno- 
polone sînt evidențiate și de zia
rul polonez „RZECZPOSPOLITA". 
Transformările socialiste din cele 
două țări — subliniază ziarul — au 
avut o influență fundamentală 
asupra formei actuale a colaborării 
bilaterale. Ne leagă ideologia co
mună, precum și convergența 
obiectivelor social-economice. Un 
element important al relațiilor bi
laterale l-au constituit vizitele con
ducătorilor celor •două țări, care au 
contribuit la adîncirea și extinde
rea legăturilor reciproce tradițio
nale. In urma acestor vizite, con
tactele politice, economice și cul
turale s-au dezvoltat în continuare. 
S-a întărit colaborarea dintre 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez 
și Partidul Comunist Român, dintre 
parlamentele, organizațiile obștești, 
instituțiile științifice și culturale 
ale celor două țări — scrie 
„Rzeczpospolita".

îndelungatele legături tradiționa
le de prietenie dintre Polonia și 
România au căpătat în ultimii 40 
de ani o semnificație noua, la baza 
acestei colaborări strînse ajlîndu-se 
legăturile dintre P.M.U.P. și P.C.R., 
identitatea obiectivelor construcției 
socialiste, prietenia dintre cele două 
popoare, subliniază intr-un co
mentariu agenția P.A.P.

Aceasta pune în evidență faptul 
că, în ultima perioadă, se înregis
trează o dezvoltare importantă a 
relațiilor polono-române atît în do
meniul politic, cit și în sferele cul
turii și științei, un impuls deose
bit pentru extinderea acestor le
gături constituindu-1 vizitele la cel 
mai înalt nivel și înțelegerile în
cheiate cu aceste prilejuri.

GENȚIILE DE PRESA 
e scurt

PRIMIRE LA FRAGA. Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace, l-a primit pe 
Grișa Filipov, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
aflat în vizită oficială la Praga, la 
invitația președintelui Guvernului 
R.S. Cehoslovace, L. Strougal. Au 
fost discutate probleme privind 
cooperarea dintre cele două țări și 
aspecte de interes comun ale situa
ției internaționale, transmite agen
ția C.T.K.

LA MOSCOVA a fost dat publi
cității comunicatul privind convor
birile dintre Eduard Șevardnadze, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Marian Orzechowski, 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Polone, care a efectuat o vizită 
oficială în U.R.S.S. Au fost discu
tate probleme ale relațiilor dintre 
cele două țări și unele aspecte ale 
actualității internaționale. Părțile 
— relatează agenția T..AS.S. — au 
apreciat că încetarea cursei înar

Referindu-se la evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-polone, 
la dezvoltarea raporturilor econo
mice și comerciale în perioada 
1981—1984, precum și la perspecti
vele unei noi creșteri în acest do
meniu, pînă la sfirșitul anului în 
curs, P.A.P. relevă, de asemenea, 
că s-a hotărît lărgirea colaborării 
între România și Polonia prin 
acorduri de lungă durată reciproc 
avantajoase și prin coordonarea 
planurilor de dezvoltare a econo
miilor naționale ale celor două 
țări.

„Extinderea colaborării polono- 
române", „Cordialitate și colabora
re" — sînt titluri sub care ziarul 
polonez „DZIENNIK LUDOWY" 
prezintă aspecte ale cooperării ro
mâno-polone în lumina convorbiri
lor de la București dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski.

Pentru Polonia — scrie ziarul — 
nu este lipsit de importanță faptul 
că, în multe domenii, economia ro
mânească a atins un înalt nivel 
tehnic și tehnologic. In ramuri ca 

• întîlnirl și convorbiri sub semnul dorinței 
de dezvoltare a colaborării prietenești

• Activitate intensă în sprijinul dezarmării, 
în primul rînd al dezarmării nucleare

• Vibrant apel adresat oamenilor de știință 
de pretutindeni

producția de rulmenți, material 
rulant — inclusiv locomotive — ea 
concurează cu cele mai bune firme 
europene. Intîlnirile frecvente ale 
conducătorilor celor două țări dau 
noi impulsuri colaborării. După vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Varșovia, în iunie 1984, vizita de 
lucru a tovarășului Wojciech 
Jaruzelski a fost un nou prilej de 
examinare a realizării celor conve
nite pînă acum și de întărire în 
continuare a colaborării, printre 
altele și prin coordonarea planuri
lor cincinaje. Intre domeniile de co
laborare în care sînt interesate 
ambele părți, un loc important îl 
ocupă industria minieră și indus
tria constructoare de utilaj minier. 
Se atribuie o deosebită atenție 
cooperării' crescînde în domeniul 
electronicii și electrotehnicii.

Sub titluri ca „Noi perspecti
ve ale colaborării româno-polone" 
(„ZYCIE WARSZAWY"), „Perspec
tive noi colaborării" („RZECZ
POSPOLITA") și „Dezvoltarea în 
continuare a relațiilor polono-româ
ne" („EXPRESS WIECZORNY"), 
presa poloneză a publicat și alte 
articole ce pun în evidență bunele 
relații de cooperare dintre cele 
două țări.

Intr-un articol referitor la rela
țiile româno-bulgare, ziarul „RA- 
BOTNICESKO DELO" relevă că, în 
condițiile socialismului, relațiile 
dintre cele două țări au căpătat un 
conținut si dimensiuni noi, rodnice. 
Unite prin .țeluri și obiective co
mune, prin prietenia de nezdrunci
nat cu celelalte țări socialiste, .Bul
garia și România merg umăr la 
umăr în construcția socialismului, 
contribuie activ la întărirea forței 
statelor socialiste, Ia cauza menți
nerii păcii și securității pe planeta 
noastră, arată ziarul.

„Republica Populară Bulgaria — 
Republica Socialistă România. Dez
voltare ascendentă și dinamică a 
colaborării" — esțe titlul sub care 
ziarul analizează stadiul raporturi
lor de cooperare multilaterală din
tre cele două țări.

’ In timpul primirii de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu a președin
telui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria au fost 
abordate aspecte importante ale 
dezvoltării și adîncirii în continua
re a prieteniei și colaborării tradi
ționale dintre P.C.B. și P.C.R., 

mărilor pe Pămînt și preîntîmpi- 
narea ei în Cosmos reprezintă o 
sarcină primordială.

ADUNAREA R.S.F.I. A ADOP
TAT NOI LEGI CARE REGLE
MENTEAZĂ RELAȚIILE ECONO
MICE EXTERNE ALE ȚĂRII, ale 
căror prevederi urmăresc consoli
darea poziției dinarului pe plan in
tern, să ofere stimulente pentru 
operațiunile pe piața devizelor și să 
creeze condițiile necesare unei mai 
puternice orientări a economiei na
ționale spre exporturi — transmite 
agenția Taniug. Noile reglementări 
vor intra în vigoare la 1 ianuarie 
1986.

SESIUNE. Grupurile de lucru ale 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania și Partidului Social-Demo
crat din R.F. Germania in proble
ma creării unei zone denucleariza- 
te în Europa — grupuri create în 
baza unei hotărîri a conducerilor 
celor două partide — s-au reunit în 
capitala R. D. Germane pentru o 

in viața social-politicâ a țării.

dintre cele două țări și popoare. In 
mod deosebit a fost subliniată 
hotărîrea R. P. Bulgaria și a Re
publicii Socialiste România de a 
participa în mod activ la lupta 
pentru pace și securitate, împotri
va pericolului războiului nu
clear, evidențiază „Rabotnicesko 
Delo". Este subliniată dezvoltarea 
continuă a relațiilor economice și a‘ 
colaborării tehnico-științifice dintre 
cele două țări, în conformitate . cu 
înțelegerile la cel mai înalt nivel, 
relevîndu-se perspectivele creșterii 
în continuare a acestora în perioa
da 1986—1990, ca urmare a transpu
nerii în viață a programului pe 
termen lung semnat în anul 1984.

Potențialul economic al celor 
două țări oferă noi posibilități 
pentru extinderea și adîncirea spe
cializării și cooperării, a livrărilor 
reciprdce. In legătură cu aceasta 
au fost identificate căi pentru va
lorificarea mai deplină a posibili
tăților existente. Aceste forme mo
derne de colaborare vor fi aplicate 
în domenii ca hidraulica și pneu
matica, producția mijloacelor de 

automatizare, a -mijloacelor de 
transport, în construcțiile navale, 
tehnica electronică de calcul și în 
alte domenii — arată ziarul. Tot
odată, se subliniază faptul că obiec
tivele construite în comun deschid 
noi perspective dezvoltării eco
nomice a celor două țări, în acest 
spirit fiind evidențiată adoptarea 
programului pe termen lung pri
vind colaborarea dintre filialele 
întreprinderii de mașini grele 
Giurgiu-RUse.

Cotidianul bulgar pune în evi
dență hotărîrea celor două țări de 
a dezvolta mai activ colaborarea 
economică și tehnico-științifică 
multilaterală, în spiritul hotărîrilor 
adoptate la Consfătuirea economică 
la nivel înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R. din 1984.

Posibilitățile privind dezvoltarea 
și diversificarea în continuare a 
relațiilor dintre România și Aus
tria și, îndeosebi, a cooperării eco
nomice sint înfățișate de ziarele 
austriece „DIE PRESSE" și „WIE
NER ZEITUNG", care relatează 
despre primirea de către președin
tele Nicolae Ceaușescu a ministru
lui afacerilor externe austriac. Este 
pusă în evidență necesita
tea exprimată de președintele 
Nicolae Ceaușescu de a se acționa 
cu hotărîre, în toate forurile de 
negociere, spre a se ajunge cit mai 
grabnic Ia măsuri concrete vizînd 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea 
la dezarmare, îndeosebi la dezar
marea nucleară, reducerea cheltuie
lilor militare.

Referindu-se ia lucrările primului 
Congres al științei și învățămîntu- 
lui din Republica Socialistă Româ
nia, ziarul sovietic „PRAVDA" 
arată că acestea s-au desfășurat cu 
participarea a peste 4 000 de dele
gați — oameni de știință, cadre din 
instituțiile de învățămînt de toate 
gradele — și au examinat sarci
nile pentru noul cincinal în dome
niul cercetărilor științifice și teh
nologice, precum și al pregătirii 
cadrelor pentru economia naționa
lă. In continuare, cotidianul sovie
tic evidențiază că documentele 
adoptate la acest forum au relevat 
înalta responsabilitate a științei și 
învățămîntUlui în realizarea hotărî
rilor Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român cu 
privire la accelerarea ritmului de 
creștere economică' și al aplicării 

primă sesiune de dezbateri, infor
mează agenția A.D.N. Lucrările 
grupului urmează să aibă loc, alter
nativ, la Berlin și Bonn.

CONVORBIRI CHINO-SOVIETI- 
CE. Wu Xueqian, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, consilier de stat, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chineze, 
l-a primit pe Mihail Kapița, locții
tor al ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., anunță agențiile
T.A.S.S. și China Nouă. în cursul 
întrevederii au fost discutate pro
bleme privind situația internațio
nală actuală, precum și aspecte ale 
relațiilor sovieto-chineze.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
și-a exprimat regretul în legătură 
cu hotărîrea Marii Britanii de a se 
retrage din UNESCO (Organizația 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură). El a atras aten
ția că această acțiune subminează 
caracterul universal al sistemului 
O.N.U.

IN COMUNICATUL COMUN 
BULGARO-GREC, semnat de mi
niștrii de externe ai celor două 
țări, Petăr Mladenov și Karolos 
Papoulias, se subliniază că întări
rea păcii și securității în Balcani 
reprezintă o importantă contribuție 

realizărilor progresului tehnic, pre- 
zentind orientările prioritare ale 
acestei activități.

Congresul științei și ÎnvățămîntU
lui a relevat însemnătatea interna
țională a unirii eforturilor oameni
lor de știință, precum și a adîn
cirii colaborării în cadrul C.A.E.R., 
subliniază ziarul.

România a lansat oamenilor de 
știință, de cultură și cadrelor didac
tice din întreaga lume un apel la 
colaborare, dezarmare și pace — 
scrie agenția CHINA • NOUA. 
Apelul adoptat de Congresul știin
ței și învățămîntUlui din România 
cere slujitorilor științei, culturii și 
învățămîntUlui de pretutindeni 
să-și folosească întreaga putere de 
convingere și forța de argumentare 
pentru a determina guvernele, 
parlamentele, oamenii politici să re
nunțe cu desăvîrșire Ia folosirea 
forței și amenințării cu forța în rela
țiile internaționale și să asigure so
luționarea oricăror diferende, a tu
turor conflictelor existente și poten
țiale numai pe cale pașnică, prin 
tratative, spre statornicirea unor 
relații de pace și colaborare in 
toate zonele lumii, subliniază 
agenția.

De asemenea, apelul relevă nece
sitatea educării tinerei generații în 
spiritul înțelegerii și conlucrării 
între popoare, pentru formarea lor 
ca militanți activi pentru triumful 
cauzei progresului și păcii în lume, 
arată China Nouă.

Infortnînd despre desfășurarea lu
crărilor Congresului științei și învă
țămîntUlui, despre cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, j 
cotidianul portughez „O DIA" p.une 
în evidență politica activă a Româ
niei pe plan internațional și poziția 
țării noastre cu privire la necesi
tatea dezarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare, și a reducerii 
cheltuielilor militare.

Sînt prezentate aprecierile cu
prinse în cuvîntarea președintelui 
Republicii Socialiste România refe
ritoare la recenta întîlnire sovieto- 
americană Ia nivel înalt, arătîn- 
du-se că țara noastră consideră ca 
foarte important faptul că întîl- 
nirea a fost organizată, că s-a în
cheiat cu unele rezultate pozitive 
și s-a adoptat o declarație comună, 
în același timp, ziarul portughez 
evidențiază — citind din cuvîntare 
— că România spera ca la această 
întîlnire să se ajungă cel puțin la 
hotărîrea de a se pune capăt de 
către cele două mari puteri cursei 
înarmărilor și îndeosebi celor nu
cleare.

Evidențiind voința și aspirațiile 
de pace ale poporului român, în
grijorarea puternică exprimată 
față de gravitatea situației create 
pe continentul european și în lume 
ca urmare a intensificării cursei 
înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor 
nucleare, ziarul mozambican „NO- 
TICIAS" scrie că România socialis
tă, președintele Nicolae Ceaușescu 
acționează consecvent pentru a se 
opri cursul periculos al evenimen
telor internaționale, a deschide ca
lea opririi cursei înarmărilor și a 
se trece la dezarmare, în primul 
rind la dezarmare nucleară, pentru 
a edifica o lume a păcii.

Sub titlul „O dată istorică pentru 
poporul român", ziarul „IL PO- 
POLO" din Italia se referă pe larg 
la semnificația zilei de 1 Decem
brie 1918. „Crearea statului națio
nal unitar român la 1 Decembrie 
1918 — scrie ziarul italian — prin 
unirea Transilvaniei cu România a 
însemnat îndeplinirea visului secu
lar al poporului român de a trăi 
unit, între granițele aceluiași stat, 
unitar și independent. Urmași ai 
dacilor și romanilor,, românii au 
format un popor unit pe teritoriul, 
fostei Dacii, păstrînd de-a lungul 
mileniilor independența națională 
și locuind permanent, fără întreru
pere, pe teritoriul strămoșilor lor".

(Agerpres)

la consolidarea destinderii în Eu
ropa și în lume. De ademenea, 
subliniază comunicatul transmis de 
agenția B.T.A., părțile s-au pro
nunțat pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă liberă de arma 
nucleară și au confirmat hotărîrea 
celor două țări de a contribui în 
mod activ la materializarea acestei 
idei.

REPREZENTANȚI AI PARLA
MENTELOR DIN 15 ȚĂRI DE 
LIMBA SPANIOLA S-AU REUNIT, 
LA CIUDAD DE MEXICO, pentru 
a analiza principalele probleme cu 
care se confruntă America Latină 
și căile de soluționare a lor — 
transmite agenția Prensa Latina. 
Intre subiectele de bază ale dezba
terilor figurează problema datoriei 
externe, continuitatea proceselor 
naționale de transformări democra
tice din regiune.

AJUTOR ALIMENTAR. In pri
mul semestru al acestui an, aproa
pe 19 milioane de persoane — vic
time ale calamităților naturale — 
au beneficiat de ajutorul de urgență 
acordat în cadrul a 70 de 
operațiuni inițiate sub auspiciile 
Programului Alimentar Mondial 
(P.A.M.). Sumele alocate de P.A.M. 
în acest scop au totalizat peste 157 
milioane dolari, permițînd livrarea 
a 483 000 tone de alimente.

Dezvoltarea schimburilor 
economice dintre 

România și Cehoslovacia
PRAGA 7 (Agerpres). — La Praga 

a fost semnat Acordul între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Cehoslovacă privind 
schimbul de mărfuri și plățile in 
perioada 1986—1990. Față de realiză
rile preliminate pe actualul cincinal, 
în document se prevede ca volumul 
livrărilor reciproce în perioada 1986— 
1990 să crească cu peste 35 la sută. 
Un loc important în cadrul schim
burilor comerciale îl ocupă livrările 
rezultate din acțiunile de cooperare 
și specializare în producție, în do
meniile tehnicii de calcul și produ
selor electronicii și microelectronicii, 
tractoarelor, utilajelor metalurgice 
și energetice, industriei petrochimice 
și industriei chimice. Documentul 
a fost semnat de Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și Bohumil Urban, ministrul co
merțului exterior al R.S.C.

Cu acest prilej, ministrul român a 
fost primit de Ladislav Gerle, vice
președinte al guvernului federal, 
președintele părții R.S.C. în Comisia 
mixtă de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

BELGRAD

Plenara CC. al U.C.I.
BELGRAD 7 (Agerpres). — La 

Belgrad au avut loc lucrările ple
narei C.C. al U.C.I., care a analizat 
probleme ale dezvoltării economice 
a Iugoslaviei pe termen mediu și a 
politicii economice pe anul 1986 —
informează agenția Taniug.

în cuvintarea rostită în cadrul ple
narei, Ianez Zemliarici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F.I., a arătat că măsu
rile preconizate urmăresc stimu
larea muncii, încurajarea inițiativei, 
sporirea productivității și promo
varea spiritului creator. Vorbitorul a 
reliefat că noile planuri de dezvol
tare intervin într-tun moment mar
cat de condiții extrem de complexe, 
dar rezultatele înregistrate pînă în 
prezent oferă o bază bună pentru 
dezvoltarea economiei. în acest ca
dru, vorbitorul a subliniat că în 
1986 se preconizează creșterea pro
dusului social cu 4 la sută, a pro
ducției industriale cu 4,6 la sută, a 
celei agricole cu 5,4 la sută, a ocu
pării forței de muncă și a producti
vității cu 2 la sută.

Plenara a aprobat măsuri referi
toare la pregătirea celui de-al XIII- 
lea Congres al U.C.I., care va avea 
loc in luna iunie 1986.

Ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare 

în domeniul agriculturii
PRAGA 7 (Agerpres). — La Praga 

au avut loc lucrările ședinței a 63-a 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul agri
culturii. Au participat delegații din 
țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F, 
Iugoslavia.

Comisia a stabilit măsuri pentru 
realizarea sarcinilor ce-i revin din 
hotăririle sesiunii și ale Comitetului 
Executiv al C.A.E.R., o atenție deo
sebită fiind acordată problemelor 
legate de îndeplinirea hotărîrilor 
Consfătuirii economice la nivel înalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R., rele
vîndu-se activitatea depusă in ca
drul comisiei privind perfecționarea 
și extinderea cooperării economice 
și tehnico-științifice în domeniul 
agriculturii.

A fost subliniat rolul pozitiv al 
convențiilor de specializare și coope
rare în producție și de livrări re
ciproce în domeniul genofondurilor 
de animale agricole, preparatelor 
veterinare, semințelor și materialu
lui săditor.

Comisia a adoptat planul său de 
lucru pe anii 1986—1987 și planul de 
colaborare tehnico-științifică pe 
1986—1990, precum și direcțiile co
laborării în domeniul silviculturii.

CARACAS ; Reuniune ministerială a S.E.L.A.

Partidul Liber Democrat se pronunță împotriva 
participării vest-germane la „războiul stelelor"

În sprijinul unui acord internațional pentru 
interzicerea folosirii armei nucleare

Salutul P.C.R. adresat Congresului al XX-lea 
al P.C. din Israel

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul în fața Congresului al XX- 
lea al P.C. din Israel, ale cărui lu
crări se desfășoară la Haifa, repre
zentantul P.C.R., tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a transmis în numele Parti
dului Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al oamenilor 
muncii din Republica Socialistă 
România, celui de-al XX-lea Con
gres al Partidului Comunist din Is
rael, tuturor comuniștilor, oamenilor 
muncii din Israel, un călduros salut 
tovărășesc, împreună cu urarea de 
noi succese în activitatea viitoare a 
partidului.

Comuniștii români, oamenii muncii 
din Republica Socialistă România — 
se arată în salutul transmis de 
reprezentantul P.C.R. — urmăresc cu 
viu interes și cu sentimente de soli
daritate activitatea pe care o des
fășoară Partidul Comunist din Israel 
dedicată promovării intereselor fun
damentale ale celor ce muncesc, 
aspirațiilor lor de progres social și 
bunăstare, de dezvoltare democra
tică, liberă și independentă, de 
pace și înțelegere, de largi) coope
rare între popoare.

în salutul adresat se relevă apoi

I faptul că în prezent comuniștii ro
mâni, oamenii muncii din țara noas
tră depun o intensă activitate pentru 
încheierea cu succes a actualului 
cincinal și trecerea la realizarea ma
rilor obiective stabilite de cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Referindu-se la actualele condiții 
internaționale, vorbitorul a arătat : 
Partidul Comunist Român, România 
socialistă apreciază că problemele 
fundamentale continuă să fie acelea 
ale opririi cursei înarmărilor, ale 
dezarmării și, în primul rînd, ale 
dezarmării nucleare, ale asigurării 
dreptului vital al oamenilor, al po
poarelor la existență, la libertate și 
independență, dreptul la pace și la 
viață. Profund preocupată dfe situa
ția gravă care s-a creat în Europa 
prin acumularea unor uriașe arse
nale de arme și trupe și unde con
tinuă să se amplaseze rachete nu

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

încheierea dezbaterilor asupra situației din Orientul Mijlociu
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— In plenara Adunării Generale a 
O.N.U. au luat sfîrșit dezbaterile 
asupra situației din Orientul Mijlo
ciu, care au prilejuit o amplă exa
minare a focarului de criză din 
această regiune și a căilor de regle
mentare a conflictului arabo-israe- 
lian. în .luările lor de cuvînt, majo
ritatea covîrșitoare a reprezentanți
lor statelor membre au exprimat 
îngrijorarea guvernelor și popoarelor 
lor în legătură cu perpetuarea în
cordării grave din Orientul Mijlociu, 
au condamnat acțiunile agresive ale 
Israelului și menținerea sub ocupa
ție a teritoriilor arabe și s-au pro
nunțat pentru intensificarea efortu
rilor în vederea ajungerii la o re
glementare cuprinzătoare, justă și 
durabilă a conflictului arabo-israe- 
lian, pe baza rezoluțiilor pertinente 
ale Organizației Națiunilor Unite. 
S-a relevat că o atare reglementare 
trebuie să includă, ca o componentă 
esențială, rezolvarea problemei. pa
lestiniene, pe baza recunoașterii și 
materializării drepturilor legitime 
ale poporului palestinian, inclusiv a

Rezoluție o Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).

— Consiliul de Securitate a adoptat, 
în unanimitate, o rezoluție în care 
sînt condamnate actele de agresiune 
repetate comise de regimul rasist 
sud-african împotriva Republicii 
Populare Angola, transmit agențiile
U.P.I. și France Presse. Rezoluția 
cere, totodată, retragerea necondi

Președintele Venezuelei, Jaime 
Lusinchi, secretarul executiv perma
nent al S.E.L.A., Sebastian Alegrett, 
vicepreședinții Cubei și Nicaraguei, 
al ți vorbitori s-au pronunțat pentru 
elaborarea de măsuri concrete, rea
liste și eficiente, în conformitate cu 
specificul fiecărei țări, cu condițiile 
social-economice și politice, cu inte
resele naționale și aspirațiile majore 
ale popoarelor din regiune.

decizia Partidului Liber Democrat 
vest-german a fost anunțată la 
scurtă vreme după ce S.U.A. și 
Marea Britanie au semnat la Lon
dra un acord privind participarea 
britanică la programul american 
„Inițiativa de apărare strategică". 
Adoptînd o astfel de poziție, Parti
dul Liber Democrat, care este 
membru al coaliției guvernamenta
le vest-germane, face imposibilă 
realizarea unui acord similar între 
S.U.A. și R.F.G., întrucît anterior 
Partidul Social-Democrat, din opo
ziție, s-a pronunțat împotriva parti
cipării vest-germane la programul 
american. Se amintește că, astfel, 
majoritatea membrilor parlamen
tului vest-german sînt împotriva 
participării R.F.G. la „războiul ste
lelor", ceea ce face impasibilă ra
tificarea unui acord care s-ar 
bucura de sprijinul principalului 
partid al coaliției guvernamentale, 
U.C.D./U.C.S.

și-a exprimat de nenumărate ori 
îngrijorarea față de creșterea cursei 
înarmărilor, în special a înarmări
lor nucleare. In întreaga țară au 
avut loc în ultimul timp manifesta
ții, în cursul cărora participanții au 
protestat împotriva amplasării pe 
teritoriile țărilor vest-europene de 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune. 

cleare și alte mijloace de distrugere 
in masă, opinia publică din țara 
noastră consideră că, în prezent, se 
impune să se intensifice activitatea 
pentru înfăptuirea dezarmării, pen
tru soluționarea tuturor problemelor 
dintre state pe calea tratativelor, 
pentru o lume a păcii.

România s-a pronunțat și a 
acționat cu toată fermitatea pen
tru soluționarea politică globală a 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
pentru instaurarea unei păci juste 
și durabile în această zonă, bazată 
pe retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, pe recunoaș
terea drepturilor legitime ale po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului său la autodeterminare și la 
constituirea unui stat propriu inde
pendent, pe garantarea securității și 
independenței tuturor statelor și po- 
poârelor din regiune. în acest sens 
— a arătat vorbitorul — considerăm 
că este necesar să se treacă la or
ganizarea unei conferințe internațio
nale, în cadrul Organizației Națiuni
lor Unite, cu. participarea tuturor 
țărilor interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
a Uniunii Sovietice și a S.U.A., ca 
și a celorlalți membri permanent! ai 
Consiliului de Securitate, precum și 
a altor state care pot să-și aducă o 
contribuție pozitivă la reglemen
tarea situației din zonă.

Reprezentantul P.C.R. a subliniat 
că partidul nostru dezvoltă ' ample 
legături de colaborare cu partidele 
comuniste și muncitorești, socialiste, 
social-democrate, cu partide de gu- 
vernămînt din țările în curs de 
dezvoltare și mișcările de eliberare 
națională, cu forțele progresiste și 
democratice de pretutindeni, acțio- 
nînd cu fermitate pentru respectarea 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, stimei și încrederii recipro
ce, a dreptului fiecărui partid de a-și 
stabili de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica revoluționară, 
ținînd cont de condițiile specifice în 
care își desfășoară lupta și activi
tatea poporul respectiv.

In încheierea salutului a fost adre
sată urarea de deplin succes lucrări
lor acestui forum al comuniștilor din 
Israel.

dreptului său de a avea un stat pro
priu, independent. Dezbaterile au 
evidențiat, de asemenea, existența 
unui sprijin larg față de ideea con
vocării fără intîrziere a unei confe
rințe internaționale de pace în Orien
tul Mijlociu, sub auspiciile O.N.U., 
cu participarea tuturor părților im
plicate, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, precum și 
a U.R.S.S. și S.U.A.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Comitetul politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat o rezo
luție care cere tuturor statelor să 
depună noi eforturi pentru redu
cerea încordării și dezvoltarea coo
perării pașnice în regiunea Mării 
Mediterane. In document se subli
niază că transformarea Mediteranei 
într-o zonă a păcii, securității și 
cooperării trebuie să se realizeze pe 
baza principiilor independenței si 
suveranității naționale, integrității 
teritoriale, renunțării la forță și la 
intervenție, inviolabilității frontiere
lor și inadmisibilității dobîndirii de 
teritorii prin forță.

ționată a trupelor sud-africane â 
pe teritoriul angolez.

Decizia Consiliului de Securita) 
survine după audierea unui rapo! 
al misiunii speciale trimise de ace: 
organism pentru a evalua daunei 
provocate Angolei de actele agr< 
sive ale regimului minoritar de 
Pretoria.

ORIENTUL MIJLOCII
BEIRUT 7 (Agerpres). — Poivit 

agenției KUNA, primul ministr al 
Libanului, Rashid Karame, a anhțat 
aprobarea planului de secuitate 
pentru sectorul de vest al Beiriului 
prezentat de conducătorul mfcării 
politico-militare șiite „Amal", /abih 
Berri, și liderul Partidului Sdalist 
Progresist din Liban — P.S.P. Iruz), 
Walid Joumblatt, asupra cărui re
prezentanții celor două forț liba
neze au căzut de acord la ineputul 
săptămînii.

După cum se știe, potrivitplanu- 
lui, menținerea securității îniceastă 
parte a capitalei libaneze — ude în 
ultimele luni s-au înregistra lupte 
între milițiile șiite și muilmane, 
soldate cu numeroase victim — ur
mează să fie Încredințată uei forțe 
compuse din elemente ale armate 
naționale și poliției libaneze Forței 
însărcinate cu ordinea șf seuritate 
vor fi plasate sub autorțtata uni 
comitet de coordonare prelidat e 
primul ministru al guvernului lib 
nez de uniune națională

WASHINGTON 7 (Aarpres). — 
cadrul unei conferințe de presă d 
fășurate la Washington, secretă 
de stat al S.U.A., Geotge SiultJ 
apreciat că, în ultimul tin», 7 
înregistrat „progrese" în prcesug 
pace in Orientul Mijlociu, ieIat>A 
agenția France Presse, ȘefU 6f>~ 
mației americane a precizat că J9 
vorba de progresele reaizat«n 
vederea organizării de Mnvrbiț* 8 
pace israeliano—arabe, dar că-’ă*  
mîn încă o serie de aspecte nd'1" 
ționate, cum ar fi repraeif'3 
palestiniană și auspiciile suj 'a!'e 
ar urma să se desfășoare BEte 
negocieri.

CARACAS 7 (Agerpres). — La Ca
racas s-au deschis lucrările etapei 
ministeriale a Consiliului Latino- 
American, organul suprem al Siste
mului Economic Latino-Americăn 
(S.E.L.A.). Participanții reiau temele 
dezbătute anterior de către experți 
— în cadrul primei faze a reuni
unii — urmînd ca în final să adopte 
rezoluții în problemele majore cu 
care se confruntă, în prezent, statele 
latino-americane și caraibiene.

BONN 7 (Agerpres). — „Liber- 
democrații au decis că nu va fi 
nici o participare de stat a Repu
blicii Federale la cercetările alia- 
ților noștri americani pentru Ini
țiativa de apărare strategică" — a 
declarat, într-o cuvîntare rostită la 
Freiburg, Martin Bangemann, mi
nistru al economiei în guvernul de 
Ia Bonn, președintele Partidului 
Liber Democrat, membru al coali
ției guvernamentale din R.F.G. Po
trivit agenției Associated Press, el 
a precizat că Partidul Liber Demo
crat consideră că nici un fel de 
mijloace oficiale nu trebuie să fie 
asigurate de R.F.G. pentru proiec
tul american de cercetări militare 
spațiale, cunoscut și sub numele 
de „războiul stelelor". „Vrem să 
punem capăt cursei înarmărilor pe 
Pămînt și să prevenim o acumula
re de arme în spațiu" — a sub
liniat vorbitorul.

Agehția menționată precizează că

COPENHAGA 7 (Agerpres). — 
Folketingul danez (parlamentul) a 
aprobat o rezoluție care conține un 
apel adresat guvernului de a con
tribui la elaborarea, tn cadrul 
O.N.U., a unui acord internațional 
care să interzică folosirea armei 
nucleare în cazul Izbucnirii unui 
război.

Votul din parlament relevă starea 
de spirit a populației țării, care

George Shultz a afirmat ci J1®’9 
o recunoaștere generală a ftulv 
că numai pe calea negocierii, 
recte se poate găsi o soluțief‘entI 
conflictul israeliano—arab, >tea 
A.F.P.

BEIRUT 7 (Agerpres). — M « 
represive ale forțelor israelne 
ocupație au fost înregistrateîn 
giunea sudică a Libanului 
agenția KUNA.

Corespondenții din regime, 
de agenția KUNA, relateaai < 
tarii israelieni au impus < 
în orașul Nabatiyeh și au' 
campanie de arestări în 
sate din zonă.
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