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Rezultate cit mai bune în acest an! 
Producția anului viitor - temeinic pregătită!
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într-o ambianță de caldă prietenie, stimă și înțelegere reciprocă,

Acționind cu energii sporite, cu dăruire și abnegație, pentru trans
punerea in viață a însuflețitoarelor orientări și îndemnuri adresate de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tot mai 
multe colective de oameni ai muncii raportează în cinstea ani
versării Zilei Republicii noi și remarcabile succese în îndepli
nirea înainte de termen a planului la producția fizică și a celei 
destinate exportului, în reducerea consumurilor materiale și ener
getice, creșterea mai accentuată a productivității muncii, a întregii ac
tivități economice. în același timp, in întreprinderile industriale, pe șan
tierele de construcții, in toate sectoarele economiei naționale se ampli
fică eforturile pentru o cit mai temeinică pregătire a producției anu
lui viitor, astfel incit, încă din primele zile ale lunii ianuarie, să fie 
asigurate cele mai bune condiții pentru îndeplinirea exemplară a pla
nului la toți indicatorii. Veștile primite ieri de la corespondenții jude
țeni ai ziarului nostru se constituie intr-un nou și impresionant buchet 
de fapte ale muncii și hărniciei, care se adaugă în cununa tot mai 
frumoasă de împliniri a țării.caracteristică trainicelor relații româno-bulgare de strînsă

colaborare pe multiple planuri, ieri au continuat

CONVORBIRILE DINTRE TOVARĂȘUL
9

NICOLAE CEAUȘESCU
SI TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președiptele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au reîntil- 
nit, sîmbătă, cu tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, în cadrul unui 
dineu.

Cu acest prilej a continuat 
schimbul de păreri în probleme bi

laterale, precum și cu privire la 
unele aspecte actuale ale vieții in
ternaționale.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme legate de dez
voltarea tot mai puternică a cola
borării româno-bulgare în diverse 
domenii de deosebită însemnătate 
pentru progresul economic și so
cial al celor două țări.

Pornindu-se de la faptul că, in 
problemele fundamentale ale vie
ții politice internaționale. România 

și Bulgaria au poziții identice sau 
foarte apropiate, s-a evidențiat 
hotărîrea celor două țări de a con
lucra tot mai strîns pentru oprirea 
cursului periculos al evenimente
lor spre confruntare și război, pen
tru trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare. în primul rînd de dez
armare nucleară, pentru promo
varea destinderii, securității, păcii 
și colaborării în Balcani, pe con
tinentul nostru și în întreaga lume.

Cei doi conducători de partid și 
de stat și-au exprimat satisfacția 

față de rezultatele convorbirilor 
purtate în aceste zile la București, 
precum și convingerea că înțele
gerile stabilite cu prilejul actualei 
întilniri vor contribui la întărirea 
în continuare a prieteniei tradi
ționale dintre popoarele român și 
bulgar. în folosul și spre binele lor. 
al cauzei generale a socialismului 
și păcii.

Dineul și convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

PRODUCȚIA FIZICĂ - 
REALIZATĂ INTEGRAL I ° 
primă și vrednică de toată lauda 
veste primim de la corespondentul 
nostru loan Laza, prezent in mij
locul colectivului de la întreprin
derea minieră Voivozi, județul 
Bihor :

— Minerii de aici, aflați in acest 
an pe primul loc in întrecerea so
cialistă cu ceilalți ortaci ai țării, 
după ce și-au îndeplinit incă de la 
începutul lunii noiembrie planul 
anual, raportează acum un nou și 
prestigios succes : realizarea în 
avans și a planului cincinal. Tot
odată. ei s-au angajat in cinstea 
aniversării Zilei Republicii să fur
nizeze termocentralei din Oradea, 
peste prevederi, alte zeci de mii de 
tone de cărbune Și este cit se 
poate de semnificativ faptul că 
minerii bihoreni obțin aceste spo
ruri de producție în condițiile în 
care in acest an au înregistrat o 
creștere cu 15 la sută a producti
vității muncii și economii de ener
gie electrică de aproape 4 200 MWh, 
ceea ce reprezintă necesarul între
prinderii pe mai mult de o lună 
de zile. Din datele furnizate de 
inginerul Mihai Iosub. directorul 
întreprinderii, am retinut că bilan
țul bogat al acestui an va înscrie 
și depășirea cu 2 200 metri liniari 
a planului la pregătiri miniere și 
cu peste 170 metri liniari la in

OBIECTIVE FUNDAMENTALE PENTRU PROGRESULA

ECONOMIEI IN 1986

înalta productivitate a muncii
In strategia partidului pentru 

edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și Înaintarea 
României spre comunism, creșterea 
tot mai accentuată a productivității 
muncii reprezintă un obiectiv prio
ritar. de maximă însemnătate.

Sporirea in ritm inalt a produc- 
•.k'fățății-mweii «e impune — așa 
cum in repetate rînduri a subliniat 
secretarul general al partidului — 
cu atît mai stringent pentru țara 
noastră, țară aflată in plin proces 
de dezvoltare. In ultimă instanță, 
lichidarea decalajelor pe planul 
dezvoltării economice fată de alte 
țări depinde de lichidarea decala
jelor între nivelurile productivității 
muncii. Mai mult decit atît. ne re
vine obligația de a atinge o pro
ductivitate superioară, mai înaltă 
decit cea realizată in țările capi
taliste.

După cum rezultă din graficul 
prezentat, in anul 1986 productivi
tatea muncii în industria republi
cană va spori cu 10—12 la sută fată 
de anul 1985 : creșteri însemnate 
ale productivității muncii sint insă 
prevăzute in toate sectoarele eco
nomice. Este un pas, desigur, im
portant pentru țelul proptfs de a 
asigura în noul cincinal cel puțin 
dublarea productivității muncii.

Sarcini deloc ușoare, însă pe de
plin realizabile. Oamenii muncii 
sint proprietari, sint producători, 
sint stăpini a tot ce se produce in 
țara noastră ; tot ei sint beneficiari 
deplini a ceea ce înfăptuiesc cu 
propriile miini, deci sînt direct in
teresați să-și valorifice cit mai 
bine propria muncă. De aceea, 
aceste sarcini trebuie raportate in 
permanență. în fiecare intreprin
dere sau sector al economiei națio
nale. la condițiile concrete tehnice 
și organizatorice existente, la exi
gențele înalte puse de conducerea 
partidului in domeniul creșterii 
productivității muncii. In acest 

vestiții, ceea ce creează front de 
lucru optim producției anului 
viitor, realizării ritmice a planului 
de extracție incă din primele zile 
ale lunii ianuarie.

Colectivul muncitoresc de la în
treprinderea „L'nio" din Satu Ma
re a înregistrat in această săp- 
tămină o producție record. Dir» 
discuția avută de corespondentul 
nostru Octav Grumeza cu forjorul 
Gheorghe Vaida, șef de echipă, se
cretar adjunct al comitetului de 
partid pe intreprindere, rezultă că 
in această săptămînă s-a realizat 
cea mai mare producție din acest 
an. Au fost livrate, între altele, 
peste 1 200 tone utilaj minier și 
230 transportoare cu racleți pen
tru exploatări miniere. Tot în a- 
ceastă săptămînă, întreprinderea 
sătmăreană a finalizat și livrat 
primele subansamble ale noii in
stalații de tip monorai pentru 
transport de materiale și persoane 
în galeriile miniere.

Aflat, ieri, în mijlocul colecti
vului de la Termocentrala Mintia- 
Deva, fruntaș în întrecerea socia
listă, corespondentul nostru Sabin 
Cerbu ne anunță că în această săp
tămînă energeticienii de aici au 
muncit cu mai mult spor, într-un 
climat de perfectă ordine și disci
plină. In acest fel, prin mai buna 
aprovizionare a termocentralei cu 
cărbune și prin asigurarea func
ționării aproape la capacitatea ma

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
ÎN INDUSTRIA REPUBLICANĂ 

(calculată pe baza valorii producției-marfă) 
— în procente —

sens, se poate spune că nu există 
iudeț, ramură sau intreprindere in 
care resursele de creștere a pro
ductivității muncii ar fi limita
te. Așa cum preciza tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe baza expe
rienței din unele unități s-a dove
dit că este pe deplin posibilă creș
terea de peste două ori a produc
tivității muncii, iar în etapa fina
lizării aplicării măsurilor de orga
nizare stabilite să va ajunge la 
sporirea de trei ori a productivi
tății. Și aceasta fără lucruri deo

ximă a grupurilor energetice au 
fost puse suplimentar la dispoziția 
economiei naționale importante 
cantități de energie electrică.

La rindul său, corespondentul 
nostru Ștefan Dinică a fost pre
zent printre constructorii hidro
centralei Săsciori de pe rîul Sebeș, 
județul Alba, de unde ne-a comu
nicat :

— Am fost acum, în acest sfîrșit 
de an și cincinal, martorul unui 
nou și remarcabil fapt de muncă. 
Este vorba de străpungerea celui 
de-al doilea tronson, cu o lun
gime de 1 757 metri, de pe aduc- 
țiunea principală lungă de 6,7 
kilometri. Succes care permite 
constructorilor hidrocentralei de la 
Săsciori să-și concentreze forțele 
la finalizarea celui de-al treilea 
tronson Tatomir-Castel al galeriei 
de aducțiune și la executarea altor 
lucrări importante, menite să 
apropie ziua intrării in funcțiune 
a acestui nou obiectiv energetic 
pe harta țării.

EFICIENTA ECONOMI
CĂ - ÎN CREȘTERE. RăsP™- 
zînd cu însuflețire indicațiilor 
date de secretarul general al 
partidului pentru creșterea mai 
accentuată a productivității mun
cii, a eficienței întregii activități 
economice, oamenii muncii din 
industria județului Brașov înre
gistrează rezultate remarcabile. în 
acest scop — după cum ne trans
mite corespondentul nostru Nicolae 
Mocanu — colectivele muncitorești 
de aici acordă o atenție deosebită 
promovării progresului tehnic, rea
lizării unor mașini și utilaje cu 
parametri tehnico-economici și 
funcționali superiori, mecanizării 
și automatizării proceselor de pro
ducție, introducerii de tehnologii 
mai productive și modernizării 
celor existente, perfecționării or
ganizării producției și a muncii. Și 
iată că rezultatele n-au intirziat 
să se arate. Tot mai multe între
prinderi raportează acum creșteri 
substanțiale ale productivității 
muncii peste sarcinile stabilite.
(Continuare în pag. a Il-a) 

sebite, ci pornind de la buna orga
nizare a producției, de la folosirea 
rațională a mijloacelor tehnice, de 
la perfecționarea acestora.

Evident, în prim-planul preocu
părilor este necesar să se situeze 
înfăptuirea riguroasă a programe
lor de automatizare, robotizare, de 
înnoire și modernizare a procese
lor tehnologice. Măsurile tehnice 
trebuie îmbinate cu cele de ordin 
organizatoric, de ridicare a califi
cării personalului muncitor, de în
tărire a ordinii și disciplinei.

Orizonturi umane
în perspectivă științifică

Multe din „scenariile 
anului 2000* apărute in 
ultima jumătate de secol 
au avansat o imagine 
utopic-triumfalistă asu
pra viitorului, eludind cu 
seninătate realitățile de 
pe planetă. Imaginea 
edenică a unei lumi ști- 
ințifico-fantastice, ca un 
uriaș laborator aseptic, 
dirijată prin simple apă
sări de buton și slujită 
de roboți ultradotați, o 
lume intrată în zodia 
(cam inumană...) a sere- 
nității imperturbabile. 
Alte scenarii, obsedate de 
catastrofism, au zămislit 
viziunea științei terifian
te, a unui labirint teh
nologic kafkian in care, 
alienată, debusolată, fi
ința umană e continuu 
agresată de necruțătoare 
„șocuri" și „valuri". N-au 
lipsit din panoplia pro
fețiilor nici eșafodajele 
agnosticiste, de un ob
scurantism sumbru, cla- 
mind neputința și zădăr
nicia cunoașterii științi
fice în fața „misterului 
demiurgic". In contrast 
cu hazardatele si ana
cronicele speculații asu
pra zilei de miine, care

pe linele meridiane iși 
află prozeliți printre pri
zonierii unor concepții 
revolute, ne apar și mai 
limpezi marile adevăruri, 
realistele temeiuri ale 
perspectivei teoretice și 
practice pe care o des
chid programele româ
nești pe termene apro
piate și mai îndepărtate, 
hotărite recent de Con
gresul științei și invăță- 
mintului. Marele forum 
al inteligenței și cunoaș
terii, cum l-a numit ci
neva.

Vorbind despre știință 
în termenii științei, mă- 
surindu-i deci pașii spre 
viitor cu exactitate, ri
goare și temeritate, a- 
ceste proiecții programa
tice reprezintă in ace
lași timp și un implicit, 
convingător, manifest al 
încrederii în viitorul 
omului. într-un final "le 
secol și de mileniu aflat 
sub semnul revoluției 
tehnico-științifice, dar 
pindit de atitea incertitu
dini. frămintat de con
tradicții și însoțit nu 
arareori de ecourile unor 
filozofii defetiste, spiritul 
științific românesc, că

lăuzit de ardentul ideal 
comunist, propune un 
autentic manifest al uma
nismului revoluționar. 
Al încrederii în voința și 
puterea omului de a 
transforma natura, socie
tatea și pe sine însuși. 
O vibrantă, argumenta
tă chemare la cunoaște
re, la progres și dezvol
tare. „Cercetarea știin
țifică și tehnologică tre
buie să pornească per
manent de la concepția 
revoluționară, materia- 
list-dialectică, de la fap
tul că procesul cunoaș
terii nu s-a incheiat și 
nu se va încheia nici
odată. că există numai 
probleme necunoscute, 
dar care pot fi desco
perite și cunoscute" — 
și-a reafirmat cu tărie 
convingerea la recentul 
congres, convingere care 
străbate întreaga sa ope
ră teoretică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Și, de 
aici, concluzia insufleți- 
toare, patriotică : „Ști
ința românească trebuie 
să se angajeze cu toată 
hotărîrea în activitatea 
revoluționară de cerceta
re și descoperire a noi

și noi taine ale naturii 
și universului, să-și adu
că o contribuție tot mai 
însemnată la imbogățirea 
tezaurului științific na
țional și universal".

O generoasă perspecti
vă științifică, deschiză
toare de noi și largi ori
zonturi umane. Obiective 
revoluționare care cer 
oameni pe măsura lor : 
revoluționari. In concep
ția secretarului general 
al partidului, adevăratul 
om de știință este prin 
definiție un revoluționar, 
menit să acționeze întot
deauna împotriva a tot 
ce este vechi și perimat, 
pentru promovarea a tot 
ce este nou in toate sec
toarele vieții social-eco- 
nomice. In orice domeniu, 
dar mai cu seamă în ști
ință. se cer un înalt spi
rit de răspundere, iniția
tivă, îndrăzneală și cute
zanță revoluționară. In- 
tr-un sens mai larg, sint 
înseși cerințele formării 
și afirmării omului nou.

Victor VANTU
(Continuare 
in pag. a IV-a)

CUNOAȘTEȚI PĂMlNTUL PE CARE IL LUCRAȚI Șl AIUTAT1-L SĂ PRODUCĂ MAI MULT!

Podzolul poate fi transformat in pămînt de cea mai bună calitate!
In ansamblul strategiei stabilite 

de conducerea partidului și statu
lui nostru privind dezvoltarea a- 
griculturii au fost luate o serie 
de măsuri care să asigure crește
rea puternică a producției agricole, 
îndeosebi prin accentuarea factori
lor intensivi. In acest context, sint 
de menționat o serie de programe 
de importanță majoră, elaborate 
din inițiativa și sub directa 
îndrumare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cum sînt Pro
gramul național de imbunătățiri 
funciare, mecanizarea complexă a 
lucrărilor agricole, utilizarea pe 
scară largă a ingrășămintelor or
ganice și chimice, extinderea so
iurilor și hibrizilor de mare pro
ductivitate, folosirea numai de se
mințe din categorii biologice supe
rioare și altele. Toate acestea au 
permis obținerea în ultimii ani a 
unor recolte tot mai ridicate, ca
pabile să satisfacă intr-o măsură 
mai mare cerințele bunei aprovi
zionări a populației și celelalte 
necesități ale economiei naționale.

Rezultatele de producție foarte 
bune, pe de-o parte, realizate de

un număr însemnat de unități a- 
gricole, situate in toate zonele tă
rii, pe terenuri fertile, dar' și pe 
soluri din ceie mai slab produc
tive, iar pe de altă parte rezulta
tele incă nesatisfăcătoare ale altor 
unități aflate in condiții pedocli
matice asemănătoare cu primele, 
evidențiază cu tărie faptul că a- 
gricultura noastră dispune de re
zerve mari pentru creșterea pro
ducției în toate zonele și in toate 
sectoarele de activitate. Desigur, 
evaluarea posibilităților de crește
re a producției agricole reliefează 
mai multe aspecte. Dintre acestea 
însă unul se detașează cu precă
dere. In momentul de față, dintre 
toate tipurile de sol, care au, cit 
de cit, o extindere mai mare in 
agricultura noastră, solurile cu cele 
mai mari rezerve incă insuficient 
explorate sint cele podzolice.

înseamnă aceasta că păminturile 
bune, cu grad ridicat de fertilita
te, cum sint solurile cernoziomice, 
și-au epuizat posibilitățile de creș
tere a producției la hectar ? Nici
decum I Afirmația are în vedere 
alți factori. Din multe motive, dar 
in principal din pricina lucrărilor

specifice pe care le reclamă creș
terea fertilității solurilor podzoli
ce, eforturile in această direcție au 
fost, in general, mai mici decit 
cerințele.

Or, experiența stațiunilor de cer
cetări agricole, cit și a multor u- 
nități de producție aflate in 
această zonă evidențiază toc
mai eficiența ridicată a măsurilor 
necesare pentru exploatarea ra
țională, științifică a podzolurilor. 
Rezultatele cercetării științifice, 
ale multor unități de producție 
demonstrează că pe solurile pod
zolice, al căror potential productiv 
natural este de 800—1 200 kg cerea
le la hectar, este mai ușor de rea
lizat un spor de producție de 3—1 
tone de cereale Ia hectar, față de 
creșterea producției de cereale cu 
numai o tonă peste nivelul actual 
al solurilor cernoziomice.

La stațiunea de cercetări agri
cole din Albota, județul Argeș, s-a 
organizat timp de 20 de ani o ex
periență privind cultivarea porum
bului și a griului in condiții de 
fertilizare cu azot, fosfor și po
tasiu, în doze optime, și cu îngră

șăminte organice. Rezultatul ? Spo
rul mediu de producție realizat pe 
această perioadă este de 20 kg po
rumb și 17 kg griu la un kilogram 
de azot, fosfor și potasiu, in sub
stanță activă. Să reținem că, pe 
solurile fertile de cimpie, întrucit 
acestea au un potențial nativ mult 
mai ridicat; sporul de producție la 
un kilogram de azot, fosfor și po
tasiu variază intre 8—10 kg de po
rumb sau de griu.

Rezultă de aici marea însemnăta
te pe care o prezintă aplicarea com
plexului de măsuri pentru amelio
rarea podzolului, soluri care în țara 
noastră ocupă aproape un milion 
și jumătate hectare de terenuri a- 
rabile și circa două milioane hec
tare de terenuri agricole.

IN PAGINA A IlI-a a ziarului 
prezentăm recomandările cercetării 
științifice, experiența valoroasă a 
unităților agricole fruntașe și opi
nii ale specialiștilor din producție 
și Ministerul Agriculturii privind 
problemele ce trebuie soluționate 
pentru generalizarea sistemului de 
agricultură specific pe terenurile 
podzolice.

I
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x-—Azi despre producția de rulmenți

S POSIBILITĂȚILE DE SPORIRE A RITMULUI
DE MERII SÎNT MULT MAI MARI

în perioada de timp relativ scurtă care a mai rămas pînă la sfirși- 
tul anului, pe primul plan al priorităților se află îndeplinirea ritmică, 
la un inait nivel calitativ a pianului la producția fizică, în condițiile fo
losirii judicioase a resurselor materiale și energetice, a unei organizări 
ireproșabile a întregii activități productive. Este absolut firesc să fie așa, 
dacă ținem seamă că toate produsele, toate sortimentele au un rol bine 
determinat în mecanismul echilibrat al planului, al dezvoltării economiei 
naționale și. ca atare, este absolut necesar ca ele să fie realizate în 
cantitățile prevăzute. Iată. deci, rațiunea profundă centru care, in spi
ritul sarcinilor și exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara C.C. al P.C.R. din 13—14 noiembrie a.c., oamenii muncii din 
toate întreprinderile, din toate ramurile economice, în frunte cu comu
niștii, trebuie să acționeze eu fermitate și maximă răspundere pentru a 
obține, în fiecare din zilele următoare, rezultate superioare în realizarea 
planului la producția fizică — condiție esențială pentru trecerea cu succes 
la realizarea planului pe primul an al noului cincinal.

în cadrul anchetei de față ne-am propus să urmărim modul în care 
oamenii muncii de la întreprinderile de rulmenți din Bîrlad și de rul
menți grei din Ploiești acționează pentru înfăptuirea acestei sarcini și 
realizarea integrală a planului la producția de rulmenți.

Toate rezervele interne, 
puse în valoare cu spirit gospodăresc

De Ia începutul anului și pînă în 
prezent, la întreprinderea de rul
menți grei din Ploiești producția- 
marfă a fost realizată numai în pro
porție de 93.4 la sută. în același in
terval de timp, la producția fizică 
se înregistrează o restanță de 2 869 
bucăți rulmenți de diferite dimen
siuni. in greutate totală de 589 tone. 
Comentînd această situație, ing. 
Nicolae Galhur, directorul unității, 
ne-a precizat : „Desigur, nu sîntem 
mulțumiți. Deși restanțele nu sînt 
prea mari, totuși știm foarte bine 
că ele provoacă greutăți in realiza
rea unor utilaje necesare economiei 
naționale, mai ales, în sectorul e- 
nergiei electrice, în industria minie
ră si petrolieră. Acesta este moti
vul nentru care, în ultima perioa
dă de timp, în toate atelierele și 
secțiile întreprinderii a fost declan
șată o amplă acțiune de identifica
re și punere în valoare a unor re
zerve suplimentare de sporire a pro
ducției de rulmenți".

Rezultatele obținute în prima de
cadă a acestei luni sînt concluden
te pentru eforturile depuse : nive
lul productivității muncii a sporit, 
în timp ce indicii de utilizare a ma
șinilor s-au situat peste cei prevă- 
zuți. Ca urmare, o parte din res
tanța Înregistrată la producția rul
menți grei pentru fabricarea de uti
laje energetice a fost recuperată.

Cum s-a acționat și se acționează, 
practic, pentru redresarea rapidă a 
activității desfășurate în puternica 
uzină ploieșteană 7 Secretarul comi
tetului de partid, tovarășul Constan
tin Ioan, ne-a arătat că situația res
tanțelor a fost examinată temeinic, 
Împreună cu întregul colectiv al uni
tății. Pe baza concluziilor desprinse 
a fost imediat Stabilit 'un program 
de acțiune cuprinzând o gamă largă 
de măsuri tehnico-organizatorice, cu 
responsabilități hine. precizate pe .oa
meni și sectoare de muncă. La în
tocmirea lui s-a ținut seama, în pri
mul rînd, de necesitățile unităților 
care execută utilaje pentru termo
centralele electrice și exploatările 
carbonifere. E vorba, printre alte
le, de întreprinderea „Vulcan" din 
București, producător de subansam
bluri pentru morile de cărbune de 
la termocentralele Turceni și Rovi- 
nari, de întreprinderile „Unio" din 
Satu Mare, mecanică de utilaj mi
nier din Baia Mare și mecanică Ti
mișoara, care au, chiar acum. în lu
cru utilaje pentru obiectivele de in
vestiții din aceste sectoare.

„Pentru a face față solicitărilor 
justificate ale acestor unități au fost 
întărite sectoarele cu probleme di
ficile, atelierele cu locuri înguste, 
prin repartizarea celor mai experi

Sprijinul furnizorilor este hotărîtor
Datorită nepunerii în funcțiune la 

termenul planificat a unei capaci
tăți de 6 milioane bucăți rulmenți 
pe an, întreprinderea de rulmenți 
din Birlad înregistrează nerealizări 
destul de mari, în special la produc
ția de rulmenți grei. „Pe de altă 
parte, datorită unor cerințe nepre
văzute, dar urgente, ale unor bene

mentați lucrători" — ne pune in temă 
inginerul-șef. Constantin Trestio- 
reanu. Astfel, reglorul Keller Fran- 
cisc a fost însărcinat să urmăreas
că operațiile de rectificări pe toate 
mașinile-unelte. fiind unul dintre cel 
mai pricepuți oameni la executarea 
acestor operații. Măsura s-a dovedit 
binevenită. Cu aceiași oameni, pe a- 
celeași mașini, el a reușit să lichi
deze, in scurt timp. ..strangulările" 
semnalate la confecționarea unor re
pere. Tehnicianul Ion Filip a pri
mit sarcina de a urmări, pe între
gul flux de fabricație, modul in care 
este realizată producția de export. 
Muncitorul specialist Gheorghe Dinu 
a fost transferat de la linia strun- 
jire Ia controlul pe operații inter
mediare și la cel final. Bineînțeles, 
această judicioasă redistribuire a oa
menilor a fost dublată și de măsuri 
de ordin tehnic, menite să asigu
re un mai mare randament al ma- 
șinilor-unelte în exploatare. Unele a- 
gregate — strunguri, freze și alte
le — au fost modificate sau dota
te cu noi dispozitive, fapt care a 
permis îmbunătățirea indicilor de 
utilizare intensivă ai acestora, de la 
92,5 la sută, cit este prevăzut prin 
plan, la 93,5 la sută. Zilnic, este ur
mărit cu exigență, pe secții, atelie
re, brigăzi, mașini, volumul produc
ției realizate. Orice problemă, ori
ce greutate este analizată cu ope
rativitate și sint luate măsuri cores
punzătoare. în sfîrșit, se cuvine men
ționat faptul că de locurile de mun
că cele mai grele răspund nemij
locit cadrele de conducere ale între
prinderii. De activitatea de la sec
torul de sculărie, bunăoară, răspun
de chiar directorul unității.

Efortul muncitorilor și specialiști
lor de la întreprinderea de rulmenți 
grei se cere însă sprijinit mai mult 
de către unitățile colaboratoare. Fa
cem această precizare întrucît une
le unități metalurgice din țară nu 
asigură, conform contractelor înche
iate, oțelurile speciale absolut nece
sare în procesul de producție. Aceas
ta este, de altfel, și una din cauze
le principale ale restanțelor actua
le. Concret, de la Combinatul side
rurgic Reșița n-au sosit nici pînă a- 
cum cele aproape 1 050 tone oțeluri 
speciale restante din trimestrele tre
cute. întreprinderea Otelul Roșu este 
restantă cu aproape 470 tone de a- 
celeași oțeluri. Inutil să mai spunem 
că, permanent, unitatea din Ploiești 
a făcut intervenții pe lîngă furni
zorii săi, fără prea mare succes însă. 
Iată și motivul pentru care cadre
le de conducere, colectivul de aici 
insistă din nou ca furnizorii de o- 
țeluri restanțieri să-și onoreze ne- 
întîrziat datoriile scadente.

ficiari din țară, prevederile stabi
lite inițial Ia anumite categorii de 
rulmenți au fost depășite, ne spune 
ing. Dumitru Berlea, director comer
cial al întreprinderii. Am dat, ast
fel, prioritate rulmenților pentru uti
laje și instalații din industria ex
tractivă și energetică, pentru indus
tria optică și mecanică fină, care, 

împreună cu solicitările suplimenta
re la export, s-au ridicat la 3,6 mi
lioane bucăți rulmenți. în același 
timp însă, nu ne-am realizat planul 
la producția fizică cu 1.6 milioane 
rulmenți de anumite tipodimensiuni. 
Fără discuție, colectivul nostru, care- 

i a demonstrat și pină acum o înal
tă competență profesională, ar fi 
putut evita această restanță dacă 
s-ar fi pus în funcțiune la timp noua 
capacitate de producție. Dovadă că. 
pe capacitățile existente, am depă
șit cu mult nivelul de producție pre
văzut : productivitatea muncii a fost 
depășită cu 0.3 Ia sută, iar exportul 
a fost realizat încă de la 16 decem
brie pe întregul an și cincinal.

Confruntat cu această dificultate 
reală, colectivul unității din Birlad 
a analizat posibilitățile tehnice, ma
teriale și umane de care dispune 
pentru diminuarea volumului res
tanțelor și, apoi, lichidarea lor in 
cel mai scurt timp. Firesc, o’ aten
ție prioritară a fost acordată grăbi
rii punerii în funcțiune a capacită
ții de producție restante la care une
le utilaje trebuiau aduse din im
port. A le fi așteptat în continua
re însemna, implicit, ca nerealizăn- 
le să sporească. De aceea, s-a luat 
hotărîrea ca aceste utilaje să fie 
concepute si executate în întreprin
dere, în secția de mașihi-unelte. în 
acest scop a fost realizată o linie 
automată He forjare a inelelor de 
rulmenți, de mare capacitate, afla
tă în prezent în probe tehnologice 
și care va intra în funcțiune în a- 
ceste zile. în al doilea rînd, pen
tru a suplini și compensa o parte 
din cantitățile de metal nelivrate la 
timp, de către furnizori, s-a acordat 
o atenție deosebită acțiunii de re
cuperare și refolosire a materiei pri
me și materialelor, în special a o

Așadar, ambele unități producătoare de rulmenți au acumulat, pînă 
la ora actuală, o serie de restante în realizarea planului Ia producția 
fizică. Este vorba, în primul rind. de rulmenți destinați fabricării de 
utilaje și echipamente tehnologice pentru unități energetico, din indus
tria minieră si industria petrolieră — adică sectoare de bază, de cea mai 
mare însemnătate ale economiei naționale.

Cauzele care au dus la nerealizările de pină acum sint în parte 
obiective, dar nu e mai puțin adevărat că, în mare măsură, se dato
rează unor deficiențe, de altfel bine cunoscute, în organizarea și ur
mărirea procesului de producție, în respectarea disciplinei tehnologice, 
în acordarea fiecărui lucrător a unei asistențe tehnice competente și ca
lificate. Fapt pozitiv, in examinarea posibilităților ce le stau la inde- 
mînă pentru recuperarea restanțelor actuale, conducerile celor două în
treprinderi, organizațiile de partid respective au pornit tocmai de la 
aceste aspecte. Măsurile stabilite și, mai ales, rezultatele obținute prin 
aplicarea riguroasă a acestor măsuri confirmă pe deplin justețea aces
tei orientări și, in același timp, capacitatea reală de care dispun cele 
două puternice colective muncitorești de a-si îndeplini integral sarci
nile ce le revin pe acest an. Pentru aceasta, este absolut necesar ca 
direcțiile de acțiune avute în vedere să fie privite numai ca un punct 
de plecare în inițierea altor măsuri, la fel de eficiente, menite să pună 
In valoare noi rezerve de sporire a producției.

în același timp insă, reușita eforturilor depuse este — așa cum am 
văzut — strict condiționată de sprijinul furnizorilor de oțeluri speciale. 
Atit Combinatul siderurgic Jțn Reșița, cit și întreprinderea ..Oțelul Roșu" 
au mari, obligații neonorate. Ceea ce impune ca și acești furnizori Isă-și 
analizeze cu exigență activitatea, să. adopte operativ măsuri energice, 
pentru introducerea in fabricație și livrarea in cel mai scurt timp a 
materialelor contractate. Nu trebuie uitat că singurul criteriu după care 
va fi măsurată receptivitatea de care dau dovadă il constituie nu bu
nele intenții, nematerializate din cine știe ce motive, ci livrarea inte
grală a întregii cantități de oțeluri speciale restante.

Anchetă realizată de Constantin CAPRAKU, Petru NECULA

întreprinderea de rulmenți grei din Pioiești Aspect din secția de montaj

țelului pentru rulmenți. Pînă la ora 
actuală au fost recuperate și valo
rificate 1 752 tone de oțeluri pentru 
rulmenți. Totodată, în locurile de 
muncă înguste s-a introdus lucrul 
în flux neîntrerupt, în special la 
forjarea inelelor de rulmenți. în sfîr
șit. întreaga activitate a întreprin
derii a fost organizată pe principii 
noi, pentru ca toate utilajele mari 
consumatoare de energie electrică să 
lucreze numai în schimbul III. Mă
sură luată, evident, în vederea a- 
platizării curbei de sarcină, utiliză
rii cu eficiență sporită a timpului și 
utilajelor din dotare.

Specialiștii și muncitorii cu care 
am discutat pe parcursul investiga
țiilor noastre sînt unanim de acord 
cu faptul că nercalizările de pină 
acum se datoresc. în primul rînd, 
modului nesatisfăcător în care au 
acționat pentru punerea la timp in 
stare de funcționare a noii capaci
tăți productive planificate. Totodată, 
o bună parte din restanțe se dato
rează întîrzierilor cu care unii furni
zori au expediat oțelul pentru rul
menți. De la începutul anului și oină 
acum, de pildă, nu s-a orimit de la 
o serie.de întreprinderi din țară can
titatea de 8 980 tone oțel. ..în pofida 
greutăților cu care se confruntă, co
lectivul Combinatului siderurgic 
Hunedoara a fost totdeauna prompt 
în livrări, onorîndu-și în devans con
tractele — ne-a precizat directorul 
comercial al întreprinderii. Iată de 
ce facem un apel tovărășesc și în
treprinderii Oțelul Roșu si Combi
natului siderurgic Reșița de a fi mai 
receptivi față de cererile noastre și 
de a impulsiona livrarea grabnică a 
oțelului contractat".

Solicitare care avem toate teme
iurile să considerăm că va fi re
cepționată cu promptitudine.

Prezență activă în unitățile 

de interes public

Activitatea echipelor de control al 
oamenilor muncii, s-a extins, rolul 
lor a crescut și crește pe măsura 
dezvoltării social-economice a țării. 
Cum acționează, ce concluzii se des
prind din experiența echipelor de 
control al oamenilor muncii din 
sectorul 4 al Capitalei 7

„A perfecționa activitatea 
înseamnă și a preveni nea
junsurile". Șeful echipei, tovarășul 
Vasile Buzolanu, maistru la I.M.G.B., 
e zgîrcit la vorbă. „Poate și datorită 
activității din uzină" — încearcă să 
se justifice. Aici, orice greșeală, orice 
neajuns e de netolerat.

— Și totuși, orice greșeală are ori
unde un leac...

— Cu siguranță : prevenirea ei. 
Acest „oriunde" e de data asta 

magazinul. „Alimentara" nr. 10 din 
piața Berceni. O primă constatare : 
nici unul dintre cei doi gestionari
— Clara Răducu și Virgil Cojocaru
— nu sint Ia birou, ci... Ia cîntare. 
De ce 7 Pentru că la ultimul con
trol al echipei se constatase că in 
zilele de duminică afluența de cum
părători depășește capacitatea de 
servire. Iar cum uneori „graba stri
că treaba", cîntarele indicau dife
rențe de gramaj la mezeluri.

— Nu mari, dar orice kilogram 
Începe cu... gramul, după cum in
fracțiunea cu... greșeala — precizea
ză șeful echipei.

Așa îneît prezența „la cintar" în 
zilele de duminică și orele de mare 
afluență a celor doi responsabili a 
rezolvat două probleme : mărirea 
capacității de servire și controlul 
asupra corectitudinii și atitudinii 
față de cumpărători a personalului.

Aceeași duminică de iarnă, in 
piața Sudului — BIG. La ma
gazinul I.L.F. sosește un camion 
cu cartofi. Gestionara, tovarășa Flo- 
rica Bîrzoi, e la încurcătură. Așa 

• cum e, marfă-i nevandabilă : car
tofii nu sînt sortați. S-o refuze 7 
Asta ar însemna o cursă în plus. S-o 
accepte 7 Cine-o plătește 7 Echipa de 
control al oamenilor muncii își a- 
sumă răspunderea : cartofii se des
carcă și vor fi puși în vînzare după 
sortare, la greutatea respectivă. So
luție aprobată ulterior de unul din 
edilii sectorului, prezent în piață. 
Era vorba de aplicarea unei expe
riențe mai vechi în sector, de la 
magazinul „Fortuna", din piața Ber
ceni, privind sortarea și chiar re
sortarea cartofilor, fructelor și a 
altor legume.

Acțiuni minore 7 Așa s-ar părea. 
Ce-nseamnă în cele din urmă pen
tru un creator de turbine-coloși de
plasarea unor gestionari în fața 
cîntarelor sau sortarea cîtorva mii 
de kilograme de cartofi sau... Inter
locutorul ne ghicește gindul.

— Nu-i mare lucru, poate, ce-arn 
făcut azi. Chiar dacă e lucru bun, 
se fărîmițează in sute și mii de 
oameni și nu se mai simte. Dar 
tocmai de-aia e bun. Ce, parcă omul 
sănătos își spune zilnic că e sănă
tos 7 Nu, desigur. Așa și noi.

Fisura necinstei — prompt 
înlăturată. De data aceasta, echipa 
de control condusă de fochistul Va
sile Sirghie este însoțită de acti
vistul consiliului popular al secto

rului, Adrian Serafim. Motivul — 
cit se poate de întemeiat : la una 
din „Tribunele democrației" cetă
țenii au sesizat o serie de nereguli 
în funcționarea magazinului „Fortu
na" din strada Șerban Vodă 232. 
Cauza principală — neglijența. Cei 
doi responsabili, la început arțăgoși, 
încearcă apoi să „demonstreze" că 
guliile, cartofii, morcovii au putre
zit din „cauze obiective" (adică a 
plouat peste ele), că măturile sînt 
un obiect „deficitar", că cetățenii 
sint „neînțelegători" (refuzînd legu
mele putrede), că limbajul perso
nalului e „adaptat" acestei... neîn
țelegeri etc. Lucrurile sînt însă puse 
prompt la punct. Diagnosticul e 
clar : neglijență față de bunurile 
publice încredințate, lipsă de res
pect față de cumpărători. Remediul 
— la fel. Amendarea pe loc și ad
monestarea severă a celor vinovați. 
Cu promisiunea echipei de control 
de a reveni. Și a reprezentantului

Din experiența echipelor 
de control ai oamenilor 
muncii în sectorul 4 al 

Capitalei

consiliului popular. însoțită chiar de 
o autocritică :

— Amenzile și sancțiunile în
seamnă, implicit, o dovadă a lipsei de 
preocupare pentru prevenirea ne
regulilor — ne spunea, îngîndurat, 
șeful echipei de control la plecare. 
Dar dacă fisura asta a necinstei s-a 
produs, ea trebuie înlăturată.

, ...Asistăm la o scenă, in grădina 
restaurantului „Pajiștei", unde un 
copil plătește cinci lei pentru o 
sticlă de suc. Vînzătoarea se burzu- 
luiește la noi pentru că „ne ames
tecăm", apoi îl apostrofează pe micul 
client de „neatenție", apoi se plînge 
de „ghinionul" prezenței noastre 
care... o costă, apoi trece la asigu
rarea că „așa ceva nu se va mai 
întîmpla". N-avem nici un motiv 
să n-o credem. Mai ales că echipa 
i-a promis că va urmări lucrurile...

Hîrtii ce barează drumul efi
cienței — Aici s-o lăsăm deocam
dată, ne previne tovarășul Petre 
Covariuc, strungar la întreprinderea 
mecanică de utilaj chimic, șeful 
echipei de control.

— De ce 7
— Plătesc amenda și gata. Cît l-o 

mai ține cureaua. Că...
E vorba de cofetăria de la par

terul blocului 38 din șoseaua Ber
ceni, unde se servesc cornulețe... 
ca piatra, prăjituri... de-o săptămînă 
și răspunsuri... acre. în chitanțierul 
unității se află o întreagă colecție 
de amenzi, dar produsele din vi
trină — la fel. Cauza 7 Unitatea 
respectivă aparține întreprinderii de 
cofetării și răcoritoare nr. 2, situată 
in afara sectorului. Cărei între
prinderi se pare că îi „convine" 
mai degrabă să suporte amenzi 
decît să îndrepte lucrurile. Și cînd 
te gîndești că o simplă hîrtie ar 
putea transfera respectiva unitate 
in cadrul sectorului 4, redindu-i 
menirea de a fi... dulce.

Rezultate ce obligă la noi 
răspunderi. Avem în față o sinteză 
a activității echipelor de control al 
oamenilor muncii din sectorul 4, în 
care sint încadrați peste 1 400 de oa
meni. Oricît ar fi de impresionant 
numărul controalelor efectuate — 
peste 2 500 1 — și mai important este 
faptul că majoritatea lor s-a soldat 
fie cu înlăturarea pe loc a neajun
surilor constatate, fie cu propuneri 
concrete pe baza cărora consiliul 
popular sau organele specializate au 
soluționat probleme de larg interes 
cetățenesc. Printre cele peste 200 de 
asemenea propuneri aplicate, men
ționăm : echilibrarea punctelor de 
lucru ale unităților I.C.R.A.L., prin- 
tr-o repartizare judicioasă a mate
rialelor și forței de muncă și atra
gerea cetățenilor la efectuarea unor 
lucrări de reparații ; buna întreți
nere a noului spital clinic ; înlo
cuirea mobilierului unor unități de 
alimentație publică și organizarea 
comerțului stradal (localul familial 
„Flora") ; schimburi de experiență 
între cantinele muncitorești ; res
pectarea graficelor de aprovizionare 
a unităților comerciale ; extinderea 
unor experiențe bune în activitatea 
comercială („resortare", „prezența 
la cintar a responsabilului unității"); 
educarea civică atît a lucrătorilor 
din comerț, cît și a cumpărătorilor 
(„gramul face kilogramul", sau „că
mara nu-i depozit") etc.

— E limpede că asemenea ac
țiuni și inițiative, deși par uneori 
minore, dacă sînt extinse la scară 
de masă creează cadrul unei con
tinue perfecționări a activității so
ciale, ne spunea tovarășul loan 
Rusu, prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar al sectorului 4. Iar premisa 
hotărîtoare a aplicabilității lor 
constă în faptul că propunerile por
nesc de la reprezentanții autorizați ai 
cetățenilor înșiși. Tocmai de aceea, 
unUl din punctele esențiale de pe 
agenda de lucru a consiliului popu
lar îl constituie propunerile ce 
sosesc zilnic în urma „raidurilor" 
echipelor de control.

...La consfătuirea echipelor de 
control al oamenilor muncii din 
sector au fost dezbătute și a- 
doptate măsuri pentru o și mal 
mare eficiență a acestora. Care pre
supun : • îmbunătățirea compo
nenței lor cu cei mai competenți și 
mai exigenți oameni ai muncii • 
cunoașterea cît mai amănunțită a 
legilor țării A strînsa conlucrare cu 
consiliul popular, cu organele pu
terii de stat în rezolvarea proble
melor constatate și în continua 
perfecționare a activității sociale • 
o adecvată programare a controale
lor în așa fel îneît să fie și inopi
nate și permanente • rotația uni
tăților arondate controlului etc., etc.

— Oricum, dacă privim în viitor, 
oricît ar fi de bune și multe re
zultatele, obligațiile ne sint și mai 
multe, și mai mari — ne spunea 
unul din „controlorii-veterani" din 
sector, tovarășul Ion Rădulcă, mais
tru la întreprinderea de motoare 
„Diesel" București. Ca oameni ai 
muncii din România, ca gestionari 
ai societății...

Laurentiu DUȚA

Insuflefitor raport muncitoresc
(Urmare din pag. I)
Printre colectivele care au obținut 
cele mai mari sporuri ale produc
tivității muncii se numără și cel 
de la Rafinăria Brașov, cu o creș
tere de peste 33 000 lei pe fiecare 
om al muncii.

Printr-o organizare superioară a 
activității, prin întărirea ordinii și 
disciplinei, prin înnoirea și diver
sificarea producției, prin folosirea 
la întreaga sa capacitate a teh
nicii din dotare, colectivul de la 
întreprinderea de produse abra
zive din Birlad, unitate fruntașă 
în întrecerea socialistă pe ramură, 
și-a îndeplinit înainte de termen 
planul la producția-marfă indus
trială pe întregul cincinal. Un 
succes cu atit mai demn de rele
vat — ne spune corespondentul 
nostru Petru Necula — cu cît el 
a fost obținut în condițiile crește
rii în ritm susținut a productivi
tății muncii, care este în acest an 
cu 67 964 lei mai mare pe fiecare 
lucrător, și ale reducerii cheltuieli
lor totale de producție.

Creșterea continuă a productivi
tății muncii constituie o preocupa
re prioritară și pentru oamenii 
muncii de la Combinatul metalur
gic din Tulcea, de unde corespon
dentul nostru Neculai Amihulesei 
ne comunică :

— Prin aplicarea, în aceste zile, 
a unei noi tehnologii de turnare a 
feroaliajelor se asigură o sporire a 
productivității muncii cu 50 la 
sută. După cum am aflat de Ia in
ginerul Cristian Boiangiu, directo
rul combinatului, aceasta este doar 
una din măsurile materializate în 
acest sfirșit de an, înscrisă in 
programul de creștere a producti
vității adoptat recent de adunarea 
generală a oamenilor muncii. Pen
tru realizarea exemplară a pro

ducției în aceste ultime zile ale 
anului și pentru pregătirea cît mai 
bună a producției din anul viitor 
s-a trecut aici la aplicarea pe 
scară largă a unor noi tehnologii 
de elaborare a feroaliajelor. Este 
vorba de tehnologii de înaltă pro
ductivitate pentru obținerea fero- 
cromului, a feromanganulul, a si- 
liciului tehnic de înaltă puritate, 
precum și pentru obținerea unor 
noi tipuri de feroaliaje. Toate 
aceste măsuri vor duce la creș
terea productivității muncii in 
anul viitor cu peste 20 la sută.

ECONOMII DE MATE
RIALE Șl ENERGIE. ° ,ar!’ă 
răspîndire cunoaște în industria 
județului Mureș Inițiativa munci
torească „Să lucrăm o zi pe lună 
din materiale economisite". Apli
cată în numeroase unități econo
mice — ne spune corespondentul 
nostru Gheorghe Giurgiu — această 
valoroasă inițiativă se concreti
zează în realizarea unor însem
nate economii de materii prime șl 
materiale. în perioada care a tre
cut din acest an. lucrătorii din 
ramura constructoare de mașini au 
economisit 2 560 tone metal, repre- 
zentînd, între altele, oțeluri înalt 
aliate, cupru, alamă, bronz. Tot
odată, prin încadrarea strictă în 
normele de consum, valoarea ma
terialelor economisite în lucrările 
de investiții din acest an însumea
ză mai bine de 4,5 milioane lei. 
Rod al acelorași preocupări este 
și faptul că, în perioada mențio
nată, consumurile de energie au 
fost diminuate, pe ansamblul in
dustriei județului, cu peste 70 000 
MWh energie electrică. O cantitate 
suficientă pentru ca marele com

binat chimic de la Tîrnăveni să 
funcționeze mai bine de o lună de 
zile.

O lăudabilă inițiativă muncito
rească își arată din plin roadele 
și la Combinatul de articole teh
nice din cauciuc din Pitești : recu
perarea in întregime a aburului și 
condensului din instalații și folo
sirea acestora ca agent termic 
pentru încălzirea spațiilor produc
tive în timpul iernii, iar vara — 
pentru producerea apel menajere 
necesare ansamblurilor de locuințe 
din jur. După cum ne informează 
corespondentul nostru Gheorghe 
Cîrstea, instalația de recuperare, 
alcătuită din utilaje tot recupera
te, a fost realizată de personalul 
centralei termice de aici.

La fel de buni gospodari se do
vedesc și oamenii muncii de la 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice din Turnu Măgurele, care 
acordă o atenție deosebită recupe
rării și utilizării superioare a re
surselor energetice secundare. în 
aceste zile — ne transmite cores
pondentul nostru Stan Stefan — 
aici a fost pusă în funcțiune o in
stalație pentru recuperarea unor 
astfel de resurse energetice din 
cadrul Fabricii amoniac II. Este
de remarcat faptul că echipa
mentele și utilajele respective au 
fost realizate cu forțe proprii in 
atelierele secției mecano-energe-
tice. Prin darea în exploatare a 
acestei instalații, care se adaugă 
altora asemănătoare realizate aici
in ultimii doi ani, combinatul asi
gură din resursele energetice 
secundare, rezultate din procesele 
tehnologice, agentul termic folosit 
la încălzirea de locuințe și unități 
social-culturale din frumosul mu
nicipiu de pe malul Dunării.

Petre POPA

Eram pe Vîrful lui Stan- 
ciu. Ia sonda in foraj de 
prospecțiune 201 — Colibași. 
Abia încropisem un început 
de dialog, cind adjunctul 
șefului de brigadă, ingine
rul Gheorghe Neacșu. a 
fost strigat ca să dea in
dicații la montarea unui 
furtun. Lăsîndu-mă singur, 
inginerul s-a străduit să se 
scuze, făcind-o pe gazda 
amabilă : ..Puteți merge să 
vă odihniți în rulota mea 
sau a oricăruia. Găsiți 
acolo și o sobă caldă — 
dacă doriți, mai puneți 
vreascuri peste jar — și 
un pat curat, și un aparat 
de radio... Nouă nu ne-au 
dat, dar alții au si televi
zor..."

Propunerea era tentantă. 
Urcasem pe jos ultimii doi 
kilometri de serpentine, 
mai era si frigul, și zăpa
da... — și tocmai mă sco
toceam după vreo aspirină 
uitată prin buzunare cind 
un bătrin pe care-I văzu
sem dîndu-ne tîrcoale mi-a 
tăiat calea spre pilcul de 
rulote. Omul purta pe 
mină o găleată, se vedea 
după pălăria lui că nu-i 
de-al sondei (toți sondorii 
poartă căști de protecție) 
mă întrebam : ..ce-o ti 
vrînd? 1“ — cind s-a apucat 
să turuie :

— L-ați auzit. Și-ăștia 
își zic astăzi sondori... Tră
iesc în căsuțe, au paturi 
cu saltele „Relaxa", sobe, 
stații de radio la care vor
besc cu șefii, altele cu 
muzică și știri, laborator, 
uzină electrică. îi cară ca
mioane pînă la gura pu
țului. au cizme, echipa
ment de protecție, tot la 
opt ore se duc acasă... 
Da-n sondă v-ați uitat 7 
Au trolii pneumatice, eco- 
nomizoare de noroi, pene 
și mosoare automate, clești

mecanizați, dispozitiv de 
strîns-slăbit, altul de înșu
rubare a bucății — prăjinii, 
n.n. — de avansare, avans, 
automat... Acu’ de drag să 
lucrezi la sondă, se pot 
angaja și d-ăștia. ceva mai 
pirpirii... Păi știți cum era 
pe vremea mea 7

După cum începuse și nu 
se mai oprea era limpede 
că-și pusese în cap să mă 
cicălească. o ținea tot 
într-o suflare :

atunci despre cît de grea 
a fost altădată meseria de 
petrolist era adevărul-ade- 
vărat ; o știam și din fami
lie. văzusem și „Muzeul 
petrolului" din Ploiești, și 
pe cel din Moreni. citisem, 
mă rog. nu simțeam deloc 
nevoia unei documentări 
suplimentare „pe linia lui 
ce-a fost". Că astăzi se 
muncește și se trăiește la 
sondă infinit mai bine și 
mai ușor decît pe vremuri

fost și a rămas o meserie 
grea, aspră, deși astăzi, 
„greu" și „aspru" înseamnă 
cu totul altceva decît în 
trecut, vorbele disting stări 
de lucruri pe care le des
part nu ani calendaristici, 
ci ani de schimbări fun
damentale !

— Cine ești dumneata și 
ce dorești 7 — îl întreb.

— Păi eu sînt Liță Gh. 
Ion din Ocnița, am 72 de 
ani. opt nepoți și opt stră-

Soarta unui pariu 
după 40 de ani

— Nu te primeau în 
schelă dacă nu te vedea 
cît malu’ 1 Scoseseră și-o 
poezie : „La foraj, carte 
multă nu se cere / Poți fi 
prost. dar s-ai putere". 
Parte d? carte n-am prea 
avut, asta așa-i. da’ proști 
nu gram. Intram în petrol 
că n-aveam de ales, trăiam 
cite o săptămină-două în 
sondă, dormeam sub șo
pron. pe sacii de ciment ; 
cleștii, elevatorul, penele 
și toate ălelalte de zeci de 
kile le mișcăm numai cu 
mina, cu pieptul și cu 
spinarea, curgea noroiul de 
foraj pe hainele noastre — 
în două zile se rupeau 
ș-apoi să fi văzut zdrențe 
—. iar acasă mergeam nu
mai pe ios. peste dealurile 
astea, cite 20—30 de kilo
metri, noi făceam potecă și 
iarna și vara...

Mi-era clar că moșul 
cam dorea să întindă dis
cuția. dar nu pricepeam cu 
ce scop. Ce zisese pină

iar n-aveam nevoie să mi 
se spună. Altminteri e si 
firesc. Pentru orice om 
care știe că sîntem între 
primele trei țări din lume 
exportatoare de instalații 
de forai și de'Utilaj petro
lier faptul vorbește de la 
sine : în condițiile concu
rentei de azi nimeni nu 
mai cumpără — și bine 
face — lucru prost, toată 
lumea dorește la sondă cli
matizare. mecanizare, au
tomatizare. electronizare... 
Dar chiar în condițiile astea 
de înaltă tehnicitate — de 
foarte înaltă tehnicitate, 
dacă-i să comparăm cinstit 
cu „ce-a fost" — să nu 
vină moșul să-mi poves
tească cum „o domnesc" 
sondorii de azi, că uite, e 
suficient să privesc salope
tele. căștile și cizmele pă
tate cu hărți uscate de 
noroi și motorină ale celor 
care forfotesc acum, sub 
viscol. în jurul puțului, că 
nu-1 cred ! „Sondăria" a

nepoți... Să-m! trăiască ! — 
a adăugat cu glas ca la 
oaste.
• Din vorbă-n vorbă i-am 
aflat povestea : în ’39 s-a 
angajat ca sondor-podar la 
„Astra Română". A cunos
cut viața mizeră a lumii 
petrolului din anii exploa
tării capitaliste. A supor
tat rigorile războiului. A 
lucrat in arșița soarelui, în 
bătaia vîntului, a ploii și a 
rafalelor de viscol, după 
cum era anotimpul, tn '45 
s-a „înscris Ia comuniști 
că sint de partea muncito
rilor". Acum e pensionat, 
activează în organizația de 
partid din Ocnița. iar 
astăzi dimineață a venit 
să-și vadă pomii, să facă 
ceva că pe frigul ăsta jivi
nele le ronțăie scoarța și-i 
păcat, livada Iui e chiar în 
coasta sondei. A aflat că 
sînt de la ziar și vrea 
musai să-mi spună ceva :

— E o treabă de suflet. 
Aveam la schelă un inginer

străin. A plecat în vara 
lui ’44 la el în țară. Da’ 
mai înainte de asta a făcut 
cu noi un pariu : „Sînt în 
stare — se fălea tipul — 
să beau prima găleată cu 
petrol pe care voi. româ
nii. o veți scoate din pă- 
mînt singuri, fără ajuto
rul altora.
- Și ?
— Cum „și" 7 Noi ne-am 

ținut cuvîntul. Precis că a 
aflat și el. dar și-o fi tinut 
cuvîntul 7

I-am spus să nu-și facă 
iluzii că mai cunosc eu 
niște cazuri asemănătoare, 
„tipii" de soiul ăsta nu o- 
bișnuiesc să-și țină pro
misiunile. Parcă cel care 
Ie spusese — cam în a- 
ceeași perioadă — celor de 
Ia I.A.R. Brașov că-i în 
stare să se așeze în fața 
roților primului tractor ro
mânesc a mai fost de gă
sit la momentul cu pri
cina 7 Bine era să nu fi 
cunoscut nicicînd aseme
nea specialiști în stors 
vlaga subsolului dealurilor 
noastre, acuma n-am mai 
fl fost obligati să alergăm 
după țiței pină-n miezul 
pămîntului, băgîndu-i în 
coaste kilometri de țevă- 
rie... Și apoi, ca să zic 
asa. nroblema-i tranșată 
definitiv de vreme ce o 
instalație de tipul 3 DH 400. 
gîndită și construită de 
români, a detinut ani la 
rînd recordul european de 
adîncime. Iar cei care au 
vizitat TIB ’85 — inclusiv 
reprezentanții celor 463 de 
firme străine care și-au 
expus produsele alături de 
noi — din nou au avut 
prilejul să se convingă cu 
ochii lor de modernitatea 
și calitatea utilajului con
struit în România.

Mircea BUNEA

serie.de
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Molul poate fi transformat in pămint de cea mai bună calitate!
finind seama de faptul că in prezent există suprafețe de pămint cu o fertilitate scăzută, o sarcină primordială 

o constituie ridicarea potențialului productiv al pămintului, executarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului 
și eliminarea excesului de umiditate, a celorlalte lucrări ameliorative, care și-au dovedit eficiența.

NICOLAE CEAUȘESCU

------------------ aExperiențe, opinii, propuneri pentru 
aplicarea cu mai multă hotărîre a indi
cațiilor conducerii partidului privind 
ameliorarea soluriloi^ slab productive^

Scurtă fișă a capacității native 
de producție a podzolului

Din foarte multe motive, asu
pra cărora vom insista pe scurt 
în rindurile ce urmează, spe
cialiștii au încadrat solurile 
podzolice in categoria celor mai . 
slab productive. Să descifrăm 
cite ceva din anatomia acestor 
soluri, așa cum rezultă ea din 
cartarea pedologică.

Zona climatică unde sînt răs- 
pîndite solurile podzolice este 
răcoroasă și umedă. în piemon
turile extracarpatice regimul 
termic este mai favorabil, iar 
precipitațiile mai reduse. în 
schimb, în depresiunile pre- 
montane și intramontane clima 
este mai rece și umedă. Sint 
condiții ce oferă unele avantaje 
pentru producția agricolă, sece
tele fiind mai rare și mai pu
țin accentuate, iar în unele ca
zuri, practic, excluse. Sorti
mentul de culturi permite in
troducerea unor plante valo
roase. care cer umiditate ridi
cată și temperaturi reduse — 
cartoful, inul de fuior, trifoiul, 
alături de alte plante valoroase, 
cum este griul, care se pot cul
tiva în întreaga țară. Pe de 
altă parte insă, temperatura 
scăzută a zonei restringe aria 
unor plante cu cerințe termice 
mai ridicate — porumbul, inul 
de ulei, soia, a căror pondere 
in structura culturilor trebuie 
să fie foarte judicios determi
nată.

Dar cele mai serioase nea
junsuri, care limitează capaci
tatea naturală de producție a 
acestor soluri la un nivel foar
te scăzut, sînt generate de 
structura și compoziția interioa
ră a acestora. Datorită regimu
lui pluviometric bogat din a- 
ceste zone, solurile podzolice 
au aciditate foarte ridicată, 
ceea ce impune măsuri speci
fice pentru atenuarea acestui 
fenomen. Apoi, o caracteristică 
generală a podzolurilor o con
stituie sărăcia în elemente nu
tritive de bază și excesul unor 
microelemente, care în anumi
te condiții pot deveni nocive 
pentru dezvoltarea plantelor. 
De altfel, proporția humusului 
în compoziția solului este, in 
medie, doar de 1,5 la sută, dar 
și acesta de slabă calitate.

însușirile fizice ale podzolu
lui creează greutățile cele mai 
mari în exploatarea agricolă. 
Conținutul ridicat de argilă, ce 
variază între 55 și 65 la sută, 
determină un grad foarte re
dus de permeabilitate. Din a- 
ceastă cauză, capacitatea de în- 
magazinare a apei nu depășește

180 litri pe metru pătrat, la o 
adîncime de 40—50 cm, cit re
prezintă volumul util de sol ex
plorat de plante. Aceasta ex- 

. plică compactarea accentuată a 
podzolurilor și apariția frec
ventă a excesului de umiditate, 
care împiedică executarea lu
crărilor in perioadele optime.

Succint, așa se prezintă ra
diografia solurilor podzolice. 
„Ea cuprinde toate simptomele 
specifice unor terenuri bolna
ve, care necesită măsuri adec
vate, un tratament aparte, pen
tru ameliorarea și creșterea 
potențialului lor de producție 
— ne spune tovarășul Corneliu 
Răuță, directorul Institutului 
pentru studii pedologice și a- 
grochimice. Este de subliniat 
că prin grija secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu deosebi
re în ultimii 20 de ani, în zona 
solurilor podzolice s-au execu
tat pe suprafețe apreciabile 
sisteme de desecare și comba
tere a eroziunii. S-au realizat 
ample lucrări de amendare — 
circa 80 la sută din necesar — 
și de afinare profundă- Totoda
tă, și pe aceste terenuri s-a re
simțit pozitiv efectul extinderii 
mecanizării, chimizării, a soiu
rilor și hibrizilor de mare pro
ductivitate și a măsurilor fito- 
sanitare. Efectul tuturor aces
tor elemente este însă maxim 
numai in condițiile aplicării 
unui sistem de agricultură spe
cific solurilor podzolice. Or, în 
această privință, nu întotdeau
na lucrurile au mers pe un fă
gaș normal. Trebuie arătat că 
in zona solurile podzolice s-a 
introdus o structură de culturi 
și unele tehnologii de lucrare a 
pămintului preluate din alte 
zone agricole fără adaptările 
specifice necesare. Aceasta a 
dus la unele rezultate nedori
te în ce privește evoluția fer
tilității solului, producțiile ob
ținute și situația financiară a 
unor unități agricole. Tocmai 
de aceea, consider esențial pen
tru îndeplinirea sarcinii trasa
te de conducerea partidului, 
personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind creș
terea potențialului productiv al 
solurilor podzolice la nivelul 
cerințelor actualei etape de 
dezvoltare a agriculturii, apli
carea fermă și în totalitate a 
fiecărei verigi din complexul 
de măsuri stabilit de cercetarea 
științifică pentru exploatarea 
rațională și științifică a soluri
lor podzolice".

ce s-a atins acest nivel, se in
tervine cu doze mai scăzute, 
calculate pentru menținerea 
fertilității fosfatice și potasice. 
Raportul între elementele fer- 
tilizante trebuie să fie de o 
parte azot, la 0,9 părți fosfor și 
0,8 părți potasiu. Este obliga
toriu ca administrarea îngrășă
mintelor chimice să se facă nu
mai pe baza cartării agrochimi-

buie să se execute pină la 15—20 
septembrie, iar pentru culturi
le de primăvară atit timp cit 
umiditatea terenului 
realizarea unei lucrări de bună 

‘ calitate. Este important de re
ținut că arătura trebuie execu
tată perpendicular pe direcția 
de afinare.

5. STRUCTURA OPTIMA A 
CULTURILOR PENTRU ÎNFI
INȚAREA ASOLAMENTELOR 
RAȚIONALE DE 4 SAU 6 ANI. 
Cercetările pe o perioadă înde
lungată au dovedit că cea mai 
bună structură de culturi, care 
să asigure valorificarea condi
țiilor naturale, dar și a celor 
noi create prin aplicarea com
plexului de măsuri, constă în 
cultivarea de cereale păioase pe 
30 la sută din suprafață (25 la 
sută grîu și 5 la sută orz), po
rumb — pe 25 la sută, plante 
amelioratoare — pe 25 la sută 
(din care 18 la sută cu legu
minoase perene — trifoi și lu- 
cernă și 7 la sută cu plante fu
rajere anuale) și plante tehnice

permite

— De ce tocmai cu trifoi ?
— Simplu ! Fiindcă trifoiul, 

sau — pe terenurile mai puțin 
acide — lucerna, este planta 
ideală, care rezolvă, în condiții 
de eficiență spectaculoase, mai 
mult de jumătate din proble
mele pe care le ridică amelio
rarea și creșterea fertilității 
podzolului. Rețineți, cultura tri
foiului refgce structura solului 
și reglează regimul aerohidric 
fără executarea lucrărilor me
canice de afinare, deci fără 
consum de combustibil ; îmbo
gățește solul cu substanțe nu
tritive (azot, ceea ce determină 
un consum mai mic de îngră
șăminte chimice). Este o plantă 
bună premergătoare pentru toa
te culturile, asigurînd sporuri 
mari de recoltă. Acestea sint în 
linii generale efectele trifoiu
lui, care îl recomandă obliga
toriu în structura culturilor pe 
terenurile podzolice. Cultivarea 
lui pe 12—17 la sută din supra
fața unităților agricole ar re
zolva problema introducerii a-

— Cit s-a extins In produc
ție acest sistem de agricultură?

— Foarte puțin ! 
fiecare din județele 
noastră de activitate 
le numesc așa, etalon 
al posibilităților de 
producției prin 
sistemului de agricultură reco
mandat de noi. Dar sînt puține 
la număr. Amintesc in mod de
osebit cîteva din ele : C.A.P. 
Scornicești, județul Olt, I.A.S. 
Costești, cooperativele agricole 
Ungheni, Mozăceni, Slobozia, 
Buzoiești și Recea — județul 
Argeș, cooperativele agricole 
Petrești și Uliești — județul 
Dîmbovița.

— Este vorba cumva de o 
slabă receptivitate ?

— Nu de asta ne plîngem. 
Dimpotrivă ! Avem prea puțini 
oameni și mijloace pentru a cu
prinde, așa cum sîntem solici
tați, întreaga suprafață din zona 
noastră de activitate. Pot spune 
chiar că organele de specialita
te, comitetele județene de

Avem in 
din zonă 

unități, să 
sau model 
creștere a 

introducerea

Tehnologii-îndelung verificate- 
propuse de cercetarea științifică
Stațiunea de cercetări agri

cole Albota, județul Argeș, se 
poate spune că este situată în 
inima zonei cu terenuri pod
zolice și smolnițe. Perimetrul 
in care își desfășoară activita
tea cuprinde aproape 800 000 
hectare in județele Argeș, Dîm
bovița, Vîlcea și nordul județe
lor Olt și Dolj. După ani de 
încercări și căutări, specialiștii 
acestei stațiuni au pus la 
punct un sistem de agricultură 
adecvat exploatării terenurilor 
podzolice. Vom prezenta, în 
continuare. în liniile lui esen
țiale, în ce constă acest sistem 
de agricultură.

1. CORECTAREA REACȚIEI
ACIDE A SOLULUI. Se reali
zează prin administrarea a 
6—8 tone la hectar de carbonat 
de calciu, la intervale de 8—10 
ani pe aceeași suprafață. Este 
bine ca amendamentele să fie 
aplicate vara după recoltarea 
cerealelor păioase și chiar 
toamna, după recoltarea florii- 
soarelui. Cel mai corect este 
ca amendamentele să fie in
corporate în sol. RECOMAN
DARE EXPRESĂ : lucrarea
trebuie făcută numai în funcție 
de informațiile oferite de stu
diul de cartare agrochimică a 
solului.

2. ÎMBOGĂȚIREA CONȚI
NUTULUI DE MATERIE OR
GANICA DIN SOL trebuie să 
constituie o preocupare perma-

^nentă pentru toți agricultorii

din aceste zone. în acest scop 
trebuie aplicate, cel puțin o 
dată la patru ani pe aceeași 
suprafață, 40—50 tone de În
grășăminte organice la hectar, 
cu prioritate la culturile prăsi
toare. în cazul lipsei îngrășă
mintelor organice, același efect 
se poate realiza prin incorpo
rarea în sol a unei părți din 
resturile vegetale sau a îngră
șămintelor verzi, cum sînt ra- 
pița și meiul, sau orice altă 
cultură ce se poate semăna 
după grîu și care să asigure o 
producție de minimum 10—15 
tone masă verde la hectar.

3. OPTIMIZAREA 
RULUI DE 
PLANTELOR, 
zAtor ------
ȚIILOR 
tru a 
ridicate, 
de cereale 
tone furaje 
de gramă de sol trebuie să con
țină cel puțin 6 mg de fosfor și 
14 mg de potasiu. Or, conținu
tul natural al solului în aceste 
elemente este cu mult mai scă
zut. De acefea, cantitățile mini
me de îngrășăminte Ia hectar 
trebuie să varieze între 80—100 
kg fosfor și 60—80 kg potasiu, 
în substanță activă. în felul a- 
cesta, după 8—10 ani se ajunge 
Ia cantitatea limită din ateste 
clemente necesară în sol, limi
tă care asigură reproducția lăr
gită a fertilității solului. După

FACTO-
NUTRIȚIE A 

CORESPUN- 
NIVELULUI PRODUC- 

PLANIFICATE. Pen
se 

de
obține producții 

minimum 4—5 tone 
la hectar și 50—60 
masă verde, o sută
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*
*
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*
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CE DEMONSTREAZĂ ACEST GRAFIC

Graficul alăturat indică cum a 
evoluat producția de porumb boabe 
și de grîu la Stațiunea de cercetări 
agricole Albota, calculată ca medie 
pe mai mulți ani, în șase variante 
experimentale diferite după tehnologia 
aplicată. Suportul comun al varian
telor l-a constituit terenul amendat și 
afinat profund, ele fiind diferențiate 
prin dozele de îngrășăminte chimice 
și organice aplicate. Să reținem că 
producția a pornit de la 1 070 kg griu 
și 2 000 kg porumb boabe la hectar, 
în prima variantă, și a ajuns la 4 700 
kg grîu și 7 850 kg porumb boabe la 
hectar, in cazul ultimei variante. La 
prima variantă nu s-au administrat 
îngrășăminte de nici un fel, suportul 
producțiilor realizate constînd în ferti
litatea naturală a solului și în lucră
rile de amendare și afinare profundă. 
La ultima variantă s-a aplicat întreg 
complexul de lucrări din tehnologia 
recomandată pe solurile podzolice : 
s-au administrat 150 kg de azot, 100 
kg de fosfor și 80 kg de potasiu, in 
substanță activă ; gunoi de grajd la 
patru ani ; terenul a fost reamendat 
la 8—10 ani și, obligatoriu, în asola
ment a fost introdusă sola ameliora
toare cultivată cu trifoi. Deci, prin 
aplicarea sistemului de cultură spe
cific, podzolul devine compatibil cu 
cernoziomul. O demonstrează produc
țiile realizate.

ce a solului. Aplicarea unilate
rală cu îngrășăminte chimice 
sau în raporturi neechilibrate 
duce inevitabil la scăderea fer
tilității și mobilizarea unor e- 
lemente fitotoxice, cum sint a- 
luminiul, manganul și fierul. 
Solurile astfel degradate pot a- 
junge in situația de a nu mai 
produce nimic.

4. ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎNSU
ȘIRILOR FIZICE ALE SOLU
LUI. Se realizează prin afina- 
rea profundă a terenului la 
3—4 ani. Se execută la o umi
ditate a solului nu mai mare 
de 22 la sută din greutatea sa, 
iar distanța dintre piesele ac
tive ale utilajului trebuie re
glată la 120 cm. Pentru o efi
ciență mai mare, afînarea pro
fundă trebuie executată nu pe 
direcția curbelor de nivel, ci în 
direcția emisarilor naturali de 
preluare 
di tate. 
seamănă

a surplusului de umi- 
Pentru culturile ce se 
toamna, afînarea tre-

plus leguminoase anuale pentru 
boabe — pe 20 la sută din su
prafața unui asolament.

6. INTRODUCEREA SOLEI 
AMELIORATOARE, CULTI
VATĂ CU LEGUMINOASE PE
RENE, ÎN PRINCIPAL CU TRI
FOI, constituie, în fapt, o în
cununare a tuturor celorlalte 
măsuri. Dar despre aceasta, 
mai tîrziu. Supunem doar aten
ției cîteva cerințe pentru a se 
asigura reușita culturii de tri
foi. „Cultura ascunsă" de trifoi 
se înființează numai pe solu
rile amendate și nu mai tîrziu 
de 3—4 ani de la amendare. Se
mănatul se face în teren bine 
afinat, perpendicular pe rîndu- 
rile culturii de bază, primăva
ra cit mai de timpuriu, dacă se 
poate în mustul zăpezii, ime
diat ce se poate intra cu utila
jele în cîmp. Cantitatea minimă 
de sămînță este de 20—22 kg 
la hectar.

solamentulul rațional de șase 
ani, fără a diminua cu nimic 
realizarea producției totale de 
cereale. Dimpotrivă, după o pe
rioadă de tranziție, pînă la in
trarea pe asolament, se creează 
baza fertilității pentru obține
rea acelorași cantități de cerea
le, sau chiar mai mari, dar de 
pe o suprafață mai mică.

O experiență 
s-a renunțat

1

*
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A
partid au îmbrățișat tehnologia 
recomandată. Dar ea nu poate 
fi extinsă 
cipala, de 
constituie 
culturi, în 
este loc și pentru trifoi.

Asupra acestei chestiuni, care 
constituie de fapt cheia de boltă 
a întregii probleme, vom reveni.

pe scară largă. Prin- 
fapt unica piedică, o 
structura actuală de 
cadrul căreia nu mai

bună la care
prea repede

și nejustificat
doilea județ din agricul- 
noastră, după Ialomița, 

deține înaltul titlu de Erou

Cit combustibil, cite 
îngrășăminte și alte cheltuieli 

materiale poate economisi...
un hectar de trifoi

Am solicitat tovarășului dr. 
Ing. Gheorghe Cremenescu, di
rectorul stațiunii din Albota, să 
se refere la problemele concrete 
privind aplicarea acestui sistem 
de agricultură.

— Deci, tovarășe Cremenescu, 
mai întîi, cum trebuie privit 
sistemul de agricultură reco
mandat pentru solurile pod
zolice ?

— Bineînțeles, ca un tot uni
tar. Fiecare măsură în parte, 
luată separat, dar și in inter
dependență cu celelalte, iși are 
un rol bine definit pentru 
neutralizarea sau 1 atenuarea 
unuia sau altuia din defectele 
podzolului, care nu sînt puține.

Dacă nu se aplică una dintre 
măsurile stabilite, efectul în 
ansamblu al întregului complex 
este mult diminuat. Este ca și 
cum ai construi o casă, dar să 
nu poți urca la etaj că nu s-a 
făcut scara.
- Și 

alegeți, 
suri nu 
asigura 
sistemului de agricultură reco
mandat ?

— Există o asemenea verigă, 
care poate fi socotită cheia suc
cesului. Este vorba de introdu
cerea obligatorie în asolament 
a solei amelioratoare cu plante 
leguminoase perene, și înde
osebi cu trifoi.

totuși, dacă ar fi să 
care dintre aceste mă- 
poate lipsi pentru a se 
reușita în ansamblu a

Al 
tura 
care 
al Muncii Socialiste pentru re
zultatele obținute în dezvolta
rea agriculturii, este Argeșul. 
Adică județul unde podzolul și 
smolnița dețin 95 la sută din 
suprafața arabilă. Păminturi 
rele, cum se spunea, care nu 
cu mulți ani în urmă dacă 
dădeau 800—1 000 kg de cereale 
la hectar. Și totuși, cu aseme
nea păminturi, din categoriile 
III și IV de fertilitate, în cin
cinalul trecut — 1976—1980 —
județul Argeș s-a situat de 
patru ori consecutiv pe locul 
întîi și o dată pe locul doi în 
întrecerea dintre organizațiile 
județene de partid privind în
deplinirea și depășirea sarcini
lor de plan la principalii indi
catori din agricultură. Să notăm 
că producția medie de cereale 
obținută in cincinalul 1976—1980 
de unitățile agricole argeșene a 
fost de 2 840 kg grîu la hectar 
și 3123 kg de porumb boabe. 
Cum au fost posibile aceste re
zultate ? La vremea cuvenită, 
în paginile „Scînteii" s-a scris 
mult despre această experien
ță. Dar timpul așterne uitarea. 
Am rugat-o pe tovarășa Po
pescu Oprea Adelina, directorul 
direcției agricole județene, să 
revină asupra principalelor e- 
lemente.

— Singurul fapt care contea
ză este că în cincinalul trecut 
sistemul de agricultură propus 
de stațiunea din Albota a fost 
aplicat pe scară largă în județ. 
S-a creat posibilitatea introdu
cerii asolamentului de 6 ani in 
solă amelioratoare cultivată cu 
trifoi. Pe întreg județul, dis
puneam la un moment dat de 
peste 17 000 hectare cu trifoi. 
Și lucrurile începuseră să intre 
pe un făgaș normal în toate 
sectoarele. Și la producția ve
getală și în zootehnie. Desigur, 
și aplicarea acestei tehnologii 
specifice solurilor podzolice, a 
jucat, pe lingă alte măsuri, un 
rol esențial în creșterea pro
ducțiilor.

— Care este situația acum ?
— Visul frumos a ținut pînă 

în anul 1980. Am reintrat in 
„tipare" — continuă Constantin 
Tamagă, director cu producția 
vegetală, la direcția agricolă 
județeană. Din 1981 nu am mai 
putut să ne „mișcăm" în cadrul 
structurii de culturi repartiza
tă județului de către organele 
centrale de specialitate. Pe de 
o parte a crescut nejustificat 
de mult ponderea cerealelor, iar 
pe de alta au scăzut suprafețe
le în ogor propriu destinate 
bazei furajere. Ca atare, a 
trebuit să desființăm trifoiștile 
și să renunțăm la asolamentul 
de șase ani. Acum, dacă mai

sînt 5—6 mii de hectare cu 
trifoi, cu totul insuficient. Nouă 
ne-ar trebui circa 20 000 hec
tare cu trifoi și am rezolva 
foarte multe lucruri, în modul 
cel mai favorabil. Dar cu peste 
60 la sută pondere a cerealelor 
în structura culturilor este im
posibil să faci un asolament cit 
de cit rațional. Inevitabil, o a- 
numită suprafață cu grîu se 
seamănă in monocultură cîțiva 
ani la rînd. Și consecințele apar: 
10 000 hectare sint puternic a- 
tacate de viermele roșu. Un 
dăunător foarte periculos. Nu
mai combaterea lui pe cale chi
mică ne costă 1 500 lei la hec
tar. în multe cazuri mai mult 
decît valoarea producției pe 
care o recoltăm. Cind această 
problemă, ca și altele, ar putea 
fi simplu și economic rezolvată 
prin introducerea unui asola
ment de 6 ani cu solă amelio
ratoare cultivată cu trifoi.

— Să înțelegem că s-a re
nunțat la acest sistem de agri
cultură ?

— Nu chiar complet. Dar ceea 
ce se face este insuficient. 
Lipsește veriga esențială — 
sola amelioratoare cu trifoi. 
Prin grija comitetului județean 
de partid avem un program 
foarte clar pentru ameliorarea 
podzolului, defalcat pe fiecare 
unitate în parte. Ne-am pre
văzut suprafețele pe care, anual, 
să administrărp amendamente, 
să facem afînarea profundă

(scarificarea), să aplicăm în
grășăminte organice etc. Dar și 
înfăptuirea acestor programe 
este condiționată de baza ma
terială asigurată. Mai precis, de 
combustibil. Pentru a scarifica 
anual cite 25 000 hectare, cit 
este necesar in Argeș, ne 
trebuie 5 000 tone de motorină. 
Primim pentru 10—12 mii de 
hectare. Dar de ce să risipim 
și această cantitate cînd trifoiul 
face singur aceeași „treabă", 
fără consum de motorină ? A- 
ceasta trebuie să se înțeleagă.

— Și nu se înțelege ?
— Da, dar cu rezerve, cu a- 

numite condiții care pină la 
urmă anulează... înțelegerea. Or
ganele de specialitate din Mi
nisterul Agriculturii s-au ară
tat favorabile introducerii tri
foiului în asolament. Au condi
ționat însă aceasta ca sporul de 
producție să-1 realizăm chiar în 
anul respectiv. Or, aceasta este 
imposibil. Sporul apare după o 
perioadă de tranziție, pe măsu
ra Intrării în asolament. în 
primul an semănăm trifoiul și 
doi ani îl ținem în cultură. Abia 
în al treilea an semănăm grîu 
după trifoi și atunci sigur, a- 
plicînd și celelalte măsuri din 
tehnologie, vom realiza un spor 
de 1 500 kg și chiar mai mult. 
Deci este nevoie de o perioa
dă de tranziție. Fiindcă ferti
litatea podzolului nu poate creș
te peste noapte.

Opinii pe deplin actuale 
publicate în „Scînteia“ 
cu patru ani în urmă

Am reluat firul discuției la 
direcția producției vegetale din 
Ministerul Agriculturii. Inter
locutor, ministrul adjunct da 
resort.

— Tovarășe Matei GEOR
GESCU, vă propun să derulăm 
firul evenimentelor cu cîțiva 
ani in urmă.

într-un articol (erau de fapt 
concluziile unei „mese rotun
de" organizate de redacție cu 
specialiști din județul Argeș) 
intitulat „Paiele contra tri
foiului" și publicat in „Scîn- 
teia" nr. 12047 (17 mai 1981), 
atunci în calitate de director al 
direcției agricole, făceați urmă
toarea apreciere : „Aceasta este 
realitatea. Avem nevoie de tri
foi ca de aer. El ne aduce mai 
mult grîu, porumb, dar și — 
lucru esențial — furaje de cea 
mai bună calitate". După patru 
ani vă mențineți această apre
ciere ?

— Chiar mai mult decit a- 
tunci. Fiindcă dacă atunci ve
deam doar pămînturile din Ar
geș, acum sînt convins că tri
foiul trebuie introdus în cul
tură ca o soluție obligatorie 
pentru ameliorarea podzolurilor 
din toate zonele.

— în tot ceea ce privește ex
ploatarea, ameliorarea și con
servarea solului în țara noas
tră au fost stabilite reglemen
tări, acte normative și legi 
care să impună și să asigure 
protecția pămintului. Problema 
este de ce nu se procedează a- 
semănător și în cazul aplicării 
ferme a sistemului de agricul
tură pentru solurile podzolice, 
sistem care constituie parte in
tegrantă in amplul proces ini
țiat de conducerea partidului 
privind ameliorarea în ansam

blu și creșterea fertilității tu
turor categoriilor de sol din 
țara noastră ?

— Vedeți, pentru toate mă
surile indicate de cercetarea 
științifică, mai puțin una, e- 
xistă reglementări care prevăd 
obligativitatea executării lor in 
toate unitățile cu terenuri pod
zolice. Mai mult, la unele din 
ele se stabilește chiar prin pla
nul de stat volumul de lucrări 
ce trebuie realizat. Ne-am oprit 
insă la veriga esențială — in
troducerea în asolament a so
lei amelioratoare cu trifoi. Este 
o problemă ce ține și de com
petența altor factori de decizie 
la nivel central, împreună cu 
care Ministerul Agriculturii 
trebuie să analizeze temeinic 
situația, avantajele ce decurg. 
Desigur, singura soluție optimă, 
la care subscriu, este reparti
zarea prin plan, în cadrul struc
turii culturilor, a unor supra
fețe cu destinație precisă pen
tru cultivarea trifoiului, în pro
porția recomandată de cerce
tare, pe terenurile podzolice. 
Trebuie înțeles că prin apli
carea sistemului specific de a- 
gricultură pe solurile podzoli
ce, în numai cîțiva ani sporu
rile de producție vor compen
sa, chiar cu depășiri substan
țiale, diminuarea suprafeței la 
unele culturi. în plus, prin a- 
ceasta se rezolvă foarte multe 
alte probleme legate de creș
terea și menținerea la un nivel 
ridicat a fertilității solurilor 
podzolice, asigurarea de furaje 
de cea mai bună calitate și, 
ceea ce de asemenea este foarte 
important, realizarea unor în
semnate economii de combus
tibil.

Deci acord unanim! De ce se 
trece atît de greu la fapte?

Aceste opinii, care concordă cu opiniile numeroșilor specia
liști pe care i-am consultat, nu numai din cercetare, ci și con
ducători direcți ai proceselor de producție, concordă in ultimă 
instanță cu realitatea, cu cerința punerii in valoare a rezervelor 
mari pe care le au solurile podzolice.

Nu există, se pare, păreri contradictorii in ce privește moda
litățile, tehnologiile de valorificare superioară a podzolului. Sau 
dacă sint, ele nu vizează chestiuni esențiale. Or, tocmai aici 
apare ciudățenia. Există un consens in această privință, există 
conștiința necesității punerii in valoare a acestor soluri, dovada 
că investițiile ce trebuie făcute aici sînt deosebit de rentabile, 
(mai irentabile, așa cum susțineau unii specialiști, decit pe tere
nurile cu fertilitate naturală mult mai ridicată) și totuși, măsu
rile preconizate fie că nu se aplică, fie că se aplică parțial, 
iar in ceea ce privește introducerea în asolament a „solei ame
lioratoare" practic, nu sînt create condiții pentru înființarea ei.

Există oare alte căi, alte mijloace prin care să se pună în 
valoare aceste mari rezerve decît cele cunoscute și prezentate 
parțial în pagina de față ? Dacă da, ele trebuie făcute cunos
cute. Dacă nu, revenim cu întrebarea : de ce organele agricole 
in drept nu iau cu hotărîre măsuri corespunzătoare pentru a 
asigura ca intr-un timp relativ scurt de 3-4 ani să se pună 
in valoare această mare rezervă care o reprezintă solurile 
podzolice ? Cu atit mai mult cu cît este vorba de un potențial 
de producție care, pus deplin în valoare, poate aduce econo
miei naționale in plus sute de mii de tone de cereale și alte 
produse agricole.

Pagină realizată de Aurel PAPADIUC
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Constructorii epocii socialiste
eroii literaturii contemporane

Factor activ al formării conștiinței noi, înain
tate, literatura contemporană promovează ma
rile valori ale umanismului socialist, oglindește, 
in cele mai de seamă realizări ale sale, chipul 
patriei de azi, portrete revoluționare caracteris
tice actualei etape de dezvoltare traversată de 
România, propunînd atenției cititorilor eroi re
prezentativi, modele de conduită civică și pa
triotică, personaje memorabile ce se inscriu trai
nic in conștiința publicului, a oamenilor mun
cii. Forța modelatoare a literaturii este strins

legată de adincimea analizei vieții, de verosimi
litatea și adevărul ei, de fidelitatea cu care se 
raportează Ia existenta, munca, aspirațiile și 
împlinirile umane proprii acestui timp. In acest 
context, de o deosebită importantă se relevă 
cunoașterea profundă a vieții și activității eroi
ce a constructorilor socialismului, a mărețelor 
înfăptuiri ale poporului nostru in acești ani glo
rioși — inepuizabile izvoare de inspirație pen
tru o creație literară de mare valoare artistică 
și cu o puternică înrîurire asupra conștiințe
lor.

Participant! la colocviul „Scînteii" — orga
nizat la Iași de C. Stănescu și M. Corcaci 
— subliniază în intervențiile lor cîteva din
tre trăsăturile literaturii actuale, importanța cu
noașterii, Ia izvor, a vieții și muncii oameni
lor, roiul creației în formarea omului nou, ce
rințele și exigențele cititorului actual față de 
literatură, precum și misiunea de mare răspun
dere a criticii literare — promovarea fermă a 
operelor cu un înalt mesaj patriotic, 
care îmbogățesc patrimoniul creației 
umaniste.

educativ, 
militante. Cosa de cultura din Ploiești Foto : S. Cristian

Viața și munca poporului 
izvorul generos al creației literare

Să recurgem la exemplificări din 
literatura tuturor timpurilor și la 
lecția marilor înaintași ? Ar însem
na, desigur, să forțăm uși deschise: 
imensa majoritate a scriitorilor ce 
au lăsat urme temeinice in istoria 
literaturii și-n conștiința cititorilor 
n-au ostenit să indice drept sursă 
fundamentală a inspirației realita
tea pilduitoare a vieții poporului 
din rindul căruia s-au ridicat și 
față de care au îndatorirea sacră 
să-l slujească. Chiar și excepțiile, 
cîte vor fi fiind, confirmă, direct 
ori indirect, afirmația de mai sus 
— dar a intra în amănunte ar în
semna angajarea într-o discuție de 
ordin teoretic pe care, acum și aici, 
nu ne-o propunem. Poate ar pre
zenta interes citeva referiri la mo
dalitățile practice prin intermediul 
cărora scriitorul accede la cunoaș
terea nemijlocită a ceea ce numim 
viața poporului, cu atît mai mult 
cu cit momentul trecerii la faptă 
este privit din unghiuri diferite și 
comentat — din dorința evidentă de 
a spori continuu eficiența inițiati
velor organizatorice — la fel de 
divers. Cit de utile sint amplele 
documentări colective pe care U- 
niunea scriitorilor le-a organizat 
cu mai multă insistență decît ori- 
cînd, cu eforturi notabile, avind în 
intenție acoperirea cît mai multor 
zone geografice și cunoașterea cît 
mai multor locuri și fapte de mun
că ? Combinate siderurgice și ex
ploatări miniere, cooperative agri
cole de producție și șantiere fero
viare, școli și unități militare s-au 
aflat pe itinerarele parcurse de 
grupurile de scriitori ; dialogurile 
purtate cu oamenii muncii, inves
tigarea realităților concrete, pă
trunderea în universul de gînduri șl 
preocupări al făuritorilor bunurilor 
materiale — toate s-au constituit în 
prilejuri de a aduna bob cu bob, 
detaliu cu detaliu, acele mărunte 
componente din care se alcătuiește, 
în final, tabloul mozaicat al vieții 
de fiecare zi. Cu încărcătura ei de 
eroism și entuziasm,, cu efortul de
pășirii unor greutăți și învingerii 
momentelor dificile, cu luminile și 
umbrele ce dau relief și concretețe 
peisajului pe care scriitorul este 
dator să-l investigheze din înăuntru 
înainte de a-1 contura în ansamblu. 
Sigur, paginile redactate și date 
publicității imediat după consuma
rea documentărilor programate în 
toate colțurile țării nu pot decît să 
consemneze impresii fragmentare,

încă nedecantate și aflate de multe 
ori sub semnul surprizei iscate de 
contactul cu un inedit spectaculos, 
complex și atît de bogat în semni
ficații. Mult mai- important mi se 
pare ceea ce rămine, ceea ce se 
tezaurizează în memoria afectivă a 
scriitorului, spre a se metamorfoza, 
mai tîrziu, în fapt literar, devenind 
personaj, stare, schiță de peisaj 
ori, pur și simplu, spor de înțelege
re a mecanismelor sociale și a su
fletului omenesc, întemeiată pe cu
noașterea mai bogată și mai nuan
țată a realității zilelor noastre. Sînt 
sigur că vom regăsi, în eroii ro
manelor, pieselor de teatru, filme
lor viitoare, trăsături aparținînd și 
„omului cu flaneaua albastră" în- 
tîlnit în munții Călimani, și fero
viarului care mîngîia cu privirea 
șinele nou-nouțe ajunse acasă Ia 
Creangă, tocmai lingă apa Ozanei, 
și ofițerului ce re-parcurgea, îne
cat de emoție, drumul străbătut 
cîndva întru izgonirea fasciștilor de 
pe pămîntul românesc, și oțelaru- 
lui cu care s-a stat temeinic de 
vorbă lîngă șuvoiul de metal in
candescent izvorît din furnalele de 
la Galați, și activistului de partid 
cunoscut la Reșița ori Ia Pașcani, 
la Ișalnița ori la Săvinești. Aceste 
prime luări de contact sînt de 
multe ori (și s-ar cuveni să fie și 
mai ades I) urmate de întoarceri 
ale scriitorului în aceleași locuri, 
spre a adinei fără grabă, în liniște, 
procesul complex al cunoașterii oa
menilor despre care și pentru care 
se scrie literatura epocii noastre. 
Scriitorul urmînd a se întîlni cu el 
însuși și cu eroii săi la masa de 
scris, acolo unde faptele și trăirile, 
și gîndurile, și sentimentele, și im
presiile, și ' 
vieții unui 
ra dedicată 
dată nu se 
atins vreo limită de la care docu
mentarea — adică, altfel spus, cu
noașterea vieții — ar prisosi ; dim
potrivă : cu cît se investighează mai 
mult, cu atît se constată că izvorul 
pururi nesecat al vieții poporului 
oferă scriitorului, decis să nu ape
leze la „ulcioarele altora", cum atît 
de adevărat, de exact și de plastic 
a spus secretarul general al parti
dului, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
apa vie, aptă să nutrească operele 
fundamentale și nemuritoare.

tot ceea ce aparține 
popor trec în Iiteratu- 
acelui popor. Și nicio- 
va putea spune că s-a

Mircea Radu 1ACOBAN

Modele de umanitate nouă,
de spirit revoluționar

de ceea ceuităm însă că dincolo 
este literatura în acest moment 
există și o receptare pe potriva a- 
cestei literaturi. Din realitate „pri
vilegiată", dialogul 
ră și public s-a 
realitate cotidiană, 
tatea de a lua în 
numai ceea ce scriitorul oferă pu
blicului, dar și ceea ce acesta din 
urmă solicită celui dinții, pentru 
că, intr-adevăr, el ajunge să soli
cite, să provoace. Departe de a fi, 
de a mai fi realitate incertă și pa
sivă, beneficiind de „permis de li
beră trecere" la toate valorile cul
turii, resimțind mereu nevoia con
tactului cu acestea, pe măsură ce 
devine mai cultivat, mai sensibil 
la manifestările artistice, pe mă
sură ce conștiința Iui resimte e- 
fectele benefice ale contactului cu 
arta, publicul se arată, nu spun o 
noutate, mai pretențios. Sint pre
tenții pe măsura prefacerilor din 
propriul său univers spiritual și, 
mai larg, din acela al țării noas
tre. Vreau să spun că acest citi
tor al nostru tinde să se transfor
me din elev docil și conștiincios in

dintre literatu- 
transformat in 
De aici necesi- 
eonsiderație nu

judecătorjudecător exigent ; în
exigent al artei și, prin artă, al va
lorilor sociale și umane, în gene
ral. Numai prin această lucidă a- 
preciere conștiința lui poate cris
taliza gîndurile, atitudinile, idea
lurile cu valoare exemplară pe 
care le oferă sau, mai bine zis, i le 
propune cartea. în absența acestei 
lucidități, admirabil probată azi 
de audiența literaturii de calitate, 
valoarea, mesajul adevărat al unei 
opere îi vor rămîne străine, în cel 
mai bun caz vor fi acceptate ca 
realități descoperite și dovedite de 
alții. Nu Vreau să idealizez acest 
cititor, dar cred că el rămine ra
țiunea de a fi a oricărei creații, 
motiv pentru care ceea ce gîndeș- 
te el, felul cum gîndește el nu 
sint chestiuni de strictă statistică a 
receptării, ci întrebări cu amplă 
rezonanță. întrebări esențiale pen
tru că ele se referă, în fond, la ur
mătorul lucru : la felul în care 
înaltele valori ale minții și spiri
tului uman devin, prin literatură, 
fapte de cohștiință.

CARNET CULTURAL
PREPARATELE APICOLE

Daniel DIMITRIU

Criteriu de evaluare - personajele

TELEORMAN : în comuna Sal
cia din județul Teleorman s-au 
desfășurat manifestările finale ale 
celei de-a doua ediții a festiva- 
lului-concurs interjudețean de poe
zie „Zaharia Stancu“, organizat 
de comitetul județean de cultură 
și educație socialisă în colaborare 
cu Uniunea scriitorilor. Festivalul 
s-a bucurat de participarea a nu
meroși creatori din țară precum și 
de prezența unor cunoscuți poeți 
și prozatori, critici, ’ reprezentanți 
ai unor reviste literare și edituri.

în programul bogat al manifes
tărilor ce au avut loc în comuna 
Salcia — localitate unde s-a năs
cut autorul romanului „Desculț" — 
s-au înscris vizite la expoziția 
memorială, evocările despre viața 
și creația lui Zaharia Stancu. în 
încheiere s-a desfășurat festivita
tea de premiere a cîștigătorilor 
concursului interjudețean de poe
zie „Zaharia Stancu". (Stan Ștefan),

SI SANATATEA a

Sîntem de acord cu toții, cred, 
că formarea omului nou nu este 
un simplu deziderat ; cu atît mai 
puțin, o lozincă a cărei justețe re
zolvă de la sine problema. în fapt, 
e vorba de un proces complicat, 
subtil și nescutit de contradicții, de 
efecte imprevizibile, proces deter
minat de două realități, și ele com
plicate fiecare in parte : realitatea 
creației și realitatea receptării ei. 
în esență, avem de a face cu no
bila misiune a artistului de a-1 înăl
ța și împlini pe om, de a-1 face 
mai bun și mai fericit. Nobilă și 
dificilă misiune ce poartă sigiliul 
epocii, al lumii în care omul și ar
tistul trăiesc. Chipul omului nou 
nu este un portret-robot cu trăsă
turi dinainte fixate, cu gînduri și 
sentimente serializate, cu bune ma
niere prescrise de un cod precis, 
ori cu aspirații planificate și rațio
nal distribuite. Dacă așa ar sta lu
crurile, atunci literatura, arta in 
general, n-ar mai intra în discuție, 
cită vreme esența lor este umanul 
în diversitatea lui infinită, iar mo
dul de reflectare a acestuia este 
prin excelență subiectiv, unic, ire- 

■ petabil.
Dar nu în primul rînd la artist, 

la autor m-aș referi, ci Ia benefi
ciarul direct al muncii sale, realul 
sau virtualul om nou, care nu întot
deauna își spune sau se crede ast
fel și ignorînd că poate deveni o 
tipologie literară pilduitoare. El 
este cetățeanul de pe stradă, eroul 
de flecare zi care muncește și 
creează, care învinge inerții sau 
este înfrînt de inerții, care se bucu
ră de împlinirile sale sau suferă 
din pricina eșecurilor, care ia ho-

tărîri temerare sau 
de neînțeles, cu alte 
vidul care rămine devotat condiției 
sale de om adevărat, muncii și pa
triei sale, devotament ce reprezin
tă însăși rațiunea lui de a exista. 
Sigur că, pentru a deveni personaj 
literar, un asemenea ins trebuie 
să treacă prin probele de foc ale 
laboratorului creației, unde se de
cide totul, unde identitatea lui 
contingență devine una exponen
țială, transfprmîndu-se în model, 
în chip exemplar.

Model, pentru cine ? Se înțelege 
că pentru cel căruia literatura îi 
vorbește, cu gîndul de a-1 împlini 
întru spirit, de a-I apropia cit 
mai mult de idealul verosimil în
fățișat în cărți. Este, bineînțeles, 
cititorul, protagonistul cel direct 
implicat în toată această operație 
delicată de elevare a gindului și 
sensibilității. Uneori uităm că el 
este intr-adevăr un protagonist, și 
nu doar un simplu spectator. 11 
credem adesea un elev pe cît de 
supus pe atît de ignorant, lesne 
de modelat, cum s-ar zice mereu 
in deficit de personalitate și cul
tură. Și atunci, în loc de oameni 
vii, în carne și oase, de oameni 
complecși și situații asemenea, căr
țile oferă mulaje sau desene, schi
țe convenționale în care fiecare 
gînd, fiecare reacție, fiecare gest 
se află la locul lui precum orga
nele de pe planșa anatomică.

Se cunosc realizările deosebite 
ale literelor românești de azi, mai 
cu seamă cele din ultimele două 
decenii. Fiecare avem o listă pre
ferată, cu siguranță bogată, de ti
tluri și autori de referință. Să nu

are slăbiciuni 
cuvinte e indi-

(Urmare din pag. I)
La scara întregului popor. 
Fiindcă milioanele de oa
meni ai patriei noastre — 
de la muncitor la specialist, 
de la agricultor la savant, 
și mai ales tinerele gene
rații — ca urmare firească, 
legică a progresului, a pro
fundelor transformări ma
teriale și spirituale din 
ultimele două decenii, 
datorate deschiderilor în
noitoare ale celui de-ăl 
IX-Iea Congres al parti
dului, se confruntă, și 
de aici înainte vor fi în tot 
mai mare măsură confrun
tate, du problemele, exi
gențele, necunoscutele re
voluției tehnico-științifice. 
O revoluție de anvergură u- 
niversală și de amplitudine 
istorică, în afara căreia nu 
poate rămine nimeni. O re
voluție de natură să ab
soarbă, să angajeze toate 
mințile, toațe energiile 
creatoare ale națiunii.

în această lumină se cer 
citite, descifrate, înțelese

’ și însușite prevederile din 
prezent și proiecțiile de 
perspectivă ale cutezătoa
relor noastre programe de 
cercetare științifică și de 
formare a cadrelor. în ele, 
în aceste „cărți ale viito
rului", prefigurate cu clar
viziune de Programul 
partidului și de hotârîrile 
celui de-al XIII-lea Con
gres, se află clar conturată 
înscrierea noastră pe orbita 
dezvoltării la parametrii 
înalți ai revoluției științi
fice și tehnice. Și tot in ele 
se întrezăresc orizonturile 
personalității umane multi
lateral dezvoltate, ale omu
lui creator, îndrăzneț, 
stăpîn pe legile cunoaște
rii, ale revoluționarului ca
pabil să pătrundă tot mai 
adînc și mai curajos în 
tainele universului și să le 
smulgă, prometeic, in fo
losul semenilor săi.

Cei ce aux urmărit cu a- 
tenție lucrările recentului 
forum ăl științei și învăță
mîntului n-au putut desi
gur să nu fie impresionați

memorabile, reprezentative
în destul de lunga perioadă de 

căutare a unor noi forme artistice 
străbătută de literatură în acest 
secol, problemele „personajului" nu 
puteau să nu se identifice cu pro
blemele . ' ’
special cu acelea

Gen care și-a 
acest sfîrșit de 
bila vitalitate, 
cut, pe lîngă o 
ne, și asalturile 
se ale ideologiilor moderniste. Și, 
dacă romanul n-a... murit, așa cum 
se pronosticase, s-a prognozat a- 
tunci „măcar" dispariția persona
jului.

Au fost scrise, în consecință, na
rațiuni fără eroi, compuse din in
terminabile monologuri, din expo
ziția unor stări de conștiință izo
late de conștiințele care Ie pro
duceau ș.a.m.d.

Dacă o asemenea experiență, ră- 
mînînd unicat, și-ar fi putut păs
tra originalitatea, dovedindu-șe, 
eventual, un act de virtuozitate, 
multiplicarea ei în producție de 
serie n-a făcut, în schimb, decît 
să accentueze deziluzia provocată 
de experimentul rupt de tradițiile 
umaniste ale marii arte.

Cu toate avatarurile prin care 
i-a fost dat să treacă, personajul 
s-a dovedit a fi, pînă in zilele 
noastre, elementul coagulant al o- 
perelor de ficțiune ; tocmai pentru 
că „romanul este viață" (Călines- 
cu), iar cel mai potrivit mod de a 
cunoaște viața, așa cum ii apare ea 
unui scriitor, este să ne însușim 
punctele lui de vedere asupra oa
menilor, adică să ne apropiem de 
personajele sale.

Toate artificiile se spulberă, în 
cele din urmă, în fața unor adevă
ruri simple : cititorul obișnuit 
caută întotdeauna in scrierile be
letristice in primul rînd personaje 
și acțiune. Concepțiile literare de 
ultimă oră, propovăduind întoar
cerea la eroul pregnant conturat și 
la intriga bine construită nu fac 
altceva decît să ia — în sfîrșit ! — 
în seamă veșnicele doleanțe ale ci
titorilor...

Cineva spunea, pe bună drepta
te, fără îndoială, că se poate eva
lua calitatea unei literaturi după 
numărul de personaje memorabile 
pe care aceasta le-a creat. într-a- 
devăr, personajele literare impor
tante au asupra iubitorilor de lite
ratură efecte dintre cele mai dura
bile. Aceștia pot 
titlul unei cărți, 
din acțiune, pot 
rie chiar, numele 
nu se vor despărți niciodată de 
marile personaje, de eroii în care 
și-au învestit o parte din imagi
nația și din pasiunea lor și care se 
fac purtătorii unor idealuri 
tate, exponenții aspirației 
bine, spre frumos.

Nu e dificil de observat 
personaj nu este niciodată contem
plat ca o operă pură, care ar pu
tea fi desprinsă de universul con
cret al lectorului. Pe oamenii din 
jur îi împărțim, de cele mai mul
te ori, după „tipuri", după catego-

prozei în general și ir» 
ale romanului, 

confirmat, pînă în 
veac, incontesta- 
fomanul a cunos- 
firească expansiu- 
cele mai viguroa-

uita, la o adică, 
pot uită o parte 
rătăci în memo- 
autorului — dar

înain- 
spre

că un

riile, după „seriile" în care sinte
tizăm un număr apreciabil de ex
periențe zilnice ; nici cind ii avem 
înainte pe oamenii din cărți nu 
putem face abstracție de experien
ța noastră de viață.

Dar personajul nu este doar o co
lecție de adevăruri și de observații 
exacte. El trebuie să trăiască — 
și singura dovadă că este viu e 
capacitatea cititorului 
identifica și 
eroul 
sale. Personajul ______ ___
neapărat acela In care îl recu
noaștem pe vecinul de palier. Ob
servarea gestului mărunt, a ne
semnificativului, care îi atrage pe 
unii prozatori, nu poate înlocui 
căutarea liniilor de forță ale unei 
epoci și ale unei societăți.

Chiar atunci cind nu mai poate 
fi vorba de o identificare (citito
rul de azi și-a pierdut, sub impul
sul artei moderne, o parte din 
„inocența" de altădată), amatorul 
de1 literatură speră să descopere în 
eroii din cărți o confirmare a 
speranței sale legitime că viața pe 
care o_ trăiește are un sens al ei, 
unic, în șirul nesfîrșit al genera
țiilor.

Personajul literar nu îi abate ci
titorului privirea de la cele din 
jur, de la viața cotidiană ; dar îl 
face să vadă mai departe.

Istoria literaturii române cu
noaște un număr de personaje me
morabile. De personaje care ți se 
fixează în conștiință și stau alături 
de tine în diferitele împrejurări 
prin care treci. Urmărind aseme
nea exemple putem lesne constata 
că un personaj este marcat de 
contextul în care a trăit autorul 
mai mult decît ne place s-o recu
noaștem uneori, momentul istoric 
și specificul locului creează struc
tura pe care se înalță, eventual, 
trăsăturile general Jimane.

Iluzia că ar putea fi plămădiți 
eroi universali și abstracți, vala
bili pentru orice veac și orice me
ridian, nu are suport. Un anumit 
mediu social, o anumită tradiție 
culturală, un temperament națio
nal specific sînt pentru scriitor 
determinante in aceeași măsură în 
care limba maternă, limba în care 
ne-am format un mod de a gîndi, 
un mod de a intra în dialog cu 
ceea ce ne înconjoară își pune, au 
dovedit-o cercetătorii, o pecete de
finitivă asupra personalității noas
tre, indiferent de ulterioarele achi
ziții lingvistice. Tradiția literaturii 
noastre umaniste, liniile de bază 
ale prezentului socialist, eroii re
prezentativi ai societății de azi — 
iată coordonate ale creației lite
rare contemporane, o creație an
gajată, militantă, viguroasă.

Personajul literar nu este un 
simplu termen extras din manua
lele de teorie a artei. Menirea sa 
în viața spirituală a unei epoci 
este stimulantă și angajantă ; șl, 
In același timp, semnificativă pen
tru întreaga cultură în care apare 
eroul literar.

NEAMȚ. în organizarea Comple
xului muzeal județean, la Piatra 
Neamț s-a desfășurat o sesiune de 
referate și comunicări științifice cu 
tema „Cercetarea istorică — per
manentă a vieții sociale", în cadrul 
căreia au fost prezentate comuni
cări de către specialiști și cadre di
dactice de la institutele de Cerce
tare istorică și facultățile de spe
cialitate din țară, muzeografi, pro- 

(Constantinfesori de istorie. 
Blagovici).

de a se 
de a se proiecta în 

aspirațiilor și năzuințelor 
autentic nu este

Constantin PRICOP

MARAMUREȘ. Sub 
gierii apropiatei Zile _ ____ ,
în comuna Șomcuta Mare se des
fășoară un ciclu de manifestări 
cultural-artistice și educative care 
a debutat cu o reuniune corală. 
Alături de formațiile corale din co
mună, la această reuniune a parti
cipat și corala „Paul Constantines- 
cu“ din Ploiești. în programul ma
nifestărilor sînt înscrise simpozi
oane, dezbateri și expuneri pe 
teme de actualitate din viața so- 
cial-politică și economică a țării, 
spectacole artistice ale formațiilor 
de amatori. (Gheorghe Susa).

BISTRIȚA-NASAUD. Timp de ti 
zile, municipiul Bistrița a găzduit 
manifestări politico-educative și 
cultural-artistice sub genericul : 
„Artele — fereastră deschisă spre 
om". Prefațate de simpozionul cu 
tema „Epoca Nicolae Ceaușescu — 
epocă de aur în istoria Româ
niei", programul a continuat cu 
numeroase dezbateri, mese rotun
de și întîlniri ale brigăzii științi
fice cu oamenii muncii de pe plat
forma industrială. Au avut loc, de 
asemenea, un dialog pe aceeași 
scenă între teatrul de cameră din 
Bistrița și teatrul muncitoresc de 
la întreprinderea de autocamioane 
Brașov, precum și o gală a forma
țiilor sindicale laureate ale ce’ei 
de-a V-a ediții a Festivalului 
național „Cintarea României". 
(Gheorghe Crișan).

semnul oma- 
a Republicii,

TIMIȘ. Sub genericul „Tineret, 
educație, progres", la Timișoara a 
avut loc un simpozion dedicat 
Anului Internațional al Tineretu
lui. Comunicările susținute de 
cadre didactice universitare, din 
invățămintul liceal, gimnazial, pri
mar și preșcolar, de activiști ai 
organizațiilor U.T.C. și pionieri din 
județ au abordat, în lumina pre
țioaselor indicații și orientări for
mulate de secretarul general al 
partidului în cuvintarea la Con
gresul științei și învățămîntului, 
sarcinile școlii și organizațiilor de 
tineret, precum și modalitățile de 
acțiune privind pregătirea 
muncă și pentru muncă a 
generații din patria noastră. 
Ioana).

prin 
tinerei 
(Cezar

omului

de bogăția și modernitatea 
„dicționarului" de termeni 
de ultimă oră utilizați de 
participanta la congres. 
Termeni marcînd preocu
pările și nivelul științei și 
tehnicii românești, termeni 
rapid impuși de cerințele

biotehnologii și sinteze 
electrochimice, aparaturi 
pentru măsură și control in 
fluxuri industriale cu izo
topi radioactivi, platforme 
de exploatare pentru fora
jul marin, circuite in
tegrate, motoare ceramice,

larea unui vechi și du
reros complex de inferio
ritate, al unui anume scep
ticism față de capacitățile 
proprii. Minți strălucite, 
reputați savanți care și-au 
înscris numele in istoria 
științei naționale și uni-

SIBIU. „Știința în slujba 
și a păcii" este genericul unui 
complex de manifestări cultural- 
educative care se desfășoară în 
aceste zile de decembrie în unită
țile economice și așezămintele cul
turale din Mediaș. Cele aproape 
40 de acțiuni din programul pres
tigioasei manifestări medieșene au 
drept principal obiectiv înfăptuirea 
hotărîrllor Congresului științei și 
invățămîntului, educația materia- 
list-științifică a oamenilor muncii. 
(Nicolae Brujan).

în ultimiî ani se constată, pe plan 
mondial, un interes crescînd din par
tea specialiștilor și a populației pen
tru folosirea remediilor naturale mai 
apropiate ca structură și biochimie 
de organismul uman. între aceste re
medii naturale, produsele stupului — 
mierea, propolisul, lăptișorul de mat
că,- polenul, păstura, ceara, veninul 
de albine și apilarnilul — se bucură 
de aprecieri unanime. Dintre acestea 
reținem apilarnilul.

Care sînt calitățile și proprietățile 
terapeutice ale produselor Apilarnil 
și Apilarnilprop solicitate din ce în 
ce mai mult pe piața internă și la 
export?

Cu avizul Institutului pentru con
trolul medicamentului și cercetări 
farmaceutice din București s-au fă
cut testări experimentale ale celor 
două produse și apoi clinice în Spi
talul C.F.R. 2 — prof. dr. Gh. Pa- 
naitescu, la Institutul de cercetări 
apicole — dr. Traian Olaru, la Poli
clinica universitară Titan — dr. Con
stantin Gorgos. Cercetările clinice au 
dus la concluzia că produsele au o 
pronunțată acțiune energo-stimulan- 
tă și catalizatoare, accelerind și mo- 
delînd procesele biologice de reechi
librare și regenerare.

Pe baza procedeului de obținere a 
apilarnilului — brevet de invenție al 
cunoscutului spe
cialist în acest. 
domeniu, Nicolae 
Ilieșiu, consilier 
apicol la sectorul 
apicol al C.A.P. 
Scorniceștl — s-a 
realizat substan- 
ța-standard care, 
în urma studiilor 
logice, și-a confirmat efectele e- 
nergo-stimulatoare generale, de ac
tivator metabolic șl psihotonic. 
Apilarnilul este al optulea pro
dus natural al stupului de albine 
valorificat și se află la baza rea
lizării mal multor produse medica
mentoase naturale originale româ
nești cum sînt : Apilarnil, Apilarnil
prop drajeuri, Apivitas forte, api
larnil inclus în miere, în diferite 
produse cosmetice etc.

Toate acestea sînt folosite în scop 
terapeutic dar și pentru stimularea 
capacității de apărare a organismu
lui, deci pentru creșterea rezistenței 
față de factorii nocivi din mediu (in
fecții, viroze etc.). La clinica psihia
trică din cadrul Institutului de me
dicină și farmacie din Cluj-Napoca 
s-au întreprins studii și cercetări e- 
xigente pe un număr mare de bol
navi în legătură cu administrarea 
Apilarnilului ca produs tonic și psi
hotonic, în patologia nevrozelor^ de
presiilor. asteniilor fizice, psihice. 
Rezultatele obținute au demonstrat 
că tratamentul cu apilarnil micșorea
ză perioada și dozele de medicamen
te administrate curent. în ce pri
vește administrarea apilarnilului la 
persoane sănătoase s-a demonstrat că 
este foarte util în perioadele de su
prasolicitare a capacităților fizice și 
intelectuale ale organismului. Este 
bine de subliniat constatarea genera
lă că produsul este lipsit de reacții 
secundare, toxice sau alergice.

Apilarnilul îmbunătățește și per
formanțele cognitive, arată specialiș
tii clinicii de psihiatrie din Cluj-Na- 
poca, pe baza probelor psihometrice 
— prin aceasta, precizează dr. Doina 
Cosman, produsul este indicat în stă
rile de surmenaj cronic precum și in 
perioadele de suprasolicitare fizică și 
psihică. Prin acțiunea lor de energo- 
stimulente generale și activatoare 
biologice sînt indicate în debilitate 
fizică generală, în astenii, în stări de 
denutriție, convalescență după in
tervenții chirurgicale, osteoporoză, 
pubertate întirziată, climacteriu, in 
imbătrinirea prematură, precum și in 
alte stări care necesită tonice și tro
fice generale.

Apilarnilprop drajeuri, pe lîngă 
proprietățile biostimulatoare și ener
getice asupra metabolismului gene
ral, are în plus — datorită componen
telor din propolis (flavone, enzime. 
uleiuri volatile, esteri și acizi aro
matici etc.) — proprietăți antibacte- 
riene, antimicotice, decongestive, ci- 
catrizante, anestezice locale și trofi
ce. ’ ' _
«ului în clinica medicală I a Spitalu
lui — - ~
țiat 
generare epitelială in special la ni
velul mucoasei digestive. Aplicarea 
și in alte clinici a preparatului a dus 
la concluzia că, după un tratament 
cu apilarnil, pacienții suferinzi de

hepatite cronice, in comparație cu lo
tul martor, au înregistrat ameliorări. 
Apilarnilprop, avind proprietăți toni
ce și trofice generale, este indicat și 
in hepatopatii cronice persistente, 
sclerogene, hepatite cronice etc. In 
Clinica medicală a Spitalului Fun- 
deni, prof. dr. L. Buligescu și cola
boratorii ău urmărit eficiența tera
piei cu Apilarnilprop în boala cronică 
de ficat și in stările de denutriție. 
Experimentul clinic pe suferinzi cu 
afecțiuni cronice ale ficatului și sin- 
droame hipoanabolice a dovedit, in 
general, o toleranță bună a medica
mentului. S-a constatat că produsul 
influențează favorabil starea de nu- 

înregistrîndu-se o creștere 
Din concluzia cercetărilor 
la Spitalul Fundeni reiese 

cu Apilarnilprop este 
aceste afecțiuni, 
principiilor active din pro-

OMUL ȘI 
VIAȚA RAȚIONALĂ

pe modele bio-

Experimentarea Apilarnilprop-
C.F.R. 2-București a eviden- 
efectul antiintlamator și de re-

nu ne mai rămînea decit 
să importăm de la ei fruc
tele inteligenței și iscusin
ței. Dacă nu ar fi interve
nit la timp, cu clarviziune 
și energie, partidul, secre
tarul său general, curmind 
această nel'astă stare de lu-

ÎN PERSPECTIVĂ ȘTIINȚIFICĂ
dezvoltării noastre dina
mice. Cine, într-o țară care 
avea de lichidat i gravul 
handicap moștenit al sub
dezvoltării, ar fi cutezat 
să spere, fie și acum doar 
zece sau chiar cinci ani, că 
într-un 
timp se 
noi, nu 
menii 
despre

atît de scurt răs- 
va putea vorbi la 
abstract, ci în ter- 
acțiunii concrete, 
instalații de rni- 

croprelucrare cu fascicul 
de electroni, laser și ultra
sunete, linii și secții cu un 
înalt grad de automatizare,

cercetări de fuziune termo
nucleară, inginerie geneti
că, electronizarea 
miei naționale ? 
cu simplu titlu 
din substanțialul 
nar" românesc de azi 
tehnicilor de vîrf, al 
tențiaiului economic i 
în acești ani și al 
gențelor valorificate Ia un 
grad superior, în unele do
menii la nivel mondial.

Un „dicționar" al creati
vității care, prin însuși con
ținutul său, autentifică ânu-

econo-
Spicuiri 

ilustrativ 
„dicțio- 

1 al 
po- 

atins 
inteli-

versale am avut întotdea
una, dar, în pofida și chiar 
împotriva ilustrului lor 
exemplu, persista o grea 
și mult păgubitoare preju
decată, crescută din solul 
concepțiilor „eminamente 
agrare", potrivit cărora 
„românul nu e făcut pen
tru tehnică". Vezi, dragă 
doamne, numai alții erau 
făcuți să dețină monopolul 
în știință, numai cei hără
ziți cu „tehnica în singe", 
iar nouă, fericit rămași in
tr-un veșnic „pastoralism",

crurî și chemînd la pu
nerea în valoare a inteli
genței proprii, și mai ales 
creind condiții fără prece
dent, nevisate pentru în
florirea științei și tehnicii 
românești, în contextul 
dezvoltării generale a eco
nomiei, al Industrializării 
socialiste, al lărgirii și mo
dernizării invățămîntului, 
al integrării sale cu cerce
tarea și producția, rămine- 
rea în urmă n-ar mai fi pu
tut fi recuperată decît cu o

mare întîrziere istorică iar 
pierderile de inteligență ar 
fi fast incalculabile...

Noile perspective știin
țifice deschid noi orizon
turi umane. Sensurile și fi
nalitățile acestui amplu 
proces revoluționar ne ono
rează pe toți, dar rie și o- 
bligă pe fiecare. Incontes
tabil, s-a învățat mult la 
noi, în acești din urmă ani, 
fără termen de comparație 
cu trecutul ; viitorul este 
însă mult mai exigent șt 
mai somativ. A nu învăța 
în permanență, cu dăruire 
și îndîrjire, înseamnă a te 
lipsi de șansa de a fi crea
tor, eficient, competitiv. 
Iar în lumea de azi, a ma
rilor competiții tehnice și 
științifice, a nu fi competi
tiv înseamnă, pur și sim
plu, a nu fi... Potrivit a- 
cestor ineluctabile exigen
țe, cultura tehnică temei
nic însușită, necontenit îm
bogățită și împrospătată pe 
întregul traiect al învăță
turii permanente, de la

școala elementară la spe
cializări și reciclări, devine 
un atribut și un imperativ 
al formării și afirmării 
personalității umane, Iată 
de ce documentele adoptate 
ia recentul forum național 
cheamă la continuarea po- 
litehnizării invățămîntului, 
la stimularea capacității 
intelectuale, a imaginației, 
a spiritului de inventivitate 
și de creație. Diplomele se 
cer onorate. Creierele se 
cer puse la lucru. Buni spe
cialiști, buni revoluționari ! 
se dovedește a fi o che
mare mai actuală decit ori- 
cînd. De răspunsul la a- 
cest patriotic îndemn 
depinde succesul scenariu
lui nostru științific, uman 
despre ziua de mîine, des
pre anul 2000.

Nu există poate simbol 
mai expresiv al încrederii 
în viitor decît imaginea 
omului cu fruntea aplecată 
peste unealtă și peste car
te : imaginea veșnic recon
fortantă a autodepășirii.

trlție, 
ponderală, 
clinice de 
că terapia 
eficace în

Datorită . . ___ _
polis, Apilarnilprop acționează și ca 
antiseptic și decongestiv bucal, ca 
antimicrobian și cicatrizant. Stimu
lează, totodată, procesele de regene
rare celulară, de aceea se utilizează 
in stomatite, hemoragii ale gingiilor, 
parodontopatii marginale cronice. 
Drajeurile Apilarnilprop sint eficace 
și în tratamentul inflamațiilor acute, 
subacute și cronice laringo-traheo- 
bronșice. Pentru aceste afecțiuni se re

comandă ca pas
tilele să fie sup
te : contactul pre
lungit cu mucoa
sa bucală și fa- 
ringiană și re
sorbția lentă a 
conținutului asi
gură efectele fa

vorabile, terapeutice locale și gene
rale. Substanțele cicatrizante și anti
septice din propolis influențează fa
vorabil boala ulceroasă, gastritele, 
colitele și enterocolitele prin pelicula 
protectoare pe care o formează.

în mai multe clinici din cadrul In
stitutului de Medicină din Tirgu Mu
reș s-a urmărit efectul tratamentului 
cu apilarnil și apilarnilprop in di
verse afecțiuni. Astfel, la Clinica de 
pediatrie III din Tirgu Mureș s-a a- 
plicat în terapia distrofiei sugarului 
și copilului mic. Dr. Vbica Foișorea- 
nu și colaboratorii precizează că cele 
două preparate românești stimulează 
creșterea in greutate, măresc rezis
tența organismului față de infecții, 
stimulează recuperarea neuropsiho- 
inoțorie, ducînd la corectarea mai ra
pidă a malnutriției. Ambele produse 
sînt perfect tolerate de sugari și co
pilul mic chiar in doze mai mari (de 
8 drajeuri pe zi). Prin compoziția sa 
Apilarnil asigură aportul de vitamine 
și energia necesară, permițind înlo
cuirea tratamentului cu vitamine și 
glucoză. S-a confirmat totodată efec
tul bun al produselor apilarnil în re
cuperarea intîrzierilor de dezvoltare 
neuropsihomotorie a copilului; com
parativ cu Encephabolul (Energo- 
bolul), apilarnilul s-a arătat net su
perior. Dozele recomandate de dr. 
Voica Foișoreanu și colaboratorii sint 
de 2-3 drajeuri pe zi pentru virste- 
le de 1—4 ani, iar durata curei de 
maximum 3 luni; se pot administra 
2-4 cure pe an cu pauze de 3 luni. 
In efortul intelectual al școlarului, 
dr. Maria Florlșteanu și colaborato
rii recomandă, pe baza experimentă
rilor făcute, apilarnilul, avind efecte 
spectaculoase; dozele optime pentru 
viratele 6—9 ani și 9—14 ani sint 2 
drajeuri și respectiv 4 drajeuri pe 
zi, în 3 cure de cîte 20 de zile, cu 
interval de 10 zile pauză.

în concluzie, specialiștii confirmă 
că Apilarnilul și Apilarnilprop, ca și 
celelalte produse ale stupului se im
pun tot mai mult în terapia umană 
ca produse tonice, trofice, regenera
toare, fiind practic lipsite de efectele 
secundare ale unor medicamente de sinteză.

Elena MANTU

tv
11,30
11,35

Telex
Lumea copiilor e Telefilmotecă 
de ghiozdan
Din cununa cinteculul românesc 
Album duminical (parțial color). 
Din cuprins : • Trei melodii, trei 
lhterpreți 9 să zimbim cu acto
rul Vaslle Muraru o Moment 
folcloric • Republica, tară de 
baladă — moment poetic • în
tâlnire pe note cu formația Star 
2 000 • Cascadorii rîsulul • Tele- 
sport • Farmecul clapelor... cu 
pianistul Dan Grigore • Cotidia
nul in 600 de secunde • Teatru 
vesel de după-amiază 9 Pagini 
din Istoria filmului • Secvența 
telespectatorului

14.45 Tinerețea in timpul marilor îm
pliniri ale țării (color). Epoca 
Ceaușescu. Reportaj realizat în 
municipiul Bala Mare

19,00 Telejurnal
19,25 Temelii pentru viitor (color). Ar

gumente ale calității vieții noas
tre — documentar

19.45 Cintarea României (color). De pe« - pe mlcu)

12,40
13,00

marea scenă a țării 
ecran.

20,30 Film artistic (color). 
larea11

21,50 Telejurnal

„Manlpu-

Luni, 23 decembrie
20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-ștlințific. In spiri

tul orientărilor și hotărîrllor Con
gresului științei și invățămîntului

20,10 Tezaur folcloric (color)
21,05 Roman-folleton (color). „Wagner". 

Coproducție internațională. Pre
mieră pe țară. In distribuție : Ri
chard Burton, Vanessa Redgrave, 
Stephen Olivier, Ronald Pickup. 
Peter Hollinger, Laurence Oli
vier, Gâlffi Lâszlo, Niall Tolbln, 
John Gielgud, Jan Blczyckl, Mi
guel Herz-Kestranek. Bernadette 
Schneider, Franțois Eric-Gendron, 
Felix Franchy. Regia : Tony Pal
mer. Episodul 8

21,50 Telejurnal
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Telegrama adresată 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

REZUMATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ PENTRU COPIII TĂRII
I 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România 

de participanții la Plenara comună a Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului Uniunii 

Asociațiilor Studenților Comuniști din România
Mult iubite și stimate tovarâșe Nicolae Ceaușescu,

Expriniind gindurile șl voința milioanelor de tineri din patria noastră, 
dăm glas, din adincul inimii, celor mai alese sentimente de profundă stimă, 
fierbinte recunoștință și înaltă prețuire față de neobosita și rodnica activi
tate pe care o desfășurați de peste două decenii in fruntea partidului și a 
țării, pentru binele și fericirea întregului popor, pentru minunatele con
diții de muncă și viață, de formare și afirmare ce le sînt create, împreună 
cu angajamentul solemn de a face totul, de a nu precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea Programului de edificare a socialismului și comunismului 
in România, pentru triumful păcii și progresului în intreaga lume.

Desfășurindu-și lucrările in atmosfera de puternică angajare patrio
tică, revoluționară, în care națiunea noastră socialistă acționează strins 
unită in jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar generai, pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor de plan pe acest 
an și pentru pregătirea celor mai bune condiții de realizare a obiectivelor 
de excepțională importanță din noua etapă de dezvoltare economico-socială 
a țării, plenara noastră s-a constituit intr-un minunat prilej de a reafirma 
adeziunea deplină a întregului tineret la politica profund realistă, clar
văzătoare și consecvent științifică a partidului și statului nostru, consacrată 
ridicării patriei noastre pe noi culmi de civilizație și prosperitate, afir
mării ei tot mai puternice în rîndul națiunilor lumii.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, insu- 
șlndu-și pe deplin documentele Congresului al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, orientările și indicațiile de o inestimabilă valoare cuprinse in 
magistralele dumneavoastră cuvintări la Forumul tineretului, la Congresul 
științei și invățămintului, precum și la forumurile naționale ale democrației 
muncitorești, revoluționare din țara noastră, Plenara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România a analizat cu exigență și responsabilitate activitatea 
politico-organizatorică desfășurată de Uniunea Tineretului Comunist pentru 
întărirea capacității sale de acțiune, pentru creșterea rolului organelor și or
ganizațiilor U.T.C. și A.S.C. in antrenarea tuturor tinerilor Ia îndeplinirea 
exemplară a răspunderilor ce le revin ca membri ai Uniunii Tineretului Co
munist, la transpunerea neabătută in viață a sarcinilor reieșite din hotărîrile 
de partid și de stat, precum și preocuparea organelor și organizațiilor U.T.C. 
și A.S.C. din școli și facultăți in direcția mobilizării tuturor elevilor și stu
denților la dobîndirea unei temeinice pregătiri pentru muncă și viață, pentru 
formarea Tor ca viitori specialiști, participant activi și responsabili la opera 
de edificare a socialismului și comunismului in patria noastră.

însuflețiți de chemările și îndemnurile adresate de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, din perspectiva răspunderilor 
ce ne revin in înfăptuirea botăririlor adoptate la Congresul al XIII-lea al 
partidului, m care ne regăsim cu mindrie patriotică propriul nostru drum de 
acțiune și inițiativă, vă asigurăm că toți tinerii patriei vor munci și vor în
văța pentru a se forma ca oameni și specialiști, constructori conștienți și de
votați ai socialismului și comunismului, neprecupețind nici un efort in ridi
carea pe o treaptă calitativ superioară a intregii activități economice, pentru 
valorificarea superioară a întregului potențial material și uman, dezvoltarea 
armonioasă a forțelor de producție, dezvoltarea intensivă și modernizarea 
intregii agriculturi, creșterea accelerată a productivității muncii șl eficienței 
economice, contribuind astfel la creșterea continuă a calității vieții, țelul su
prem al politicii partidului și statului nostru.

Mindri și fericiți de a fi contemporani și făuritori ai celei mai glorioase 
epoci din multimilenara istorie a patriei, „Epoca Nicolae Ceaușescu**, vă în
credințăm că vom acționa cu mai multă exigență pentru formarea comunistă, 
revoluționară a tinerei generații, pentru mobilizarea hotărită a tuturor ener
giilor și capacităților creatoare ale tinerilor la înfăptuirea exemplară a sarci
nilor de producție și invățătură, pentru îmbunătățirea muncii politico-orga
nizatorice, pentru educarea patriotică, revoluționară a tuturor tinerilor, in 
spiritul dragostei fierbinți față de patrie, partid și popor, statornicind in acti
vitatea fiecărei organizații U.T.C. și A.S.C. un climat de maximă mobilizare 
și responsabilitate.

Reaf'irmindu-ne adeziunea deplină la politica externă a partidului și sta
tului nostru, al cărei strălucit promotor sinteți dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă încredințăm că organizațiile revolu
ționare ale tinerei generații, din perspectiva deschisă de marcarea, la iniția
tiva de răsunet mondial a României socialiste, a Anului Internațional al Ti
neretului, vor milita pentru creșterea contribuției tuturor tinerilor la promo
varea marilor idealuri ale umanității, la instaurarea unui climat de pace, 
înțelegere și prietenie pe planeta noastră.

Acum, în prag de an nou, vă urăm, din adincul ființei noastre tinere, 
multă sănătate, fericire și putere de muncă, spre binele și gloria poporului 
român, pentru înflorirea neîntreruptă 
Socialistă România.

La mulți ani, iubit conducător !
a scumpei noastre patrii, Republica

Continuăm să publicăm rezulta
tele obținute în întrecerea socia
listă de alte colective fruntașe de 
oameni ai muncii din întreprin
deri industriale, construcții, tran
sporturi, precum și din domeniul 
circulației mărfurilor și al prestă
rilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obți
nute și a punctajului stabilit pe 
baza realizării indicatorilor pre
văzut! în criteriile de organizare 
a întrecerii socialiste, la sfîrșitui 
lunii noiembrie pe primele locuri 
se situează :

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR 

Locul I : Exploatarea minieră 
Baia Sprie, județul Maramureș, cu 
1083,9 puncte.

Locul II : 
Vețel, județul 
puncte.

Locul III : 
Bălan, județul Harghita, cu 932,8 
puncte.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZĂ DE CĂRBUNE 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Oradea, cu 193,4 puncte. 
IN DOMENIUL GEOLOGIEI 

Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Su
ceava, cu 517,7 puncte.

Locul II : 
prospecțiuni șl 
Hunedoara, cu

Locul III : 
prospecțiuni și . 
Harghita, cu 494 puncte.

IN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER 
ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC 

PENTRU METALURGIE, CHIMIE 
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie" București, 
cu 889,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de ma
șini grele București, cu 854,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Nep- 
tun" Cîmpina, județul Prahova, cu 
824,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
ELECTROTEHNICĂ ȘI TEHNICĂ 

DE CALCUL, ECHIPAMENT 
DE TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Co- 

!“ București, Cu 717,9 puncte.

Locul II : întreprinderea de pie
se radio și semiconductor! Bănea- 

, sa-București, cu 687,6 puncte,
Locul III : întreprinderea „Mi

croelectronica" București, cu 678,2 
puncte.

TN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANTE LACURI
Locul I : întreprinderea de me

dicamente și coloranți „Sintofarm" 
București, cu 505 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
produse cosmetice „Farmec" Cluj- 
Napoca, cu 432,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de me
dicamente București, cu 297,8 
puncte.

duse zaharoase „Kandia" Timișoa
ra, cu 859 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Sascut, județul Bacău, cu 839,7 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
ulei Constanța, * cu 668,6 puncte.

TN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE 

Locul I : Trustul antrepriză 
nerală de construcții-montaj 
cău, cu 897,3 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză 
nerală de construcții montaj 
miș, cu 800,2 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de construcții montaj 
Mureș, cu 440,4 puncte.

Tn domeniul 
TRANSPORTULUI FEROVIAR 
— STAȚII DE CALE 
Locul I : Stația de 

Iași, cu 530,8 puncte.
Locul 

Ișalnița, 
puncte.

Locul
Bîrlad, 
puncte.

ge- 
Ba-

ge- 
Ti-

Exploatarea minieră 
Hunedoara, cu 1015,7
Exploatarea minieră

întreprinderea de 
explorări geologice 
511,6 puncte.
întreprinderea de 
explorări geologice

Panoul fruntașilor 
pe 11

ÎN INDUSTRIA 
PETROCHIMICA — SUBRAMURA 
PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 

ȘI MASELOR PLASTICE 
Locul I : Fabrica de anvelope 

Luduș, cu 836,1 puncte.
Locul II : întreprinderea de ar

ticole tehnice din cauciuc Brașov, 
cu 710,2 puncte.

Locul III : întreprinderea „E- 
nergia" Constanța, cu 425 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI 

Locul I : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heliade" 
București, cu 703,4 puncte.

Locul II : Combinatul de indus
trializare a lemnului „Pipera" 
București, cu 490,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prelucrare a lemnului Rădăuți, ju
dețul Suceava, cu 391.5 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(LÎNĂ, MĂTASE, IN, CÎNEPĂ) 
Locul I : întreprinderea de stofe 

Dorobanțul Ploiești, cu 871,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu, cu 791.8 puncte.

Locul III : întreprinderea „Mă
tasea roșie" Sibiu, cu 330,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI SI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de pro-

II : Stația de 
județul

FERATĂ 
cale ferată

cale 
Dolj, cu

ferată
470,9

ferată
Vaslui, cu 458

III : Stația de cale 
județul

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de ex

ploatare portuară Constanța 
M.I.C.M., cu 504,8 puncte.

Locul II : Compania TAROM — 
M.T.TC., cu 451 puncte. '

Locul III : întreprinderea de 
transport naval și auto „Delta Du
nării" Tulcea cu 435,9 puncte.

IN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

Întreprinderi comerciale 
cu ridicata

Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru textile-în- 
călțămintc Ploiești, cu 313,6 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata metalo-chimice 
Timișoara, cu 246,6 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri a- 
limentare Ialomița, cu 246 puncte.

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general
colonel Vasile Milea, a adresat mi
nistrului apărării naționale al Repu
blicii Socialiste Vietnam, general de 
armată Van Tien Dung, o telegramă 
de felicitare cu ocazia celei de-a 41-a 
aniversări a creării Armatei Popu
lare Vietnameze.

★
Cu același prilej, Pham Duy Toan,

ambasadorul R. S. Vietnam Ia Bucu
rești, s-a întîlnit cu militari dintr-o 
unitate a armatei noastre cărora le-a 
vorbit despre semnificația eveni
mentului aniversat.

Participanții la întîlnire au vizio
nat o fotoexpoziție cu aspecte din 
viața și activitatea militarilor Arma
tei Populare Vietnameze și un film 
artistic.

(Agerores)

vremea

Sîmbătă, 21 decembrie 1985, s-a 
desfășurat Plenara comună a Comi
tetului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist și Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, care a analizat, într-un 
spirit de înaltă exigență, de pu
ternică angajare comunistă, activi
tatea politico-organizatorică desfă
șurată de Uniunea Tineretului Co
munist pentru aplicarea orientă
rilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pri
vind întărirea spiritului revoluționar 
în munca de educare comunistă a 
tineretului, consolidarea politică și 
organizatorică a U.T.C. și U.A.S.C.R., 
îmbunătățirea continuă a stilului și 
metodelor de muncă, precum și 
preocuparea organelor și organiza
țiilor U.T.C. și A.S.C din școli și 
facultăți in direcția mobilizării ele
vilor și studenților la dobîndirea 
unei temeinice pregătiri profesionale, 
pentru muncă și viață, pentru parti
ciparea lor activă și responsabilă la 
înfăptuirea mărețelor obiective de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, stabilite de Congresul al XIII- 
lea al P.C.R.

La lucrările plenarei a participat 
și a luat cuvîntul tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

în lumina înaltelor exigențe formu
late de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dezbaterile au subliniat necesitatea 
întăririi spiritului revoluționar în

-întreaga activitate de educare comu
nistă, îmbunătățirii conținutului po
litico-ideologic al tuturor acțiunilor, 
în vederea formării unei înalte con
științe patriotice, aplicării ferme, în 
viața și activitatea tinerilor, a prin
cipiilor și normelor muncii șl vieții 
comuniștilor, ale eticii și echității 
socialiste.

Plenara a adoptat un cuprinzător 
plan de măsuri privind intensifica
rea muncii politico-organizatorice 
desfășurate de Uniunea Tineretului 

• Comunist pentru educarea comunistă, 
revoluționară a tinerei generații. De 
asemenea, a fost aprobat un amplu 
program privind creșterea responsa
bilității organelor și organizațiilor 
U.T.C. și A.S.C , în scopul realizării 
unei temeinice pregătiri pentru mun
că și viață a elevilor și studenților, 
precum și Programul privind parti
ciparea tinerei generații la reali
zarea, prin muncă patriotică, a unor 
obiective de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 1986.

în cadrul plenarei a luat cuvîntul 
tovarășul Nicu Ceaușescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, de deplină adeziune 
comunistă, revoluționară, participan
ții Ia Plenara C.C. al U.T.C. și 
Consiliului U.A.S.C.R. au adop
tat o telegramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.
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Spre tiparul fără tipar
O incursiune tn trecutul tiparului și, 

mai ales, în istoria prezentă și viitoare a 
acestuia. Spectaculoase modificări ale 
tiparului, ale profesiilor de tipograf și 
gazetar, ale redacțiilor sub impactul re
voluției tehnico-științifice. Date de ultimă 
oră privind transmiterea la mari distanțe 
a formei de tipar prin intermediul ima
ginii electronice, înlocuirea tiparului ac
tual cu imprimarea electrostatică de tip 
„xerox" și bombardamentul hîrtiei cu pi
cături microscopice de. cerneală dirijate 
electronic sau electrostatic.

„Performanțe
pentru eternitate"

rapte, intîmplări și recorduri sportive 
care au rămas momente de referință in 
istoria sportului. O fascinantă întîlnire cu 
mari eroi ai arenelor sportive care au 
întruchipat uriașele posibilități ale omului 
de a realiza performanțe tot mai înalte, 
marile sale resurse de autodepășire. O 
trecere în revistă a celor despre care s-a 
spus „el a fost primul care...", „ea a 
cea dinții care...".

ALMANAHUL
„SCINTEIA" 1986
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INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL • Pregătirile echipelor 

divizionare pentru viitorul sezon 
competițional vor începe la 6 ia
nuarie 1986. • Prima etapă compe- 
tițională : la 26 februarie — etapa 
meciurilor din optimile de finală 
ale „Cupei României" • După cum 
ni se comunică, F.R.F. a progra
mat tragerea la sorți pentru aceste 
optimi de finală in ziua de joi, 9 
ianuarie 1986, în aceeași zi in care, 
în Elveția, va avea loc șl tragerea 
la sorți pentru sferturile de finală 
ale cupelor europene. Deci, în a- 
ceeași zi, vom afla cu ce echipă va 
juca Steaua în „Cupa Campionilor", 
precum și adversarele din cele opt 
meciuri ale „Cupei României". 
• Prima etapă a returului în cam
pionatul diviziei A — la 2 martie 
1986 ; returul în divizia B începe Ia 
9 martie, iar în divizia C, la 16 mar
tie 1986 0 Campionatele diviziilor 
A, B, C, precum și „Cupa Româ
niei" se vor încheia toate înainte 
de 30 iunie 1986 0 U.E.F.A. a fixat 
tragerea la sorți pentru viitoarele 
ediții ale campionatelor europene 
interțări, de seniori și tineret, la 
data de 14 februarie 1986, în orașul 
Frankfurt pe Main. Primele me
ciuri ale acestor competiții europene 
vor avea loc în toamna anului vii
tor. 0 Turneele de sală de la Arad, 
Craiova, 
cîștigate 
Sportul 
au mai 
tehnica
Cluj-Napoca), Universitatea Craio
va, la Craiova (Rapid, Chimia și 
Corvinul), Victoria, la Ploiești (Pe
trolul, Gloria și F.C. Argeș), Dina
mo, la Brașov (F.C.M. Brașov, A.S.A.

și S.C. Bacău). • Colegiul divizio
nar A, organism consultativ al 
F.R.F., a avizat asupra continuării 
experimentului desfășurării fotbalu
lui în săli, dat fiind și interesul in 
sensibilă creștere manifestat de 
F.I.F.A. și U.E.F.A. pentru fotbalul 
pe teren acoperit. • în China s-a 
creat prima echipă reprezentativă 
feminină de fotbal care se va pre
găti pentru campionatul feminin al 
Asiei, programat în 1986. Lotul cu
prinde 24 tinere, medie de vîrstă — 
18 ani și jumătate, selecționate din 
13 provincii. • Cluburi de vînzare : 
clubul galez Swansea, vechi de 85 
ani, a fost scos la licitație, prin de
cizie judecătorească, pentru datorii 
însumind aproape 150 000 lire sterli
ne ; alt club bine cunoscut, A.C. Mi
lan, va fi achiziționat de omul de 
afaceri din domeniul televiziunii ita
liene și franceze Silvio Berlusconi, 
care dorește să-1 transforme după 
modelul altui club italian, Juventus 
Torino.

cu prilejul unui turneu programat 
la București, în zilele de 27 și 28 de
cembrie. Lotul național de juniori 
își va începe pregătirile pentru 
campionatele europene (septembrie 
— 1986) în luna ianuarie, Ia Sfîntu 
Gheorghe (Covasna). Pregătirile vor 
urma același curs metodologic folo
sit pentru campionatele mondiale de 
tineret din 1985, competiție la care 
tinerii noștri pugiliști au obținut re
zultate foarte bune.

ȘAH. în runda a 9-a a campiona
tului republican masculin de șah de 
la Timișoara, Șubă a remizat cu 
Stoica, rezultatul de egalitate fiind 
consemnat și în partidele Ghindă — 
Foișor, Bărbulescu — Gheorghiu, 
Pavlov — Constantin Ionescu si 
Georgescu — Armaș. Ghițescu l-a în
vins pe Marin, Ștefanov pe Cosma, 
iar Lupu a cîștigat la Joița.

în clasament continuă să conducă 
marele maestru Mlhai Șubă, cu 7 
puncte, urmat de Mihai Ghindă — 
6,5 puncte.

Alături de echipajele ro-

Ploiești și Brașov au fost 
de următoarele echipe : 

studențesc, la Arad (unde 
participat F.C. Bihor, Poli- 
Timișoara și Universitatea

BOB. Un concurs de bob, care se 
anunță deosebit de interesant, va 
avea loc la Sinaia, între 17 și 23 fe
bruarie.
mânești. de două persoane, printre 
care și cel condus de talentatul pilot 
Dorin Degan, vor participa echipaje 
din țări care ocupă azi locuri frun
tașe în concursurile europene șl 
mondiale de bob — R.D. Germană, 
Italia, U.R.S.S., R.F. Germania și 
Anglia.

BOX. După trialurile care au 
avut loc Ia Ploiești, Zalău și Tîrgu 
Jiu, boxerii juniori ce au fost se
lecționați vor fi verificați încă o dată

TENIS. Finala competiției interna
ționale de tenis „Cupa Davis“, ce se 
desfășoară la Munchen între echipe
le R. F. Germania și Suediei, a con
tinuat cu partida de dublu în care 
cuplul suedez Mats Wilander — 
Joakim Nystroem a învins cu 6—4,
6— 2, 6—1 perechea Boris Becker — 
Andreas Maurer.

In partida a doua de simplu, Boris 
Becker l-a întrecut cu 6—3, 3—6,
7— 5, 8—6 pe Stefan Edberg.

După două zile de întreceri, scorul 
este favorabil cu 2—1 formației 
suedeze.

Garanția statului asupra 
sumelor păstrate Ia C.E.C.

Dezvoltarea continuă a procesu
lui de economisire in țara noastră 
este strins legată și puternic sti
mulată de drepturile și 
de care beneficiază toți 
rii la C.E.C.

în afara avantajelor 
fiecărui instrument de economisire 
pe care depunătorii la C.E.C. își 
păstrează economiile bănești per
sonale, aceștia beneficiază și de un 
avantaj general izvorît din însăși 
Constituția țării, care prevede : 
„Dreptul de proprietate personală 
este ocrotit de lege. Pot constitui 
obiect al dreptului de proprietate 
personală veniturile și economiile 
provenite din muncă...". Pe această 
bază, un avantaj acordat tuturor 
depunătorilor este garanția statului 
asupra sumelor depuse la C.E.C., 
asupra dobinzllor și cîștigurilor 
obținute.

Garantarea de către stat a eco
nomiilor depuse la C.E.C. înseamnă 
asigurarea restituirii oricînd a su
melor depuse pe libretele de eco
nomii, in conturile curente perso
nale, pe obligațiuni C.E.C. cu cîști
guri, ca și pe alte instrumente de 
economisire, la cererea persoanelor 
îndreptățite să 
respective.

Depunătorii la 
să dispună timp 
mai de sumele 
dobînzile și ciștigurlle 
acestea fiind imprescriptibile. Su
mele reprezentînd dobînzile sporesc 
cu trecerea timpului, acestea fiind 
adăugate anual la soldul depuneri
lor. Astfel, dobînzile produc la 
rîndul lor alte dobînzL

avantajele 
depunăto-

specifice

încaseze sumele

C.E.C. au 
nelimitat 
depuse.

dreptul 
nu nu

ci și de 
obținute,

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 22 decembrie, 
ora 20 — 25 decembrie, ora 20. In țară: 
Vremea va fi în general caldă, excep- 
tind zonele depresionare șl de șes, unde 
ceața va persista. Cerul va fi variabil, 
mal mult senin noaptea in regiunile 
sudice. Spre sfîrșitui intervalului sînt 
posibile precipitații în vestul țării pre
dominant sub formă de ploaie. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Unele 
Intensificări se vor produce în regiu
nile vestice. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 4 șl plus 8 
grade, izolat mal coborîte in prima 
noapte în depresiunile intramontane, 
iar temperaturile maxime vor fi cu
prinse in general intre 4 șl 14 grade. 
Se va produce ceață frecventă în zo
nele depresionare șl de cîmpie. La 
București : Vremea va fi relativ oaldă, 
cerul va fi variabil, mai mult senin 
noaptea. Vîntul va sufla în general 
slab. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între tainus 2 și plus 2 grade, 
iar maximele intre 6 și '
dițil de ceață seara șl

Din nou bat Ia ușa 
copilăriei zilele va
canței de iarnă. Cu în- 
cintătorul lor alai de 
manifestări sărbăto
rești, cu surprize și 
daruri. Cu multiplele 
posibilități, pentru cei 
mici, de a participa la 
activitățile care înso
țesc încheierea anului 
vechi și debutul nou
lui an. Incepînd de la
22 decembrie, în mu
nicipiile reședință de 
județ se vor desfereca 
porțile „orășelelor co
piilor**, care vor ră- 
mîne deschise „zi-lu- 
mină“ pînă la 12 ia
nuarie 1986. Fără în
doială că mirificele 
cetăți efemere, bogat 
împodobite și populate 
cu eroi îndrăgiți ori 
personaje din filme, 
vor stirni bucuria și 
imaginația micilor, vi
zitatori. Copiii din 
București sînt invitați, 
incepînd din ziua de
23 decembrie, in oră
șelele lor amenajate 
în Parcul Tineretului, 
precum și în parcurile 
din sectoarele Capita
lei, devenite pentru 
trei Săptămini gazde 
primitoare, locuri de 
distracții și specta
cole susținute de șco- 
larii-artiști.

Pe scene și estrade 
special amenajate, 
șoimii patriei și elevii 
vor exprima cu toată 
căldura inimilor dra
gostea nețărmurită și 
recunoștința profundă 
pe care le nutresc 
față de Partidul Co
munist Român, față 
de secretarul său 
general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
care și-a dedicat în
treaga viață și activi
tate implinirii idealu
rilor de libertate și in
dependență ale țării, 
triumfului revoluției 
socialiste, înfloririi 
multilaterale a patriei, 
într-o lume a păcii și 
înțelegerii între po
poare. Prin cîntec, 
vers și joc, ei vor da 
glas acelorași senti
mente de dragoste 
față de tovarășa Elena

Ceaușescu, gratitudi
nii pentru grija cu 
care se ocupă de creș
terea și educarea ti
nerei generații.

Tot de la 22 decem
brie și pînă la 5 ia
nuarie, in cămine cul
turale și case ale pio
nierilor și șoimilor 
patriei din intreaga 
țară se vor organiza 
carnavaluri pentru 
pionieri, elevi și șoimi 
ai patriei. Copiii din 
Capitală sînt invitați 
la Pavilionul expozl- 
țional central din 
Piața Scînteii să ia 
parte la un astfel de 
carnaval in cursul di
mineții de 2 ianuarie. 
După-amiezele. înce- 
pînd de la ora 14, 
aceeași incintă va o- 
feri o primitoare găz
duire carnavalurilor 
tineretului, care se 
vor desfășura în zile
le de 2, 3, 4 și 5 ia
nuarie. De asemenea, 
au fost programate 
carnavaluri și la clu
burile tineretului din 
Capitală.

Așteptate întotdeau
na cu nerăbdare de 
copii, serbările pomu
lui de iarnă se vor 
desfășura în perioada 
28 decembrie — 5 ia
nuarie, în cadrul unor 
manifestări cultural- 
educative la care își 
vor da concursul for
mații de artiști profe
sioniști și amatori, 
membri ai organiza
țiilor de tineret, de 
pionieri și șoimi ai 
patriei. Fondurile pen
tru pomul de iarnă, 
provenite de la bu
getul de stat și din 
veniturile proprii ale 
organizațiilor de masă 
și obștești vor fi fo
losite Ia procurarea 
de daruri pentru toți 
cei aproape 4 milioa
ne de copii ai țării. 
Pretutindeni unde e- 
xistă copii și unde 
muncesc părinții lor 
— în întreprinderi, 
instituții, unități a- 
gricole, cooperative, 
case de cultură, în 
cămine culturale, școli 
speciale, case de co

pii, leagăne, preven- 
torii, spitale și sana
torii de copii — Moș 
Gerilă va sosi încăr
cat cu daruri. Tolba 
lui va cuprinde pa
chete cu cărți, rechi
zite școlare, multe ju
cării și jocuri antre
nante, dulciuri. Co
piilor din leagăne și 
casele de copii, ca și 
celor fără părinți sau 
proveniți din familii 
numeroase și cu ve
nituri mai mici le vor 
fi oferite obiecte de 
îmbrăcăminte și din 
partea organizațiilor 
de femei, de Cruce 
Roșie și ale cooperați
ei meșteșugărești.

în noaptea de la 
cumpăna dintre ani, 
in cluburi, case de 
cultură, cămine cultu
rale, cantine-restau- 
rant, cantine studen
țești si școlare, tabere 
de odihnă ale elevilor 
și studenților, unități 
turistice, de agrement 
și alimentație publică 
vor avea Ioc revelioa- 
ncle tineretului. Ca 
și In anii precedenți. 
revelioane ale tinere
tului și studenților din 
Capitală vor fi orga
nizate la Pavilionul 
expozițional central 
din Piața Scînteii, în 
cluburile tineretului 
Modern. Universal, 
Titan, Tehnic și Ecran, 
iar cele ale studenților 
la cantinele studen
țești Regie II și Gro
zăvești.

Anticiplnd acest ul
tim eveniment al anu
lui, Ie urăm tuturor 
copiilor și tinerilor 
noștri să crească voi
nici si drepți ca bra
zii. să fie demni de 
grija și dragostea cu 
care sînt ocrotiți de 
părinți șl educatori, 
de întreaga societate, 
să devină oameni des
toinici, harnici și pri- 
cepuți, să ducă mai 
departe ștafeta muncii 
consaci^te propășirii 
României socialiste.

Gabriela BONDOC

La 1 ianuarie 1986 — tradiționala tragere 
extraordinară Loto a revelionului

8 grade. Con- 
dlmineața.

Participanților la sistemele de joc 
organizate' de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport li se oferă și 
de această dată, in prima zi a 
noului an, o surpriză dintre cele 
mai plăcute : TRAGEREA EX
TRAORDINARĂ LOTO A REVE
LIONULUI, la care se vor atribui 
cîștiguri in autoturisme „DACIA 
1300“, excursii în U.R.S.S. și mari 
sume de bani. Se vor efectua 12 
extrageri în trei faze, totalizind 
120 numere. O formă avantajoasă

de participare o constituie varian
tele combinate și combinațiile „cap 
de pod“, pe care se pot obține 
suite de cîștiguri la mai multe ca
tegorii.

Un bilet la tragerea extraordina
ră Loto a revelionului poate fi un 
cadou plăcut și util pentru cei 
dragi.

Biletele se pot procura de la 
agențiile Loto-Pronosport și vîn- 
zătorii volanți din întreaga țară 
pînă marți 31 decembrie, inclusiv.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„SCIENCE ET AVENIR"

Perspectivele electronicii in activitatea cotidiană
Omul călătorește astăzi incompara

bil mai mult decit strămoșul său din 
secolul XVIII. O dată cu revoluția 
industrială, volumul transporturilor a 
devenit de 10 000 de ori mai mare. 
Oamenii se deplasează Ia ora actua
lă de ................................ ....
acum 
acest 
tr-un 
sigur, 
se va 
motive materiale evidente, 
care primul este amenințarea cu su
praaglomerarea căilor de transport, 
este imposibil de admis, avînd în 
vedere nivelul circulației actuale, o 
creștere de încă 10 000 de ori.

în era telematicii se ridică astfel 
problema transporturilor în cadrul 
său mai general, problema care poa
te fi formulată cu ajutorul a două 
mari întrebări. Prima : deplasarea 
persoanelor va fi la fel de necesa
ră ca în trecut în momentul apari
ției unor rețele mondiale de tele- 
informatică, datorită cărora. în cele 
din urmă, se va putea face totul de 
la distanță ? Și a doua întrebare : 
dacă se transportă mărfuri, este oare 
realmente indispensabil ca acestea să 
fie întotdeauna însoțite, nu ne pu
tem imagina formule care să le per
mită să călătorească singure ?

Aceste întrebări duc la discuții pa
sionate, în urma cărora se între
vede, prin intermediul resurselor in
formaticii moderne, o totală reconce- 
pere a noțiunii de transport.

Care sînt motivațiile deplasări! in
divizilor ? Există, firește, călătorii de 
plăcere și ne putem aștepta la o 
dezvoltare continuă a acestor că
lătorii. Există însă și deplasări im
puse de motive profesionale și care 
înseamnă pierdere de timp și obo
seală. Numeroase reuniuni de acest 
fel vor putea fi pur și simplu evi
tate din momentul în care vom dis
pune de mijloacele ce permit abor
darea unei probleme de la distan
tă. Potrivit unui prim studiu făcut 
în Statele Unite, 40 la sută din reu- 

, niunile profesionale se încadrează în 
această categorie ; rezultatul ar pu
tea fi același chiar dacă fiecare ar 
rămîne pe Ioc. Mai mult, pentru un 
sfert din aceste cazuri — adică 10 
la sută din numărul total al reu
niunilor care necesită în prezent un 
drum — trebuie admis că telecon- 
ferlnța constituie o formă mai in
teresantă decît deplasarea convențio
nală.

Observăm că gama mijloacelor a- 
flate la dispoziția unei telereuniuni 
este uimitor de vastă.

De pildă, videoconferința. Cu a- 
jutorul acesteia, persoanele se pot 
vedea. Ele au impresia că discută 
ca și cum ar fi în 1urul aceleiași 
mese, deși una se află la Paris, alta 
Ia Los Angeles, a treia Ia New York 
și a patra la Rabat. Pentru aceas
ta este suficient să se dispună de un

10 000 de ori mai mult debit 
100 de ani și este evident că 
proces nu poate continua în- 
asemenea ritm în viitor. De
se poate admite că în viitor 
călători și mai mult, dar, din 

dintre

canal cu o capacitate suficientă pen
tru a transmite imaginile. Obiect de 
curiozitate astăzi videoconferința se 
va generaliza in decursul actualu
lui deceniu, datorită utilizării sate
liților de telecomunicații, devenind o 
activitate banală. Superioritatea vi- 
deoconferinței asupra conferinței 
tradiționale este evidentă. Omul de 
știință, inginerul sau omul de a- 
faceri care se duce în Canada pen- 

, tru a participa la o reuniune trans
portă cu el o servietă care conține 
un număr limitat de documente. Dacă 
participă Ia această reuniune prin 
teleconferință de Ia biroul său, el 
poate să prezinte în cursul discu
ției orice text sau orice desen, 
recurgînd la ansamblul de documen
te de care dispune și pe care i Ie 
poate furniza aparatura telematică 
cu care este dotat. Este bine cunos
cut că cel care conduce o discuție 
dorește adeseori ca ea să aibă loc 
la el „acasă", tocmai datorită posi
bilității ce i se oferă de a disoune 
de ansamblul serviciilor sale. în a- 
cest sens, videoconferința satisface 
pe toată lumea, pentru că însuși 
principiul ei este de a permite fie
căruia să rămînă la el „acasă".

Formula este în același timp de 
o mare suplețe. O reuniune de tip 
convențional cere ca toți participan
ții să fie prezenți în același timp. 
Videoconferința nu mai cere aceas
tă simultaneitate, căci intervențiile 
pot fi înregistrate pe magnetoscop. 
Aceasta Iasă o mai mare latitudine 
în materie de transmisie. Pe de 
altă parte, aceasta lasă timpul ne
cesar fiecărui participant să-și pre
gătească răspunsurile, avînd timp să 
reasculte de cite ori dorește afir
mațiile celorlalți participant).

Chiar dacă ne putem imagina că 
pentru numeroase reuniuni interna
ționale videoconferințele și telema- 
tica se vor substitui deplasărilor, la 
urma urmelor acesta nu este decit 
un fenomen marginal, care nu pri
vește decît o categorie restrînsă 
cadre —- îndeosebi cei care iau 
vionul din motive profesionale 
fără să schimbe mare lucru din
tuația marii majorități a popu
lației globului, care utilizează trans
porturi terestre. Or, și în acest do
meniu, telematica promite modifi- 

de
o- 
o- 
se

facă același traseu în sens invers. Or 
să ne imaginăm economiile de e- 
nergie și de cheltuielile de altă na
tură ce ar fi realizate dacă acești 
muncitori ar lucra în unități mici, 
in care ar fabrica un anumit număr 
de piese ce vor fi transportate la 
o unitate centrală, unde se va asam
bla produsul final. Prin aplicarea a- 
cestei metode s-ar putea înregistra 
în majoritatea cazurilor, o economie 
de energie considerabilă. Ieri, omul 
trebuia să meargă la lucru ; mîine, 
lucrul va... merge la salariat acasă !

Transportul mărfurilor va Suferi și 
el schimbări radicale. Din ce în ce 
mai mult se va face in așa fel in
cit mărfurile să se deplaseze singu
re. O acțiune în acest sens a și fost 
inițiată : petrolul curge astăzi de Ia 
centrele de producție sau din por
turi prin conducte. Gazele sînt și ele 
dirijate prin conducte și știm că în 
prezent toate cercetările asupra căr
bunelui vizează să asigure fluidiza
rea lui. Cum se explică marea vogă 
a electricității, faptul că partea sa 
în cadrul energiei crește mereu? Mo
tivul constă în ușurința cu care poa
te fi transportată.

Or, această mișcare continuă, care 
afectează astăzi toate materiile e- 
nergetice, are șanse să se generali
zeze. Ea ar putea afecta produse fi
nite și piese de orice gen prin dez
voltarea unor mașini automate de 
ambalare (și de debalare). prin uti
lizarea unor conteinere care vor fi 
capabile să se dirijeze cu ajutorul 
informaticii din momentul In care 
un cod universal va permite citirea 
destinației lor, cu posibilitatea de a 
folosi în 
mijloace 
trenul se 
nicile de
tă privință va apărea anormal faptul 
că astăzi traficul mărfurilor pe șo
sele este în Franța, de pildă, de două 
ori mai mare decît pe calea ferată. 
Un tren poate transporta 1 000 de 
tone, folosind pentru aceasta numai 
două persoane, în timp ce pe șose
le același tonaj va necesita 100 de 
camioane de 10 tone și deci 200 de 
persoane. Avantajul transportului ru
tier constă în faptul că mărfurile pot 
fi livrate „la scară". O dată cu e- 
voluția informaticii și roboticii se va 
putea atinge același rezultat cu o 
întreagă gamă de mijloace adapta
te la natura obiectelor transportate 
și cu perspectiva unei mari econo
mii în deplasarea persoanelor.

în sfirșit, evoluția industrială va 
merge în sensul unei reduceri sen
sibile a mărimii și greutății obiec
telor fabricate și aceasta nu va a- 
vea loc fără consecințe asupra fe
nomenului transportului. Astfel, se 
pare că datorită electronicii trans
portul își va încheia epoca de creș
tere haotică pentru a intra în epoca 
unei evoluții cu adevărat funcțio
nale.

cele din urmă mai multe 
de transport. Bineînțeles 
pretează admirabil la teh- 
automatizare. Și în aceas-

de
a-

si-

cări radicale. Actualul sistem 
producție presupune adaptarea 
mului la sistemul de muncă, de 
bicei in mari hale. Or, în viitor 
poate imagina adaptarea sistemului 
de a munci la om, prin înființarea 
unor mici unități destinate unui nu
măr rezonabil de persoane, unități 
la care activitatea să fie efectuată 
cu ajutorul telematicii. Să luăm, de 
exemplu, o uzină de automobile tra
dițională și să facem calculul cheltu
ielilor de timp și de energie nece
sare pentru ca mii de muncitori să 
sosească dimineața de la distanțe 
care uneori se măsoară în zeci de 
kilometri și care seara trebuie să re-
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Kania, președintele Nicolae Ceausescu promovează 
cu censecventd si fermitate cauza socialismului si păcii, 

independentei si colaborării internationaie
Angajarea fermă a României socialiste in soluționarea pro

blemelor cardinale care frămîntă omenirea, opțiunea sa clară în 
favoarea păcii, a dezarmării exprimată cu consecvență de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - ale cărui acțiuni și inițiative de larg răsunet vizează 
crearea unei lumi mai bune și mai drepte, ferită de pericolul războiului, 
in primul rînd nuclear - iși găsesc o amplă reflectare în paginiie presei 
de peste hotare.

Mijloacele de informare in masă prezintă dezvoltareo relațiilor de 
cooperare rodnică ale României cu diferite state ale lumii, in primul 
rind cu țările socialiste, a căror continuă adincire și amplificare au loc 
in baza hotâririlor și înțelegerilor la cel mai înalt nivel.

Agenții de presă, ziare și reviste, posturi de radio și televiziune 
informează pe larg despre direcțiile dezvoltării economico-sociale a țării 
în viitorul an aprobate recent de Marea Adunare Națională, care asi
gură înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al Xlll-lea al Parti
dului Comunist Român.

într-un comentariu consacrat re
centelor convorbiri de la București 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Gustav Husak. ziarul 
„RUDE PRAVO" pune accentul pe 
faptul că atit România, cit și 
Cehoslovacia apreciază drept pro
blemă fundamentală a contempora
neității încetarea imediată a cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
reale de dezarmare. Cotidianul re
liefează necesitatea, subliniată în 
cursul convorbirilor, de a se inten
sifica activitatea in forurile inter
naționale in scopul dezarmării, 
pentru colaborare, securitate și 
pace in Europa și în lume.

România — se relevă — militea
ză pentru transformarea Balcanilor 
intr-o zonă a păcii, colaborării și 
înțelegerii, lipsită de arme nu
cleare, și sprijină, în același timp, 
propunerile și inițiativele privipd 
crearea de zone denuclearizate în 
nordul și centrul Europei, în alte 
părți ale lumii. Ziarul pune în 
evidență dorința partidelor comu
niste din cele două țări de a ex
tinde relațiile bilaterale, colabo
rarea cu mișcările de eliberare na-

tate șl de cooperare multilaterală 
dintre cele două țări.

Cu prilejul primirii secretarilor 
cu probleme internaționale și 
ideologice ai comitetelor centrale 
ale partidelor comuniste și munci
torești din unele țări socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că problema fundamentală a 
vieții internaționale actuale o con
stituie oprirea cursei înarmărilor, 
arătînd că trebuie apărat drep
tul suprem al oamenilor și na
țiunilor la existență liberă și dem
nă. la pace, la viață — evidențiază 
ziarul „NEUES DEUTSCHLAND". 
In acest sens, un rol sporit revine 
țărilor socialiste, partidelor comu-

vîntare. Conducătorul P.C.R. a afir
mat că trebuie intensificată activi
tatea de propagandă pentru con
solidarea legăturilor dintre toate 
țările socialiste și dintre parti
dele eomuniste și muncitorești, 
pe baza respectării principiului de
plinei egalități, a neamestecului in 
treburile interne — a adăugat 
agenția.

în cuvîntul rostit cu ocazia 
primirii secretarilor cu probleme 
internaționale și ideologice ai co
mitetelor centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești din une'e 
țări socialiste, președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, a afirmat 
că statele socialiste trebuie să se 
situeze pe o linie mai fermă, 
ofensivă în activitatea ideologică. 
Ele trebuie să pună mai pregnant 
în lumină realizările istorice obți
nute de țările socialiste, oferind 
argumente deosebit de convingă
toare care, prin ele însele, de
monstrează superioritatea socialis
mului asupra capitalismului — a 
relatat agenția REUTER.

Primirea de către președintele 
Nicolae Ceaușescu a secretarului 
de stat al Statelor Unite ale Ameri- 
cii, George Shultz, a fost reflectată 
de mijloacele de informare în masă 
din diferite țări ale lumii.

Președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat in 
timpul primirii secretarului de stat

Ample relatări și comentarii 
ale presei de peste hotare

țională. cu toate forțele progresis
te și democratice pentru mobili
zarea celor mai lărgi forțe politice 
și sociale, a maselor populare in 
lupta pentru dezarmare și pace, 
pentru independență națională, co
laborare și progres social.

întîlnirile la cel mai înalt nivel, 
colaborarea dintre cele două parti
de comuniste constituie factorul 
hotăritor al întăririi prieteniei, 
extinderii și aprofundării legătu
rilor dintre cele două țări — se 
arată apoi in articol, subliniin- 
du-se că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre România si Ceho
slovacia se dezvoltă în spiritul pre
vederilor Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală și 
al înțelegerilor și hotăririlor con
venite in cadrul intîlnirilor la cel 
mai inalt nivel.

Ziarul relevă importanță sem
nării Programului de lungă durată 
privind dezvoltarea colaborării 
economice și tehnico-științifice din
tre cele două țări pină in anul 2000 
și hotărirea comună de a situa 
colaborarea economică pe trepte 
calitativ superioare și de a folosi 
mai intensiv potențialul economic 
și tehnico-științific crescînd al ce
lor două țări.

Ziarul „Rude Pravo" relevă că 
Prezidiul C.C. al P. C. din Ceho
slovacia a dat o inaltă 
convorbirilor dintre 
Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak.

apreciere 
tovarășul 
tovarășul

Cotidianul „PRAVDA“, care apa
re la Bratislava, relevind că Ceho
slovacia și România acționează 
pentru asigurarea păcii, amintește 
că recenta sesiune a O.N.U. a adop
tat propunerea românească de a se 
adresa un Apel solemn țărilor afla
te în conflict cu alte state să în
ceteze imediat luptele și să rezolve 
problemele raporturilor dintre ele 
exclusiv pe cale politică, prin tra
tative. România, arată „Pravda", 
sprijină propunerea comună a 
Cehoslovaciei și R. D. Germane 
pentru crearea unei zone fără arme 
chimice în Europa centrală.

Ziarul iugoslav „BORBA" subli
niază importanța acordată de Pre
zidiul R.S.F. Iugoslavia recentelor 
convorbiri la nivel inalt româno- 
iugoslave in cadrul cărora s-au evi
dențiat necesitatea realizării des
tinderii internaționale, rolul de 
neinlocuit al O.N.U. in lupta pen
tru pace și securitate în lume, ca 
și contribuția pozitivă a politicii șl 
mișcării țărilor nealiniate in acest 
proces. Totodată, cotidianul scoate 
in relief continuitatea colaborării 
tradiționale, prietenești dintre 
România și Iugoslavia, contribuția 
determinantă pe care o aduc întil- 
nirile la cel mai înalt nivel la dez
voltarea relațiilor de bună vecină-

niste și muncitorești, tuturor for
țelor revoluționare, progresiste, în
tăririi solidarității și conlucrării lor 
în lupta pentru pace și dezar
mare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat că propaganda este chema
tă să pună mai pregnant in lumină 
realizările istorice obținute de ță
rile socialiste, marea superioritate 
a orînduirii pe care o edifică po
poarele acestor țări — informează 
ziarul.

Președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — scoate 
în evidență relatarea agenției 
CHINA NOUA — a subliniat că 
este mai necesar ca oricînd ca ță
rile. socialiste să mențină, în con
tinuare, inițiativa, să desfășoare ac
țiuni și să prezinte propuneri con
crete privind oprirea experimentă
rii și producerii de noi arme nu
cleare, de reducere a cheltuielilor 
și efectivelor militare, inclusiv prin 
măsuri unilaterale.

Cu ocazia primirii secretarilor cu 
probleme internaționale și ideologi
ce ai comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și muncito
rești din unele țări socialiste, 
secretarul general al P.C.R. a apre
ciat că acum, după intîlnirea la ni
vel înalt de la Geneva, este mai 
necesar ca oricînd să fie intensifi
cate acțiunile politico-diplomatice 
și eforturile tuturor popoarelor 
pentru a determina trecerea la 
măsuri reale de dezarmare, in pri
mul rind de dezarmare nucleară, de 
prevenire a militarizării spațiului 
cosmic. Președintele României a 
arătat, de asemenea, că activitatea 
de propagandă trebuie să pună in 
evidență superioritatea relațiilor 
socialiste, ca relații de tip nou din
tre state, la baza cărora stau prin
cipiile deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului 
reciproc, ale întrajutorării tovără
șești.

Secretarul general al P.C.R. a 
subliniat importanța respectării 
dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător linia poli
tică, strategia și tactica revoluțio
nară, corespunzător condițiilor con
crete din țara în care iși desfășoară 
activitatea.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea ca propa
ganda partidelor socialiste și 
comuniste să răspundă propagan
dei dușmănoase a cercurilor im
perialiste care încearcă să prezinte 
denaturat realitățile din țările 
socialiste și realizările lor istorice 
— a informat agenția de presă 
ANSA, referindu-se la aceeași cu-

al S.U.A. că o mare răspundere 
revine in primul rînd celor două 
mari puteri, Uniunea Sovietică și 
S.U.A., de a trece de la declarații 
la fapte concrete, in vederea opri
rii cursei înarmărilor, evidențiază 
agenția CHINA NOUA. Președinte
le Nicolae Ceaușescu — relevă 
agenția — a subliniat că, după in
tîlnirea sovieto-americană la nivel 
înalt de la Geneva, problemele 
fundamentale continuă să rămînă 
nesoluționate și de aceea se impune 
intensificarea eforturilor pentru a 
se ajunge, într-un timp cit mai 
scurt. Ia acorduri reciproc accepta
bile. pentru a se trece la măsuri 
concrete de dezarmare.

China Nouă arată, de asemenea, 
că în cadru! primirii s-a subliniat 
necesitatea de a se acționa in con
tinuare pentru dezvoltarea relați
ilor româno-americane in spiritul 
principiilor deplinei egalități îți 
drepturi, respectului independenței 
si suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Agenția TANIUG relevă că Ia 
primirea de către președintele 
Nicolae Ceaușescu a secretarului 
de stat al S.U.A. s-a apreciat că, 
in ansamblu, relațiile româno-a
mericane cunosc un curs pozitiv, 
existînd condiții pentru extinderea 
și amplificarea lor in diferite do
menii de interes comun.

Relațiile dintre România și 
S.U.A. și rezultatele reuniunii so- 
vieto-americane la nivel inalt de 
la Geneva au figurat pe agenda 
convorbirilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu secretarul 
de stat american — notează și a- 
genția spaniolă EFE.

Diferite agenții de presă, între 
care T.A.S.S., PRENSA LATINA, 
A.N.S.A., ziare ca „TRYBUNA 
LUDU" (Polonia), „NEUES DE
UTSCHLAND" (R.D.G.), „EL NA- 
CIONAL", „EL DIA“, „EXCEL
SIOR" din Mexic, publicații fili- 
pineze au informat despre faptul 
că în cadrul convorbirilor au fost 
examinate aspecte ale relațiilor 
dintre România și S.U.A., fiind, de 
asemenea, efectuat un schimb de 
păreri privind probleme ale vieții 
internaționale.

Relatind despre cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în fața activului de bază de co
mandă și de partid din armată, a- 
genția T.A.S.S. a evidențiat hotă- 
rîrea fermă a României, exprimată 
de conducătorul partidului și sta
tului, de a-și îndeplini neabătut 
angajamentele asumate în cadrul 
Tratatului de la Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
arată agenția — a evidențiat că 
atit timp cit se menține pericolul 
unui nou război mondial, al unor

agresiuni imperialiste, trebuie asi
gurată ridicarea continuă a capa
cității de luptă, a forței armatei, 
spre a putea să-și îndeplinească în 
orice împrejurări misiunea față 
de popor, față de partid, față de 
socialism. Noi nu putem să re
nunțăm la întărirea capacității de 
apărare cît timp se menține — 
și chiar crește — pericolul de 
război. Dar. in același timp, tre
buie să facem totul pentru a se 
reduce pericolul de război și a se 
crea condițiile necesare dispariției 
a înseși războaielor de pe planeta 
noastră. Aceasta este astăzi misiu
nea fundamentală a socialismului, 
a comunismului, a tuturor celor 
care iubesc viața, care iubesc oa
menii — a spus președintele 
României.

în cuvîntarea rostită la convoca- 
rea-bilanț a activului de bază de 
comandă și de partid din armată, 
președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
referit la rolul important și con
tribuția armatei române la dezvol
tarea social-economică a României, 
subliniind participarea armatei la 
programele de dezvoltare a pa
triei în viitorul cincinal 1986—1990, 
evidențiază agenția ASSOCIATED 
PRESS. Președintele Ceaușescu — 
arată agenția americană — a sub
liniat că este în interesul ofițeri
lor de a participa la întreaga viață 
politică și socială, inclusiv la dez
voltarea economică. Președintele 
României, amintind că o serie de 
cadre militare lucrează in diferite 
sectoare economice de conducere 
și că, dacă va fi nevoie, vor reveni 
în armată, a spus : Sperăm insă să 
nu mai fie nevoie să revină, in 
sensul ca să asigurăm .pacea și să 
nu mai fie necesar să apelăm la 
arme. Totodată, agenția relevă că, 
începind de anul viitor, armata va 
participa la construirea noului ca
nal București — Dunăre, iar în 
perioada noului plan cincinal va 
realiza irigarea a 1,5 milioane hec
tare și va participa la programe 
de împăduriri.

Relatind despre lucrările sesiu
nii Marii Adunări Naționale, des
fășurată în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și despre adop
tarea legilor privind Planul națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială și Bugetul de stat pe anul 
1986, a altor documente, agenția 
T.A.S.S. evidențiază orientarea 
spre extinderea bazei energetice și 
de materii prime, prezentind, de 
asemenea, nivelurile de dezvoltare 
propuse în diferite sectoare.

După ce relevă că cea mai mare 
parte a venitului național va fi 
realizată anul viitor pe baza creș
terii productivității muncii, agenția 
subliniază că se prevede dezvol
tarea continuă a agriculturii, care 
va fi dotată cu un important nu
măr de tractoare și combine de 
recoltat cereale, alte mașini și uti
laje agricole.

Marea Adunare Națională a 
României a adoptat Planul națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială a țârii pe anul viitor. Pla
nul de dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare pe anul 1986 
și alte legi — informează agenția 
iugoslavă TANIUG, relatind pe 
larg despre prevederile acestora.

In rindul observatoriior străini a 
suscitat un interes deosebit suma 
prevăzută în bugetul de stat pen
tru apărare și finanțare a forțelor 
armate — notează Taniug, eviden
țiind că România, consecventă po
liticii sale de reducere a cheltuie
lilor militare, va alocă in 1986 în 
acest scop mai puțin decit nivelul 
stabilit pe anul 1985.

Agenția CHINA NOUA sublinia
ză că Planul național unic de dez
voltare economico-socială a țării 
pe 1986 asigură accelerarea ritmu
lui de dezvoltare economică și 
prezintă date concrete in acest 
sens.

Agenția arată, de asemenea, că 
România va acționa și în viitor 
pentru intensificarea cooperării 
economice și tehnologice cu alte 
țări.

Agenția britanică REUTER relevă 
că planul de dezvoltare economico- 
socială a țării pe anul 1986 pre
vede creșterea cu 10—12 la sută a 
venitului național, un procent ridi
cat fiind stabilit și pentru produc
ția industrială. Agenția subliniază, 
între nivelurile ce se vor realiza 
la principalele produse industriale, 
producția sporită de energie, cu 
accent pe industria carboniferă. Se 
arată, de asemenea, că România 
și-a stabilit ca sarcină să obțină o 
producție de cereale de 31 milioane
tone. (Agerpres)
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PROTOCOL. La Praga a fost 
semnat protocolul privind schimbu
rile de mărfuri și plățile dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslovacă 
pe anul 1986, care prevede o creș
tere considerabilă a livrărilor 
reciproce in anul viitor.

PRIMIRE LA BERLIN. Secre
tarul general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, Erich Honecker, 
l-a primit la Berlin pe secretarul 
general al Partidului Socialist din 
Chile, Clodomiro Almeyda. A fost 
efectuat un schimb de opinii in 
probleme internaționale, precum și 
asupra politicii celor două partide.

VIZITA LA DELHI. India și 
Etiopia vor continua să promoveze 
ideile păcii, întăririi securității in
ternaționale și dezvoltării coope
rării tinerelor state independente 
— s-a relevat în cursul întrevede
rilor dintre primul ministru Ra
jiv Gandhi și Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu al Etiopiei.

CONVORBIRI. în orașul David, 
provincia panameză Chiriqui, au 
avut loc convorbiri intre pre
ședinții Republicii Panama, Eric 
Arturo dell Valle, și Republicii 
Costa Rica, Luis Alberto Monge, 
consacrate relațiilor bilaterale, ac
tivității Grupului de la Contadora 
și unor probleme de interes comun 
din actualitatea internațională.

EXPERTIZA. în cursul unei de
poziții făcute în Parlament, ex- 
perții desemnați de guvernul In
diei pentru a studia circumstan
țele tragediei de la Bhopal, din de
cembrie anul trecut — soldată cu 
moartea a peste 2 500 de persoane 
— au relevat că principala cauză 
constă în absența măsurilor de se
curitate de care se face vinovată 
compania „Union Carbide", rela
tează agenția France Presse. Ex- 
perții indieni au arătat că nu a 
fost vorba de un act de sabotaj, ci 
de deficiențe constatate chiar la 
amplasarea unităților uzinei, pre
cum și la controlul proceselor de 
producție.

LA SOFIA a fost semnat pro
tocolul bulgaro-iugoslav privind 
schimburile reciproce de mărfuri și 
servicii pe anul 1986. De aseme
nea, a fost semnat acordul pri
vind schimburile bilaterale pe 1986— 
1990.

ORIENTUL MIJLOCIU. Pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
l-a primit, la Cairo, pe ministrul 
afacerilor externe al R. P. Chi
neze, Wu Xueqian, informează a- 
genția China Nouă. Cu acest pri
lej, s-a procedat la un schimb de 
păreri in legătură cu ultimele evo
luții din Orientul Mijlociu, părți
le exprimînd dorința accelerării 
procesului de instaurare a unei 
păci durabile și echitabile în re
giune.

UN AVION DE TIP „SR—71". 
aparținind forțelor aeriene ale 
S.U.A., a pătruns, după cum in
formează agenția A.C.T.C., in zona 
apelor de coastă ale R.P.D. Core
ene, în largul peninsulei Kangryong 
și apoi in regiunea Kosong, pentru 
a culege date de spionaj. Agenția 
coreeană de știri subliniază că acest 
act este de natură să sporească 
încordarea în zonă și să pericliteze 
dialogul dintre Nordul și Sudul 
Coreei.

EVOLUȚIE DEMOGRAFICA. Po
trivit unei prognoze întocmite de 
statisticienii egipteni, in anul 2000

populația acestei țări va ajunge la 
67 milioane de locuitori, fată de 
49 milioane in prezent. Populația 
oralului Cairo ar urma să ajungă 
la 15 milioane locuitori.

ȘOMAJ DE PROPORȚII IN 
RlNDURILE TINERETULUI. După 
trei zile de dezbateri, la Stras
bourg au luat sfirșit lucrările pri
mei conferințe a miniștrilor pentru 
problemele tineretului din țările 
membre ale Consiliului Europei 
(occidentale). Documentul adoptat 
la sfirșitul lucrărilor se referă la 
principiile unei participări mai 
largi a tinerilor la diversele acti
vități ale societății, fără a conține 
insă vreo măsură concretă in acest 
sens. Agenția France Presse arată 
că reprezentantul organizațiilor de 
tineret din țările membre, care a 
fost invitat la lucrări, a insistat, in 
intervenția sa, asupra problemei 
șomajului, flagel care afectează 
mai multe milioane de tineri sub 
25 de ani din țările vest-europene.

O PUTERNICA FURTUNA a 
cauzat moartea a peste șase per
soane și pagube materiale de pes
te un milion de dolari în suavi 
Filipinelor, informează agenția 
France Presse, citind un comuni
cat guvernamental. Furtuna a afec
tat orașul Jimenez din insula Min
danao, distrugind cîteva zeci de 
locuințe și culturile agricole pe 
mari suprafețe.

Pentru reglementarea 

problemei independenței 

Namibiei
Un apel al președintelui 

S.W.A.P.O.
BRUXELLES 21 (Agerpres). — 

Președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, a lansat un apel co
munității internaționale să adopte 
sancțiuni economice împotriva gu
vernului minoritar rasist de la Pre
toria, care refuză să aplice rezoluția 
435 a Consiliului de Securitate refe
ritoare la acordarea independenței 
Namibiei. El a precizat că aceste 
sancțiuni ar trebui să îmbrace forma 
unui embargo asupra livrărilor de 
țiței și arme. Pe de altă parte. 
Nujoma a cerut țărilor membre ale 
C.E.E. care întrețin legături comer
ciale, economice și culturale cu re
gimul sud-african să sprijine efor
turile secretarului general al O.N.U. 
de a accelera procesul de reglemen
tare pașnică a problemei indepen
denței Namibiei. Sam Nujoma a 
afirmat că S.W.A.P.O., singurul re
prezentant al poporului namibian, 
este gata să coopereze cu secreta
rul general al O.N.U. pentru crearea 
de condiții favorabile aplicării pla
nului Națiunilor Unite privind acor
darea independenței Namibiei.

„în absența oricărei bunăvoințe 
din partea Africii de Sud, S.W.A.P.O. 
și poporul namibian nu au altă 
opțiune decit să continue și să-și 
intensifice lupta armată, care ră- 
mine singurul mijloc de eliberare a 
patriei noastre de opresiunea și de 
exploatarea regimului rasist", a 
adăugat el.

înfierarea actelor agresive 
ale R.S.A. împotriva Angolei 

și statului Lesotho
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).

— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a condamnat 
raidul forțelor armate sud-africane 
pe teritoriul Angolei, subliniind că, 
printr-un asemenea act, regimul de 
Ia Pretoria „nesocotește numeroasele 
rezoluții ale Consiliului de Securitate 
prin care se cere Africii de Sud să 
înceteze toate acțiunile agresive îm
potriva Angolei și să respecte cu 
strictețe suveranitatea și integritatea 
teritorială a acestei țări", informează 
agențiile United Press International 
și France Presse. De asemenea, Pe
rez de Cuellar a condamnat cu fer
mitate atacurile brutale săvîrșite îm
potriva unor cetățeni ai Lesotho și 
refugiați sud-africani la Maseru (ca
pitala statului Lesotho), care s-au 
soldat cu moartea a patru femei și 
cinci bărbați.

ADDIS ABEBA 21 (Agerpres).
— Organizația Unității Africane 
(O.U.A.) a dat publicității, la Addis 
Abeba, un comunicat, prin care 
condamnă cu fermitate raidul între
prins de un comando sud-african in 
interiorul teritoriului statului Le
sotho, soldat cu moartea a 9 per
soane. p.U.A. iși reafirmă solidari
tatea deplină eu poporul din Le
sotho și cu țările africane din 
„prima linie", confruntate în perma
nență cu actele agresive ale regi
mului minoritar de la Pretoria.

JOHANNESBURG 21 (Agerpres)
— Autoritățile regimului rasist de 
la Pretoria au acordat prerogative, 
lărgite armatei pentru a acționa, 
după modelul poliției, în vederea re
primării mișcărilor antiapartheid din 
această țară. După cum relevă agen
ția A.P., armata sud-africană a fost 
folosită și pină acum in anumite 
cazuri la acțiuni de represiune îm
potriva populației de culoare.

Pe de altă parte, așa-numitul 
Consiliu al securității statului a 
anunțat că Africa de Sud iși va 
continua acțiunile împotriva statelor 
vecine sub pretextul că de pe teri
toriul acestora ar acționa comba
tanți ai Congresului Național Afri
can, organizație a populației de cu
loare, majoritară.

Platforma electorală 
a P. S. Francez

PARIS 21 (Agerpres). — Partidul 
Socialist Francez, de guvernămint, 
a dat publicității platforma sa elec
torală în care propune să continue 
actuala politică economică de res- 
structurări industriale inițiată in 1983.

P.S.F. — scrie A.F.P. — se pro
nunță pentru combaterea șomajului 
și respinge ideile de denaționalizare 
a sectoarelor industrial și bancar. 
Socialiștii francezi promit, totodată, 
electoratului „o relansare concerta
tă" la nivel vest-european, pornind 
de Ia „proiecte comune in domeniul 
tehnologiilor de virf". P.S.F. consi
deră necesară renovarea actualei 
politici agricole a Pieței comune in 
vederea soluționării dezechilibrelor 
și inegalităților care se accentuează 
în sectorul agricol intre țările din 
nordul și din sudul comunității.

Pe de altă parte, socialiștii fran
cezi resping programul militar ame
rican al „războiului stelelor".

Un studiu al 0.1. M. privind 
ocuparea populației active

GENEVA 21 (Agerpres) — Potrivit 
unui studiu al Organizației Interna
ționale a Muncii, agricultura conti
nuă să se afle pe primul loc, pe plan 
mondial, in ce privește ocuparea for
ței de muncă, dar sectorul serviciilor 
ciștigă rapid teren. în ultimele trei 
decenii, numărul muncitorilor din 
agricultură a scăzut de la 66.7 la sută 
la 51,1 la sută din totalul populației 
active. în același timp, personalul 
angajat in sfera serviciilor a crescut 
de peste două ori, ajungind in 1980 
la 550 de milioane, față de 219 mi
lioane in 1950. în acest sector se 
află angrenate circa două treimi din 
populația activă din America de 
Nord și aproape jumătate din cea a 
Europei.

Numai în țările în curs de dezvol
tare agricultura a rămas un sector 
puternic, pe planul ocupării forței 
de muncă, deși o scădere s-a înre
gistrat și aici, de la 80,7 în 1950 la 
65,8 in 1980.

Plenara C. C. al P. M. U. P.

Convocarea Congresului al X-lea al partidului

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al P.M.U.P. A fost 
adoptată hotărirea privind convoca
rea Congresului al X-lea al partidu
lui în a treia decadă a lunii iunie 
1986. Plenara a adoptat, de aseme
nea, o hotărire privind sarcinile 
partidului in vederea îndeplinirii

planului central de stat pe anul 
1986, relatează agenția P.A.P.

Comitetul Central a constituit o 
comisie pentru organizarea congre
sului, al cărei președinte a fost ales 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.

în cadrul plenarei. Wojciech Jaru
zelski a rostit o cuvintare.
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salvgardarea păcii
„Niciodată de pe pămînt german 

să nu mai pornească un nou război 
declară președintele fracțiunii parlamentare a 

în Bundestag
BONN. — Hans-Jochen Vogel, 

președintele fracțiunii Partidului 
Social-Democrat în Bundestagul 
vest-german, s-a pronunțat, în
tr-un interviu citat de agenția 
A.D.N., pentru reactivarea poli
ticii de destindere. El a apreciat 
că, în prezent. R.F.G. are noi po
sibilități de a-și aduce contribuția 
la încetarea cursei înarmărilor. 
Noua fază a politicii de destin
dere ar trebui să pornească, după 
părerea lui H. J. Vogel, de la pre
misa că de pe pămint german nu 
trebuie să mai pornească un nou

război, dar politica externă vest- 
germană nu ar trebui să se limi
teze numai la aceasta. R.F.G. ar 
trebui să caute pe căi paralele 
ajungerea la acorduri privind mă
suri de stabilizare a situației po
litice, de sporire a încrederii, .după 
modelul propunerilor privind crea
rea unor zone libere de arma chi
mică in Europa Centrală, a opinat 
vorbitorul, pronunțindu-se totodată 
în favoarea dezvoltării colaborării 
cu țările 
economiei, 
conjurător și altele.

. ------------  colaboram t
socialiste in domeniile 1 
culturii, mediului in-

Opoziție față de programul american 
de militarizare a Cosmosului

BONN. — Organizația de tineret 
a Partidului Liber-Democrat din 
R.F.G. — formațiune ce participă 
la coaliția guvernamentală — a 
condamnat hotărirea guvernului 
vest-german privind începerea de 
negocieri asupra participării la

programul american de militarizare 
a spațiului cosmic, S.D.I. Vice
președintele organizației tineretu
lui liber-democrat, Martina Ras- 
chke, apreciază că S.D.I. ar putea 
lansa o nouă spirală a cursei 
înarmărilor.

In sprijinul soluționării pașnice a problemelor 
existente în America Centrală

MANAGUA. — Participanții la 
marșul internațional pentru pace, 
care are loc in țări din America 
Centrală, 
de nord a Republicii Nicaragua. 
Anterior, cei peste 300 de pârtiei- 
panți la marș, veniți din 25 de țări,

I .***-

s-au deplasat in partea

s-au întîlnit cu președintele țării, 
Daniel Ortega Saavedra. Cu acest 
prilej, șeful statului nicaraguan a 
reiterat necesitatea soluționării 
prin mijloace pașnice a probleme
lor existente în America Centrală.

î 
î

*

î 
î 
î

Dobînzile ridicate împovărează economia 

țărilor Americii Latine
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Râul Alfon- 
sin, a apreciat, in cadrul convorbiri
lor cu ministrul italian de externe, 
Giulio Andreotti, că statele occiden
tale industrializate iși asumă o gravă 
responsabilitate in cazul în care, dato
rită nesoluționării problemei datoriei 
externe a Americii Latine, se va pro
duce o abatere de la cursul lor fi
resc a proceselor naționale de trans
formări democratice de pe continent. 
El a criticat cu severitate politica in 
domeniul schimburilor comerciale 
promovată de țările membre ale 
C.E.E., arătînd că acestea nu permit 
accesul produselor de export latino- 
americane pe piețele lor.

Referindu-se la situația din Ame
rica Centrală, șeful statului argenti
nian a subliniat necesitatea intensi
ficării acțiunilor „Grupului de la 
Contadora" în sprijinul eforturilor 
consacrate instaurării păcii in regiu
ne — relatează agenția A.N.S.A.

Produsul intern brut al Americii 
Latine a înregistrat in 1985 o creș
tere de numai 2,8 la sută, comparativ 
cu 3,2 la sută cît a fost anul trecut 
— relevă un raport preliminar al Co
misiei Economice a O.N.U. pentru 
America Latină, citat de agenția 
Prensa Latina. Date conținute in do
cument, prezentat de secretarul exe
cutiv al CEPAL, Norberto Gonzalez, 
arată că, pentru al patrulea an con
secutiv, țările continentului au fost 
nevoite să efectueze un amplu trans
fer de resurse financiare spre exte
rior, în 1985 el cifrindu-se la 30 mi
liarde de dolari. între factorii care 
au afectat in acest an economiile 
statelor latino-americane, raportul 
CEPAL consemnează impovărătoarea 
datorie externă, ce a ajuns la 368 
miliarde de dolari, și deteriorarea 
prețurilor și implicit a Încasărilor la 
produsele exportate.

CIUDAD DE MEXICO 21 (Ager
pres). — încordarea internațională, 
instabilitatea din America Centrală 
și criza economică a Americii Lati
ne fac imperios necesară adoptarea 
unei poziții comune a statelor din 
regiune, se arată intr-un document 
al Ministerului Relațiilor Externe al 
Mexicului, citat de agenția Prensa 
Latina. Întreruperea negocierilor și 
ăminarea Încheierii unui acord de 
pace in America Centrală ar putea 
duce la crearea unui vid politic și 
la accelerarea destabilizării regiona
le, avertizează apoi documentul, 
menționînd că „Grupul de la Con
tadora" continuă să acționeze pen
tru înțelegere pașnică, i dar că aceas
tă qcțiune nu poate înlocui voința 
politică a țărilor implicate în con
flict.

Pe de altă parte, referindu-se la 
recenta reuniune ministerială a 
„Grupului de la Cartagena", Minis
terul mexican al Relațiilor Externe 
a arătat că ideea «iresponsabilității 
creditorilor și debitorilor ar trebui 
sprijinită fără rezerve. întrucît, în 
caz contrar, consecințele politice și 
sociale ale crizei datoriei externe a 
țărilor în curs de dezvoltare ar fi 
ignorate și acest fapt ar putea pe
riclita stabilitatea mondială.

BRASILIA 21 (Agerpres). — Ță
rile Americii Latine nu mai pot ac
cepta situația creată în ultimii ani de 
transferul brutal de resurse finan
ciare către exterior, ele avînd în 
vedere să adopte măsuri drastice 
împotriva creditorilor dacă dobînzile 
la actuala datorie externă continuă 
să sporească, iar economiile lor na
ționale nu se vor îmbunătăți — a 
arătat ministrul brazilian al finan
țelor. Dilson Funaro, într-o declara
ție făcută ziarului „Folha de Sao 
Paulo", după o întrevedere avută cu 
președintele țării. Jose Sarney.

Agendă e
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Pro

gramul economic sovietic intitulat 
„energetica oceanului" prevede reali
zarea, incă în cursul acestui secol, de 
centrale electrice pentru punerea in 
valoare a energiei. mareelor. Necesa
rul energetic mondial cere puteri in
stalate de 10 miliarde kW, iar spe
cialiștii ar putea construi centrale 
oceanice care să producă peste 20 000 
milioane kW.

Agenția T.A.S.S. relevă că în 
U.R.S.S. a fost pregătit un proiect 
pentru construirea de termocentrale 
la Oceanul înghețat de Nord, care să 
folosească diferența de temperatură 
a apei și a maselor de aer rece. S-au 
făcut, de asemenea, pregătiri pentru 
construirea de centrale electrice care 
funcționează pe baza mareelor la 
Tugursk și in golful Penjin, de la 
Marea Ohotsk.

BELGRAD 21 (Agerpres). — Re- 
cept a fost inaugurată la Molve, 
nord-vestul Iugoslaviei, cea mai im
portantă exploatare de gaze naturale 
din țară, cu o producție inițială de 
trei milioane mc pe zi, informează 
agenția Taniug. începind de anul vii
tor, Molve va avea o capacitate de 
patru milioane mc gaze naturale pe 
zi, asigurînd o producție anuală de 
1 miliard mc. O dată cu intrarea în 
funcțiune a exploatării menționate, 
producția la scară națională in acest 
domeniu a sporit cu 35 la sută. Po
tențialul energetic al zăcămîntului de 
la Molve este echivalentul a 850 000 
tone petrol brut sau cărbune brun, 
precizează agenția iugoslavă de 
știri.

KUWEIT 21 (Agerpres). — Experți 
în domeniul identificării și punerii 
in valoare de surse noi și recupera
bile de energie in țările membre ale 
Organizației Țârilor Arabe Exporta
toare de Petrol (O.P.A.E.P.) s-au re
unit in capitala Kuweitului pentru a

nergetied
examina măsurile necesare impulsio
nării activității in acest domeniu. 
S-a relevat, cu acest prilej, impor
tanța conlucrării statelor membre 
ale organizației in schimbul de date 
și documentație tehnologică, reali
zarea unor proiecte comune privind 
utilizarea pe scară cit mai largă a 
energiei solare, eoliene și geoter- 
male. Au fost luate in considerare 
diversele dificultăți care ar putea li
mita dezvoltarea acestor resurse și 
s-au avansat soluții pentru inlătu- 
rarea barierelor de ordin tehnic și 
administrativ.i

PARIS 21 (Agerpres). — Un com
bustibil de un nou gen se află in 
atenția specialiștilor : hidratul de 
metan, un compus din gaze și apă, 
solidificat. Se găsește, in general, pe 
fundul oceanelor. în Oceanul înghe
țat sint detectate zăcăminte pe mari 
suprafețe. Altele sint detectate în 
abisurile Oceanului Atlantic. Dar 
zăcămintul cel mai important desco
perit pină în prezent se întinde pe 
cîteva sute de kilometri pătrați, cu 
o grosime de peste 300 metri, în lar
gul Californiei. Un imens cimp de 
gaz congelat.

Primele rezerve de hidrat de me
tan au fost făcute de echipele de 
specialiști in petrol care prospec
tează aurul negru în Arctica. Un gaz 
ciudat a ieșit in locul unde erau fă
cute unele forări. în contact cu apele 
reci, la suprafața oceanului, el a 
format pe loc o depunere solidă și 
cristalină.

După cum precizează „L’Express", 
exploatarea comercială a hidratului 
de metan va începe, probabil, in ză
cămintele situate in largul Califor
niei. In Statele Unite se studiază o 
metodă de eliberare a gazului, apoi 
de captare sub imense „umbrele" 
submarine, cu scopul de a fi trans
portat spre uscat prin conducte.
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