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In ziarul de azi
9 Forța de mobilizare a
colectivului - condiție hotărîtoare în îndeplinirea
planului • Priceperea de a
lucra pâmîntul face rodul
bogat • Intensificarea ac
tivității de colectare a ma
terialelor refolosibile • Ac
tivitatea politico-educativă
- permanent ancorată în
actualitate, cu înaltă efi
ciență formativă

IN ÎNT1MPINAREA ANIVERSĂRII ZILEI REPUBLICII
La întreprinderea de mașini-unelte și agregate din București,

^981-1985^

gata de a fi livrată

O nouă linie automată de prelucrat
arbori cotiti

MARI CTITORII
ALE ROMÂNIEI

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL CINCINAL
38 de unități economice
din județul Vaslui
Desfășurînd larg întrecerea
socialistă organizată în cinstea
aniversării Republicii, alte noi
colective muncitorești, între
care cele de la Întreprinderea
de elemente pneumatice și aparate de măsură Bîrlad, Fabri
ca de utilaje pentru construcții
din Negrești, au raportat înde
plinirea înainte de termen a
planului cincinal Ia producțiamarfă industrială. Cu acestea,
numărul total al colectivelor
vasluiene care și-au onorat
pină acum sarcinile economice
ale cincinalului a ajuns Ia 38.
De remarcat că acest succes a
fost dobîndit în condițiile înca
drării stricte în normele de
consum. (Fetru Necula, cores
pondentul „Scinteii").

35 de unități economice
din județul Constanța
Punînd în valoare rezervele
de creștere a producției și pro
ductivității muncii, colectivele
din 35 de unități economice din
județul Constanța raportează
îndeplinirea in avans a planu
lui la producția-marfă indus
trială. La panoul de onoare al
unităților fruntașe in întrece
rea socialistă și-au înscris nu
mele oamenii muncii da la în
treprinderea minieră „Dobrolw
gea",
„Energia", Fabrica de ce
luloză și hîrtie Palas, Trustul
antrepriză generală de con
strucții industriale. (George
Mihăescu, corespondentul „Scînteii").

SOCIALISTE
Oamenii muncii
la întreprinderea de
mașini-unelte și agre
gate din Capitală întîmpină apropiata aniversare a Republicii
cu numeroase și în
semnate succese în
muncă. Dintre aces
tea, la loc de frunte
se situează realizarea
primei linii semiauto
mate pentru prelucrarea arborilor cotiți
(in fotografie), Noua
linie destinată întreprinderii de autocamioane din Brașov
este realizată după
proiecte elaborate de
specialiști din cadrul
Institutului de cerceta^re științifică și ingi-

nerie tehnologică pen
tru mașini-unelte „Ti
tan" din București și
este compusă din șase
agregate
complexe
care asigură finisarea
manetoanelor și fusu
rilor arborilor cotiți.
Se cuvine remarcat in
mod deosebit faptul
că această nouă linie
semiautomată, reali
zată în totalitate cu
componente
româ
nești, asigură o înaltă
productivitate la be
neficiar și o calitate
ireproșabilă în fabri
cația arborilor cotiți,
în prezent, cele șase
agregate se află în
stadii avansate de
montaj, urmind ca în

maximum trei zile să
fie expediate benefi
ciarului. La execuția
acestei linii de agre
gate, care datorită pa
rametrilor
tehnicofuncționali superiori
este competitivă cu
similare
produsele
pe
plan
realizate
mondial, o contribuție
remarcabilă
și-au
adus lăcătușii Stan
Răuță și Mihai Tudor,
probatorul
Stelian
Lupu și electricianul
Constantin Iorga, din
echipa complexă de
montori coordonată de
maistrul principal Ma
tei Oprea. (Gh. Ioniță).

în pagina a 111-a, noi imagini ale MARILOR
CTITORII SOCIALISTE

Sîntem într-o continuă Întrecere
cu noi înșine și cu lumea in care
trăim. Ne autodepășim prin fiecare
nouă realizare, prin experiența dobîndită în organizarea muncii, a în
tregii activități dintr-un domeniu sau
altul al vieții economice și sociale. In
același timp, sintem preocupați să
ajungem din urmă țări mai avansate
decit noi in ceea ce privește dezvol
tarea economică.
Dorința de autodepășire continuă
este puternic impregnată în obiecti
vele stabilite de partid pentru cea
de-a treia etapă a edificării societății
socialiste multilateral dezvoltate. O
întrebare se impune însă : pe ce ne
bazăm ? Pentru că numai vrerea
fi
suficientă.
nu
ar
noastră
Nu este de ajuns să vrem ca produ
sele românești să fie. așa cum se
prevede în istoricele documente ale
' * al' XIII-Iea. la nivel
Congresului
mondial. Și nu este de ajuns să vrem
ca un număr de
produse să depă
șească acest ni
vel. Adică să ob
țină întîietatea în
lume, să se si
tueze
deasupra
înfăptuirilor unor
firme cu presti
giu internațional
recunoscut și cu
vechi
tradiții.
Voința are un rol
important în în
deplinirea aces
tor cutezătoare obiective, dar hotăritoare se dove
desc a fi asigurarea resurselor ma
teriale și ridicarea calității, muncii.
Pe ce ne bazăm? Desigur, pe forța
economiei noastre naționale si pe pu
terea de muncă, de creație a poporu
lui. Ne-ar fi fost imposibil, cu nu
mai două decenii în urmă, să ne pro
punem astfel de obiective. O putem
face insă acum, cind avem ca trai
nică temelie pentru proiecția viito
rului prefacerile înnoitoare de după
Congresul al IX-lea al partidului.
Orașele și satele au cunoscut trans
formări fundamentale. Au fost ridi
cate mii și mii de edificii industria
le; repartizate echilibrat în toate ju
dețele ; s-au dezvoltat puternic ra
murile industriale în care munca este
complexă, cum sint chimia, mecanica
fină, construcția de mașini-unelte.
electrotehnica si electronica. In agri
cultura socialistă au fost adoDtate
măsuri pentru valorificarea superi
oară a fondului funciar, pentru creș
terea producțiilor la hectar și per
fecționarea muncii in zootehnie, in
condițiile în care s-a accentuat dez
voltarea intensivă a acestui domeniu
de bază al economiei naționale. S-au
schimbat, totodată, oamenii — mun
citorii, țăranii, intelectualii. Cei mai
mulți au dobîndit înalte calificări, au
urmat școli de zi sau serale, și-au
îmbogățit orizontul spiritual, s-au
deprins cu exigențele și rigorile
modernă,
muncii
în
economia
Asa cum a relevat tovarășul
Nicolae Ceausescu. de. la tribuna
Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, din 13—14
noiembrie a.c.. „in deceniul anilor
’70—’80 am înaintat ne un front larg,
am străbătut un drum lung in în
făptuirea obiectivelor strategice"
Cincinalul pe care îl încheiem

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

Promovarea
valorilor

* g

.....
- exempld viu al bunăstării întemeiate pe muncă

Recolta de legume de anul viitor
se pregătește acum prin munca
și spirit gospodăresc
In unele unități agricole, pe baza
experienței cîștigate in ultimii ani,
au fost plantate suprafețe apreciabi
le cu ceapă și usturoi. Pentru a se
asigura răsărirea și dezvoltarea legumelor-verdețuri, mari suprafețe au
fost irigate și s-au executat lucrări
de protejare împotriva temperaturi
lor scăzute din timpul iernii. De asemenea, s-a desfășurat inventariereh culturilor respective pentru a se
cunoaște cu exactitate suprafețele însămînțate și plantate, precum și sta
rea lor de dezvoltare, astfel incit să
poată fi fundamentate temeinic mă
surile care urmează a fi luate în
vederea obținerii producțiilor pre
văzute la aceste sortimente de le
gume. Este necesar ca, în continua
re, organele și organizațiile de partid,
consiliile populare și organele de
specialitate să îndrume activitatea
unităților agricole pentru ca toate
lucrările de pregătire a producției
legumicole să fie executate cu cea
mai mare răspundere.
Sporirea producției de legume este
hotărîtă, în mare măsură, de ferti
lizarea corespunzătoare a terenurilor din grădini cu îngrășăminte organice. Pe baza programului intocmit de organele de specialitate, ur
mează să fie fertilizate cu ingră50 000
șăminte organice cel puțin
. .
hectare cultivate cu legume. O parte
din îngrășăminte au fost adminis
trate o dată cu executarea arături
lor adinei de toamnă. Bune rezulta
te în acțiunea de fertilizare au fost
obținute în unitățile agricole din ju
dețele Constanța, Buzău, Argeș, Ba
cău, Iași. Hunedoara, Bistrița-Năsăud și altele. In schimb, in unită
țile agricole din județele Dolj,
Călărași. Tulcea, Galați, Vrancea,
Brașov, Sălaj, fertilizarea grădinilor
este întîrziată. Este necesar ca, printr-o temeinică organizare a muncii
și spirit gospodăresc, în tot cursul
iernii să continue transportul îngră
șămintelor organice, astfel incit să
fie fertilizate suprafețe cit mai mari.
De altfel, grădinile de legume tre
buie să aibă prioritate la fertiliza
rea cu îngrășăminte naturale. Procedîndu-se în acest fel va crește ran-

cum. a arătat jn continuare secreta
rul general al partidului, a asigu
rat ..înfăptuirea planurilor de ridi
care a patriei noastre Pe o nouă
treaptă de dezvoltare". Toate aceste acumulări cantitative si cali
tative constituie o puternică bază
pentru saltul calitativ pe care docu
mentele Congresului al XIII-Iea, de
la ale cărui lucrări s-a împlinit de
curind un an, il prevăd a se înfăptui
în viitorul cincinal și în viitorul
deceniu.
Pășim într-o etapă nouă, Intrecerea la care ne-am angajat impune
o preocupare sporită pentru judecarea realizărilor noastre în raport cu
experiența mondială. Cu nivelul cel
mai înalt la care s-a ajuns. în pre
zent, in lume. Cu tendințele ce se
manifestă pentru viitor. începînd
cu cincinalul 1986—1990, intrarea
în fabricație a oricărui produs
va trebui să fie însoțită — așa cum
subliniat
s-a
documentele
' în
partidului — de
garanția randamentului maxim.
Ce
soartă va
avea acest pro
dus ? Va fi el
competitiv cu al
tele similare rea
lizate în între
prinderi din țară
sau de peste ho
tare ? Productivi
tatea, consumuri
le de materii pri> me, de energie
și
combustibili,
cheltuielile materiale se vor încadra
în criteriile unei eficiente economice
optime ? Iată întrebări ce trebuie să
însoțească fiecare produs, de la pro
iectare pină la montaj. Mai cu
seamă că. asa cum a subliniat secre
tarul general al partidului, in cuvîntarea rostită la recenta plenară, se
impune ca. începînd cu viitorul cin
cinal. „nici un produs să nu mai iasă
din vreo uzină fără a coresDunde ce
rințelor de calitate si fără să fie de
nivelul tehnic stabilit prin planuri
le de dezvoltare, prin programul teh
nic si de cercetare, in raport cu ce
rințele economiei naționale si ale
exportului". Economia românească
dispune de tot ceea ce este necesar
pentru realizarea unor produse com
petitive si' fiecare muncitor, fiecare
specialist are datoria patriotică de a
face tot ceea ce depinde de el pen
tru deplina valorificare a acestui
înalt potențial.
Obiectivul fundamental pe care îl
avem în fată este cum nu se poate
mai concret : este necesar ca munca
întregului pogor să se integreze in
ritmurile cele mai înalte, să produ
cem la nivelul celor mai avansate
realizări existente, azi. in lume. Mai
mult, in unele privințe trebuie să de
pășim ceea ce s-a înfăptuit pe plan
mondial. Acest obiectiv, subliniat în
numeroase documente ale parti
dului, în cuvîntări ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu. nu exprimă o
simplă dorință și nici nu are în ve
dere numai cerințele progresului pa
triei. Temeiul trainic al viabilității
acestui obiectiv de viitor îl constituie
posibilitățile reale ale poporului nos-
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30 de unități economice
din județul Arad
Colectivele de muncă
30 de unități economice din ju
dețul Arad raportează realiza
rea înainte de termen a planu
lui la producția-marfă pe acest
an și pe întreg cincinalul
1981—1985. In timpul care a mai
rămas pină la sfirșitul anu
lui, cele 30 de unități vor rea
liza o producție suplimentară
față de prevederile cincinalului
de 1,6 miliarde lei. (Tristan
Mihuța, corespondentul „Scînteii").

In perioada de iarnă, în agricul
tură sint de făcut multe lucrări pen
tru a pune temelii trainice produc
țiilor sporite care urmează să fie ob
ținute în anul viitor. între acestea,
pe un loc principal se situează cele
care se referă la asigurarea condi
țiilor necesare creșterii cantitative și
calitative a recoltei de legume. Este
tot mai evidentă tendința oamenilor
de a consuma mai multe legume, ten
dință care trebuie încurajată, asigurindu-se cantități tot mai mari din
aceste produse, în sortimentele sta
bilite și în mod eșalonat, din primă
vară devreme și pină toamna tîrziu.
Programul privind autoconducerea
și autoaprovizionarea pentru asigu
rarea bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare și
bunuri industriale de consum pe pe
rioada 1 octombrie 1985 — 30 sep
tembrie 1986 prevede că aprovizio
narea fiecărui județ și localități se
va face pe baza obținerii producții
lor planificate și respectarea întoc
mai a prevederilor legii privind
realizarea in primul rind a fondu
lui centralizat de stat, precum și a
fondului județean. Răspunderea pen
tru îndeplinirea integrală a acestor
sarcini revine consiliilor populare ca
organe ale autoconducerii teritoriale.
După cum am fost informați Ia di
recția de specialitate din Ministe
rul Agriculturii, pe baza sarci
nilor din acest program, au fost lua
te o serie de măsuri noi, menite să
garanteze buna aprovizionare a popu
lației de la orașe cu legume. Ast
fel. în vederea îmbunătățirii aprovi
zionării municipiului București au
fost stabilite unitățile agricole care
au obligația să livreze integral can
titățile de legume și fructe înscrise
în programul de autoconducere și
autoaprovizionare. La fel s-a proce
dat și în cazul altor orașe si centre
muncitorești, care au nominalizate
unitățile ce le vor livra legume și
alte produse agricole.
Pentru realizarea viitoarei produc
ții de legume, din toamna acestui an
au fost însămînțate aproape 26 000
hectare cu legume-verdețuri, iar

1981-1985. Al șaptelea cincinal al României, A șaptea treaptă
unei columne pe care poporul, condus de partid, o înalță pe stră
vechiul pămînt al patriei, înnoindu-l prin Infinita sa forță creatoare.
Tot ce am durat - cu muncă, cu luptă, cu mari eforturi - este
mărturia vocației constructive, a hărniciei și cutezanței, cărora ori
zonturile noi deschise de Congresul al IX-lea al partidului le-au asigu
rat cele mai vaste spații de împlinire, le-au dat perspectivă și amploare fără precedent. Aceste două decenii au devenit o epocă
nouă, distinctă prin marile ei transformări revoluționare, au devenit
file nepieritoare de istorie cărora poporul le-a dat, firesc, numele
marelui ctitor - EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU.
Acum, cînd ne aflăm la încheierea unui cincinal, acum, cînd oro
logiile se pregătesc să bată solemn cele dinții clipe ale unui nou
an, acum e vremea bilanțului - oglindă a muncii noastre și îndemn
însuflețitor către noi și tot mai îndrăznețe înfăptuiri.

Investiția de gindire

In serele I.P.I.LF. Rîmnicu Sărat se
produc cantități apreciabile de le
gume
Foto : E. Dichiseanu
damentul la hectar, vor putea fi ob
ținute produse de cea mai bună ca
litate.
Cantitatea și calitatea producției
legumicole depind, in măsură hotărîtoare, de asigurarea apei necesare
irigării culturilor în toată perioada
de vegetație. Cu toate că această ce
rință este bine cunoscută, in anul
care se încheie, unele suprafețe cul
tivate cu legume nu au fost iriga
te. ceea ce a avut urmări negative a(Continuare în pag. a 11-a)

Foto : S. Cristian

Să-ți dedici întreaga viață științei,
să muncești stăpînit de pasiune
CC

Expresie concentrată a
capacității de creație a
omenirii, vast cîmp de afirmare a omului stăpîn pe
propriul său destin, știința
— a relevat tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea rostită la Congre
sul științei și invățămîntului — „reprezintă cea mai
puternică forță a progresu
lui economic și social", tn
România socialistă, peste
200 000 oameni lucrează în
puternice unități de cerce
tare, un uriaș front dedicat
progresului și înfloririi pa
triei, mersului neabătut
înainte pe calea construc
ției socialiste și comuniste.
Nu există, în clipa de
față, domeniu al dezvoltă
rii in care oamenii de ști
ință români să nu-și aducă
o contribuție de seamă, pe
măsura grijii pe care
partidul, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu, o
manifestă pentru crearea
unor condiții optime acti
vității de cercetare, priel
nice ridicării pe o treaptă
mereu superioară a poten
țialului creator național.
Omul de știință este o fi
gură centrală în cîmpul
vieții
economico-sociale
din patria noastră. Ducînd
mai departe tradițiile de
muncă neobosită, de devo
tament față de interesele
supreme ale patriei, nepre
cupețind nimic în lupta
pentru a duce cunoașterea
cu un pas mai înainte,
pentru a spori zestrea ță
rii, omul de știință, prin
tot ceea ce are mai nobil,
mai pur în ființa sa, este
și o ilustrare a chipului
nou în care este privită în
socialism munca, a modu
lui în care cei ce muncesc
înțeleg să-și pună întreaga
capacitate de muncă, pu
terea creatoare in slujba
ascensiunii necontenite a
patriei pe căile progresu
lui și civilizației.
O VIAȚA DE OM în ser-

viciul științei — așa ar pu
tea fi comprimată în cîteva cuvinte biografia sa
vantului Constantin Drâmbă, astronomul autor al
unor descoperiri remarca
bile, mentorul respectat al
mai multor generații de
cercetători.
— Ați petrecut,' stimate
tovarășe profesor, mii și
mii de nopți singur, in to
vărășia cerului înstelat...
— „Singur" nu este exact
spus. De regulă, ai un se-

mii de nopți pe care astronomii le petrec cu totul
altfel decit restul oameni
lor, ceea ce reprezintă, so
cotesc, de la bun început
un sacrificiu.
Profesorul
Constantin
Drâmbă se însuflețește ;
amintirea tinereții pulsea
ză in toată ființa sa :
— Nu știu dacă vorba
„sacrificii" este cea mai
potrivită. In fond, tînărul
care pășește pe drumul ști
inței, care face primii pași

DIALOGURI DESPRE

DĂRUIRE Șl SATISFACȚII
cundant. Pe care îl găsești
cîteodată greu.
— De ce ?
— Să vă spun mai bine
cum am început. Eram stu
dent și marele nostru în
drumător,
academicianul
Gheorghe Demetrescu, a
solicitat un voluntar
chiar așa a spus „un voluntar" -- ca secundant
pentru noaptea aceea, la
luneta-meridian. Erau minus cincisprezece grade —
nu știu dacă știți că în în
căperea unde stau obser
vatorii este aceeași tempe
ratură ca în exterior. Ei,
nu s-au prea găsit...
— Nu s-au prea găsit
sau nu s-au găsit deloc ?
— M-am oferit eu, pină
la urmă ; și cred că a fost
o noapte foarte importantă
în viața mea. Privindu-1 pe
profesorul nostru în noap
tea aceea lungă am înțeles
că viața omului de știință
presupune și sacrificii ; am
ințeles că importantă este
voința de a Ie învinge.
— Spuneați cuvîntul „sa
crificii" și m-am gindit
imediat la atîtea sute și

în știința modernă, unde
era nevoie de ei. Sigur, in
ochii unui arivist, ai unui
om in goană după bunuri
materiale ei au făcut un
sacrificiu ; dar ei înșiși ar
fi respins cu indignare cu
vîntul — aveau conștiința
că iși îndeplinesc o fireas
că îndatorire.
— Spunea cineva : „cînd
îți închini viața unei idei,
nimic nu ți se pare prea
greu".
— Așa este. Dar, să nu
uităm condiția fundamen
tală : cînd îți închini viața
unei idei. Atunci, totul
este ușor. Nici sacrificiul
nu se mai numește sacrifi
ciu... Intră în ordinea fi
rească a lucrurilor.
CERCETAREA ȘTIINȚI
FICA înseamnă, de la bun
început, o delimitare. Omul
de știință înțelege, încă de
la început, că viața sa va
lua lin curs deosebit întrucîtva de cursul vieții alto
ra, că multe lucruri sim
ple, multe satisfacții mai
mici sau mai mari ii vor fi
drămuite, oferite cu mai
multă zgîrcenie decit alto
ra. Așa cum a scris unul
din marii gînditori ai anti
chității, să cunoști înseam
nă să ai un suflet de om
liber și să muncești ca un
sclav. Să fii devotat trup
și suflet drumului pe care
ți l-ai ales în viață. Stăm
de vorbă cu profesorul
universitar Victor Sahini,
membru al Academiei Române.
— Vedeți — ne spune —
cred că o bună parte din
tre mobilurile care îl ani
me pe omul de știință se
explică prin generozitate.
Nu dau cuvîntului, în clipa
aceasta, accepțiunea cu
rentă, ci una mai profundă
— generozitatea față de

pe calea cercetării este în
zestrat cu o însușire nati
vă : curiozitatea. .El își sa
tisface, încearcă 'să-și sa
tisfacă pornirea cea mai
bine imprimată în ființa
sa. El nu are conștiința sa
crificiului ; adevăratul sa
crificiu pentru un adevărat
om de știință ar fi să-și
impună, cine știe de ce, să
nu cerceteze. Dar... eu
știu ? Poate că din exte
rior, obiectiv vorbind, el
face sacrificii — dar ce im
portanță are ? Istoria ști
inței românești are multe
exemple, nenumărate, de
oameni care au sacrificat
cariere importante — ca să
dau un exemplu — ce le-ar
fi adus mari avantaje ma
teriale și morale, preferind
să se întoarcă în patrie,
să pună umărul la ridica
rea țării. Cite universități
străine nu și-au disputat
pe Racoviță, pe Babeș, pe
Alexandru Vitzu, pe atîția
și atîția, ce posturi strălu
cite nu li s-au oferit, dar
Georae-Radu
ei au venit aici, pe melea
CHIROVIC1
gurile natale, în țara lor,
(Continuare
în pag, a V-a)^
unde se făceau primii pași

In calitatea sa de conștiință
a literaturii critica dă seamă
atit în fața operelor a căror va
loare și eficiență le apreciază,
cit și în fața publicului căruia
îi este adresată literatura in
ansamblul ei. Astfel, critica își
demonstrează rolul prin capa
citatea de selecție a acelor
opere care exprimă Ia inaîte
cote calitative spiritualitatea
unei colectivități aflate intr-un
anume moment istoric. Totoda
tă, prin principiile promovate,
ea contribuie la educația unor
largi categorii de cititori, be
neficiarii actului de creație ar
tistică sau ai oficiului critic.
Spiritul critic a reprezentat o
constantă a culturii noastre încă
de Ia începuturi. El a prezidat
— după opinia Iui Ibrăileanu —
însăși constituirea literaturii

ÎNSEMNĂRI
privind misiunea
criticii literare
moderne, manifestîndu-se nu
numai in aria culturală, dar și
în zonele vieții sociale. Toți
marii noștri critici au avut
și preocupări de sociologie,
unele exprimate in opere de
sine stătătoare, și s-au îndreptat
atit spre istoria literară, cit și
spre scrierile timpului lor. Maiorescu, Gherea, Lovinescu au
dat, din justificate motive pen
tru fiecare din ei și pentru epoca reprezentată, prioritate ac
tualității. După ce a scris mo
nografiile consacrate vieții și
operei lui Mihai Eminescu,
vieții lui Ion Creangă, G. Călinescu a acordat, în a sa Is
torie a literaturii române de la
origini pină în prezent, pe care
îndreptățit o numim monumen
tală, un larg spațiu scriitorilor
și curentelor cu care era
contemporan.
Solidară cu dezvoltarea lite
raturii române actuale, critica
și-a manifestat caracterul an
gajat, militantismul în slujba
ideilor umanismului socialist.
Ea a beneficiat de climatul be
nefic instaurat după Congresul
al IX-lea al P.C.R., redescoperindu-și specificitatea demersu
lui îndreptat cu mai multă de
cizie spre literatură ca artă a
cuvîntului. Se poate spune, in
deplină răspundere, că nu există
operă valoroasă care să nu fi
fost receptată cu comprehen
siune, interpretată din diverse
unghiuri. Este ipostaza cea mai
fertilă a spiritului critic, menit
să afirme, să susțină literatura
de calitate, expresie a idealu
rilor epocii noastre. Negația,
respingerea surogatului artistic
intră in atribuțiile actului cri
tic, dar să recunoaștem că e mai
important (și, evident, mai greu)
să descoperi valorile, să argu
mentezi in ce constă talentul
unui scriitor, consonanța lui cu
epoca și contemporanii săi. De
aceea, oficiul critic, nepierzînd
o clipă din vedere aspectele parLiviu LEONTE
(Continuare în pag. a IV-a)
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FORȚA DE MOBILIZARE
A COLECTIVULUI
—condiție hotâritoare
in îndeplinirea planului
ORGANIZAREA PRODUCȚIEI ȘI
Dacă am fi fost la întreprinderea
, de utilaj chimic din Turnu Măgure
A MUNCII PE PRINCIPII ȘTIIN
le la sfirșitul primului semestru al
ȚIFICE, EFICIENTE. Activitatea po
acestui an am fi consemnat o si
litică și ideologică desfășurată in in
tuație cu totul necorespunzătoare,
treprindere a avut obiective concre
planul de producție nefiind indeplite, legate de sarcina majoră a co
nit decit in proporție de circa 70 la
lectivului : îndeplinirea planului la
sută. S-a analizat atunci activitatea
producția de utilaje chimice și, tot
desfășurată și s-au constatat defi
odată. asimilarea și fabricarea pri
ciențe serioase in organizarea pro
melor motoare electrice. Și in aceas
ducției și a muncii.
tă privință s-a inceput cu esenția
Semestrul al doilea avea să con
lul : organizarea compartimentelor
stituie pentru întregul colectiv, pen
funcționale ale unității și asigurarea
tru organizația de partid și noua con
acestora cu cadre competente. Nu
ducere a unității care a fost nu
s-a cerut nici un specialist din altă
mită după analiza pfectuată un aparte, s-au promovat cu curaj ti
devărat examen al capacității pro
nerii din unitate, unii chiar stagiari.
fesionale Si aceasta datorită nu nu
Astfel, șeful C.T.C., Dan Birsâșmai necesității recuperării restanțe
teanu, șeful atelierului proiectare
lor și îndeplinirii indicatorilor de
tehnologie, George Zisu, șeful ate
plan la utilaj chimic,- ci și unui fapt
lierului sculărie autoutilare. Radu
cu totul deosebit, și anume : schim
Micu, sînt ingineri stagiari. Fiecare
barea profilului de fabricație al uni
compartiment și-a întocmit progra
tății. Din tînăra intreprindere de
me de lucru trimestriale, cu sarcini
utilaj chimic — care nu implinise
defalcate pină la ultimul om. în
nici 5 ani de activitate — s-a „năs
secții este de mult difuzat progra
cut" și mai tinăra intreprindere pro
mul de fabricație pe trimestrul I
filată pe fabricarea de produse ale
1986 și s-a reorganizat activitatea pe
tehnicii de virf : motoare electrice de
două schimburi, unu și trei, pentru
curent alternativ sincrone și asincro
a se evita activitatea in perioada de
ne. de joasă și înaltă tensiune pen
virf a consumului de energie.
tru acționări industriale. La între
După ce s-au primit comenzi din
prinderea de mașini electrice Turnu
partea industriei electrotehnice, prin
Măgurele — noua sa denumire — ur
intermediul centralei industriale de
mau să se realizeze mașini cu pu
specialitate, care a acordat un aju
teri cuprinse între 100 și 2 000 kW.
tor substanțial colectivului de la
Care este situația acum, la sfirși
Turnu Măgurele, s-a trecut la orga
tul anului ? Restanțele au fost re
nizarea activității pentru producția
cuperate, planul a fost realizat îna
de motoare. Au fost recrutați 100 de
inte de termen, urmind ca pină la
oameni ai muncii și trimiși Ia șco
31 decembrie să se realizeze supli
larizare la uzinele „Electroputerc
mentar 210 tone
Craiova. Cu spri
utilaj
chimic.
jinul centralei au
Totodată, bilan
fost asigurate un
țul pină la aceas
minim de utilaje,
LA ÎNTREPRINDEREA
tă dată eviden
astfel incit a fost
țiază că s-au eco
posibilă realiza
DE MAȘINI ELECTRICE
nomisit 850 tone
rea primelor 10
metal și 800 me- DIN TURNU MĂGURELE motoare electrice.
gawați-oră ener
Trebuie să recu
gie. Și încă un
noaștem că este
fapt edificator :
o adevărată per
au fost construite primele 10 motoa
formanță 1 ca în șase luni să se facă
re electrice asincrone cu rotorul bo
motoare electrice într-o unitate pro
binat. de 700 rotații pe minut, și o
filată pe utilaj chimic. Dar cind
putere de 105 kilowați.
există voință, pasiune revoluționară,
totul este posibil.
MUNCA POLITICA ȘI EDUCATI
Concomitent au existat preocupări
VA ADAPTATA LA NOILE SAR
pentru reducerea consumului de eCINI. Am căutat să aflăm „secre
nergie electrică prin aplicareâ unor
tele" acestui salt realmente calita
tehnologii noi, cum ar fi : detensiotiv in activitatea colectivului. După
narea prin vibrații a construcțiilor
cum ne-au spus ing. Vasile Scarlat,
sudate,
realizarea flanșelor pentru
directorul Întreprinderii. Florea Naiutilaj chimic și mașini electrice prin
diu, secretarul comitetului de partid,
deformare la rece din platbandă. Tot
precum și o serie de activiști ai co
odată, s-a realizat o instalație pen
mitetului municipal de partid, care
tru producerea apei calde cu baterii
au acordat un ajutor deosebit aces
solare. Economia de combustibil ob
tui colectiv, de fapt nu este vorba de
ținută pe această cale fiind de 14
nici un secret, ci mai degrabă de în
tone combustibil convențional anual.
tronarea ordinii și disciplinei pe toa
te planurile, de o organizare cu aO TEMEINICA PREGĂTIRE A
devărat științifică ,a prpdug^ei și a
PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR.
muncii, de desfășurarea unei-activi
Realizările de pînș acum sint doar
tăți țiolitico-arganizatot'ice concrete,
un început, ce-i drept, promițător,
permanente și Cu obiective și res
dar greul de acum începe. Directo
ponsabilități precise, pentru stimu
rul unității sublinia că 1986 este
larea întregului colectiv și îndepli
anul în care pe lingă realizarea unui
nirea sarcinilor de plan.
număr mult mai mare de motoare eînceputul a fost făcut printr-o
lectrice trebuie încheiată acțiunea de
amplă analiză în comitetul de partid,
dotare a secțiilor de producție cu
unde s-au descifrat cauzele neimpliutilajele și instalațiile necesare. Con
nirilor de pină atunci și unde s-au
cret. trebuie realizate 400 motoare
adoptat programe de măsuri concre
electrice. Tot în anul viitor se vor
te pentru organizațiile de partid,
efectua lucrări de investiții pentru
pentru toți comuniștii, pentru ca
o nouă capacitate de 2 000 motoare
drele din conducerea unității, a sec
pe an. care trebuie să înceapă să
toarelor și atelierelor. Au fost con
producă la sfirșitul anului 1986.
stituite, de comitetul de partid, trei
Ținind seama că o parte din for
colective care au studiat posibilită
ța de muncă va fi folosită la mon
țile existente și au făcut propuneri
tarea utilajelor necesare pentru noul
pentru Îmbunătățirea activității : co
profil de fabricație sau va trebui să
lectivul pentru identificarea capaci
urmeze o serie de cursuri de reca
tăților insuficient folosite și prelua
lificare, s-au luat măsuri tehnico-orrea unor comenzi suplimentare, în
ganizatorice pentru creșterea produc
vederea folosirii cu indici superiori
tivității muncii. Un accent deosebit
a utilajelor din dotare ; colectivul
se va pune pe introducerea progre
pentru perfecționarea tehnologiilor,
sului tehnic, prin perfecționarea teh
organizarea producției și introduce
nologiilor de fabricație, astfel incit
rea poliservirii ; colectivul pentru esă se obțină un spor de producție
chiparea cu SDV-uri, dotări tehno
de peste 21 milioane lei. Se va crea
logice și completarea zestrei tehnice.
și executa o instalație de alimenta
Iată și citeva din propunerile fă
re a mașinilor de debitat, instalație
cute de oamenii muncii pentru îm
care va duce la creșterea producti
bunătățirea activității : o dată cu
vității muncii la această operație de
lansarea in fabricație a noilor pro
aproape 6 ori. Pentru ridicarea gra
duse să se asigure întreaga docu
dului de automatizare a proceselor
mentație tehnică ; asigurarea între
tehnologice se vor proiecta noi in
gului necesar de SDV-uri in momen
stalații pentru extinderea sudurii
tul lansării in fabricație a produse
semiautomate în mediu protector de
lor ; corelarea momentului de lansa
argon și bioxid de carbon. Tot cu
re în fabricație cu graficele de pro
forțe proprii se va concepe instala
ducție ; stabilirea unor fluxuri de
ția electrică pentru debitarea blocu
producție pe produse, piese și repe
rilor de oțel, ceea ceva determina
re : intensificarea cursurilor de pre
creșterea productivității muncii la
gătire și perfecționare profesională :
această operație de mai bine de 6
implicarea mai directă în producție
ori.
a maiștrilor și creșterea responsa
Colectivul este.tînăr, abia începe
bilității lor pentru lucrările execu
deci să-și valorifice potențialul său
tate etc. S-au propus, de asemenea,
creator.
Rezultatele obținute în a
numeroase soluții tehnice, procedeu
doua jumătate a anului demonstrea
tehnologice înaintate, ș.a.
ză însă că atunci cind se acționea
în'același timp, s-a refăcut întrea
ză cu hotărîre pentru organizarea te
ga propagandă vizuală, care a dobînmeinică a producției și a muncii,
dit un caracter mobilizator, s-a ame
cînd se pune în valoare inteligența
najat un instructiv punct de docu
mentare polițică-ideologică și a în
întregului colectiv, sarcinile de plan
ceput să se editeze lunar o microcronu numai că pot fi îndeplinite in
nică operativă, critică și autocritică a
tegral, ci și substanțial depășite,
situației din întreprindere in luna
chiar dacă pe parcursul anului uni
precedentă. în mod firesc, atenția
tatea a fost reprofilată pe un dome
organizației de partid, a conducerii
niu de virf al tehnicii : fabricarea
unității a fost îndreptată și in di
de mașini electrice.
recția creării unor condiții tot mai
bune de muncă și de viață ale oa
Neculai ROȘCA
menilor muncii.

Recolta de legume de anul viitor
(Urmare din pag. I)
supra nivelului recoltei. Pentru a în
lătura acest neajuns — așa cum a
indicat conducerea partidului — tre
buie asigurate condițiile necesare ca
în 1986 să fie irigată intreaga su
prafață cu legume. Important este ca
în toate unitățile agricole cultiva
toare. legumele să fie amplasate pe
cele mai potrivite terenuri cu po
sibilități de irigare. în legumicultu
ra. irigarea culturilor începe devre
me. imediat după plantarea răsadu
rilor. Or. sistemele mari sînt puse
în funcțiune mai tîrziu, abia cind au
nevoie de apă culturile de cimp. Iată
de ce trebuie să se aibă in vedere
folosirea tuturor surselor locale de
apă. în al doilea rînd, este nece
sar să fie grăbite lucrările de ame
najare și reparare a sistemelor de
irigații, a utilajelor de irigat. Tre
buie făcut totul ca din primele zile
ale primăverii, cînd se piantează ră
sadurile în grădini, să se asigure apa
necesară udării acestora.
Obținerea unor răsaduri de bună
calitate constituie o sarcină de mare
însemnătate pentru realizarea unor
producții mari la multe specii
legumicole. Dar, cum se știe, în cei
lalți ani, răsadurile erau produse, in

principal, în sere și solarii încălzi
te, fiind necesar un consum ridi
cat de combustibil, ț’entru producția
de legume timpurii din anul viitor,
răsadurile vor fi produse în 700 hec
tare solarii și 2 200 hectare răsadni
țe. Cerința este de a realiza răsa
durile cît mai aproape de terenuri
le ce urmează a fi cultivate cu le
gume. Aceasta obligă ca, încă de pe
acum, conducerile unităților agrico
le să se ocupe de repararea tocu
rilor și ramelor pentru răsadnițe,
de asigurarea bipcombustihilului și
amestecurilor de pămînt necesare. în
toate unitățile agricole cultivatoare
de legume trebuie să se acționeze
neințîrziat în vederea asigurării con
dițiilor materiale necesare produce
rii unor răsaduri de cea mai bună
calitate, concomitent cu reducerea
consumului de combustibil și ener
gie.
Așadar. încă de pe acum, trebuie
să se lucreze intens la pregătirea vii
toarei producții de legume. Cu cît
aceste pregătiri vor fi făcute mai
din vreme și în mod mai temeinic,
cu atit va exista mai multă siguran
ță că în anul viitor vor fi realizate
producții mari de legume, așa cum
cer interesele bunei aprovizionări a
populației cu aceste produse de mare
însemnătate pentru alimentație.

OBIECTIVE FUNDAMENTALE PENTRU PROGRESUL ECONOMIEI ÎN 1986

SPORIREA PRODUCȚIEI
AGRICOLE GLOBALE

— în procente —

Pe baza dezvoltării intensive și modernizării, în continuare, a în
tregii agriculturi, in 1986, față de 1985, valoarea producției agricole glo
bale urmează să crească cu 6—7 la sută. Această prevedere cuprinsă in
Planul de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare pe anul 1986 —
parte integrantă a Planului național unic de dezvoltare economico-socială
a Republicii Socialiste România pe anul 1986 — a fost fundamentată pe
cerințele economiei naționale și pe posibilitățile de creștere a producției
agroalimentare la un nivel care să asigure atit cantitățile prevăzute in
programele de autoconducere și autoaprovizionare, a fondului de stat,
cit și celelalte nevoi ale economiei naționale.
Pe ce cale se va realiza această creștere ? Evident, pe cea a inten
sificării producției agricole, care caracterizează noua etapă a noii revo
luții agrare. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită la Congresul științei și invățămintului, cincinalul in care
intrăm marchează trecerea la dezvoltarea intensivă a industriei, agri
culturii și celorlalte sectoare, realizarea unei noi calități a muncii și
vieții întregului popor. Iar practicarea unei agriculturi intensive pre
supune creșterea substanțială a randamentelor la hectar și pe flecare
animal, concomitent cu sporirea productivității muncii și reducerea cos
turilor de producție. Principalul obiectiv de realizat îl constituie obți
nerea unei producții totale de 31 milioane tone cereale, precum și pro
ducții sporite de sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, legume, fructe și stru
guri. De asemenea, in sectorul zootehnic sint prevăzute creșteri cores
punzătoare, atit in ce privește efectivele de animale, cit și producțiile
animaliere.
Sint sarcini mobilizatoare, dar pe deplin realizabile. Ce pledează in
sprijinul acestei afirmații ? In primul rind faptul că in 1986 baza teh
nico-materială a agriculturii va cunoaște o puternică dezvoltare și mo
dernizare. Există și un alt argument. Este vorba de rezultatele a nu
meroase unități agricole care obțin, in mod constant, recolte de 8 000 kg
griu și 20 000 kg porumb la hectar, care realizează, in medie, 4 500—5 000
litri lapte de la fiecare vacă și sporuri mari de creștere in greutate la
animalele puse la îngrășat. Toate acestea arată de ce potențial dispune
agricultura noastră, care poate și trebuie să fie bine valorificat prin apli
carea măsurilor de ordin organizatoric și tehnic menite să asigure crește
rea producțiilor la hectar și pe cap de animal. Important este ca toate
unitățile agricole, toți producătorii agricoli să acționeze cu cea mai mare
răspundere pentru buna gospodărire și utilizare a fondului funciar, să
acorde cea mai mare atenție ridicării potențialului productiv al pămân
tului. O atenție aparte trebuie acordată respectării tehnologiilor stabilite
la fiecare cultură agricolă, astfel incit să se obțină producții maxime pe
fiecare metru pătrat de pămînt. Și în zootehnie, pe baza furajării și
îngrijirii raționale a animalelor, trebuie să se asigure sporuri mari la
producția de lapte și carne, să sporească neîncetat numărul de bovine,
porcine, ovine și păsări.
Oamenii muncii din agricultură au la îndemină nu numai o bază
tehnică adecvată, ci și realizări ale științei și tehnicii, o experiență pro
prie care le dă posibilitatea să muncească mai bine, cu randamente
superioare. Important este ca in fiecare unitate agricolă, prin aplicarea
corectă a tehnologiilor, prin generalizarea experienței unităților fruntașe
să fie îndeplinite și depășite prevederile de plan la producția vegetală și
animală. Pentru aceasta este necesar să se muncească intens, incă din
aceste zile de iarnă, cind trebuie puse temelii puternice producției agri
cole sporite care urmează să fie obținută in anul viitor.

(COMPETENȚĂ RĂSPUNDERE IN COnRucRRRa RRRRRRRRR RRRRĂRRoR RRRRRRRR)
Este adevărat, cooperativa agricolă
din Sintandrei nu făcea nici in tre
cut parte din acele unități înglodate
în datorii. Producțiile erau însă mo
deste, ca de altfel și veniturile. Be
neficiile nici că depășeau 18 000 lei.
Azi bat către 1 100 000 lei. Triplu
față de cele obținute doar acum
trei ani.
Ce anume elemente au determinat,
de fapt, acest salt ? O adevărată
mobilizare în masă pentru realizarea
unor producții vegetale și animale
mereu mai mari, dublată de un
înalt spirit de gospodărire a avuției
cooperativei.
Dar să lăsăm loc faptelor. Cind a
fost ales în fruntea cooperativei,
acum trei ani, tînărul inginer agro
nom Ioan Pop a spus : „Cred că nu
există pămînt bun și pămint rău.
poate doar cooperatori harnici și mai
puțin harnici. Or, datoria noastră
este să aducem toate părhînturile la
marea confruntare cu belșugul".
Vorbe care au devenit faptă. Dar cu
ce preț ? Cu prețul neodihnei, desi
gur. „Pămintul este cît este, mai
spunea președintele. Nu-1 putem în
tinde. Rostul nostru este să-i spo
rim puterea și să-1 lucrăm bine.
Dar pentru asta trebuie să-1 cu
noaștem ca la carte".
înainte de a începe ofensiva revitalizării trebuia cunoscută starea de
productivitate naturală a pămintului.
O primăvară întreagă, specialiști ai
laboratorului județean de agrochi
mie, însoțiți de președinte au bătut
cu pasul fiecare solă, întocmind o ri
guroasă cartare agrochimică. Și asta
se reia în fiecare an, nu o dată la
patru-cinci ani ca pină atunci. Po
tențialul solului trebuie nu numai
cunoscut îndeaproape, ci și stăpinit.
Mai cu seamă că doar jumătate din
suprafața arabilă o reprezintă solu
rile de cea mai bună calitate. Dife
rența — brun roșcat și podzol — so
luri care necesitau ample lucrări
agropedoameliorative, mai ales pen
tru corectare a acidității (PH-ul era
sub 6 pe 935 hectare) prin adminis
trarea de amendamente calcaroase.
Președintele ne prezintă o schiță a te
renurilor, după cartarea din 1983 și o
alta recentă. Sint evidente bucuriile
Iui cînd ne spune că de la 935 hec
tare soluri puternic acide s-a ajuns,
după numai doi ani, ca jumătate din
ele să fie acum soluri neutre. Indiscu
tabil, în această acțiune complexă și

de durată, de însănătoșire a pămîntului, mai ales prin administrarea și
incorporarea îngrășămintelor orga
nice, se află cheia> recoltelor bogate
obținute de cooperatori.
— Le-am explicat temeinic oame
nilor că vom cîștiga mai mult numai
dacă pe fiecare bucată de pămint
vom stringe roade sporite, că nu
se poată sălta nici un procent pe
scara fertilității pămintului fără teh
nică. făr.ă seriozitate în întocmirea
și execuția programelor, că orice
tergiversare a unei lucrări afectează

6 060 kg orz, 8 805 kg porumb boabe,
6 140 kg cinepă. Pe această bază, au
fost livrate fondului de stat, peste
prevederi, 1 868 tone cereale, precum
și importante alte cantități de pro
duse agricole. Și, ceea ce trebuie
Subliniat este că producțiile acestea
s-au obținut pe terenuri neirigate și
in condițiile unei secete excesive.
Dacă există un secret? Da! Munca
făcută bine și pină la capăt. De la
amplasarea culturilor pe terenurile
cele mai potrivite, pregătirea solului,
respectarea strictă a. structurii de so

ce este necesar pentru a-i spori fer
tilitatea. Și tot practica ne-a demon
strat că venituri superioare celor
calculate pot fi realizate prin pro
ducții superioare celor planificate.
Argumente? Rezultatele. în anul
1985, beneficiul obținut a fost de 706
lei pe tona de griu. 190 lei la orz, 139
lei la porumb și 634 lei la cinepă.
Numai pentru aceste culturi, valoa
rea primelor încasate a însumat
3 360 969 lei.
Drumul nu a fost ușor și bilanțul
fiecărui an pune în evidență în mod

Priceperea de a lucra
pămîntul face rodul bogat
ARGUMENTUL FAPTELOR LA C.A.P. SINTANDREI, JUDEȚUL BIHOR
întregul lanț. într-un cuvînt, „nu
mai din mult se poate cîștiga mult 1"
— asta a fost pledoaria pentru a de
păși nivelurile „obișnuite" de pro
ducție, aprecia inginerul Pop.
A fost, de fapt, un veritabil exa
men pentru întreg colectivul. Anual,
pe o suprafață de 200 hectare s-au
aplicat minimum 5 tone amendamen
te la hectar și 40—50 tone îngrășă
minte organice bine fermentate.
Efectul ? Producțiile au sporit în
medie cu 1 500—2 500 kg la hectar.
— Scoatem producții bune — adău
ga interlocutorul, pentru că respec
tăm cu strictețe tehnologiile, avînd
cu adevărat culturi intensive. Inves
tim în plus, dar eforturile sînt răs
cumpărate prin rezultate, asigurînd
un beneficiu bun la fiecare tonă de
produse.
Saltul este cu adevărat spectacu
los : în 1981, cooperativa realiza pro
ducții medii de 3 300 kg griu, 3 885 kg
orz, 6 250 kg porumb. 4 800 kg cinepă.
în acest an, nu tocmai prielnic pen
tru agricultură, nivelul producțiilor
medii la hectar a atins 8 095 kg griu,

Pe agenda de lucru
a consiliilor populare
și organizațiilor F.D.U.S.

iuri și hibrizi din categorii biologice
superioare, pină la a „înțelege" cît
cîntăresc densitățile optime și între
ținerea exemplară a culturilor. Dacă
există un aspect care se detașează ?
Fără îndoială, testarea soiurilor, ur
mărirea zi de zi a evoluției hibrizi
lor de pe loturile experimentale. Și
astfel s-a constatat că, din cele 20 de
soiuri și hibrizi pentru griu și po
rumb, numai patru s-au dovedit pro
ductive, apte de a valorifica la ma
ximum potențialul solului acestei
unități. S-a putut întocmi astfel o
structură corespunzătoare a culturi
lor, atît sub aspectul plantelor celor
mai favorabile, cît și al ponderii pe
care s-o dețină fiecare ca suprafață.
Parcurgînd toate acestea, sîntem
înclinați să ne punem firesc întreba
rea : cu ce costuri se obțin produc
țiile și care este eficiența economi
că a activităților desfășurate ?
— Vedeți, noi planificăm benefi
ciile, dar mai ales muncim ca ele să
devină realitate. Știm prea bine că
pămîntul este darnic cu omul numai
in măsura in care și el ii asigură tot

pregnant inițiativa și spiritul gos
podăresc. E la indemina oricui să
înțeleagă că nivelul producțiilor de
pinde direct de calitatea muncii oa
menilor. Cîștigul cel mai de preț este
că membrii cooperatori de aici s-au
obișnuit să se bazeze pe sfatul ca
lificat al specialistului, nelăsînd să se
facă nimic la voia întîmplării, după
păgubosul principiu „să vedem ce-o
ieși". Știința de a lucra pămîntul e
știința roadelor bogate.
Redresarea cooperativei a fost, de
sigur, o acțiune mult mai complexă,
întemeindu-se pe cerința de a asi
gura un echilibru optim între secto
rul vegetal și cel animal. Experiența
proprie a acestei unități evidențiază
cu puterea faptelor că recolte mari
nu se pot obține fără un sector zoo
tehnic dezvoltat, care să asigure îngrășămintele naturale necesare ferti
lizării ogoarelor, însănătoșirii pămin
tului. Nu este un secret că relansa
rea zootehniei a început cu selecția
celor mai valoroase animale, cu asi
gurarea furajelor de calitate. în scurt

timp, o fermă de vaci tarate, in pra
gul desființării, a ajuns etalon, exem
plu demn de urmat. Adăposturile,
amenajate in regie proprie, baza fu
rajeră indestulătoare se numără
printre cele mai bune.
— Pe suprafețele de care dispu
nem am căutat să cultivăm plante
care să asigure toate elementele nu
tritive necesare unei rații echilibrate,
complexe și complete, la un nivel
de 10 unități nutritive pe zi — afir
mă președintele. Am urmărit ca pășurțatul să se facă tarlalizat și porționat cu garduri electrice. Ar fi de
reținut că de pe suprafața de 59 hec
tare de pășune tarlalizată, amenajată
in imediata vecinătate a fermei, a
rezultat o producție de 60 000 kg de
masă verde Ia hectar, în regim neiri
gat. Au fost Create deci cohdiții Care
să propulseze cooperativa spre pro
ducții superioare, in prezent obținindu-se in medie aproape 9 litri de
lapte pe cap de vacă furajată.
Rezervele de sporire a eficienței
nu sint nici pe departe epuizate.
Această este convingerea specialiști
lor de aici. Pămintul nu și-a demon
strat încă toată puterea. în această
perioadă se analizează aprofundat
atit factorii care au contribuit la
sporirea recoltelor, cit și unele gre
șeli săvirșlte de-a lungul anului la
pregătirea terenului, stabilirea mo
mentului optim de semănat sau plan
tat, ori la aplicarea tratamentelor.
Ceea ce s-a făcut birie este un bun
cîștigat. Greșelile însă se cer și ele
analizate, pentru a nu le mai repeta.
Vorbind despre rezerve, zootehnia —
mai ales in sectorul ovin — trebuie
să-și ridice potențialul, în acest sec
tor fiind în plină desfășurare o ri
guroasă acțiune, de ameliorare, in
care se valorifică din plin experiența
și sprijinul Stațiunii de cercetări
agrozootehnice Oradea. Și toate aces
tea pentru că zootehnia, trecută prin
filtrul analizei valorii, trebuie să-și
sporească mult ponderea în totalul
producției agricole. Chiar dacă pină
la campania de primăvară mai este
timp, cooperatorii din Sintandrei, de
acum între fruntașii agriculturii blhorene, trăiesc cu gindul la ea, o
pregătesc temeinic, o așteaptă cu
ambiții sporite de buni gospodari.
Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

Intensificarea activității de colectare
a materialelor refolosibile
EXPERIENȚE Șl REZULTATE DIN MUNICIPIUL VASLUI

Ce realizări, în privința colectării
materialelor refolosibile din gospo
dăriile populației, au, în Vaslui, or
ganizațiile de masă și obștești ? Cum
este organizată activitatea acestora ?
Ce acțiuni mai importante au fost
inițiate de ele pentru a sprijini cit
mai bine Programul de măsuri pen
tru intensificarea activității de co
lectare a materialelor refolosibile ?
Din răspunsurile unor factori de
răspundere locală — reprezentanți
ai comitetului municipal de partid,
ai consiliului popular și conducerilor
unora dintre organizațiile de masă
si obștești — reiese că au fost adop
tate o serie de măsuri organizatorice
in acest scop, imediat după apariția
Programului fiecare organizație de
masă intocmindu-și un plan propriu
de acțiuni.
Ca urmare a măsurilor organiza
torice adopta'e. in toate cele 43
circumscripții electorale în care, fi
resc. acționează comitete de cetă
țeni. asociații de locatari, comisii de
femei și organizațiile democrației și
unității socialiste au fost amplasate,
la scările blocurilor, aproximativ 400
de microconteinere destinate depo
zitării materialelor refolosibile. care,
înainte, se aruncau o dată cu restu
rile menajere din fiecare gospodă
rie. Totodată au fost, organizate in
școli, in curțile unor cetățeni sau
De terenurile intravilane incă netolosite locuri speciale pentru depozi
tarea materialelor recuperate. De
asemenea. în zonele de mare circu
lație, de pe teritoriul municipiului,
au fost plasate rulote speciale pentru
colectat hîrtia.
în ce privește activitatea de lămu

rire a populației cu privire la ce
rințele și necesitățile economiei na
ționale. ca și la avantajele ce decurg
pentru fiecare cetățean prin ■ recu
perarea materialelor refolosibile, au
fost și sint organizate de către orga
nizațiile de. masă și obștești întilniri
intre specialiști și cetățeni. Cu
aceste prilejuri, se înfățișează argu
mente convingătoare privind impor

fost urmate de bune rezultate prac
tice. Iată ce ne relatează, in această
privință. președintele comitetului
asociației de locatari nr. 4 din car
tierul „Confecții". Vasile Amariței.
„Ca urmare directă a organizării ba
zei pentru colectat materialele refo
losibile din blocurile asociației noas
tre. a modului cum s-a explicat oa
menilor importanta recuperării fie

că în Vaslui sînt zeci de mii de sin
dicaliști, înțelegem mai bine valoa
rea acestei inițiative.
O convorbire cu președinta comi
tetului municipal al femeilor, Aneta
Sîrbu. a scos și mai mult în evidență
importanța practică a propunerilor și
inițiativelor cetățenești. Astfel, co
misia de femei din cartierul central
al municipiului a propus ca săpti-

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂli
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT ÎN ECONOMIE.
tanța refolosirii diferitelor materiale
pe care nu cu multă vreme in urmă
le aruncau nepăsători — de pildă,
vorbind cetățenilor despre colectarea
maculaturii, specialiștii au insistat
asupra faptului că pentru fiecare
tonă de hîrtie trebuie sacrificați 5
copaci mari care cresc în cel puțin
70 de ani. Asemenea explicații
au fost înfățișate și în privința
recuperării sticlelor. Cu cifre și date
exacte : ce economie de curent elec
tric se realizează utilizindu-se cio
burile colectate, cite materii prime
de tipul nisipului cuarțos. al sodei
calcinate, calcarului, dolomitei șl
ipsosului se obțin prin recuperarea
sticlelor.
Expunerile
specialiștilor
s-au
bucurat de o mare audientă șl au

cărui kilogram de fier vechi și de
hîrtie. ne prezentăm acum la sfirși
tul anului cu următoarele rezultate :
asociația noastră a avut în plan
recuperarea a 500 kg hîrtie și 1 000
kg fier vechi : or, s-au recuperat
4 000 kg de hîrtie și 3 500 kg fier
vechi, iar oamenii sint hotăriți să
obțină anul viitor rezultate și mai
bune".
Sint interesante și merită a fi
consemnare și alte propuneri sau
inițiative ale diferitelor organizații
componente ale F.D.U.S. din locali
tate. De pildă, o acțiune a sindica
telor ca „fiecare membru de sindi
cat din Vaslui să colecteze anual din
propriile gospodării cel puțin 10 kg
de fier vechi și 5 kg hîrtie". Dacă ne
gîndim că ideea a devenit faptă și

I

minai să se organizeze „o zi-record
a colectării materialelor refolosibile".
Inițiativa, cu largă audiență in rindul tuturor celorlalte comisii de
femei, s-a soldat cu următoarele re
zultate : comitetul municipal a avut,
prin planul anual, de colectat 4,2
tone de hîrtie. 5 tone de metal și
1 000 tuburi goale de sprayuri. Cu o
lună înainte de încheierea anului se
înregistrau următoarele rezultate :
Iu loc de 4,2 tone de hîrtie — 15
tone ; în loc de 5 tone metal — 30
tone. în loc de 1 000 tuburi — 5 000.
în privința îndeplinirii și depășirii
propriilor obiective în domeniul re
cuperării materialelor refolosibile. pe
un loc fruntaș în municipiu se si
tuează organizațiile de tineret, incluzînd, în general, și școlile. Două

exemple : la hîrtie. în loc de 56 tone
s-au colectat 150 tone, iar la metal,
in loc de 100 tone — s-au colectat —
350 tone.
în final, discutăm cu președintele
F.D.U.S. — Vaslui, tovarășul Dumi
tru Rădulescu. despre activitatea de
ansamblu a organizațiilor de masă
și obștești pentru colectarea mate
rialelor refolosibile. Relevind aspec
tele pozitive înregistrate, interlocu
torul subliniază că aceste organizații
care cuprind marea majoritate a
cetățenilor din localitate au încă
imense rezerve de acțiune și ar putea
să aducă o contribuție mult mai
însemnată la colectarea materialelor
respective din gospodăriile populației.
Cu atît mai mult cu cît in Progra
mul de măsuri pentru intensificarea
activității de colectare a materialelor
refolosibile sînt prevăzute in mod
explicit sarcini care revin organiza
țiilor componente ale F.D.U.S., ca de
pildă: „în adunările organizațiilor
de masă si obștești să se dezbată
trimestrial stadiul programelor si
angajamentelor
asumate
pentru
stringerea materialelor refolosibile..."
E o măsură care incă nu s-a apli
cat și urmărit, așa cum trebuia,
adică sistematic, la Vaslui. Nu s-au
folosit nici alte forme de natură să
dinamizeze întreaga obște la recupe
rarea tuturor materialelor respective.
E drept, obiectivele ce și le-au pro
pus diferitele organizații în parte au
fost depășite — și acesta e un lucru
bun. Dar... se putea și se poate în
continuare mult mai mult.

Gh. GRAURE
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Marile înfăptuiri din cincinalul 1981-1985 demonstrează forța economiei noastre,
superioritatea socialismului, capacitatea creatoare a poporului român liber, stăpîn pe destinele
sale, care își făurește în mod conștient propriul viitor de bunăstare și fericire.
NICOLAE CEAUSESCU
V
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FILE DE ISTORIE
19 AUGUST 1983. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, inaugurează un nou

î
î

mentație suficientă. Aceasta cu atit mai mult
cu cit știm foarte bine de
unde am pornit. Căci cine
poate uita vreodată as
pectul dezolant al. orașe
lor in care lipsea pulsul
viguros al vieții economi
ce, în care — așa cum o
atestă și numeroase, re
levante pagini literare,
de mare forță realistă —
destinele umane se con
sumau intr-o dezolantă
lipsă de perspectivă ?
făurirea industriei so
cialiste a propulsat mili
oane de noi traiectorii
omenești, a conectat cele
mai largi mase la contac
tul pu tehnica, cu știin
ța, cu noul, cu progresul.
O deosebită amploare cu
noaște acest proces pro
fund
revoluționar ' in
anii glorioși ai Epocii
Nicolae Ceaușescu. pe
rioadă in care au fost,
create peste 250 zone și
platforme industriale, nu
mărul locurilor de muncă
sporind pe ansamblul
economiei naționale cu
peste 3,5 milioane.
Imaginile din această
pagină înfățișează mari
șantiere ale construcției

și mari cetăți ale indus
care producția anului 1985
triei ctitorite, sau care au
este in acest domeniu cu
50 la sută mai mare decunoscut o importantă
cit a anului 1981.
extindere in acest cinci
nal. Ele se regăsesc pre
Să mai menționăm și
tutindeni in țară : lingă
faptul că in cincinalul
molcomele coline molda
1981—1985 a continuat ave,
lingă
zbuciumul
firmarea viguroasă a ști
valurilor mării, in glo
inței românești ca o pu
rioasa Cetate a Băniei
ternică forță de produc
și m București — inima
ție. Știința și creativita
înfloritoarei noastre Re
tea națională au devenit
publici.
intr-o
măsură
mereu
crescindâ un factor hotăRealizările acestui cin
ritor al creșterii econo
cinal sint deosebit de im
miei și propășirii țării.
portante in toate dome
Acum, la cumpăna din
niile : producția netă
tre ani și dintre cincina
crește cu circa 36 la sută,
le,
cind se alcătuiesc
venitul național cu aproa
bilanțuri și se pune te
pe 32 la sută, producția
meiul unor noi fapte, aindustrială marfă cu pes
cum, cind ne mândrim cu
te 20 la sută. Aceste spo
ruri sint dobindite in marile noastre înfăptuiri,
gindul poporului se în
contextul unui proces
dreaptă cu dragoste și re
amplu, profund de mo
cunoștință
către partid,
dernizare, de perfecțio
către conducătorul său
nare a întregii activități
înțelept, deschizător de
de concepție, proiectare și
drumuri și de ori
execuție. Acest proces de
zonturi noi, tovarășul
termină importante pre
Nicolae
Ceaușescu, secre
faceri. Un singur exem
tarul general al partidu
plu ilustrativ in această
lui, cel care,. punind la
privință : in actualul cin
temelia țării industriali
cinal. ponderea produse
zarea. îi asigură patriei
lor noi și modernizate
ale industriei de utilaj ■ noastre un drum ascen
dent, ferm, de dezvoltare,
greu reprezintă circa 70
ie propășire, de progres
la sută in • condițiile in

CONSTRUIREA COMBINATULUI PETROCHIMIC MIDIA
- puternica cetate industrială de pe malul Mării Ne
gre - este strîns legată, asemenea atitor mari obiec
tive de pe întreg cuprinsul patriei, de numele secreta
rului general al partidului.
In anii actualului cincinal, constructorii și montorii,
furnizorii de utilaje din toată țara au depus mari eforturi pentru ca, printr-o activitate susținută, judicios
organizată, intr-un spirit de perfectă conlucrare, sa

termine și să pună in funcțiune noi obiective. Cu pri
lejul vizitei de lucru făcute de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in luna august
1985, constructorii au raportat că numai in ultimul an
s-au aliniat la startul producției incă 7 instalații de
mare capacitate. Totodată, ei s-au angajat să fina
lizeze in cel mai scurt timp lucrările de construcție
la intregul complex petrochimic.

Atit de familiară, atit
de obișnuită ne-a devenit
îngemănarea „oraș-platformă industrială" incit
e greu să ne imaginăm
astăzi existenta vreunei
localități a României fără
temelia vieții sale econo
mice. Desigur, prima aso
ciație de idei pe care o
face privitorul are in ve
dere doar elementele ex
terioare. punind de la
bun început in evidentă
paralelismul :
înălțarea
verticală, impunătoare a
siluetelor marii industrii
și ridicarea, de asemenea,
pe verticală, cu tot mai
multă prestanță și frumu
sețe arhitectonică, a ora
șelor noastre. Relația este
insă mult mai profundă,
rădăcinile ei ne duc in
ultimă instanță la noua
condiție umană in socia
lism. Dacă ăr fi să men
ționăm doar că de
dezvoltarea armonioasă,
echilibrată a industriei
depind asigurarea drep
tului fundamental
la
muncă și crearea condi
țiilor pentru o deplină
egalitate a locuitorilor din
toate zonele tării — chiar
numai, aceste două aspec
te ar constitui o argu

tronson al metroului. In cincinalul actual a fost construită cea mai însemnată parte din marile bulevarde
subpămintene ale Bucureștiului

COMBINATUL DE UTILAJ GREU DIN IAȘI, creație reprezentativă
a Epocii Nicolae Ceaușescu, a devenit una dintre unitățile-etalon
ale industriei românești, conferind străvechiului oraș moldovenesc
și atributul de puternică cetate a metalului românesc. Tot ce s-a
realizat pină in prezent pe această modernă platformă industrială
- piese grele turnate din oțel și fontă, utilaje pentru metalurgie,
chimie sau industria minieră - se situează la cel mai înalt nivel
al tehnicii actuale.
Cu prilejul vizitei de lucru făcute la mijlocul lunii septembrie

a acestui an la lași, tovarășul Nicolae Ceaușescu a stabilit ca
in următorii 2-3 ani combinatul să ajungă la o producție de oțel
de circa 1 milion de tone - adică de aproape 4 ori mai mult
decit întreaga producție de oțel a României din 1938. Totodată,
secretarul general al partidului a cerut celor 10 000 de oameni
ai muncii care lucrează aici să transforme unitatea intr-un model
de organizare, de productivitate și de eficiență, de producție de
înaltă calitate.

DUPĂ UN INTENS EFORT CONSTRUCTIV, in anii cincinalului
pe care îl încheierii acum, marea uzină de autoturisme de la
Craiova - importantă realizare în domeniul industriei construc
țiilor de mașini din țara noastră - a început să producă.
Uzina a fost construită pe o suprafață de 115 hectare, pen
tru principalele hale de fabricație executindu-se și montindu-se
circa 25 008 tone construcții metalice. De menționat că puternica
unitate croioveană este una din fabricile moderne de acest gen

din Europa, prin gradul înalt de mecanizare și automatizare a
procesului de producție, prin sistemul de organizare și conducere
a fabricației, prin tehnologiile avansate adoptate.
La fabricarea autoturismului „Oltcit" colaborează circa 100
unități din cele mai diferite ramuri economice ale țării : meta
lurgie, chimie, industrie ușoară ș.a. Prin „Oltcit" se adaugă încă
o realizare de prestigiu în domeniul industriei românești de auto
vehicule.

REALIZAT
ÎN
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ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVĂ

Organele și organizațiile de partid
din județul Giurgiu au dobîndit o
experiență valoroasă în ceea ce pri
vește folosirea stațiilor de radiofi
care pentru mobilizarea oamenilor
muncii, la realizarea sarcinilor eco
nomico-sociale în profil teritorial,
pentru formarea omului nou. De la
bun început facem precizarea că prin
grija secției de propagandă a comi
tetului județean de partid, activita
tea celor 14 stații de radioficare din
tot atitea localități ale județului, pre
cum și rețeaua de radioamplificare
existentă intr-un număr de 12 uni
tăți industriale, beneficiază de o co
ordonare unitară. Dintre multiplele
modalități de îndrumare și ajutor
pentru generalizarea experienței po
zitive în realizarea unor emisiuni
penetrante, cu o puternică priză în
rindul ascultătorilor, amintim și întilnirile periodice de lucru ale co
lectivelor de redacție, in cadrul că
rora — pe bază de aplicații practi
ce, constînd din audierea unor emisiuni înregistrate aici — se asi
gură o largă difuzare a ceea ce a
fost bun, dar și mai puțin bun în
activitatea stațiilor de radioficare.
Totodată, se întocmfesc cu asemenea
prilejuri programele emisiunilor vii
toare, în funcție de evenimentele ac
tualității politice, de sarcinile eco
nomice și sociale ale fiecărei loca
lități si unități industriale din județ.
De regulă, la fiecare stație de ra
dioficare din județul Giurgiu se rea
lizează o emisiune locală pe săptămină, iar dacă situația o impune, sînt
difuzate și ediții speciale.
în legătură cu tematica emisiuni
lor stațiilor de radioficare. tovară
șul Ion Ioniță, șef de sector în ca
drul secției de propagandă a comi
tetului județean de partid, ne-a
spus : „Ne preocupă să imprimăm
fiecărei emisiuni un caracter infor
mativ cit mai bogat prin folosirea
unor materiale scurte, concrete și
convingătoare. Un prim capitol al
problematicii abordate vizează popu
larizarea operativă a documentelor
de partid și de stat, a cuvintărilor
secretarului general al partidului, a
legilor tării. De asemenea, este pre
zentată cu precădere experiența îna
intată privind stadiul de realizare a
sarcinilor de plan la toți indicato-

devenit un adevărat moto, care se
difuzează înaintea începerii fiecărei
emisiuni, avînd următorul conținut :
„Știați că reducerea consumului cas
nic cu • unu la sută la nivelul jude
țului echivalează cu economisirea,
intr-un an, a unei cantități de energie suficientă pentru buna func
ționare a procesului de producție din
principalele unități industriale ale
municipiului Giurgiu pe timp de o
lună ? Să facem totul pentru econo-

rii, preocupările pentru economisirea
energiei și combustibilului, folosirea
judicioasă a pămintului, acțiunile de
înfrumusețare a localităților, aspec
te ale înfăptuirii programului de autoconducere și autoaprovizionare etc.
Pe de altă parte sint promovate și
emisiuni de atitudine împotriva a
tot ceea ce mai stînjenește încă buna
desfășurare a activității dintr-un sec
tor sau altul.
Audiind cîteva din aceste emi

STAȚIILE DE RADIOFICARE
PE LUNGIMILE DE UNDA
ALE EXPERIENȚEI ÎNAINTATE
însemnări din județul Giurgiu
misirea la fiecare loc de muncă a
fiecărui kilowatt/oră de energie elec
trică !“.
Un asemenea mod convingător de
prezentare a problematicii energeti
cii a fost preluat și de către stații
le de radioamplificare din unitățile
industriale ale municipiului. In plus,
aici sint prezentate, pe Scurt, date
privind realizarea producției fizice,
a programului de export și de in
vestiții, aspecte ale disciplinei in
muncă și altele. Dar iată și un alt
exemplu, care demonstrează eficien
ta muncii politice de masă desfă
șurate prin intermediul stațiilor de
r'adioficare. Fiind un bun cunoscă
tor al vieții economico-sociale din
comuna Hotarele, Ion Dumitrașcu,
secretarul adjunct cu propaganda, a
ajuns Ia concluzia că în această lo
calitate sint mari rezerve pentru
creșterea contribuției sătenilor la

siuni, ne-am convins că, într-adevăr,
stațiile de radioficare din județul
Giurgiu sînt efectiv racordate la lun
gimea de undă a actualității, a preo
cupărilor prioritare ale colectivelor
de oameni ai muncii din industrie,
construcții, transporturi, agricultură,
din unitățile social-culturale etc.
Spre exemplu, recent, secția de pro
pagandă a comitetului județean de
partid a organizat mai multe întîlniri cu deputați și cetățeni, cu fac
tori de răspundere din unitățile economice ale municipiului Giurgiu,
pentru a determina creșterea spiri
tului civic în economisirea energiei
electrice. Concluziile principale des
prinse cu aceste prilejuri au fost în
registrate și apoi transmise la sta
ția de radioficare a municipiului. De
altfel, la această stație de radiofi
care cerința stringentă de economi
sire severă a energiei electrice a

realizarea fondului de stat. Din această cerință s-a născut rubrica per
manentă care se difuzează la sta
ția de radioficare, sub genericul
„Calcule care ne interesează", unde,
într-adevăr, pe bază de calcule economice convingătoare, sint prezen
tate acțiunile, fruntașii și rezultate
le înregistrate în această acțiune de
onorare a contractelor încheiate cu
statul. Un alt animator al emisiu
nilor difuzate la stația de radiofi
care, profesorul de biologie Ovidiu
Șerbănescu, din comuna Bolintinu
din Vale, prezintă calcule in legă
tură cu folosirea judicioasă a fie
cărei palme de pămint. La Găujani,
secretarul adjunct cu propaganda.
Ion Pătrașcu, realizează emisiuni
foarte atractive, pe teme ale îhvățămintului agrozootehnic de masă, iar
Vasile Cornel, secretar adjunct cu
propaganda în comuna Mihăileștl, a
inițiat și transmite cu regularitate o
emisiune sub genericul „Legea e una
pentru toți, fiecare să o cunoaștem,
toți trebuie s-o respectăm".
Desigur, problematica emisiunilor
stațiilor de radioficare din comune
le județului Giurgiu e mult mai am
plă. De le caz la caz se aduc în
atenția ascultătorilor probleme ale
desfășurării campaniilor agricole, ale
dezvoltării sectorului zootehnic, ale
participării la muncă a tuturor locuitorilor satelor, ale întăririi demo
crației cooperatiste și apărării avu
tului obștesc. In prezent, spre exem
plu. din programul stațiilor de ra
dioficare. nu lipsesc probleme la or
dinea zilei, cum sînt : pregătirea uti
lajelor agricole pentru campania de
primăvară, transportul îngrășăminte
lor organice in cîmp. asigurarea se
mințelor, buna desfășurare a învățămîntului agrozootehnic de masă,
respectarea programului în zootehnie
și gospodărirea cu maximum de atenție a furajelor și multe altele.
Iar ancorarea puternică, permanentă
în actualitate a emisiunilor stațiilor
de radioficare, le conferă forță spo
rită de mobilizare a conștiințelor, în
vederea realizării exemplare a sarci
nilor economico-sociale.
lon MANEA
corespondentul „Scînteii”

INVESTIȚIA DE GÎNDIRE
(Urmare din pag. I)

tru, baza tehnico-materială de care
dispune România- socialistă în mo
mentul de față. Ceea ce este, acum,
posibilitate, trebuie să devină în cel
mai scurt timp realitate.
A asigura valorificarea superioară
a resurselor energetice și de materii
prime ale țării, gospodărirea rațio
nală a avuției naționale, obiective ce
se înscriu între condițiile fundamen
tale ale progresului patriei, înseam
nă a acorda atenție primordială
creației tehnico-științifice. Pentru că
în efortul general de diversifi
care a , căilor de stopare a risi
pei, de realizare a unor Însemnate
economii, este bine să nu uităm că
soluțiile cele mai eficiente sînt cele
radicale : adică acelea care vizează
tehnologii noi, mașini și utilaje noi,
produse noi, cu consumuri substan
țial reduse.
Știm cu toții că astfel de soluții
radicale nu se pot naște decit din
pasiuni mistuitoare pentru nou, pen
tru creație. Din frămîntări ce fac să
pătrundă raze de lumină în labirin
turi întunecoase. Din bătălii indivi
duale pentru victorii care să aparțină
tuturor. Disciplina creației impune
nu numai rigori, ci și sacrificii. De

multe ori hotărîtoare se dovedește
Avem resurse pentru a spori. In
forța de a lua .totul de la în
noua etapă, atit cit este nevoie, in
ceput. De a renunța la zeci de
vestițiile de gindire? Răspunsul pe
calcule, de soluții, uneori aproa
care il dă viața este afirmativ. Gînpe definitivate, pentru a porni
direa- creatoare se dovedește a fi o
pe un drum nou de căutări creatoa
„materie primă" inepuizabilă. Un zăre. Adeseori drumul spre descoperire - cămint tot mai fertil, tot mai bogat,
este marcat și de erori. Cine nu luptă
tot mai prețios.
din răsputeri pentru a le depăși,
Tabloul progresului economico-sopentru a le înlătura cu propriile sale
forțe nu ajunge la adevărul științific.
cial al patriei, pe care Congresul al
Marile performante în creația științi XIII-lea fl prefigurează pentru cea
fică cer muncă asiduă. Cer voința de de-a treia etapă a edificării societății
a merge pină la capăt și de a în socialiste
multilateral
dezvoltate
vinge, fără a cîntări nici privațiunile acordă un Ioc de cea mai măre im
și nici avantajele personale. Prin
portanță investiției de gîndire. in
urmare, cer oameni formați, pregătiți
tr-un moment in care, pe plan mon
pentru a se dărui acestei activități
dial, se afirmă o noup revoluție tehcu întreaga lor ființă. Oameni care nico-științifică. întreaga omenire pă
să înțeleagă necesitatea de a spori
șește într-o nouă etapă a dezvoltării
investiția de gîndire nu ca pe o ex
sale și poporul român este chemat de
cepție, ci ca pe o profesie. O profe
partid, de secretarul său general, to
sie de credință. Noi, acum și aici, in
varășul Nicolae Ceausescu, să se an
patria noastră, in acest timp al tre
gajeze cu toată hotărîrea in cunoaș
cerii într-o nouă etapă a edificării
terea profundă a tainelor naturii, a
societății socialiste multilateral dez legităților progresului, să-și însu
voltate, știm bine că adevărata crea
șească cele mai înalte cunoștințe in
ție nu poate rodi decit in solul fertil
folosul bunăstării sale, al făuririi
al trudei. Viitorul nostru depinde de
celei mai drepte societăți — societa
efortul la care ne angajăm. Pentru
tea socialistă și comunistă. O chema
că numai munca dă sens și scop în
re nobilă, de înalt umanism, de inalt
tregii noastre existente. Iar bucuria patriotism. La care răspunsul afir
muncii creatoare este imensă.
mativ ne aparține tuturor.

Casa de cultură a sindicatelor din Slatina

(Urmare din pag. I)

Creatori pe plaiurile
natale
Prezența pe plaiurile natale a
creatorilor de literatură, artă plas
tică, muzică etc. în județul Boto
șani — fie intr-un cadru organi
zat, cum sînt manifestările ce
poartă genericul „Scriitori pe pla
iurile natale" sau „Artiști plastici
,,Muzicieni pe...",
pe.
pe...“, „Muzicieni
„Actori..."
etc., fie pentru a participa la pregătirile ce le
impun asemenea
manifestări — datează de numai
■ cîțiva ani. Mai exact, o dată cu
începutul precedentei ediții a
Festivalului național „Cîntarea
României", sub semnul căruia
a luat ființă și se desfășoară,
Rezultatele acestei prezențe —
și e de notat că inițiativa și
suflul mereu întăritor ce a tradiționalizat-o aparțin instituțiilor educaționale locale — sînt insă
remarcabile. Chiar și numai dacă
ne referim la domeniul artelor
plastice, rămas ani în șir neiden
tificabil, printr-un element propriu, definitoriu, pe harta spirituală a județului. Stimulată de
„Artiști plastici pe...“, mișcarea
artistică de profil a județului a
depășit stadiul „picturii naive"
practicată epigonic o vreme, de
venind o prezență distinctă în
toate fazele ediției anterioare ale
„Cîntării României". Corolar al
acesteia, spațiile expoziționale au
fost apreciabil extinse, municipiul
de reședință al județului dispunînd acum de două „Galerii de
artă", egalat însă, între timp, de
orașul Dorohoi și urmat îndea
proape de celelalte localități ur
bane din județ — Darabani și Săveni, ba chiar și de unele comu
ne. precum Flămînzi, Bucecea,
Trușești etc.
Dar realizările sînt grăitoare și
pe un alt plan : artiștii plastici
botoșăneni prin origine au atras
în acțiunile realizate de ei pe
plaiurile natalfe un mare număr de
pictori, sculptori, graficieni și cefamiști din majoritatea centrelor
țării. Județul a devenit, astfel,
prin tabăra de pictură de la Agafton și cea de ceramică și sticlărie
de la Dorohoi, prin cele aproape
patruzeci de expoziții organizate
(între autori — Constantin Piliuță,
Gabriela Manole-Adoc, Dan Hatmanu, Iulia Oniță, Vasile Chinschi,
Ioana Șetran, Dan Băncilă, Geta
Mermeze ș.a.), prin manifestările
de dată mai recentă ale Institutu
lui de arte plastice „Nicolae Grigorescu" din București, un spațiu
de prestigioasă activitate în do
meniu, înfăptuită cu profesiona
lism de către cei implicați și pri
mită cu generozitate de public.
Manifestărilor purtînd genericul
„Artiști plastici pe plaiurile na

tale" li se idatorează, dincolo de
prezența lor pregnantă în viața
spirituală a județului, și unele
fapte de artăi ce vor dăinui peste
vreme. Cu citva timp in urmă,
pe fațada unei unități industriale
reprezentative a Botoșaniugui —
„Integrata" de in — a fost trans
pus un amplu mozaic semnat de
pictorii Constantin Piliuță și Gh.
Spiridon. Acestuia i-a utîmat, re
cent, fresca realizată de pictorul
Petre Achițenie, pe unul dintre pe
reții interiori ai casei de cultură a
sindicatelor, ocupînd o suprafață de
peste o sută metri pătrați. Unita
tea tematică a celor două lucrări
este vizibilă, aceasta datorîndu-se,
în primul rînd, cadrului organiza
toric ce s-a creat (prin acțiunea
„Artiști plastici pe...“) in scopul
conlucrării dintre forurile locale
și plasticieni din întreaga țară.
Astfel, în timp ce mozaicul de pe
exteriorul „Integratei" de in fixea
ză — cum se .și cuvenea, de alt
minteri, in cazul unei unități eco
nomice — imagini convingătoare
ale marilor prefaceri datorate in
dustrializării locurilor (se și inti
tulează, de fapt, „Prin industria
lizare, spre victoria socialismu
lui"), lucrarea de la casa sindica
telor, purtînd ca titlu „Laudă
omului", dezvoltă un poem dedi
cat perioadei precedente a acestui
proces, industrializarea fiind su
gerată ca un triumf al libertății si
progresului, în general, și. deopo
trivă, al libertății în creație. Con
tinuitatea acestui demers (identi
ficată de multe ori și sub raport
stilistic) se regăsește în cele două
sprezece lucrări de mari dimen
siuni expuse în același spațiu și
purtînd semnătura foștilor stu
denți ai clasei de pictură monu
mentală îndrumată de autorul
frescei. în cadrul Institutului de
arte plastice „Nicolae Grigorescu"
din București.
„Trebuie, cum am mai spus și
în alte împrejurări — sublinia
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu — să
se bea apă numai din izvorul cu
apă vie ce izvorăște din pămîntul
udat de sudoarea și sîngele înain
tașilor ; numai acest izvor e dătă
tor de viață și inspirație".
Manifestările cultural-educative
surprinse în însemnarea noastră
pun în valoare una din multele
modalități ce pot contribui la în
făptuirea acestui deziderat. Iar
realizările din cadrul lor — moște
niri pentru viitor — sînt argumente
dintre cele mai convingătoare.
Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteii

DE LA ORIZONTURILE VIEȚII, LA UNIVERSUL ARTEI CONTEMPORANE
Bogăția și varietatea tipologică a
romanului românesc nu a exclus —
și nu putea s-o facă — imaginea tî
nărului, ca personaj literar. Chiar
dacă acele cărți dedicate exclusiv
problematicii vîrstei tinere nu sînt,
aparent, prea numeroase sau nu toa
te s-au impus conștiinței publice
prin valoarea lor artistică, este, in
același timp, foarte greu să afli un
roman de unde să lipsească, printr-o
latură sau alta, profilul tînărului.
Dimpotrivă, omniprezența lui a su
gerat unui spirit critic de înaltă
competență, cum a fost G. Călinescu,
să situeze la loc de frunte printre
puținele subiecte capitale ale roma
nului românesc tocmai „istoria tînă
rului" preocupat de propria sa deve
nire. Sadoveanu, Rebreanu, Camil
Petrescu, Hortensia Papadat Bengescu, Anton Holban, pentru a nu merge
pînă la Nicolae Filimon, Duiliu Zamfirescu sau Slavici, pionierii romanu
lui românesc au recreat pe o mare
întindere a operei lor chipuri de ti
neri cu problematică specifică, por
trete memorabile de relevantă și du
rabilă ținută artistică. Dintr-o arie
tipologică cuprinzătoare, istoria lite
rară a reținut pentru vigoarea și autencitatea întrupării lor artistice per
sonaje tinere ca Ion, Apostol Bologa,
Radu Comșa, Felix, Otilia, Ionuț
Jder și atîția alții care au marcat ti
pologii psiho-sociale de referință,
prelungite mult dincolo de momentul
istoric pe care îl reprezentau. Roma
nul interbelic a conturat personaje
memorabile din mediul țărănesc, al
intelectualilor de la oraș și sate sau
desprinse din istoria eroică a po
porului nostru. Prin aceștia, cum ob
serva Pompiliu Constantinescu, „con
știința literară contemporană se rea
lizează eminent în roman", deoarece,
personajul tineresc este, adesea, pur
tătorul activ al conflictului social sau
gnoseologic dintre progres și stagna
re, nou și vechi.
Mutațiile semnificative produse In
Întreaga viață socială, politică și spi
rituală de după Eliberare au direcționat munca romancierului spre
zone noi ale realului, l-au făcut să
privească această realitate care se
năștea sub ochii Iui din altă perspec
tivă. Romanul a fost specia artistică
cea mai sensibilă, prin însăși des
cendența lui epopeică, la zbaterile
acestei noi geneze. Spații proaspete
s-au deschis romanului, mai cu sea
mă în sfera conflictelor sociale, a
conturării unor noi atitudini. înce
puturile au fost dificile, rezultatele
mediocre, personajele neviabile. Cu
noașterea, experiența nemijlocită,
premise ale sintezei artistice, condi
ții esențiale ale creației românești enunțate aforistic de G. Călinescu :
^„nimic nu e adevărat dacă nu e ex-

primat, nimic nu este exprimat dacă
nu este trăit" s-au realizat mai greu,
pe măsură ce autorii au avut posibi
litatea să absoarbă, in lumea dinlă
untru, lumea fenomenală transfigu
rată.
„Priza" cea mai rapidă s-a făcut,
deloc paradoxal, cu momente, isto
rice de răscruce, mai apropiate sau
mai îndepărtate. Dacă Desculț al lui
Zaharia Stancu marchează axiologic
noua dimensiune a romanului, Un
om între oameni al lui Camil Petres
cu recreează un eveniment istoric de
mare însemnătate din perspectiva
tînărului revoluționar Nicolae Bălcescu și a generației patruzecioptiste, la fel de tînără. Trilogia, din pă
cate neîncheiată, este o vastă frescă
a momentului revoluționar de la 1848
surprins „în fluxul cel mare al con
cretului", iar Bălcescu, personajul
principal, un intelectual care se rea
lizează în funcție de un ideal social
progresist. Prin marea capacitate
creatoare a lui Camil Petrescu, ro
manul românesc contemporan fixea
ză un reper durabil al personajului
tinăr în chipul revoluționarului pa
triot, Nicolae Bălcescu. încercarea
rămîne singulară și, tipologic, se lea
gă mai degrabă de perioada interbe
lică, în serie cu „Frații Jderi" ai lui
Sadoveanu; perspectiva istorică este
însă alta, marcată de timpul cînd a
fost scris romanul, cu limitele res
pective, dar și cu o mare disponibi
litate de explicare și înțelegere a fe
nomenului revoluționar. O bună par
te din realizările acestei perioade
sînt retrospective epice în maniera
Bildungs— romanului tradițional, re
constituiri obiectivate cu numeroase
implicații autobiografice cum aflăm
în Ion Sintu, de Ion Marin Sadoveanu, sau în mult mai cunoscutele Jo
cul cu moartea și Pădurea nebună
de Zaharia Stancu, ultima, mai ales,
o mitologie lirică a cimpiei animată
de iubirea dintre Darie și Uruma,
una din cele mai frumoase din cite
s-au scris în proza noastră.
Deceniul al șaptelea marchează de
cisiv afirmarea romanului nostru ac
tual. Diversificarea tematică prin
sublimarea estetică a marilor schim
bări sociale, etice, spirituale dau ro
manului vigoarea realistă și polifo
nia orchestrală a mijloacelor moder
ne. Personajul tînăr devine el însuși
un simbol al tinereții timpului par
curs. Tînărul comunist se situează în
prim-planul acțiunii și devine într-o
întinsă arie a literaturii personajul
de boltă în jurul căruia gravitează
destine și idei. Șoseaua Nordului, de
Eugen Barbu, romanul rezistenței
antifasciste și al activităților comu
niștilor în ilegalitate, dinamic, cu
personaje malrauxiene, se continuă

cu Facerea lumii sau Incognito. De
asemenea, unele romane ale lui Zaharia Stancu, Anton Breitenhofer,
Aurel Mihale, numeroase reconsti
tuiri scrise de-a lungul acestor ulti
me două decenii prin care nașterea
unei noi lumi se conturează în date
le ei esențiale. Personajele tinere
deosebit de numeroase sint călăuzite
de mari idealuri, sint revoluționari
în formare, gata să lupte pină la sa
crificiul suprem pentru împlinirea
aspirațiilor de libertate și dreptate.
Concomitent se conturează o întrea
gă proză a mediului muncitoresc din
uzine și mari șantiere, care se inter
sectează cu devenirea eroului comu-

jul tinde să depășească simpla con
știință de sine pentru a deveni o
conștiință a istoriei. Nicolae Moromete din Marele Singuratic sau Că
lin Surupăceanu din Intrusul lui
Marin Preda, Ion Marina din Cu
noaștere de noapte, de Al. Ivasiuc,
Tică Dunărințu din romanele lui D.R.
Popescu depășesc condiția de simpli
observatori, împlicîndu-se profund în
desfășurarea evenimentelor. Mulți
sint activiști de partid, adică prin
însăși natura profesiei, oameni poli
tici. Personajul tînăr se conturează
cu forță în linii puternice, niciodată
liniar, insă întotdeauna, indiferent de
momentele parcurse, animat de
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Tînărul, personaj
al romanului
nist. Munca responsabilă, creatoare înalte idealuri, cu o armătură etică
de valori superioare pătrunde in spa ■ și profesională solidă. Romanele ațiul romanului ca o noutate absolută. mintite, dar și altele de dată mai re
Constantin Chiriță prin Intilnirea și centă, propun un tip de personaj ac
Oțelul, Nicolae Țic în Jean, fiul lui tiv, de superioară conduită, atractiv
Ion, George Bălăiță în Ucenicul ne prin însuși modelul de viață supe
ascultător, Corneliu Leu in Rănile rior, prin marea responsabilitate de
soldafilor învingători dezbat pro care-și leagă faptele.
bleme etice și profesionale cu care
In consens cu implicarea prozei In
oamenii unor mari întreprinderi se aspectele cele mai diverse ale uma
confruntă. Catedrala, de Virgil Duda, nului, socialului și politicului, roma
dezvoltă tema raporturilor etice, a nul despre tineri și cu tineri
responsabilității și angajării intelec parcurge o gamă largă de vîrste,
tuale, Muzeul de ceară, de Dumitru profesii și destine. De la adolescen
Popescu, abordează un subiect legat ții din Cireșarii Iul Constantin Chi
de participarea la definirea structu riță, aflați la vîrsta romantică a
rii morale, ca și romanele lui Platon
conștientizării ca și cei din Serenada
Pardău, iar un tînăr autor, Marius la trompetă de Sînziana Pop ori Di
Tupan, recreează viața de pe marele mineți albastre de Costache Anton,
șantier Porțile de Fier în romanul la etapa următoare a definirii profe
Crisalide. Mai cuprinzător este ro siei din recentul Student la istorie,
manul din lumea satului, roma de Pop Simion, pînă in preajma ma
nul transformării agriculturii. Se turizării din Galeria cu viță sălbati
tea, de Titus Popovici, Cordovanii și că, însoțitorul de Constantin Țoiu
Caloianul, ambele de Ion Lăncrăn- sau Cel mai iubit dintre pămîntcni
jan, îngerul a strigat, de Fănuș de Marin Preda, romanul cucerește
Neagu, Niște Țărani de Dinu Săra- noi spații de omenesc. Tinerii sînt
ru, Moromcții II conturează în ma deopotrivă făurari de istorie, martori
rea frescă a timpului personaje tine și critici ai ei. Francisc Păcurariu în
re care întîmpină marile schimbări Geneza sau Labirintul Iși dezvoltă
dintr-o perspectivă dialectică.
narațiunea din unghiul de vedere al
O dimensiune cu totul aparte se unor tineri participant întreprizi la
dezvoltă în romanul actual prin pă derularea istoriei după cum în vastrunderea politicului în spațiul pro ta frescă a lui Paul Anghel, Zăpezi
zei. Romanul politic este o realitate le de-acum un veac, aceștia definesc
vie și unul din motivele de mare in în cea mai mare parte însăși ideea
teres ale romanului actual. Persona- de progres. Romancierii ultimului
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deceniu descifrează această Istorie
cu un ochi atent la complicatul me
tabolism al unei societăți in plină
schimbare. Reconstituirile istorice au
renunțat la aura romantică pentru a
fixa personaje problematice, adesea
complicate; in drumul lor spre rea
lizare ele iși extrag substanța din
fapte mai puțin spectaculoase însă
esențiale ale eroilor, cum se întimplă in romanul lui Gheorghe Suciu,
Război și dragoste.
Viața de familie devine teritoriu
de intensă iinvestigație epică in
continuarea unei tradiții durabile,
famiModificările produse în
lie, sondate■ cu profunzime de
G. Călinescu și Marin Preda, devin
în romanele lui Ion Brad un adevărat
laitmotiv, al cărui personaj, tînărul
inginer agronom Adrian Borcea, ex
primă o nouă vîrstă a omului de la
țară care revine la îndeletnicirile mi
lenare cu altă pregătire și, evident,
cu altă perspectivă asupra existenței
rurale. Botează-mă cu pămint, românui lui Gheorghe Suciu, pune și
mai clar în evidență drumul parcurs
de oamenii satului, ca și Constantin
Stan in Carapacea sau Apostol Gurău în Defonia. în ansamblu, relații
le dintre generații, fie că se rezolvă
în familie sau în spațiul social, evi
dențiază perspective multiple de re
ceptare a realului și, adesea, caută
rezolvări diferite. Mișcarea vieții
dezvoltă în roman o dialectică pro
prie pusă in valoare atit prin sub
stanța epică, cit și prin multitudinea
de mijloace de realizare moderne.
Prozatorii de toate vîrstele fac din
anotimpul tînăr momentul definirii
personalității, alegerii și desăvirșirii
profesiei, întemeierii unui cămin, afirmării în muncă și societate. Tinărul din romane este un personaj re
prezentativ pentru preocupările și
idealurile generației actuale, recep
tiv, deschis ideilor novatoare, stăpîn
pe sine și încrezător în viitor. Acești
tineri reprezintă o mare varietate de
categorii profesionale : muncitori,
țărani, elevi, studenți, ostași; intelec
tuali în formare, angajați social și
politic, cu o conduită morală supe
rioară. Tocmai recreind acest univers
de mare complexitate, romancierii atrag categorii largi de cititori, îi fac
pe tineri să se recunoască adesea
în paginile cărților. Totuși, în ultimul
timp se observă in unele cărți, mai
cu seamă la unii autori tineri, o ex
cesivă cantonare în spații ale realu
lui mai puțin semnificative, cum se
întîmplă în „Noaptea nu se împușcă",
o căutare obstinantă a „spațiului în
chis" (clinici, spitale), în „Iubirea din
strada a șaptea", care propun o ima
gine deformată, unilaterală a rea-

lității. Modificarea accepțiunilor
curente și reale ale domeniului amendează, în imaginația unor roman
cieri, chiar statutul slujitorilor lui
Hipocrate, transformîndu-i în perso
naje malefice sau pugiliști nestăpîniți într-o lume in care „nu se poate
rămine". Excesele duc, prin repetiție,
la monotonie și mimetism. Autori ti
neri, cu personaje de aceeași virstă,
fac ce fac și înnoadă cite o mică aventură spre „obsedantul deceniu"
fără ca posibilitățile de cunoaștere
nemijlocită să Ie pună la dispoziție
materialul faptic necesar. Un alt gen
de mimetism e sesizabil in împrumu
turile de „locuri comune", incepînd
cu schemele compoziționale, numele
personajelor și „stilul" de viață. Fu
mul, aburii de alcool ai circiumilor
au devenit în unele romane („Munte
le") mediul predilect unde se confrun
tă marile idei, se rezolvă probleme,
se înfiripă idile sau se destramă
prietenii. Triunghiul erotic e un fapt
curent, ca și lumea gangurilor cu ar
goul ei păsăresc. Fără îndoială, este
un fenomen de snobism, întreținut
artificial, cînd personajele mimează
experiențe umane dramatice fără a
reuși să ascundă banalitatea, în ciu
da unei mari risipe de recuzită sce
nică și epică. Mai trist este atunci
cînd vagul epic și scriitura aluvio
nară încearcă să se ridice la „con
cept" filozofic, de abstragere din
realitate sau trăire în marginea ei; de
la absență se ajunge la un fel de
spleen mai puțin intelectualizat, le
hamitea prin care personajul tînăr
ar dori să se definească („Careul de
fugă). Uneori asemenea cărți au o
Oarecare sprinteneală fără a anula
însă senzația de derizoriu; personaje
le sînt marginale pentru că nu au o
condiționare în ambient, nu se recla
mă de la liniile de forță ale istoriei
în care vor să se înscrie. Asemenea
cărți au viață scurtă.
Integrat inseparabil în evoluția ge
nului, romanul despre tineri cumu
lează în cele mai izbutite cărți mul
tiple laturi ale omenescului, pune în
valoare virtuți și declanșează ener
gii. In el regăsim cel mai adesea o
problematică de mare interes, de la
tema eternă a iubirii la ultimele cu
ceriri ale minții omenești, prin care
tineretul țării iși afirmă participarea
la un destin nou, își face auzită, din
perspectiva vîrstei, aspirațiile, pasiu
nile, succesele sau eșecurile. Eroul
tînăr al romanelor noastre contempo
rane afirmă prin ce face atașamen
tul deplin la „tot ce devine in pa
trie", vocația constructivă a unei ge
nerații chemate să ducă mai departe
strădaniile înaintașilor.
Emil VASILESCU/

ticulare ale artei literare, are a se
îndrepta in primul rînd spre me
sajul operei, spre fondul ei de
idei și valorile educative incluse.
Subliniind importanța orizontului
teoretic, capacitatea de a orienta
literatura ca artă și ca factor for
mativ, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a fundamentat un adevărat pro
gram creator pentru critica lite
rară românească : „Intemeindu-se
pe principii ferme, pe concepția
filozofică a materialismului dia
lectic și istoric, critica literară va
trebui să-și aducă o contribuție
sporită la promovarea unei litera
turi revoluționare, profund anga
jate, să sprijine cu discernămint
afirmarea talentelor autentice, să
popularizeze acele opere care, prin
valoarea și conținutul lor, se în
scriu nemijlocit in amplul proces
de formare și educare socialistă ce
se desfășoară in (ara noastră".
Recunosclnd modul responsabil
in care critica Iși îndeplinește no
bila ei misiune, se cuvin semnalate clteva
fenomene secundare
care impietează • asupra ținutei
sale ideologice și estetice. Unul din
ele provine din abdicarea de la
direcția principală a actului cri
tic : relevarea mesajului. Plecindu-se de la ideca justă că tema
nu face opera, de Ia necesitatea de
a cunoaște noii metode, se ajunge
la eludarea <conținutului de idei
in schimbul unei analize strict
tehnice. Dacă ne bucurăm că a
dispărut criticul monitor care vina
„greșelile" scriitorului, consemnăm
astfel apariția, e drept sporadică,
a criticului care face mica acrobație metodologică în jurul operei,
cu pretenții de subtilitate, nespunind insă nimic esențial și cu lo
gica in suferință. O analiză tehnică
poate fi, in cel mai bun caz, adică
atunci cind e corect întreprinsă,
complementară, singură nefiind
capabilă de a surprinde complexi
tatea literaturii. învestitura ei so
cială și morală. Critica este inte
grală sau nu este deloc.
La edificarea literaturii române
contemporane și-au adus și iși aduc
contribuția scriitorii tuturor gene
rațiilor intr-o solidaritate care reu
nește pe reprezentanții celor mai
diverse modalități artistice. Datoria
criticii e de a lua in discuție, intr-o
deplină obiectivitate, toți scriitorii
care iși justifică prezența prin ope
re cu validare artistică inspirate
din istoria pe care o trăim noi sau
din cea pe care au trăit-o înaintașii
noștri. Evident, sint diferențe de la
scriitor la scriitor, cărțile unui au
tor nu se situează la același nivel
valoric, iar criticul nu poate mul
țumi pe toată lumea și nici nu-și
propune aceasta. Dar el nu are
dreptul de a judeca in afara crite
riilor literare, minat de alte inte
rese intre care primează cele de
grup. Ce autoritate poate avea un
critic ale cărui reacții pot fi antici
pate cu exactitate, fie că e vorba
de minimalizarea unui scriitor sau
de supralicitarea altuia 1 Nu întimplător Șerban Cioculescu defi
nea critica nu numai ca o școală a
clarității, ci și, în primul rind, ca o
școală a caracterului. Cine scrie
despre proza actuală trebuie să ia
in discuție cu aceeași seriozitate și
același respect pentru operă, indi
ferent de opiniile asupra uneia sau
alteia dintre cărți, pe Marin Preda
și Eugen Barbu, Alexandru Ivasiuc
și Dumitru Radu Popescu, Constan
tin Țoiu și Augustin Buzura, Du
mitru Popescu și George Bălăiță.
Fănuș Neagu și Ion Lăncrănjan,
Dinu Săraru și Paul Anghel, și
enumerarea se poate extinde și la
alți scriitori care au intrat in isto
ria literaturii române.
Patruzeci de ani înseamnă mult
într-o literatură care a avut strălucite perioade pe parcursul a mai
puțin de două decenii : epoca ma
rilor clasici și cea pe care, in ab
sența unei denumiri culturale adec
vate, o intitulăm interbelică. Lite
ratura care se scrie de ia Eliberare
(de fapt, o dată cu anul 1948 apa
re un lot compact de opere care
ne permite să vorbim de o nouă
etapă in literatura română) a dobindit o personalitate care o situea
ză intre marile valori create de spi
ritualitatea noastră. Confruntarea
CU alte culturi ne dă adevărata ei
măsură, confirmarea universalității
ei reale. Romanul condiției umane
elaborat de scriitorii români începind cu deceniul al optulea se con
stituie într-o contribuție memora
bilă la progresul prozei contempo
rane universale. O literatură de
prestigiu impune, prin însăși exis
tența ei, îndatoriri de aceeași an
vergură criticii. Consemnarea foiletonistică a fost și va rămîne unul
din mijloacele de a referi despre
cărți recent apărute, de a lua tem
peratura unui moment literar și de
a selecta valorile. Această critică
din prima linie nu va fi niciodată
îndestul elogiată. Nu se justifică
Insă răminerea la o astfel de critică. Este, de aceea, cu atît mai
demn de subliniat faptul că unii
critici au trecut la lucrări de sinteză pe genuri, teme etc. care răspund efectiv exigențelor etapei in
care ne aflăm, oricît s-ar strădui
autori îndărătnici sau cu aer de
subtilitate să le bagatelizeze. îm
bucurătoare se dovedește antrena
rea într-o asemenea întreprindere
a unor critici din generațiile mai
tinere dornici de a-și spune cuvintul despre fenomenul care se desfă
șoară sub ochii noștri. Este unul
din semnele care ne arată că ope
rele actuale aparțin istoriei, că ele
se situează în prelungirea unei
fructuoase tradiții a literelor româ
nești. Astfel, critica își exercită
funcția de promovare a literaturii
de calitate, justifieîndu-și in același
timp statutul de parte integrantă,
activă a culturii noastre umaniste.
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COMITETULUI CENTRAU
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN INDIA

Tovarășului RODNEY ARISMENDI
Secretar general al Partidului Comunist din Uruguay
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al
Partidului Comunist din Uruguay, vă adresez calde felicitări și cele mai
bune urări de sănătate și de noi succese în activitatea de viitor.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Uruguay se vor dezvolta
in continuare, in interesul prieteniei șl colaborării dintre țările și popoarele
noastre, al cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

A LOCALITÂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII
„SCINTEII-

MEHEDINȚI : Realizări
ale minerilor
Obținînd lună de lună însemnate
sporuri de producție, minerii de la
Zegujani s-au situat pe tot par
cursul acestui an in fruntea între
cerii socialiste între colectivele de
muncă din bazinul carbonifer al
Mehedințiului. întărirea disciplinei
la fiecare loc de muncă, folosirea
la indici superiori a utilajelor din
dotare, reducerea perioadelor de re
vizii și reparații planificate, creș
terea randamentului pe fiecare
schimb sînt direcții în care s-a ac
ționat zi de zi cu sporită răspun
dere. Așa au reușit minerii de la
Zegujani să realizeze înainte de
termen sarcinile de plan ce le-au
revenit pe 1985. Avansul dobîndit
se va concretiza pină la sfirșitul
anului într-o producție suplimen
tară de aproape 30 000 tone cărbu
ne. (Virgiliu Tătaru).

IALOMIȚA : Ritm intens
de lucru pe Șantierul
de la Dridu
Pe Șantierul barajului Iacului
de acumulare al microhidrocentralei de pe riul Ialomița de la
Dridu. constructorii depun eforturi
susținute pentru finalizarea unor
lucrări de execuție și la montajul
turbinelor.
Paralel cu lucrările de la barajul
lacului de acumulare aflate în sta
diu final, lacul însumînd o suprafa
ță de 1 000 de hectare, cu un volum
de 45 milioane mc de apă, se mun
cește intr-un ritm susținut și la
excavațiile de la Canalul Mostiștea-Dridu. Constructorii de pe acest
important șantier din Bărăganul
ialomițean sînt hotăriți să scurteze
perioada de execuție cu o lună și
să ofere înainte de termenele sta
bilite unităților agricole din zonă
posibilitatea irigării a 33 000 hectare
care vor beneficia de apa din lacul
de acumulare. (Mihai Vișoiu).

BACĂU : Apartamente
încălzite cu energie
recuperată
In municipiul Bacău există o
preocupare permanentă pentru re
cuperarea resurselor energetice se
cundare din întreprinderile indus
triale și utilizarea acestora la în
călzirea locuințelor și asigurarea
apei calde necesare. Prin captarea
și transportul apei fierbinți de la
Combinatul de îngrășăminte chimi
ce către marile ansambluri de lo
cuințe Bistrița-Lac, _ Ștefan cel
Mare și zona centrală a orașului,
s-a asigurat încălzirea unui număr
de 4 000 apartamente. Se reali
zează astfel o economie anuală de
mari cantități de combustibil con
vențional. Specialiștii băcăuani,
împreună cu cei de la Institutul de
inginerie tehnologică și proiectare
pentru industria chimică, au luat
în studiu și alte rezerve de energie
secundară din cadrul Combinatului
de îngrășăminte chimice. Ca urma

re, în anul 1986 vor fi alimentate
cu agent termic și apă caldă mena
jeră alte 2 200 apartamente din
noile ansambluri de locuințe ale
municipiului. (Gheorghe Baltă).

CĂLĂRAȘI : S-a dat
în folosință cel mai mare
magazin din județ
In cartierul siderurgiștilor din
municipiul Călărași a fost inaugu
rată, zilele acestea, cea mai mare
unitate comercială din județ —
magazinul general „Orizont". La
parterul magazinului, întreprinde
rea comercială de stat mărfuri ali
mentare a deschis un raion cu au
toservire pentru produse alimen
tare și preparate „Gospodina". La
etajul I, cu mărfuri industriale, se
remarcă mobilierul funcțional, es
tetic, mărfurile de ultimă oră, ser
virea exemplară. (Rodica Simionescu).

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a întemeierii Partidului Comunist
din India, in numele Partidului Comunist Român, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, tuturor co
muniștilor și oamenilor muncii din India un cald salut tovărășesc împreună
cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate militantă.
Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România
urmăresc cu sentimente de prietenie activitatea pe care o desfășoară Parti
dul Comunist din India consacrată promovării intereselor oamenilor muncii,
aspirațiilor de progres social, democrație și pace ale poporului indian.
în prezent, poporul român, strîns unit in jurul Partidului Comunist
Român, in frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
este angajat in ampla activitate de traducere în viață a hotărîrilor și obiec
tivelor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist
Român. în același timp, poporul român, pornind de la interdependența
dialectică între politica internă și cea internațională și considerînd că
problema fundamentală a epocii contemporane este oprirea cursei înarmă
rilor și în primul rînd a celor nucleare, se pronunță și militează cu con
secvență pentru oprirea agravării situației internaționale, pentru apărarea
dreptului suprem al oamenilor, al națiunilor, la existență, la viață, la liber
tate și pace.
Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie, cooperare și soli
daritate dintre partidele noastre se vor întări și dezvolta în continuare, în
interesul popoarelor român și indian.
Vă adresăm, dragi tovarăși, cu prilejul acestui eveniment sărbătoresc,
urări de noi și importante succese în înfăptuirea programului partidului
dumneavoastră, în activitatea ce o desfășurați spre binele, prosperitatea și
fericirea poporului indian, al cauzei păcii și înțelegerii între popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

\ Citiți în
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PLOIEȘTI : în funcțiune —
o nouă linie automată
de sudură
La întreprinderea de utilaj chi
mic din Ploiești a intrat in func
țiune, inainte de termen, o nouă
linie automată de sudUră. Noua
capacitate de producție asigură
creșterea gradului de tehnicitate
al unității, dîhd posibilitate co
lectivului să realizeze acum su
duri de înaltă calitate, la exigen
țele cerute de fiabilitatea pe care
trebuie să o aibă subansamblurile
utilajului chimic și cu precădere
a celui cu care va fi dotată cen
trala atomoelectrică de Ia Cerna
vodă. Totodată, productivitatea
muncii va crește, pe noua linie, cu
circa 20 Ia sută la operațiile reali
zate. Utilajele, agregatele compo
nente au fost concepute și proiec
tate în unitatea ploieșteană, iar o
mare parte din ele s-au realizat în
atelierul propriu de autoutilare. In
prezent, montorii de la Antrepriza
de construcții industriale Ploiești
urgentează finalizarea a încă două
linii de sudură automată, care
— după ritmul alert in care se lu
crează — vor intra în producție
în trimestrul I al anului viitor.
(Constantin Căpraru).
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Palpitanta poveste a citorva nave
celebre la vremea lor, înghițite de
valurile mărilor și oceanelor, nave
care ou dus nu o dată cu ele, in
adincuri, taina scufundării lor. Is
toria unei reușite spectaculoase a
anilor noștri - readucerea de pe
fundul Balticii, după 333 de ani, a
corăbiei „Vasa", cea mai reduta
bilă navă de război a vremii, scu
fundată în 1628 ; temerare proiec
te de scoatere la suprafață a al
tor epave, intre care și cea a va
sului „Titanic".

societate, față de umanita
te. Sint — și au fost în
totdeauna — oameni de
știință care și-au pus in
primejdie viața, conștienți
că o fac, pentru a duce cu
noașterea umană cu un pas
mai departe. Istoria medicinei cunoaște cazuri de
savanți care au experi
mentat pe ei înșiși serurile
pe care le-au fabricat —
evident, fără să cunoască
urmările, știind că ele ar fi
putut fi chiar fatale.
,— Nu-i cerem prea mult
unui om de știință ?
— Am dat un exemplu
limită ; dar, spuneți, sint
oare puține cazurile de
cercetători care lucrează
în medii puternic îmbiba
te de noxe, cu substanțe
pernicioase, in zone unde
pot fi iradiați ? Nu sînt
deloc puține — și totuși ei
nu renunță, mobilizați de
conștiința că ceea ce fac
ei este util științei, este
util patriei lor. Iată ce în
țeleg prin generozitate la
un om de știință și iată de
ce socotesc că generozita
tea este o componentă
obligatorie in aliajul care
compune
personalitatea
unui autentic cercetător.
Victor Sahini își reconsi
deră o clipă gîndurile și
atacă problema dintr-un
alt unghi :
— ...Dar ceea ce altul ar
simți ca o delimitare, ca o
îngrădire, el resimte ca li
bertate. Omul de știință
trăiește intens viața, viața
sa care, după normele cu
rente, ar însemna privare
de unul sau altul dintre as
pectele „plăcute" ale ei.
Sau, mai corect spus, autoprivare, pentru că nimeni
bu este adus cu forța ..pe
cărările spinoase ale știin
ței" — ca să întrebuințez o

sintagmă bine cunoscută.
Rădăcinile bucuriei omului
de știință se află în ceasu
rile sale de izbindă, atunci
cind a rezolvat o problemă
care i-a luat luni sau ani
de cercetare, se află in sa
tisfacția că de numele său
se leagă o descoperire, o
nouă verigă in lanțul nesfirșit al cunoașterii. O
bucurie pe care o are in
comun cu toți este senti
mentul că munca sa, capa
citatea sa de efort, de crea
ție sint puse în slujba pro
pășirii patriei, a unei lumi
mai bune, conștiința că
este de l'olos oamenilor,
este de folos țării in tim
purile istorice pe care le
trăiește. In acest fel, viața
lui este o bucurie con
struită.
— Și totuși...
— Și totuși, vreți să
spuneți, bănuiesc, tabloul
zugrăvit de mine este cam
idilic. Fie ! Să nuanțăm ;
sînt cazuri cind ceea ce re
simți ca bucurie pentru
tine să fie, în fond, o pier
dere în planul general.
Sînt oameni de știință care
nu au o viață de familie
„normală", pentru că mun
cesc zi de zi, 12—14 ore ;
alții nu-și îngrijesc o ma
ladie cronică pentru că...
nu pot, ar însemna să pă
răsească un timp cerceta
rea sau „să reducă motoa
rele" și ei nu pot, organic,
să facă asta și părăsesc lu
mea mult mai devreme decît ar fi fost firesc...
— Dar să-i lăsăm pe ci
titorii noștri să ducă ei în
șiși mâi departe șirul
exemplelor. Ce ne spuneți
în încheiere ?
— Că nimic nu poate
egala bucuria descoperirii,
a cunoașterii. Știința este
o școală a bărbăției, școala
la care se educă învingă
torii.

In industria sovietică este în curs
de înfăptuire un amplu experiment,
a.vînd ca scop crearea unui aseme
nea mecanism economic care să
stimuleze spiritul de inițiativă al
lucrătorilor.- reutilarea fabricilor si
uzinelor, atingerea unor indicatori
superiori ai producției. Toate aces
tea in condițiile economisirii resur
selor. La acest experiment — arată
Pavel Bunici, membru corespondent
al Academiei de Științe a U.R.S.S..
intr-un articol difuzat de agenția
de presă NOVOSTI — au participat
inițial cinci ministere, care reali
zează o producție în valoare de
circa 35 miliarde de ruble si la ale
căror întreprinderi lucrează în jur de
două milioane de oameni. In cen
trul atenției lor a fost plasată fur
nizarea producției în strictă confor
mitate cu contractele, la termenele
și în sortimentele stabilite. înfăp
tuirea experimentului, arată savan
tul sovietic, antrenează mutații ca
litative in activitatea colectivelor
de muncă, eforturile lor fiind în
dreptate „nu spre îndeplinirea pla
nului, în general, ci spre satisface
rea unor cerințe reale ale econo
miei naționale".

In noile condiții, s-a lărgit sim
țitor sortimentul și a fost îmbună
tățită calitatea a numeroase pro
duse. La întreprinderile respective,
întregul spor de producție s-a rea
lizat pe baza ridicării productivită
ții muncii, intr-o serie de unități
redueîndu-se, în același timp, pre
țul de cost, ceea ce a permis creș
terea fondurilor proprii destinate
modernizării aparatului productiv.
Folosindu-se laturile bune și trecîndu-se la perfectionarea altora,
experimentul s-a extins și cuprinde
în prezent 21 de ministere unionale
și republicane. în această nouă eta
pă — în care urmează să fie solu
ționate o serie de probleme com
plexe ale economiei — printre in
dicatorii prioritari ai planului se
află elaborarea și asimilarea teh
nicii noi și creșterea mai puternică
a producției cu caracteristici tehnico-economice superioare. Toate elementele care se vor dovedi efi
ciente în cadrul experimentului —
arată omul de știință sovietic —
vor deveni părți componente ale li
nul mecanism economic mai per
fecționat, la dimensiunile întregii
țări.

R.P.D. COREEANĂ:
Microhidrocentralele
- sursă importantă
de sporire
a potențialului
energetic
Paralel cu construirea unor hi
drocentrale de mari dimensiuni, in
R.P.D. Coreeană se acordă o aten
ție sporită realizării unor microhidrocentrale, care utilizează poten
țialul resurselor locale de apă.
Printre obiectivele hidroenergetice
de acest gen aflate in construcție
se numără cele din districtele
Taechon și Uiwon.
Pe de altă parte. în zona de nord
a tării au fost terminate, de curînd,
lucrările de construcție a 21 microhidrocentrale. Alte cinci unități
energetice de mici dimensiuni ur
mează să fie amplasate în provin
cia Changang.
Specialiștii au studiat posibilită
țile de construire a peste 400 microhidrocentrale, dintre care apro
ximativ 130 se află în diferite faze
de realizare. Aceste obiective vor
adăuga o importantă cantitate de
electricitate în sistemul energetic
al tării.

Urbanism modern in capitala R.D. Germane

R.D.G.: Locuințe moderne, confortabile
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j se găsește la centrele de difuzare a presei

FETEȘTI : Un nou edificiu de sănătate
In orașul Fetești a fost inaugurat
dispensarul medical teritorial ur
ban hr. 2, care dispune de cabinete
dotate cu aparatură modernă, ofe
rind posibilitatea respectării inte
grale a circuitului de consultații
pentru copii și adulți, precum și de
un punct farmaceutic.
Cu prilejul inaugurării, a avut

tV
20,00 Telejurnal
20,20 Bilanț ’81—’85. Perspective ’86—’90
20,35 Tinerețea noastră — tinerețea

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 26 decembrie, ora 20 — 29
decembrie, ora 20. în țară : Vremea
va fi în general umedă, cu cerul mai
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale, sub formă de ploaie, lapoviță și
ninsoare, mai frecvente în vestul, cen
trul și nordul țării. La munte va nin
ge. Vintul va sufla slab pină la mo

loc și un simpozion, în cadrul că
ruia medici și specialiști — de la
Direcția județeană sanitară Ialo
mița, spitalul și policlinica ora
șului Fetești — au prezentat refe
rate pe tema „Rolul dispensarului
urban teritorial în evoluția pozitivă
a indicatorilor demografici și în
activitatea de prevenire a îmbolnă
virilor". (Mihai Vișoiu).

«

Epocii Ceaușescu. Emisiune-concurs realizată in colaborare cu
C.C. al U.T.C., Consiliul Uniunii
Asociațiilor Studenților Comuniști
din România, Consiliul Național
al Organizației Pionierilor (color).
Participă județele : Bihor, Giur
giu, Mehedinți, Suceava
21,50 Telejurnal

derat, cu intensificări în estul țării și
la munte. Temperaturile minime vof
fi cuprinse între minus 7 și plus 3
grade, mai coborîte în depresiuni, iar
cele maxime între minus 3 și plus 7
grade. Ceață locală cu depunere de
chiciură. Pe alocuri condiții de polei.
In București : Vremea va deveni în
general umedă. Cerul va fi mai mult
noros. Vor cădea precipitații slabe,
mai ales sub formă de ploaie. Vintul
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între minus
3 și zero grade, iar cfele maxime între
1 și 4 grade. Dimineața ceață slabă.
Condiții de polei.

„Să-Ii dedici întreaga viață științei,
să muncești stăpînit de pasiune11
(Urmare din pag. I)

*

U.R.S.S.: Preocupări pe linia perfecționării
mecanismului economic

Misterul
epavelor
celebre

*

PAȘCANI : Cu sprijinul
cetățenilor
An de an. orașul Pașcani a de
venit tot mai frumos prin noile
construcții de locuințe și social-culturale ce s-au realizat aici cu fon
duri alocate de către stat, și prin
mai buna lui gospodărire și îngri
jire de către cetățeni în frunte cu
deputății lor. Numărul aparta
mentelor construite aici în ultimii
20 de ani a ajuns la 10 000. Prin
munca . patriotică a cetățenilor au
fost realizate în acest an lucrări in
valoare de 120 milioane lei față de
numai 45 milioane lei cit a fost
angajamentul anual inițial. (Manole
Corcaci).

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Stimați tovarăși,

MONTEVIDEO

VOINȚA, TENACITATE,
DÎRZENIE — iată doar trei
dintre trăsăturile omului
de știință, conștient de me
nirea lui, doritor să-și
pună toate forțele în sluj
ba progresului. Trăsături
care se educă și se auto
educă.
— Tovarășe
Alexandru
Balaban, erați, la un mo
ment dat, cel mai tinăr
academician...
— ...membru
corespon
dent al Academiei ; nu mai
sint, am fost intrecut 1
— Firesc, au trecut anii.
Vreau să discutăm despre
viața de fiecare zi a omu
lui de știință, despre sacri
ficiile pe care el le face.
La 38 de ani, dacă nu
mă-nșel, ați intrat in Aca
demie ; lucrările dumnea
voastră îndreptățeau pe
deplin acest lucru. A le
realiza pină la acea virstă
înseamnă a fi trăit conden
sat timpul, înseamnă că
descoperirile dumneavoas
tră, realizările care v-au
impus s-au petrecut in
prima tinerețe. înseamnă
că ați muncit imens, că ați
dăruit cercetării anii cei
mai frumoși ai vieții, anii
tineri. Nu regretați ?
— Lăsind la o parte cîțiva termeni ai dumneavoas
tră care ar pune la încer
care orice modestie, să
fim de acord că anii cei
mai frumoși sint anii tine
reții. Dar, să nu uităm, ei
sint anii splendizi și din
punctul de vedere al cerce
tării științifice. Sint multe
marile descoperiri și in
venții care au fost făcute
de oameni tineri și foarte
tineri. Pentru tînărul om
de știință, problema alege
rii nu se pune; el nu stă
în cumpănă între „a duce
o existență ca toți ceilalți"
sau „a accepta sacrificiile

pe care ni le impun studiul
și cercetarea". Dacă stă să
chibzuiască pe care din
cele două drumuri să apu
ce, dacă ezită între ele —
nu este un autentic cerce
tător, nu-și iubește mese
ria. Pentru adevăratul cer
cetător a ales viața, au
ales înzestrările lui.
— Care sint ele ?
— Sînt pentru formula
lui Edison : 1 la sută in
spirație, 99 la sută transpi
rație. Știți ce este știința
pentru omul de știință ?
Capacitatea de a te lăsa
obsedat. îmi place foarte
mult titlul unei emisiuni :
„O viață pentru o idee".
Intr-adevăr, să ai capacita
tea să-ți închini întreaga
viață unei idei, să muncești
stăpînit de pasiunea pen
tru ea. Să nu uităm că ști
ința înseamnă și competi
ție, o competiție acerbă. Și
cum să învingi într-o com
petiție atit de dură dacă nu
muncești ca un hamal ?
Cind ești tinăr — și nu
doar atunci'— munca este
remediul tuturor inconve
nientelor. Chiar dacă ești
privat de una sau de alta,
chiar dacă ți se cer sacri
ficii, munca te face să uiți
totul.
— Doar munca ?
— Și altele — dar im
portante mai sînt două :
roadele ei și conștiința că
ele servesc unui „ce" infi
nit superior ție însuți —
patriei. Ce mai contează în
fața lor faptul că, tinăr
fiind, mergi doar o dată pe
an la teatru — să zicem ?
Oricite adversități ai întîmpina, oricite sacrificii ai
face (realmente sacrificii,
nu ca în exemplul, la urma
urmelor minor, pe care
tocmai l-am dat), nimic nu
ți se va părea dur, prea
greu de suportat. Oamenii
spun despre cutare om de

știință că „și-a sacrificat
viața...". Nu este și punctul
său de vedere ; el nu vede
nici un sacrificiu în ceea
ce face, pentru el așa e
viața.
— Dați-ne voie să cre
dem că, totuși, punctul de
vedere întemeiat este al
nostru, al celor din afară.
— Cum vreți... Vă rog să
consemnați însă că omul
de știință își găsește răs
plata în chiar obiectul
muncii, el muncind își sa
tisface o pasiune ; este răs
plătit prin roadele demer
sului său, care pot însemna
uneori chiar un drum nou
deschis în știință ; răsplata
care îi umple sufletul de
satisfacție este recunoaște
rea semenilor, aprecierile
lor. Iar răsplata supremă
este sentimentul, bucuria
greu de egalat că este util
intr-un grad inalt societă
ții, că și-a adus o contri
buție la progresul patriei.
Antrenezi cercetarea pe o
cale nouă — este puțin lu
cru ? Orice altceva ți s-ar
intîmpla — privări, sacrifi
cii — ele rămin in urmă,
importante sint bucuriile
despre care am vorbit. Via
ța omului de știință, ca
viața fiecărui om, este un
drum pe care întilnești și
sacrificii și bucurii. V-ați
gindit că ele sînt direct
proporționale ?...
BUCURIA CUNOAȘTE
RII... Prețul plătit este
uneori prea mare — dar ce
valoare au bucuriile dobîndite cu un preț mic ? Viața
omului de știință, a cerce
tătorului dăruit cercetării
sale, înseamnă, uneori, sa
crificii. Pentru ei, sint lu
cruri firești. Pentru noi,
sînt ceea ce sînt și nu fac
decit să ne sporească sen
timentul de bucurie și re
cunoștință față de știință,
pentru slujitorii ei devotați.

Constructorii de locuințe din
R.D. Germană ocupă un loc de
frunte in întrecerea desfășurată de
oamenii muncii in cinstea Congre
sului al XI-lea al P.S.U.G., pro
gramat la începutul anului viitor.
Comparativ cu rezultatele de acum
10 ani, colectivele ce construiesc
marile complexe de locuințe au re
dus cu 162 de ore timpul necesar
realizării unui apartament.
In anul 1984, pentru prima oară
de la crearea R.D. Germane, au
fost construite sau modernizate
peste 200 000 locuințe. In cadrul în
trecerii in cinstea Congresului al
Xl-lea al P.S.U.G., constructorii
s-au angajat să incheie și anul
1985 cu un bilanț tot atit de rodnic,

ceea ce va oferi unui număr de
peste 600 000 de cetățeni condiții
îmbunătățite de locuit.
După cum arată ziarul „Neues
Deutschland", compararea celor mai
bune rezultate obținute de con
structori a demonstrat ce impor
tanță mare dobindește aplicarea
rapidă a cuceririlor științei și teh
nicii in activitatea de construcții.
Introducerea, de pildă, a elemente
lor prefabricate „Seria 70“ a con
tribuit la reducerea la jumătate a
timpului la operațiile de montare
pentru fiecare apartament. Conco
mitent, prin îmbunătățiri tehnice
sint accelerate și lucrările de fini
sare în interiorul locuințelor.

R.D.P. LAOS: Realizări ale constructorilor
de poduri
Recent a fost pus în funcțiune
un important obiectiv al economiei
naționale laoțiene — podul peste
fluviul Kading. Podul leagă malu
rile fluviului înainte de vărsarea
acestuia în Mekong. Lung de 352
de metri și lat de 10 metri, sus
ținut de 7 stilpi masivi, el va
putea funcționa fără întrerupere
atit în sezonul secetos, cit și în
perioada inundațiilor. Iar acest
lucru este foarte important, deoa
rece, aflîndu-se pe șoseaua nr. 13,
principala magistrală rutieră care
leagă nordul de sudul țării, și deschizind ieșirea Laosului la mare,
podul asigură desfășurarea fără
perturbări a traficului național
de-a lungul întregului an.

„A construi la tropice poduri și
drumuri durabile este un lucru
deosebit de complicat — a spus
la festivitatea ce a avut loc mi
nistrul transporturilor, P, Bunnaphon. Dar în anii puterii popu
lare in Laos s-au creat experimen
tate contingente de constructori.
Ei au reușit construirea podului
de 106 metri peste fluviul Nen,
ceea ce a constituit o adevărată
probă a capacității lor creatoare.
A urmat podul de 252 metri peste
fluviul Ngum, unde cei veniți din
satele din împrejurimi s-au călit
în munca de colectiv. Iar o dată cu
construirea actualului pod, ei au
dovedit o adevărată măiestrie de
constructori de înaltă calificare".

R.S.F. IUGOSLAVIA:
Progrese
ale electronicii
Industria prelucrătoare s-a în
scris printre ramurile economice
iugoslave care au beneficiat în
acest an de cele mai importante
investiții pentru construirea de
noi capacități de producție, ca și
pentru extinderea și modernizarea
celor existente — scrie agenția TANIUG. Astfel, la Bania Luka va fi
construită o nouă fabrică de mașini-unelte, fiind alocate pentru aceasta două miliarde de dinari. Po
trivit prevederilor, lucrările de
construcție vor fi finalizate in anul 1986. Noua unitate va fi spe
cializată în mașini-unelte comple
xe cu comandă numerică, ca și în
echipamente complete pentru dife
rite întreprinderi industriale.
De altfel, aplicarea electronicii
în construcțiile de mașini — în
vederea atingerii unei inalte eticiențe și a unei calități superioare
— constituie o orientare prioritară
în industria iugoslavă. La Skoplie,
la întreprinderea constructoare de
mașini „Tito" se acționează in
direcția fabricării de echipamente
computerizate. Prin introducerea
electronicii în procesul de produc
ție, această unitate a industriei
iugoslave urmărește să-și sporeas
că intr-un mod considerabil pro
ducția și participarea la exportu
rile țării
Intr-un alt oraș al țării, la Karlovaț, o nouă unitate industrială
va contribui la progresul unui
sector de bază al economiei națio
nali, cel energetic. Vor fi produse
aici turbine destinate centralelor
hidro, termo și atomo-electrice.
Este vorba de turbine cu puteri
între 300 și 1 200 MW.

INFORMAȚII DE LA C.E.C.
Varietatea instrumentelor de eco
nomisire puse la dispoziția popu
lației de către Casa de Economii și
Consemnațiuni oferă posibilitatea
ca fiecare cetățean să aleagă, in
vederea economisirii, pe acela care
răspunde mai bine cerințelor sale.
Cetățenilor care doresc să econo
misească pe un libret care, pe lingă
dobinda anuală, le acordă și șansa
să obțină prin trageri la sorți și un
ciștig, Casa de Economii și Con
semnațiuni le prezintă astăzi libre
tul de economii cu dobindă și ciștiguri.
Avantajul specific al depunerilor
pe acest libret constă în faptul că,
din dobinda anuală de 3,5 la sută,
0,5 la sută se atribuie sub formă
de cîștiguri în bani, iar 3,0 la sută
se acordă în numerar fiecărui de
punător prin inscrierea in libret.
Ciștigurile, ale căror valori sint

cinema
• Racolarea : SCALA (11 03 72) — 9;
11; 13; 15; 17,15; 19,30, FAVORIT
(45 31 70) - 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA
(85 77 12)
— 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Sper să ne mai vedem : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19, ARTA
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Mastodontul : STUDIO (59 53 15) —
9,30; 12; 14,30; 16,45; 19.
• Căsătorie cu repetiție : COSMOS
(27 54 95) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLACARA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Promisiuni: PROGRESUL (23 94 10)
—; 15; 17; 19.
• Misiunea spațială „Delta** — 9; 11;
13; 15, O scrisoare pierdută -e 16,45 :
DOINA (16 35 38).
• Descoperirea lui Til : TIMPURI
NOI (15 61 10) - 9; 11; 13.
• Stigmatul : TIMPURI NOI — 15;
17; 19, VIITORUL
(10 67 40) — 15;
17; 19.
• Fata
fără
zestre :
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 15; 18. PATRIA
(11 86 25) — 9: 12; 15,30; 18,15.
• Pirații secolului XX : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Lungul drum către sine : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Trenul de Kraljevo : LUMINA
(14 74 16) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

cuprinse între 50 000 de Iei și 500
de lei, se acordă prin trageri la
sorți trimestriale, la care participă
libretele care au în cursul trimes
trului pentru care se face tragerea
la sorți un sold mediu trimestrial
de cel puțin 50 de lei și care nu
au fost lichidate în cursul trimes
trului respectiv.
Ciștigurile ieșite Ia sorți se acor
dă integral libretelor de economii
care au un sold mediu trimestrial
egal cu cel puțin 10 la sută din
valoarea cîștigurilor. Dacă soldul
mediu trimestrial este mai mic de
10 la sută din valoarea cîștigului,
se acordă un ciștig de 10 ori mai
mare decit soldul mediu trimes
trial al libretului.
De reținut că emiterea, depune
rile ulterioare și restituirile la li
bretele de economii cu dobindă și
ciștiguri se pot efectua la oricare

• Croaziera : CAPITOL (16 29 17) —
9; 11; 13; 15; 17: 19.
• Al nouălea fecior : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Domn pentru o zi : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19.
• Prințesa Tana: GIULEȘTI (17 55 46)
___ Q.
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• Drumul’: PACEA (71 30 85) — 15;
17; 19.
• Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,30; 11,30; 15; 18.
• Numele meu e iubire : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12; 15; 18.
0 Cursa infernală: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19.
• Contrabandiștii din Santa Lucia :
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, LIRA (317171) — 15; 17; 19, FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
• Superpolițistul : UNION (13 49 04)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Zică ce vor zice : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19.
• Vulcanul : MUNCA (21 50 97) — 15;
17; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Hagi Tudose — 17; (sala Ate
lier) : Intre patru ochi (A) — 18.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert

unitate proprie C.E.C. sau manda
tară autorizată.
★
Pe depunătorii care economisesc
pe obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri,
precum și pe librete de economii cu
dobindă și cîștiguri și cu ciștiguri,
Casa de Economii și Consemna
țiuni îi informează că tragerea la
sorți pentru acordarea cîștigurilor
pentru luna decembrie, respectiv
pentru trimestrul IV a.c„ va avea
loc pe data de 31 decembrie a.c„ ora
11,30, in sala Casei de cultură din
str. Zalomit nr. 6 din Capitală.
Cu acest prilej, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni va acorda
numeroase ciștiguri în bani.
Casa de Economii și Consemna
țiuni invită pe cei interesați să ia
parte la lucrările de efectuare a
tragerilor la sorți.

simfonic. Dirijor : Mircea Basarab,
solistă : Dana Protopopescu (Belgia)
— 18.
• Teatrul de operetă
(14 80 11) :
Mam’zelle Nitouche — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
O, ce zile frumoase ! — 17,30; (sala
Grădina Icoanei,
11 95 44) :
Cintec
despre mine însumi — 17,30.
• Teatrul
Mic
(14 70 81) :
Cerul
înstelat deasupra noastră — 17.30.
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Scadența neliniștii — 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Arma secretă a lui Arhimede — 17,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (59 31 03,
sala Studio) : Portret Maria Tănase
— 18.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic —
17; Amadeus — 18; (sala Gtulești,
18 04 83) : Să nu-ți faci prăvălie cu
scară — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Corina —
18; (sala Victoria, 50 58 65) : Eu vă
fac să rideți — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Cenușăreasa — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Cosmonauților): Lungul nasului — 10.
• Circul Globus (10 41 95) : „La circ
ca-n filme" — 18.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala
C.C.A.) : Estrada In croazieră — 18.
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Manifestări omagiale
consacrate Zilei Republicii $

Apropiata aniversare a proclamării Republicii prilejuiește in diverse
* dență
state prietene organizarea de manifestări omagiale. Sînt scoase in evi
actului de la 30 Decembrie 1947, marile împliniri
J din aniisemnificația
construcției socialiste, precum și luările de poziție și inițiativele
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MOSCOVA 25 (Agerpres). —
M. Chebeleu transmite : Sub auspii ciile Uniunii Asociațiilor Sovietice
de Prietenie și Relații Culturale cu
Străinătatea (U.A.S.P.) și Asocia
ției de Prietenie Sovieto-Română
(A.P.S.R.), la Școala de muzică
Ghesin, din capitala U.R.S.S., a
avut loc o adunare la care au
participat membri ai conducerii
centrale a A.P.S.R., reprezentanți
ai Ministerului Culturii al U.R.S.S.,
cadre didactice și elevi.
In alocuțiunile rostite cu acest
prilej, au fost relevate semnificația
istorică a proclamării Republicii,
act înfăptuit sub conducerea Parti
dului Comunist Român, realizările
remarcabile obținute de România
in anii construcției socialiste și, in
mod deosebit, in ultimele două de
cenii, de cind la conducerea parti
dului și statului se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, succesele po
porului român in înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea
al P.C.R. A fost evidențiat, tot
odată, rolul determinant al întâlni
rilor și convorbirilor româno-sovietice la nivel înalt in dezvoltarea
continuă a relațiilor tradiționale de
prietenie și colaborare pe multiple
planuri dintre România și Uniunea
Sovietică.
După adunare a avut loc un
concert susținut de elevi ai Școlii
de muzică Gntsin, care au interpretat lucrări ale unor compozitori
români și sovietici.
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și inițiativele in problemele inter
naționale majore. Setul de volume *
a cuprins și numeroase cărți social- I
politice, istorice, cultural-artistice,
albume.
De asemenea, a fost vernisată ex I
poziția „Imagini din România“, in-

generoase^ ale României, ale președintelui său, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe plan internațional, pentru salvgardarea
„ ' . J păcii,
pentru realizarea unui climat de <colaborare,
' '
destindere și înțelegere
între popoare.

i
! HELSINKI 25 (Agerpres). — Sub
Asociației de prietenie
i auspiciile
Finlanda-România și ale ambasa
dei țării noastre in Finlanda, Bi

bliotecii Centrale din orașul Valkiakoski i-au fost donate volume din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu,
oglindind contribuția sa inestimabi
lă, teoretică și practică, in conț strucția socialistă, luările de poziție

ii

fățișind realizările țării noastre in
anii ce au urmat revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și, îndeo
sebi, în perioada de cind la condu
cerea partidului și a statului se află
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
In cuvintul inaugural, primarul
orașului, Perti Kattaya, a arătat că
relațiile româno-finlandeze se des
fășoară intr-un spirit de prietenie și
înțelegere și a relevat importanța
convorbirilor dintre președinții
Nicolae Ceaușescu și Mauno
Koivisto, din luna iunie a.c., pentru
evoluția ascendentă a colaborării
dintre cele două țări și a apreciat
activitatea de construcție pașnică a
poporului român.
La Helsinki a avut loc o seară
culturală româno-finlandeză, care a
cuprins o gală de filme documen
tare și un program de cîntece din
muzica românească. '
TOKIO 25 (Agerpres). — Asocia
ția de prietenie Japonia-România
a organizat, la Tokio, o seară a
prieteniei româno-japoneze.
A fost prezentată ediția in limba
japoneză a romanului „Ion", de
Liviu Rebreanu, apărut in aceste
zile la editura „Kobunsha", în tra
ducerea Cercetătorului Sumiya Haruya.
Despre semnificația proclamării
Republicii in România au vorbit
prof. Takeshi Shimura, președintele
asociației, și însărcinatul cu afaceri
a.i. al țării noastre. Și-a dat con
cursul o formație instrumentală ja
poneză.
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Marș în favoarea păcii la Roma
liei. Sandro Pertini. si din care au
făcut parte primarul Romei, Nico
la Signorello, reprezentanți ai
partidelor politice democratice, ai
parlamentului, ai sindicatelor și ai
altor foruri a fost primită de pre
ședintele republicii, Francesco Cossiga. în cadrul întîlnirii, desfășu
rate la sediul Președinției Republi
cii Italiene, au fost discutate pro
bleme ale păcii, dezarmării și
destinderii — a declarat presei
Sandro Pertini.

Pentru crearea unei zone denuclearizate
în nordi
Europei
HELSINKI — Klaus Toernudd,
subsecretar de stat la Ministerul
Afacerilor Externe al Finlandei, a
reafirmat că țara sa militează in
tens pentru crearea unei zone denuclearizate în nordul Europei,
apreciind că această zonă ar pu
tea fi realizată independent de
evoluția evenimentelor pe restul
continentului — transmite agen-

ția A.D.N. Toernudd, șeful grupu
lui de lucru in cadrul Ministerului
de Externe de la Helsinki însărci
nat cu elaborarea unui document
care să sintetizeze argumentele în
favoarea denuclearizării nordului
Europei, a arătat că o asemenea
zonă lipsită de arme nucleare ar
exercita o influență considerabilă
asupra destinderii în Europa.

împotriva sporirii cheltuielilor militare
TOKIO. — Partidul Comunist
Japonez a remis guvernului nipon
o declarație în legătură cu proiec
tul guvernamental al bugetului de
stat pe anul 1986, exprimîndu-și

Convorbiri economice româno-chineze
BEIJING 25 (Agerpres). — La
24 și 25 decembrie, la Beijing au
avut Ioc convorbiri economice între
tovarășul Vasile Pungan, ministrul
comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, și tova
rășul Zheng Tuobin, ministrul co
merțului exterior și relațiilor eco
nomice al R.P. Chineze.
Ministrul român a avut, de aseme
nea, întilniri de lucru cu conduce
rile Comisiei de Stat a Planificării
și Comisiei Economice de Stat Chi
neze.
Convorbirile cu oficialitățile chi
neze au avut ca obiect realizarea
înțelegerilor și hotărîrilor adoptate
la nivel înalt la Beijing, în octom

brie a.c., în domeniul relațiilor co
merciale și economice româno-chi
neze, stabilindu-se măsuri menite
să contribuie la dezvoltarea în con
tinuare a cooperării economice și
schimburilor bilaterale de mărfuri.
Miniștrii comerțului exterior ai
celor două țări au semnat Protocolul
între guvernele român și chinez pri
vind schimbul de mărfuri și plă
țile pe anul 1986, document ce pre
vede o creștere importantă a livră
rilor reciproce de mărfuri în com
parație cu anul 1985.
Ministrul român a fost primit de
Wan Li, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier
al Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze.

Conflictul dintre Iran și Irak

Noi acțiuni și luări de poziție
în sprijinul dezarmării
ROMA 25 (Agerpres). — La
Roma a avut Ioc, miercuri, un
marș în favoarea păcii și a destin
derii internaționale, desfășurat pe
principalele artere ale capitalei
italiene, pînă în Piazza del Quirinale, unde se află sediul Preșe
dinției Republicii, informează agen
ția A.N.S.A.
O delegație a participanților la
această acțiune pentru pace, con
dusă de fostul președinte al Ita-

BEIJING

dezacordul cu propunerea privind
sporirea cu 5 la sută a alocațiilor
pentru cheltuieli militare pe baza
reducerii fondurilor pentru asigu
rări sociale, învățămînt și comba
terea șomajului.

BAGDAD 25 (Agerpres). — Avioa
ne militare irakiene âu bombardat
terminalul petrolier de pe insula
iraniană Kharg, a anunțat un purtă
tor de cuvînt militar de la Bagdad.
Totodată, a fost atacat „un im
portant obiectiv naval" din apro
pierea coastelor Iranului.

TEHERAN 25 (Agerpres) — Agen
ția de presă iraniană IRNA a anun
țat, citind un comunicat militar, că
avioane de luptă iraniene au bom
bardat trupe irakiene aflate la nord
de orașul Al Amarah, din Irak.
De asemenea, comunicatul infor
mează că forțele irakiene au efec
tuat bombardarea asupra orașului
iranian Abadan.

Continua acțiunile de protest
ale populației majoritare

Plenara
Consiliului Național
al P. C. din India
DELHI 25 (Agerpres). — La Delhi
a avut loc plenara Consiliului Na
țional al P.C. din India, consacrată
elaborării proiectului de rezoluție
care urmează să fie prezentat celui
de-al 13-lea Congres al partidului
ce va avea loc la Patna, în martie
1986. în document se subliniază im
portanța acțiunilor forțelor iubitoa
re de pace din lume îndreptate spre
normalizarea situației internațio
nale. Totodată, se exprimă sprijinul
P.C. din India pentru politica ex
ternă a guvernului indian.

Situația
din Salvador
SAN SALVADOR 25 (Agerpres).
— Frontul Farabundo Marti de Eli
berare Națională din Salvador a anunțat că respectă, începînd de
marți, decizia de încetare a focului
anunțată săptămîna trecută, infor
mează agențiile Reuter și U.P.I.
De asemenea, guvernul de la San
Salvador a făcut cunoscut că va în
ceta ostilitățile pe o perioadă de 10
zile de la finele acestui an și începu
tul lui 1986, adaugă agențiile citate,
f

O nouă reuniune
a „Grupului
de la Contadora”

R.S.A.;

Pe de altă parte, el a estimat că
atitudinea disperată a guvernului ra
sist de la Pretoria, atît în interio
rul țării, cît și în exterior — prin
amenințări la adresa statelor africa
ne independente vecine — nu re
prezintă decit încercări de a disi
mula faptul că a pierdut teren în
tară. Alfred Nzo a subliniat că C.N.A.
nu are nici o bază în statele afri
cane vecine, lupta pentru înlătura
rea apartheidului avîndu-și originea
in structura socială sud-africană.

PRETORIA 25 (Agerpres). — în
diferite localități sud-africane au
continuat acțiunile de protest ale
populației majoritare, reprimate bru
tal de autoritățile rasiste, relatează
agențiile internaționale de presă.
Trei negri au fost uciși de gloan
țele poliției cu prilejul unei acțiuni
de protest la o exploatare minieră
de lîngă Johannesburg, menționează
sursa citată.
Agenția Reuter precizează că ma
nifestațiile din ultimele zile consti
tuie o reflectare a situației încor
date existente, de altfel, pe tot
parcursul anului 1985, acțiunile ne
grilor nefiind oprite de prevederile
„draconice" ale stării de urgență.
La rîndul ei, agenția France Presse
notează că acalmia înregistrată in
anii trecuți la sfîrșitul anului nu
mai există acum, incidentele fiind
practic cotidiene între manifestanții
negri sau metiși, pe de o parte, și
forțele represive trimise de guvernul
de la Pretoria împotriva lor, pe de
altă parte.

LUSAKA 25 (Agerpres). — Secre
tarul general al Congresului Națio
nal African din R.S.A., Alfred Nzo,
a declarat că organizația a hotărit
să facă din anul 1986 un an al de
ciziei și al acțiunii. Poporul sud-african, a spus el. a demonstrat în
anul care a trecut că procesul spre
democratizare nu va putea fi oprit.

Apei al O.U.A. în vederea
intensificării acțiunilor
antiapartheid
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). —
Comitetul consultativ pentru proble
me administrative și financiare al
Organizației Unității Africane (O.U.A.)
a condamnat regimul rasist al Afri
cii de Sud peritru agresiunile între
prinse împotriva statelor Lesotho și
Angola. într-un comunicat dat pu
blicității la sediul din Addis Abeoa
al O.U.^A, comitetul reamintește că
asemenea acte agresive au fost co
mise și in anii precedenți. în do
cument se adresează un apel comu
nității internaționale de a-și inten
sifica acțiunile vizind eliminarea sis
temului de apartheid, care este con
siderat o crimă împotriva umanită
ții și reprezintă un factor de desta
bilizare internațională.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate se va reuni
luni pentru a examina cererea pre
zentată de Lesotho privind agresiu
nea întreprinsă de forțe armate sudafricane împotriva acestui stat, in
formează agenția Reuter. Sesiunea va
fi precedată de consultări între cele
15 țări membre, permanente și ne
permanente, ale consiliului.

CIUDAD DE GUATEMALA 25
(Agerpres). — „Grupul de la Con
tadora" și „Grupul de sprijin" se
vor reuni la Ciudad de Guatemala,
la 14 ianuarie, cu prilejul partici
pării reprezentanților țărilor membre
la ceremonia preluării oficiale a
funcției de șef al statului guatema
lez de către președintele ales, Vinicio Cerezo — a anunțat minis
trul relațiilor externe al Guatemalei,
Fernando Andrade, citat de agenția
E.F.E.

O SITUAȚIE GRAVA, IN CON
TINUA DETERIORARE. Deosebit de
critică este situația țărilor de
bitoare,
deoarece singura spe
ranță a statelor respective era o
creștere substanțială și de durată a
exporturilor și, implicit, a venituri
lor lor în devize, din care să ram
burseze datoria și, in același timp,
să finanțeze investițiile ce ar per
mite relansarea propriilor economii.
Se apreciază că ar fi fost necesari
4—5 ani de creștere susținută a economiei și comerțului mondial pen
tru ca spectrul crizei datoriilor să
se mai îndepărteze. Dar, relansarea
economică ce s-a manifestat după
1983 în unele țări dezvoltate n-a adus statelor debitoare decît un răgaz
de scurtă durată, care, în condiții

le continuării deteriorării conjunctu
rii economice și comerciale mondia
le, ar putea fi urmat de o insolva
bilitate accentuată, dacă nu chiar to
tală a țărilor în cauză și, inevitabil,
de o nouă răbufnire a crizei dato
riilor.
i
O asemenea eventualitate ar pu
tea deveni realitate cu atît mai mult
cu cît chiar țările dezvoltate sînt
confruntate cu serioase dificultăți,
care constituie nu numai surse ma
jore de incertitudine pentru crește
rea lor, ci și importanți factori ce
influențează negativ situația econo
mică de ansamblu din lume. Astfel,
enormele deficite bugetare — ca ur
mare în primul rînd a escaladei con
tinue a cheltuielilor militare — pre
cum și nivelul neobișnuit de ridicat
al șomajului din țările capitaliste
dezvoltate exercită presiuni tot mai
mari în direcția creșterii dobînzilor
bancare — și așa excesiv de înalte —
a instabilității monetar-valutare, pre
cum Și a barierelor comerciale, care
afectează cel mai puternic țările ră
mase în urmă, datorită legăturii
strînse, de condiționare reciprocă, în
tre politicile financiare și comercia
le internaționale și dezvoltarea eco
nomică.
De altfel, statele în curs de dez
voltare, Mate în ansamblu, au ră
mas aproape complet în afara pro
cesului, chiar efemer, al relansării economice. Căci, deși s-a accelerat de
la începutul lui 1984, ritmul de creș
tere a producției țărilor respectiva
n-a depășit decît cu puțin sporul de
mografic, fapt care n-a permis re
cuperarea pierderilor suferite din
pricina puternicei recesiuni de la
începutul anilor '80. Drept urmare, in
aceste țări, venitul pe locuitor va fi
la mijlocul actualului deceniu mai
mic decît la începutul lui. Pen
tru țările în curs de dezvoltare, pri
ma jumătate a anilor ’80 a fost cea
mai critică perioadă de după cel

de-al doilea război mondial. Acest
fapt rezultă clar dacă se compară
ritmul mediu anual de creștere a
produsului intern brut al țărilor res
pective în anii ’60 (5,8 la sută) și ’70
(5,4 la sută), pe de o parte, cu cel
din prima jumătate a actualului de
ceniu (1,8 la sută), pe de altă parte.
Sînt date care pun în lumină, o dată
mai mult, necesitatea edificării unei
noi ordini economice internaționale,
care să permită acestor țări, in ge
neral ansamblului țărilor lumii o
dezvoltare echilibrată.

UN PRODUS DE IMPORT SUIGENERIS. Situația cea mai critică o
cunosc țările Africii, care, din pricina
scăderii prețurilor la materiile prime
(principalele produse de export ale
statelor respective) și a secetei pre
lungite, au cunoscut anul trecut un
ritm de creștere a producției de nu
mai 1,5 la sută, ceea ce reprezintă
doar jumătate față de sporul demo
grafic. Iar specialiștii consideră că
este puțin probabil ca statele res
pective să realizeze în 1985 un ritm
de creștere pozitiv al venitului pe
locuitor.
Un aspect deosebit de preocupant
al actualei situații economice din
țările lumii a treia este accelerarea
inflației : ritmul mediu de creștere
a preturilor a sporit de la 69 la sută
în 1983 la peste 100 la sută in 1984,
dar există mari discrepanțe de la o
tară la alta. Bolivia, de exemplu, se
scufundă într-o dramă monetară.
Biletele de bancă au devenit al doi
lea... articol de import pe care
această țară și-l procură din Anglia
și R.F.G., deoarece imprimeriile pro
prii nu mai sînt capabile să facă
față creșterii circulației monetare,
exploziei prețurilor, care, așa cum
declara la actuala sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. șeful delega
ției Boliviei, a depășit în 1985 fan
tasticul ritm anual de 44 000 Ia sută 1

NAIROBI 25 (Agerpres). — Dato
ria externă a țărilor Africii a spo
rit cu 20 miliarde in anul 1985, ajungînd la peste 170 miliarde dolari,
în pofida unei redresări a sectoru
lui agricol, care s-a înregistrat după
cinci ani de secetă devastatoare —
relevă un raport întocmit de se
cretarul executiv al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Africa
(C.E.A.). Datoria externă și cuantu
mul dobînzii acestei datorii repre
zintă obstacolul principal al creș
terii economice pe termen lung în
țările continentului. Dobînzile pe da
toria acumulată au reprezentat în
medie 25 la sută din veniturile fie
cărei țări, în cazul unor state servi
ciul datoriei externe reprezentînd
chiar 52 la sută din veniturile de
export. în raport se menționează că
serviciul datoriei externe în cazul
Sudanului, pentru 1985, a fost de
175 la sută din veniturile obținute
din export.
Raportul apreciază că această si
tuație va contribui într-o mare mă
sură la agravarea crizei economico-

PARIS 25 (Agerpres). — In țările
occidentale industrializate, șomajul
va rămîne Ia un nivel ridicat in ur
mătoarele 18 luni, relevă un raport al
Organizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.) dat
publicității la Paris.
Documentul subliniază că șomajul
in țările membre a crescut în prima
jumătate a anului 1985, in 1986 el
urmînd să afecteze 7,25 la sută din
forța de muncă activă a Statelor Unite și 11 la sută din cea vest-europeană. Rata medie a șomajului în
O.E.C.D. urmează să fie chiar de 8.5
Ia sută in prima parte a anului 1987,
fapt care va corespunde unui număr
de 31,5 milioane de șomeri. Raportul
relevă că șomajul in rindul tinere-

pe scurt
1NTILNIRE. La Moscova a avut
loc. miercuri, o întîlnire între
Mihail Gorbaciov, secretar general
al C.C. al P.C.U.S., și Kang Song
San, membru al Biroului Politic al
|
C.C. al P.M.C., premierul Consiliu
lui Administrativ al R.P.D- CoreeIne, aflat într-o vizită oficială de
prietenie în Uniunea Sovietică —
relatează agenția T.A.S.S. Au fost
I
examinate relațiile bilaterale, exprimindu-se satisfacția pentru evo
luția dinamică a acestora, dorința
de a le extinde pe multiple plaInuri. S-a procedat, de asemenea,
la un schimb de opinii asupra unor
probleme actuale ale vieții interI
naționale.

I

I

PRIMIRE LA HAVANA. Fidel
Castro, prim-secretar al C.C. al
IP.C. din Cuba, președintele Consi
liului de Stat și al Consiliului de
Miniștri, l-a primit pe Kurt Hager,
I
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G., ce conduce
o delegație de partid și guvernaI
mentală a R.D.G., aflată în vizită
in Cuba. Părțile, informează agen
ția A.D.N., au evidențiat hotărîrea
țărilor lor de a continua dialogul
Icu toate forțele rațiunii și realis
mului, interesate in menținerea pă
cii mondiale.
I

I

TEZELE C.C. AL P.C. PORTUGHEZ Adoptate în vederea alege
rilor prezidențiale de la 26 ianua
rie 1986, date publicității la Lisa
bona, subliniază că înfrîngerea
candidatului cercurilor de dreapta
și asigurarea victoriei reprezentan-

tului democrației constituie princi
palul obiectiv al forțelor progresis
te în aceste alegeri. Tezele relevă
importanța deosebită a acestui
obiectiv pentru apărarea și perfec
ționarea orînduirii democratice în
Portugalia. Tezele vor fi prezen
tate spre aprobare Conferinței na
ționale a P.C. Portughez, progra
mată să se desfășoare la 4 ianua
rie 1986.
PROTOCOL COMERCIAL IN
TRE CHINA ȘI R.D.G. La Berlin
a fost încheiat un protocol pri
vind schimburile de mărfuri și
plățile între R.D.G. și R.P. Chine
ză, care prevede creșterea schim
burilor comerciale bilaterale în
1986 față de nivelul acestui an,
anunță agenția China Nouă.

ÎN CAPITALA BOLIVIANA —
La Paz — a avut loc plenara C.C.
al P.C. din Bolivia, consacrată
examinării stadiului de pregătire
a congresului extraordinar al
partidului. Plenara a adoptat hotărirea de a amîna desfășurarea lu
crărilor viitorului congres de la
jumătatea lunii ianuarie, cum fu
sese preconizat*înitial. pentru sfîr
șitul lunii aprilie 1986.
O NOUA FORMAȚIUNE POLI
TICA IN URUGUAY. La încheie
rea lucrărilor primei convenții în
legalitate a Mișcării Naționale de
Eliberare din Uruguay („Tupamaros“) cei peste 1 000 de delegați au
decis ca organizația șă se constituie
într-o forță politică al cărei obiec-

Accelerarea inflației s-a datorat în
cea măi (nare parte creșterii costu
rilor de producție în urma impor
tantelor devalorizări monetare la
care au recurs în ultimii ani țările
lumii a treia pentru a face față gra
velor dificultăți de echilibrare a ba
lanțelor de plăți externe. Dar de
valorizările monetare, care, prin sti
mularea exporturilor și descurajarea
importurilor, au contribuit, intr-ade
văr, la reducerea dezechilibrului ba
lanțelor de plăți curente, au dus, în
același timp, nu numai la accele
rarea inflației, ci și la epuizarea re

surselor interne, ca urmare a efor
turilor impuse de asigurarea servi
ciului datoriei externe.

IMPACTUL DOBÎNZILOR ÎNAL
TE ȘI AL MASURILOR PROTEC
ȚIONISTE. procesul a fost puternic
accentuat de politica dobînzilor ex
cesiv de mari promovată de unele
țări dezvoltate, care, așa cum se poa
te constata și din tabelul de mai
jos, elaborat cu ajutorul statisticilor
O.N.U., a anulat eforturile depuse
de țările respective pentru a depăși
problema datoriei externe.

Balanța de plăți a țârilor in curs de dezvoltare
importatoare de capitaluri (în miliarde de dolari)

Balanța comercială
Venituri obținute din
investiții directe de
capitaluri
Plăți in contul dobînzilor
Balanța de plăți

1980

1981

1982

1983

—22,4

—44,4

—35,1

— 0.3

1984
—23,0

—13.3

—13.3

—11,5

—35,3
—92,9

—12,6
•
—49,5
—97,2

—10.6

—23.8
—59,9

—47,7
—58,5

—50,5
—39.0

Rezultă limpede din datele de mai
sus că deși țările în curs de dezvol
tare au obținut, adesea cu prețul
unor mari sacrificii, excedente co
merciale, ele n-au reușit totuși să-și
echilibreze balanța conturilor curen
te, ale cărei deficite continuă să
sporească povara datoriei externe,
din pricina plăților în contul dobîn
zilor, care s-au dublat între 1980—
1984. Numai din America Latină
s-au scurs pe această cale, după
1982, circa 70 miliarde de dolari,
sumă de aproape două ori mai mare
decît aceea folosită în cadrul pla
nului Marshall pentru reconstrucția
țărilor vest-europene distruse de cel
de-al doilea război mondial. Se pare
însă că și acești bani servesc la o

„reconstrucție", dar de un fel deo
sebit. Căci dobînzile reprezintă nu
numai costul capitalului împrumutat,
ci și un instrument prin intermediul
căruia unele țări bogate obțin — șl
nu intr-o mică măsură chiar din
țările sărace — resursele financiare
necesare acoperirii uriașelor lor de
ficite bugetare, datorate, in bună
parte, creșterii vertiginoase a chel
tuielilor pentru înarmări. Aceasta
constituie, neîndoios, o expresie din
cele mai flagrante a inechităților
vechii ordini economice internațio
nale, subliniind cu atît mai mult
necesitatea instaurării unei noi or
dini.
Consolidarea vechilor obstacole
comerciale și apariția unor opreliști

sociale generale din Africa dacă apelurile țărilor continentului pentru
găsirea unei soluții durabile pro
blemei datoriei lor externe în ca
drul unei conferințe internaționale
va rămîne fără răspuns.

BUENOS AIRES 25 (Agerpres). —
Datoria externă a țărilor din Ame
rica Latină pune în pericol stabili
tatea politică din această regiune, a
declarat, intr-un interviu acordat
unui post de radio din Buenos Ai
res, ministrul argentinian al rela
țiilor externe, Dante Caputo. în loc
să asistăm la o diminuare a dato
riei externe, aceasta devine, dimpo
trivă, tot mai împovărătoare, a spus
el. Totodată, ministrul argentinian a
atras atenția că această problemă va
afecta și țările industrializate, în ca
zul în care nu se întreprinde nimic
pentru soluționarea ei. Statele cre
ditoare , nu vor putea să-și achite
datoriile atît timp cît se mențin ri
dicate ratele dobînzilor, iar pretu
rile produselor pe care le exportă
se mențin la niveluri scăzute — a
menționat el.

O.E.C.D.: Problema șomajului fără șanse
de rezolvare

AGENȚIILE DE PRESA

FĂURIREA NOII ORDINI ECONOMICE INTERNATIONALE
IMPUNE O LARGĂ COLABORARE INTRE TOATE NAȚIUNILE
Economia mondială a înregistrat
In anul ce se încheie, după o perioa
dă de creștere mai pronunțată față
de perioada ultimului deceniu, o evoluție deosebit de îngrijorătoare, ce
ar putea fi preludiul unor noi și
serioase dificultăți pentru toate sta
tele, și în special pentru țările in
curs de dezvoltare. Or, un nou de
clin economic, mai pronunțat, ar avea consecințe deosebit de grave atît
în domeniul financiar, în care pova
ra datoriilor externe a și devenit,
practic, insuportabilă pentru multe
țări debitoare din lumea a treia, cît
și pe plan comercial, unde presiu
nile protecționiste amenință să blo
cheze schimburile dintre state și să
arunce economia mondială într-o cri
ză comparabilă, după specialiștii
Băncii Mondiale, cu aceea din
anii ’30. In aceste condiții, problema
făuririi unei noi ordini economice
internaționale, a instaurării unor re
lații economice noi, echitabile, care
să stimuleze dezvoltarea tuturor sta
telor, în primul rînd a celor în curs
de dezvoltare, se pune cu mai mul
tă acuitate decit oricînd.

„Datoriile externe constituie principalul obstacol ,
in calea progresului țărilor in curs de dezvoltare"

tiv să fie lupta pentru aprofunda
rea cursului democratic inițiat in
țară după revenirea Ia un guvern
civil — informează agenția E.F.E.
Participanții au ales cei 33 de mem
bri ai Comitetului Executiv Cen
tral, condus de Râul Sendic Antonaccio.

tului va fi, în medie, de 16,5 la sută
anul viitor, cu un nivel-record, de
48 la sută, in Spania.
Intr-o declarație făcută presei, Da
vid Henderson, președintele O.E.C.D.,
a arătat că procentul de dezvoltare
economică in perioada respectivă nu
va fi suficient de mare pentru a
reduce actualele rate ale șomajului.
în raportul O.E.C.D. se cere S.U.A.
să-și reducă deficitul bugetar, esti
mat in acest an la 125 miliarde dolari
și se apreciază că Japonia trebuie să
frîneze creșterea valorii yenului. In
sfîrșit, documentul O.E.C.D. conside
ră că Europa occidentală trebuie să
reducă ratele dobînzilor în vederea
diminuării deficitului sectorului pu
blic.

sindicali arestați, de încălcarea le
gii securității statului, relevă
agenția Prensa Latina.

AGENȚIA T.A.S.S. TRANSMITE:
Zilele trecute, un avion „AN-24"
care efectua o cursă pe una din
liniile locale ale „Aeroflotului", a
fost silit, sub amenințarea unui cri
minal înarmat aflat la bord, să-și
schimbe destinația și să aterizeze
în nord-estul R.P. Chineze. Partea
chineză a întreprins măsuri în ve
derea localizării avionului și a re
venirii de urgență în patrie a pa
sagerilor și echipajului. Partea so
vietică și-a exprimat recunoștința
pentru spiritul de colaborare de
care au dat dovadă in această si
tuație autoritățile R.P. Chineze.

PRECIZARE ÎN PROBLEMA CI
PRIOTA. Prezent la Nicosia pentru
convorbiri cu privire la încheierea
unui acord de uniune vamală între
C.E.E. și Cipru, Claude Cheysson,
membru al Comisiei Pieței comune,
a reafirmat poziția statelor membre
ale comunității economice vest-europene privind recunoașterea doar
a guvernului cipriot și denunțarea
stabilirii așa-numitei Republici a
Ciprului de Nord, în partea nordi
că a insulei. „Există un angajament
fundamental al fiecărui stat mem
bru al C.E.E. de a apăra integrita
tea. independența, suveranitatea și
statutul de nealiniere ale Ciprului",
a subliniat Claude Cheysson la o
conferință de presă.

SITUAȚIA DIN UGANDA. Mi
nistrul afacerilor externe al Ugandei, Olara Otunu, a afirmat că unii
soldați ugandezi se opun încă aCordului de pace realizat intre
Consiliul Militar și Armata Națio
nală de Rezistență, principala miș
care de gherilă din țară. Comentind continuarea unor acte de vio
lență în țară, Otunu a spus că un
număr mic de soldați nu au înțe
les că forțele tuturor fracțiunilor
vor putea să se alăture unei armate
naționale noi sau vor putea fi pre
gătite pentru a obține locuri de
muncă civile. El a relevat că gu
vernul ugandez dorește să organi
zeze alegeri generale pentru reve
nirea țării la un regim democratic.

SUB PRESIUNEA FORȚELOR
DE OPOZIȚIE CHILIENE, pre
ședintele Centrului Național de
Coordonare a Sindicatelor din
Chile, Manuel Bustos, a fost pus
în libertate după 89 de zile de
temniță. El fusese încarcerat de
autoritățile militare în urma parti
cipării la marile demonstrații
populare în favoarea revenirii ță
rii la democrație, din luna septem
brie, fiind acuzat, ca și alți lideri

SECETA CARE AFECTEAZĂ
ZONA CENTRALA ȘI SUDICA A
BRAZILIEI ESTE CEA MAI GRA
VA DIN ULTIMII 20 DE ANI, a
declarat guvernatorul statului Sao
Paulo, citat de agenția E.F.E. tn
zonele calamitate, producția de ca
fea a fost compromisă. Pe an
samblul țării se apreciază că seceta
afectează 75 la sută din producția
de cafea, unul dintre principalele
produse exportate ale acestei țări.

noi constituie un alt factor care con
tribuie la înrăutățirea situației eco
nomice a țărilor in curs de dezvol
tare. Cît de puternic este un ase
menea factor se poate constata și din
calculele efectuate de U.N.C.T.A.D.
în „Raportul asupra comerțului și
dezvoltării, 1985", prin care s-a în
cercat să se obțină echivalentul va
loric al taxelor vamale și al măsu
rilor netarifare aplicate principale
lor produse de export ale țărilor m
curs de dezvoltare după încheierea
negocierilor comerciale multilaterale
din cadrul G.A.T.T. cunoscute sub
numele de „runda Tokio" (1979).
Potrivit calculelor amintite, dacă
n-ar fi existat aceste obstacole, ve
niturile din exporturi ale țărilor in
curs de dezvoltare ar fi fost la sfîr
șitul lui 1984 de 700 miliarde de do
lari (ceea ce inseamnă 85 la sută din
datoria lor externă), și nu de 335
miliarde (circa 40 la sută), cit au
fost în mod efectiv.
Desigur, nimic nu poate înlocui
politicile naționale de dezvoltare.
Totuși, așa cum rezultă și din ana
liza efectuată de secretariatul O.N.U.
asupra unui eșantion de 15 țări
subdezvoltate de o mare diversitate
de condiții, pentry reluarea proce
sului dezvoltării se impun cu prio
ritate ameliorarea climatului econo
mic internațional, refacerea cadrului
colaborării multilaterale.
IMPERATIVUL
REDUCERII
CHELTUIELILOR MILITARE. în
treaga evoluție confirmă astfel pe
deplin realismul aprecierilor Româ
niei, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu potrivit cărora
starea negativă de lucruri din eco
nomia mondială și cu deosebire gra
vitatea situației economico-sociale a
țărilor rămase în urmă impune mai
mult decît oricînd ca țările în curs
de dezvoltare să-și întărească soli
daritatea și colaborarea, să acționeze
împreună pentru a determina desfă
șurarea unor tratative reale, în ca
drul O.N.U., între țările bogate și
cele sărace, in vederea soluționării
globale a problemelor subdezvoltării,
a înfăptuirii noii ordini economice
mondiale.
în concepția țării noastre, așa cum
a fost definită de președintele ei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. aseme
nea tratative trebuie să aibă în ve

J

dere, In primul rînd, înlăturarea po
verii datoriilor externe ale țărilor in
curs de dezvoltare și sporirea con
siderabilă a fondurilor pentru faci
litarea progresului lor, convenirea de
măsuri practice pentru reducerea și
stabilizarea dobînzilor la niveluri re
zonabile și pentru lărgirea accesului
țărilor rămase în urmă la credite
internaționale în condiții avantajoa
se, eliminarea barierelor protecțio
niste și a măsurilor discriminatorii,
pentru practicarea unui comerț li
ber, care să favorizeze dezvoltarea
tuturor statelor.
De asemenea, secretarul general al
partidului a arătat, in repetate rînduri, că realizarea unor pași concreți pe linia unei dezvoltări stabile
și echilibrate a economiei mondiale
presupune alocarea in scopuri pro
ductive a unor importante resurse
materiale și bănești, fapt ce nu poate
fi conceput decît prin intensificarea
eforturilor pentru dezarmare, pentru
reducerea uriașelor cheltuieli milita
re, povară grea chiar și pentru cele
mai dezvoltate state. De aceea, to
varășul Nicolae Ceaușescu a făcut
nu o dată apel Ia rațiune, propunind înghețarea cheltuielilor militare
și trecerea Ia reducerea lor, fondu
rile astfel eliberate urmînd a fi ca
nalizate in direcția progresului tu
turor popoarelor, și în primul rînd
al celor din țările în curs de dez
voltare. Sint semnificative, în acest
sens, aprecierile specialiștilor O.N.U.
potrivit cărora reducerea cu numai
12 la sută a cheltuielilor militare
mondiale ar elibera suficiente resur
se financiare pentru plata serviciu
lui datoriei externe a țărilor lumii
a treia, pentru depășirea uneia din
tre cele mai complexe și acute pro
bleme ce confruntă omenirea.
Se poate spune cu deplin temei
că însăși viața demonstrează juste
țea aprecierilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, care a subliniat
că transpunerea în practică a unor
astfel de măsuri, impuse de însăși
gravitatea actualei situații, ar aduce
o importantă contribuție la relan
sarea activității economice mondiale,
Ia angajarea acesteia pe un făgaș
nou — ceea ce ar corespunde pe
deplin cerințelor de progres și pace
în lume.
Gh. CERCELESCU
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