
(w 3
O

SH

****£££& ■■
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

DELEGAȚIA PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
CONDUSA DE TOVARASUL NICOLAE CEAUSESCU

A PARTICIPAT IERI LA 
deschiderea lucrărilor Congresului 

al XXVII-lea al P.C.U.S.
Anul LV Nr. 13 534 Miercuri 26 februarie 1986 6 PAGINI-50 BANI

PENTRU ASIGURAREA BAZEI ENERGETICE A ȚĂRII
Cea mai mare termocentrală poate și trebuie 
să devină și cel mai mare producător de energie

O cerință vitală pentru desfășurarea normală 
a întregii activități economico-sociale o con
stituie asigurarea tuturor unităților consuma
toare cu energia necesară, lată de ce func
ționarea la capacitate a tuturor centralelor 
electrice, și îndeosebi a termocentralelor pe 
cărbune, care au pondere din ce in ce mai 
mare in balanța energetică a țării, este o sar
cină economică prioritară pentru colectivele de 
energeticieni, pentru înfăptuirea cărora tre

buie să se acționeze cu întreaga răspundere, 
printr-o exemplară organizare a muncii. Este 
cunoscută preocuparea statornică a conducerii 
partidului, a tovarășului NICOLAE CHAUȘSSCU 
pentru soluționarea hotărită a problemelor 
majore, esențiale de caie depinde buna ex
ploatare a centralelor electrice. Au fost adop
tate măsuri de maximă importanță cu privire 
la întărirea ordinii și disciplinei, a răspunderii 
în unitățile energetice și asigurarea condițiilor

necesare pentru funcționarea in cele mal bune 
condiții a sistemului energetic național. Deo
sebit de necesar este ca in toate unitățile din 
sectorul energetic să se acționeze în conti
nuare cu toată fermitatea și responsabilitatea 
pentru aplicarea măsurilor stabilite de condu
cerea partidului în scopul realizării producției 
de energie electrică la nivelul planului și al 
programelor stabilite pentru fiecare centrală 
electrică.

LA DATORIE, 24 DE ORE DIN 24
într-una din secțiile de exploatare 

termomecanică a termocentralei 
Turceni îl întrebăm pe un tinăr, cu 
aerul cel mai firesc :

„Cunoașteți ce valoare are sau cit 
s-a investit în agregatul pe care il 
deserviți ?“.

Tînărul se uită mirat și răspunde 
scurt :

„Nu știu 1 Și dacă aș ști, la ce 
mi-ar folosi ?“

Apoi, tînărul pleacă grăbit spre un 
alt tablou al camerei de comandă a 
blocului energetic nr. 1.

Gestul nu poate să nu te lase 
surprins. Dincolo de graba, mai mult 
sau mai puțin justificată, un lucru 
este cert : el nu știe — și probabil 
nici nu este interesat să afle — cit 
este de valoroasă zestrea tehnică ce 
i-a fost încredințată pentru exploa
tare. El nu știe cit s-a investit in 
utilajul la care lucrează și a cărui 
valoare este de peste o sută de mi
lioane lei, după cum nu știe nici 
implicațiile mari pe care le poate 
avea pentru economie o defecțiune 
la acest echipament.

Cu scopul de a valorific^ o resursă 
materială a țării — cărbunele — și 
pentru a asigura baza energetică a 
economiei, aici, la Turceni, S-a con
struit, printr-un apreciabil efort de 
investiții, o mare termocentrală. Cea 
mai mare termocentrală a (arii. 
Capacitatea ei actuală este de 1 980 
MW. Iar cînd vor intra în funcțiune 
și ultimele două grupuri va avea 
2 640 MW. Altfel spus, zece la sută 

din puterea instalată a țării pulsează 
— sau ar trebui să pulseze — de 
aici, din inima Gorjului, de la Tur- 
ceni.

Și totuși, termocentrala de la 
Turceni nu onorează încă ia nivelul 
cerințelor speranțele, impresionan
tul efort de investiții pentru că aici 
funcționează doar o capacitate re
dusă. De ce ? Ce ar trebui să se 

Zile și nopți de munca ale 
energeticienilor de la Turceni (i)

întreprindă pentru ca cea mai mare 
termocentrală a țării să fie și . cel 
mai mare producător al țării? . Intr-un 
șir de investigații ne-am propus să 
prezentăm aspecte din munca și via
ța acestui colectiv de energeticieni, 
precum și unele probleme cu care se 
confruntă.

Ora 7. Camera de comandă elec
trică. Dispecerul șef tură pe cen
trală, cu ochi încercănați, după o 
noapte de muncă, prezintă directo
rului întreprinderii, dr. ing. Florea 
Bereș, principalele evenimente teh
nice și starea de funcționare a agre
gatelor la această oră. în jurul pu- 
pitrului de comandă se află și alți 
specialiști și cadre de conducere din 
centrală. Cu toții își notează rapor

tul tehnic. Dialogul pare ermetic 
pentru un om dinafară.

Deodată, pe ecranul de comandă 
se observă că scade simțitor pute
rea acestui grup. Ce se intimplă ? 
Imediat inginerul-șef Mircea Giu- 
mancu ii sună pe cei de la blocul 
energetic nr. 2.

— Alo. Ștefane. Ce faceți cu 
grupul 1 Ați rămas numai intr-o 

moară ? Interveniți urgent 1 Ai gri
jă...

...Ne grăbim sâ ajungem la uzina 
de combustibil a centralei.

Ora 8. „Operativa" la uzina de 
combustibil. Intr-o baracă, intr-una 
din camerele scunde și improvizate, 
se adună pește 15 oameni — condu
cători de compartimente de la dife
rite locuri de muncă ale uzinei. Este 
prezent și inginerul-șef al Antrepri
zei de reparații Turceni — Avivu 
Boștină, aflat mai înainte, la rapor
tul din camera de comandă elec
trică. ■ - / • - ..

— Care este situația benzilor și a 
mașinilor de scos și stivuit cărbune ? 
— întreabă ing. Nicolae Cundiev, di
rectorul uzinei.

Și aflăm un șir lung de benzi care 
au defecțiuni mai mari sau mai mici, 
unele necesitind intervenții prompte 
pentru a nu afecta alimentarea cu 
cărbune a cazanelor. Reprezentantul 
antreprizei de reparații dă termene 
ferme. Reținem : vulcanizarea ben
zii 17/3b va fi terminată pină la ora 
24 ; banda 26a, desprinsă din nou 
la vulcanizare, va fi remediată pină 
la ora 19 ș.a.

Alte probleme pe care le consem
năm și noi : nu există unele piese 
de schimb pentru gospodăria de căr
bune ; antrepriza să dea comenzi la 
întreprinderea „Neptun" — Cimpina 
pentru reductoare ; echipamentele 
sint defecte din cauza garniturilor 
de etanșare necorespunzătoare pri
mite de la întreprinderea mecanică 
din Odorheiu Secuiesc.

Multe probleme, chiar prea multe 
în gospodăria de combustibil, punc
tul nevralgic al centralei !

Ora 9,30. Trebuie să înceapă 
„operativa" pe centrală. Așezați in 
bănci de școală, cei aproape 40 de 
participant la această ședință își 
notează in caietele de notițe datele 
scrise pe tablă cu privire la sarcinile 
de plpn și realizările; la zi de la în
ceputul lunii februarie ale celor trei 
secții de exploatare termomecanică. 
Ne atrage atenția.: plaqul la pro
ducția de energie realizat numai in 
proporție de aproape 50 la sută. Di
rectorul întreprinderii informează 
pe cei prezenți despre puterea din 
sistemul energetic și cum funcțio
nează centralele electrice pe cărbu
ne. în continuare se solicită rezol
varea operativă a unor probleme ele
mentare de aprovizionare : uleiuri, 
păcură, piese de schimb. Dar șefii 
compartimentelor de aprovizionare 
și programare, urmărire, producție 
și'reparații par surprinși, deși este 
clar că cei din subordinea lor nu 
și-au făcut datoria. Nu vom trans
crie aici o lungă listă cu probleme 
din acest domeniu, care ar fi de
parte de ceea ce ar trebui să fie. 
Din nou se stabilesc termene...

— Aș ruga să rețineți că avem la 
cazane foarte multe neetanșeități, 
intervine ing. Artemiu Vanca, direc
torul tehnic. Calitatea arderii este 
dată și de procentul de bioxid de. 
carbon și oxigen, care trebuie să fie 
de 14 la sută și, respectiv, 5 la sută. 
La noi este invers. Atrag atenția că 
este necesar să realizăm toate mă
surile pe care ni le-am propus pen
tru a funcționa în mers economic și 
a fi în stare să ridicăm puterea gru
purilor.

Nu se spune nici o vorbă despre 
starea de disciplină, despre absen-

Ion LAZAR
(Continuare in pag. a Il-a)

MOSCOVA 25 (Agerpres) — M. Co- 
ruț și M. Chebeleu transmit : în di
mineața zilei de 25 februarie, la Pa
latul Congreselor din Kremlin s-a 
deschis cel de-al XXVII-lea Congres 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, la care participă aproape 
5 000 de delegați, reprezentindu-i pe 
cei peste 19 milioane de comuniști 
din întreaga țară.

La invitația C.C. al P.C.U.S., la 
lucrările forumului comuniștilor so
vietici iau parte 152 de delegații ale 
partidelor comuniste și muncitorești, 
revoluționar-democratice, socialiste 
și social-democrate, reprezentanți ai 
organizațiilor politice din 113 țări ale 
lumii.

în prezidiul congresului au luat 
loc membri ai conducerii Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a luat loc în pre
zidiu. împreună cu conducătorii ce
lorlalte delegații străine. Din delega
ția Partidului Comunist Român fac 
parte tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv ăl C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului. Ion 
Stoian. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Traian Dudaș, mem
bru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
României la Moscova.

Congresul a fost deschis de tova
rășul Mihail Gorbaciov. secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice.

Delegații au ales în unanimitate 
organele de lucru ale congresului — 
Prezidiul, Secretariatul, Comisia de 
redactare și Comisia de validare — 
și au adoptat următoarea ordine 
de zi :

— Raportul Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și sarcinile' partidului ;

— Cu privire la Programul Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
în noua formă de redactare :

— Cu privire Ia unele modificări 
în Statutul P.C.U.S. ;

— Raportul Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.U.S. ;

— Cu privire la direcțiile funda
mentale ale dezvoltării economice si 
sociale a U.R.S.S în anii 1986—1990 

PENTRU TINE, PENTRU TARĂ!
Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean 

de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui, 
de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!

și. in perspectivă, pină în anul 2000 ;
— Alegerea organelor centrale ale 

partidului.
în numele delegaților la congres, 

al tuturor comuniștilor sovietici, 
Egor Ligaciov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S.. a 
adresat un călduros salut delegațiilor 
străine prezente la lucrările con
gresului. Referindu-se la participarea 
delegațiilor partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste, 
vorbitorul a arătat : Conlucrarea tot 
mai intensă a partidelor și statelor 
noastre, solidaritatea lor internațio
nală reprezintă o mare forță a evo
luției sociale pe plan mondial. Salu
tăm din toată inima partidele și po
poarele care, împreună cu noi. edi
fică o societate nouă, eliberată de 
exploatare și asuprire și care aduc 
o contribuție decisivă la cauza păcii 
generale și a progresului social.

Raportul politic al Comitetului 
Central al P.C.U.S. la Congresul al 
XXVII-lea al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, cuprinzind pri
mele trei puncte înscrise pe ordinea 
de zi, a fost prezentat de tovarășul 
Mihail Gorbaciov. In raport se sub
liniază semnificația deosebită a celui 
de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S., 
care se desfășoară intr-un moment 
de mare însemnătate in viața țării, 
ca și pe plan internațional, avînd 
misiunea de a evalua drumul parcurs 
și de a defini noua linie strategică 
pentru accelerarea dezvoltării eco
nomice și sociale a Uniunii Sovie
tice într-o amplă perspectivă.

Relevînd marile realizări obținute 
de poporul sovietic, sub conducerea 
partidului comunist, raportorul a 
arătat că acestea iși găsesc expresia 
în însăși schimbarea înfățișării în
tregii țări, în transformările profun
de din economie, știință, cultură, 
din întreaga viață socială.

Raportorul a prezentat un bilanț 
al realizărilor obținute de Uniunea 
Sovietică în ultima perioadă, înfăți- 
șind. în continuare, pe larg proble
mele accelerării dezvoltării social- 
economice a țării. Sarcina primor
dială a partidului, a întregului popor 
constă în a da dezvoltării economiei 
dinamismul necesar, a deschide por
țile inițiativei și creației maselor, 
prefacerilor cu adevărat revoluțio
nare, a arătat vorbitorul, referin

du-se, în context, la înfăptuirea re
așezării economiei naționale ne te
melia progresului tehnico-științifie, 
la soluționarea problemei alimentare, 
la ridicarea conducerii economiei la 
nivelul noilor cerințe, la punerea în 
acțiune a rezervelor creșterii econo
mice. Raportorul a abordat apoi sar
cinile în domeniul ridicării continue 
a bunăstării poporului sovietic, al 
afirmării consecvente a echității so
ciale.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a menționat că, în același 
timp, în activitatea politică și prac
tică s-au manifestat neajunsuri și 
tendințe negative, datorate inerției, 
cit și unor forme și metode de con
ducere inadecvate, impunîndu-se in 
momentul de față măsuri și acțiuni 
ferme pentru depășirea acestor fe
nomene care frînează dezvoltarea 
economică și socială a societății so
vietice. în raport se face o analiză 
atotcuprinzătoare a evoluțiilor din 
diversele domenii de activitate, rele- 
Vîndu-se sarcinile de răspundere ce 
revin comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii sovietici, în lumina marilor 
obiective stabilite în documentele 
aflate pe ordinea de zi a congresului.

Raportorul s-a referit, de aseme
nea. pe larg la situația internațională 
actuală, evidențiind pozițiile Uniunii 
Sovietice în marile probleme care 
preocupă lumea contemporană, pro
punerile și inițiativele promovate de 
P.C.U.S. și guvernul sovietic în ve
derea opririi cursei înarmărilor și în
făptuirii dezarmării, afirmării destin
derii și colaborării pe plan mondial.

Socialismul respinge războiul ca 
mijloc de reglementare a contradicți
ilor politice și economice interstatale, 
a disputelor ideologice. Idealul 
P.C.U.S. — s-a subliniat în raport — 
este o lume fără arme și fără vio
lență, o lume în care fiecare popor 
să-și poată alege în mod liber calea 
de dezvoltare, modul de viață. Acti
vitatea partidului pe arena interna
țională — a precizat raportorul — 
rămîne lupta împotriva pericolului 
nuclear, a cursei înarmărilor, pentru 
menținerea și întărirea păcii gene
rale.

în prima zi a lucrărilor a fost pre
zentat, de asemenea. Raportul Co
misiei Centrale de Revizie a P.C.U.S.

Lucrările congresului continuă.

Pe meterezele înalte ale marilor 
confruntări cu necunoscutul se pă
trunde numai pe poarta științei, ac
cesul fiind permis celor ce stăpinesc 
bine, tainele ei, celor capabili a des
coperi noi adevăruri, îmbogățind 
astfel tezaurul de cunoaștere al uma
nității. Da, noul este și va fi, în con
tinuare, o problemă de raționament 
și cunoștințe. Dar el este, in același 
timp, și o problemă de sensibilitate, 
dimensiune de însemnătate practică 
esențială. O problemă nouă, un do
meniu sau chiar o ipoteză noi 
nu pot fi receptate în întregime nu
mai cu antenele intelectului și ra
țiunii. Ele se cer, în același timp, 
percepute și cu sensibilitatea noas
tră, cu disponibilitățile sufletești 
mobilizate pentru a ințelege, pentru 
a pătrunde cit mai adine natura 
deosebită a respectivelor probleme. 
Această disponibilitate ia forma ne- 
astimpărului de a inova, de a crea, 
de a perfecționa. Sint oameni se
rioși, ordonați, care muncesc temei
nic, mai puțin dispuși insă să pă
răsească itinerarele fixe pe care se 
derulează munca lor. Poate în pro
cesul formării, un accent prea mare 
pus pe însușire, repetare sau, mai 
tirziu, o activitate practică, desfășu
rată stereotip, au condus la acest tip 
de comportament. Format astfel, un 
asemenea om va avea o reacție de 
pasivitate față de nou sau i se va 
părea că acesta ii tulbură existența, 
i-o îngreunează. înainte de a vedea 
ce e noul — de la o piesă la un pro
iect de organizare — înainte de a-i 
cumpăni avantajele, el îl respinge la 
nivelul sensibilității : „iar v-ați apu
cat să innoiți" 1 Apare un gen de 
blocaj psihic care, apoi, nu îi mai 
permite să evalueze in toate dimen
siunile ei problema nouă.

„Nu sînt un geniu — spunea un 
mare creator — dar sint un pachet 
de pasiune", sugerînd forța pe care 

o are motivația, energia pe care o 
degajă însuflețirea. Firește, instan
țele rațiunii sint cele ce legiferează 
izbinzile în domeniul creației, dar 
fiecare pas înainte pe drumul ane
voios al cunoașterii poartă pecetea 
inconfundabilă a pasiunii și afecti
vității față de o idee, de un proce
deu -care să dea rezultate mai 
bune. însuflețirea aprinde lumi

Sensibilitatea 
fată de nou

nile tainice ale minții, pune în miș
care puterile noastre intelectuale, le 
face să devină creatoare, ziditoare, 
îndulcesc aspra confruntare cu noul, 
în numele noului.

Disponibilitatea față de nou are o 
mare importanță nu numai cînd sîn- 
tem angajați in descoperirea unui 
adevăr, în dezlegarea unei enigme, 
ci și atunci cînd luăm cunoștință de 
o soluție sau o ipoteză inedite, cu 
alte cuvinte cînd receptăm noul. în- 
tr-un anume fel, în această ipos
tază, sensibilitatea față de nou este 
chiar mai importantă. Dacă desco
perirea noului este o activitate ce 
angajează persoane sau grupuri de 
cercetare, receptivitatea are, prin 
forța lucrurilor, un caracter de 
masă.

Mai este și altceva deosebit de 
important. Adesea nu poți a-ți re
proșa multe lucruri dacă nu ai des
coperit, primul, un adevăr, o core

lație, știut fiind cîte imponderabile 
intră în calcul intr-o asemenea as
pră competiție. Dar a nu recepta în 
toate dimensiunile ei o problemă 
după ce a fost lămurită, conturată 
în datele ei esențiale apare cu to
tul inacceptabil. Mai ales dacă avem 
în vedere că mai fiecare descoperi
re prezintă consecințe practice ime
diate, iar promptitudinea receptării 

pregătește, condiționează acțiunea de 
repliere, răspunsul practic.

Cel mai mare pericol care apare 
în receptarea noului este reducțio- 
nismul. Dacă ridică cineva o proble
mă nouă, formulează o ipoteză ine
dită, semnalează o posibilă pistă de 
cercetare, există uneori tendința de 
a o reduce la schema obișnuită, cu
noscută. Apare și se dezvoltă uimi
tor de repede în lume complexul de 
tehnologii informatice, electronice, 
care, după aprecierile specialiștilor, 
pun bazele unei a doua revoluții in
dustriale, comparabilă ca efecte cu 
inventarea focului, cu apariția ma
șinii cu abur. Apare însă și cîte un 
ins care declară liniștit : „Deh, teh
nică modernă...". Desigur, tehnica 
modernă, dar înainte de a acoperi 
cu plapuma noțiunilor respectivul 
proces este bine să fie cercetat mai 
îndeaproape, să i se analizeze toate 

fețele. Pentru că tehnica modernă 
este și un strung cu program, și o 
mașină de înalt randament. Dar aici 
este vorba de cu totul altceva, de 
tehnici principial noi, care, cuplate, 
Stau la baza revoluțipnării întregii 
societăți, modelează intr-un mod 
fundamental existența noastră de 
mîine. Și neînțelegînd la timp acest 
lucru, se pot pierde zile prețioase 
de pregătire, de. organizare pentru 
a putea valorifica forța de progres 
a acestor tehnologii. Bine, bine, s-ar 
putea spune, dar tot tehnică moder
nă este. Desigur, dar trebuie să 
știm precis ce conținut are noțiu
nea respectivă, ce sens ii dăm, pen
tru că altminteri pe baza acestei în
țelegeri se acționează și, folosind 
un sens depășit, crezi că ești in pas 
cu mersul istoriei, cînd, de fapt, 
mersul ei firesc, a luat-o de mult 
înainte.

Cultivarea sensibilității față de 
nou are in etapa actuală o semnifi
cație aparte. înfăptuirea obiectivelor 
calitative ale actualului cincinal, în
treaga noastră dezvoltare au drept 
principală forță de combustie ata
șamentul față de nou. Dublarea pro
ductivității muncii, ridicarea nivelu
lui calitativ al produselor la para
metrii mondiali sau comparabili cu 
aceștia sint realizabile numai în mă
sura in care sînt susținute de o am
plă ofensivă a noului desfășurată la 
toate eșaloanele activității economi
co-sociale, numai în măsura in care 
cit mai multe colective și oameni iși 
fac din receptarea și promovarea 
noului o cauză a existenței. Din re
ceptarea și promovarea noului in ac
tivitatea economică în primul rînd, 
dar și în viața socială în general.

A apărut nu de miilt o lucrare care

Paul DOBRESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

CONTRACTĂRILE SI LIVRĂRILE
- pe măsura potențialului 

de producție al gospodăriilor populației
Discutăm cu tovarășul Ion Geană, 

prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean Brăila, avind înainte „operativa" 
cu datele privind contractele înche
iate de gospodăriile populației pen
tru acest an. O primă constatare : 
incă de la sfirșitul lunii trecute 
această acțiune era pe sfirșite. A 
doua constatare, și mai îmbucură
toare. privind situația „la zi" : 
volumul contractărilor depășește 
sarcinile planificate la majoritatea 
produselor. Acționînd în spiritul, in
dicațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. al prevederilor 
„Programului de acțiuni pentru con
tractarea și achiziționarea produselor 
agricole vegetale și animale", dezbă
tut și adoptat de recenta Plenară 
lărgită a Consiliului Național al Agri
culturii. județul Brăila și-a propus 
să livreze în acest an la fondul le 
stat — in plus față de realizările de 
anul trecut — 1 600 tone carne. 43 000 
hl lapte, 14 milioane ouă, alte pro
duse agroalimentare.

— Campania continuă ? — în
trebăm.

— Desigur. în prezent, consiliile 
populare pun accentul pe suplimen
tarea cantităților contractate la fon
dul de stat, pentru depășirea sarci
nilor ce revin județului din Progra
mul adoptat de Plenara lărgită a 
Consiliului Național al Agriculturii. 
De altfel, contractarea nu este o 
campanie, ci o etapă într-o acțiune 
permanentă, pe care am început-o 
încă din toamna anului trecut, prin 
întocmirea și definitivarea planuri
lor individuale de producție pe fie
care gospodărie.

Depășiri nu doar pe ansamblul 
județului, ci in fiecare comună, 
in fiecare gospodărie sătească

Aflăm, în continuare, de la inter
locutorul nostru că. asigurind o ase
menea manieră de organizare a ac
țiunii de contractare, consiliile popu
lare din județul Brăila au reușit — 
fără excepție — să se înscrie in ni
velurile planificate pentru 1986 la 
majoritatea produselor (cu excep
ția cărnii de porcine, la care ac
țiunea de contractare se va în
cheia în perioada următoare). Dacă 
în alți ani exista obiceiul — care 
se mai întîlnește, din păcate, și 
astăzi în unele locuri — de a se 
urmări realizarea doar pe ansamblui 
județului a sarcinilor de contractare, 
(prin compensarea nerealizărilor unor 
comune cu depășirile altor comune;, 
de această dată s-a reușit antrenarea 
tuturor localităților la eforturile ge
nerale ale județului. Un lucru pe de
plin echitabil. Așa cum repartizarea 
pe comune a mărfurilor venite de la 
oraș se face în mod echitabil, tot așa
— în spiritul echității — este nece
sar ca toate comunele să se angajeze
— pe măsura posibilităților reale — 
la îndeplinirea sarcinilor de aprovi
zionare a orașelor. Asta nu înseamnă 
că în județ nu există și „fruntași 
intre fruntași". Sînt numeroase co
mune brăilene care au depășit sub
stanțial sarcinile planificate la con
tractări. dar esențial este că nu exis
tă comune sub nivelul stabilit, care 
să „tragă în jos" rezultatele generale 
ale județului.

în același spirit — al angajării 
echitabile a tuturor producătorilor — 
s-a acționat și la nivelul localităților, 
in sensul că au fost stabilite sarcini 
de contractare pentru fiecare gospo
dărie sătească, și nu doar pentru cei 
cu „tradiție". Județul, fiecare locali
tate nu și-a propus să aibă „cam
pioni absoluți" cu diferențe izbitoare 
între gospodării, adică unele cu graj
durile pline de animale, cu zeci de 
bovine sau sute de oi, iar altele să 
nu aibă nici un animal în bătătură. 
La fel și în privința culturilor de 
cîmp. Asta deși fiecare comună își 
are un specific al ei — care însă nu-i 
împiedică pe gospodari să producă 
tot ce le trebuie și să livreze pe bază 
de contract întreaga gamă de pro
duse de care statul are nevoie.

Certitudinea onorării contractelor — 
asigurarea bazei materiale 

a producției
O altă măsură inițiată de consiliile 

populare din județul Brăila — ca 
suport al rezultatelor bune Înre
gistrate în acțiunea de contrac
tare și, totodată, garanție a reali
zării sarcinilor asumate — o re
prezintă asigurarea din timp a 
bazei materiale de producție in gos-

Mihai IONESCU 
Laurențiu DUTA 
Candiano PRICEPUTU

(Continuare in pag. a V-a)
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Cum este onorată o cerință majoră 

în domeniul exportului:

PROMPTITUDINEA ÎN LIVRAREA PRODUSELOR

Sondajul SCÎIltfiii 
în actualitatea 

economică

Timpul — iată unul din termenii care revin tot mai insistent, chiar Promptitudinea in onorarea orieărei comenzi reprezintă unul din ele-
limitativ uneori, in ecuația de care depinde încheierea tranzacțiilor, a mentele de care depinde in mod hotăritor menținerea prestigiului unei
contractelor pe piața externă. „în cit timp puteți onora comanda întreprinderi pc o anumită piață externă sau cîștigarea alteia noi. Și nu
noastră ?“ Este întrebarea care se aude tot mai frecvent la masa trata- este vorba de o excepție, pentru care, la un moment dat, se poate face
tivelor. Adeseori, problema se pune in termeni și mai tranșanți : „Avem un efort deosebit, special, ci de o cerință frecventă căreia trebuie să i se
nevoie de aceste produse in citeva săptămini sau chiar în citeva zile. Pu- poată face față în orice moment în relațiile cu partenerii de peste hotare,
tețl să le realizați ?“ Iar răspunsul trebuie să fie dat pe loc, imediat și Cum trebuie deci organizată activitatea pentru ca întreprinderile noastre
cu deplină certitudine. să se alinieze la exigențele actuale de pe piața externă ?

O regulă fără excepție: 
expediat în avans

Un termen competitiv, 
dar care poate fi îmbunătățit

Combinatul de prelucrare a lem
nului din Bacău este una din uni
tățile care și-a cîștigat un bun re
nume pe piața internațională. Și 
in acest an debutul este bun : 
sarcinile la export aferente pe
rioadei care a trecut au fost înde
plinite și depășite. Există vreun se
cret al succesului obținut ?

— Nu-i vorba chiar de un secret, 
ne spune ing. Victor Neagoe, direc
torul combinatului, ci de pregătirea 
riguroasă a fabricației, de asigurarea 
din vreme a bazei materiale și ali
nierea permanentă a produselor noas
tre la cerințele partenerilor externi.

In condițiile în care peste 90 Ia 
sută din producția de mobilă a com
binatului este livrată la export, so
luțiile adoptate pentru onorarea 
promptă, intr-un interval cît mai 
scurt de timp, a fiecărei comenzi 
vizează practic toate compartimen
tele funcționale ale unității, întregul 
flux tehnologic. Așa că toate forma
țiile au fost întărite cu muncitori si 
specialiști de inaită calificare : 
sculptori, timplari, montori, mașiniști 
și tapițeri. La un moment dat s-a 
pus problema măririi capacități
lor de uscare și croire a cheres
telei și semifabricatelor din lemn. De 
unde să se ia însă muncitorii ne
cesari ? Și atunci a început o vastă 
acțiune pentru mecanizarea unor 
operațiuni care necesită un mare con
sum dc muncă. S-a mers chiar mai 
departe și pentru prima dată in acest 
an secțiile de producție au fost spe
cializate pe tipurile de mobilier so
licitate de firmele străine.

In relațiile cu partenerii externi 
pot apărea insă și multe situații ne
prevăzute. Cum se procedează în 
acest caz ? Să ne referim la un 
exemplu concret. Un vechi partener 
extern a solicitat la un moment dat 
un număr de două ori mai mare de 
canapele tapițate tip „Dolly“ decit 
cel contractat. Ca sa poată satisface 
această cerere, conducerea combi
natului a amenajat în scurtă vre
me, prin autodotare, încă un atelier 
de tapițerie, în care în intervalul de 
timp stabilit s-au executat toate 
canapelele solicitate.

In strategia elaborată s-a avut tot
odată în vedere faptul că onorarea 
promptă a contractelor încheiate sau 
a unor comenzi urgente depinde și 
de măsura în care tipurile de pro
duse aflate în fabricație corespund 
tendințelor actuale de pe piața ex
ternă. Ca atare, s-a făcut și se face 
în continuare un efort susținut de 
concepție pentru înnoirea și moder
nizarea producției.

— Numai în acest an, ne-a spus 
ing. Stanca Dinu, șefa atelierului de 
proiectare, vom realiza circa 100 

modele noi de mobilă. Concomitent, 
efectuăm operativ, de la o zi la alta, 
toate modificările solicitate de fir
mele importatoare. In felul acesta 
putem trece rapid de la prototip la 
produsul de serie mare.

Dar timpul necesar pentru execu
ția unui anumit tip de mobilă la 
combinatul din Bacău este competi
tiv pe piața externă ?

— în locul unei aprecieri de ordin 
general, am să mă refer la un 
exemplu concret, ne-a răspuns ing. 
Octavian Trufin, șeful biroului de

*

*
***
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URMAȚI-LE EXEMPLUL
• La sfîrșitul lui ianuarie, ÎNTREPRINDEREA „INTEGRATA" 

DE IN DIN BOTOȘANI a primit o comandă peste prevederile de plan 
la export pe luna februarie. Produsul solicitat nu mai figura de cîțiva 
ani în sortimentația fabricată, acceptarea ofertei impunind readapta
rea unor documentații tehnice. Acțiunea se putea finaliza normal în 
40—45 zile. Cu toate acestea, cei aproape 150 000 mp de țesătură soli
citați de partenerul extern au fost livrați în ziua de- 25 februarie.

• La solicitarea unui partener de peste hotare, la COMBINATUL 
DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE DIN NĂVODARI în acest an s-a 
realizat pentru prima dată in țara noastră superfosfat simplu cu con
ținut de bor, pe baza unei tehnologii originale. Toate compartimentele 
combinatului au colaborat operativ la pregătirea producției, asigu- 
rindu-se ingredientele și instalațiile necesare.

© Specialiștii din laboratorul de cercetare și microproducție de la 
ÎNTREPRINDEREA „STEAUA ELECTRICĂ" DIN FIENI au pus la 
punct o linie tehnologică pe care se execută lămpi electrice ornamen
tale, intens solicitate la export.

• Cu maximă operativitate, la ÎNTREPRINDEREA „CEAHLĂUL" 
DIN PIATRA NEAMȚ s-au efectuat o serie de modificări la semănă- 
torile mecanice, pentru a răspunde cerințelor unui partener de peste 
hotare. Noul utilaj a dat rezultate bune, iar partenerul și-a supli
mentat comanda.

export al combinatului. Mobila 
tip „Aurora", de pildă, poate fi exe
cutată și livrată in cel mult 45 de 
zile de Ia data lansării comenzii. 
Aceasta, bineințeles, în condițiile în 
care avem pregătite din vreme ma
terialele, tehnologia de fabricație și 
toate celelalte lucruri necesare. Din 
datele de care dispunem știm că alte 
unități producătoare de pe piața ex
ternă realizează tipuri asemănătoare 
de mobilă în circa 3 luni de zile, 
ceea ce cred că vorbește de Ia sine 
despre promptitudinea noastră. Aș 
vrea să mai adaug însă că, de regu
lă, noi ne organizăm astfel munca 
incit fiecare contract încheiat cu 
partenerii externi să poată fi onorat 
cu cel puțin o lună-două mai de
vreme decit termenele stabilite. In 
această perioadă, bunăoară, execu
tăm în avans loturile de produse care 
urmează să fie livrate în trimes
trul II al anului. (Gheorghe Baltă, 
corespondentul „Scînteii").

In acest an, peste 70 la sută din 
producția ce se va realiza Ia între
prinderea de rulmenți din Alexandria 
urmează să fie livrată la export. 
Numai că și aici, la fel ca 
și în cazul altor unități, comenzile 
primite au fost și sînt condiționate 
în continuare, de fiecare dată, de 
respectarea anumitor termene de li
vrare. De aici întrebarea : cum se 
acționează pentru a se realiza rul
menți de calitate superioară și in 
perioade de timp cit mai scurte ?

— In căzui produselor de serie, 

*

L

lucrurile sînt mai simple, timpul ne
cesar pentru execuția unei comenzi 
depinzînd în principal de asigurarea 
bazei materiale, ne-a precizat tova
rășul Dode Tincu, președintele con
siliului oamenilor muncii din între
prindere. Cu totul altfel se prezintă 
situația în cazul trecerii la fabricarea 
unor noi tipuri de rulmenți, cînd 
trebuie să asigurăm cu maximă ope
rativitate sculele, dispozitivele și ve
rificatoarele necesare, să adaptăm 
sau să perfecționăm unele tehnologii, 
să organizăm rațional munca în fie
care secție de producție. Bineînțeles 
că toate aceste pregătiri ar dura 
foarte mult dacă nu am veni și noi, 
din timp, in întimpinarea tendințelor 
manifestate pe piața externă a rul
menților. De aceea, pe masa de lucru 
a specialiștilor noștri se află în per
manență proiectele unor noi tipuri 
de rulmenți cu performanțe superi

oare. Pe baza acestor sondaje am 
asimilat în fabricație multe tipuri 
noi de rulmenți.

Nu au fost neglijate nici proble
mele propriu-zise ale producției, ac
centul fiind pus pe extinderea meca
nizării și automatizării, tocmai pen
tru scurtarea ciclului de fabricație. 
Cine poate cunoaște însă mai bine 
cerințele producției decit muncitorii 
și specialiștii din întreprindere? Ca 
atare, execuția utilajelor și agregate
lor necesare a fost încredințată sec
ției mecanic-șef a unității. în felul 
acesta au fost realizate în ultima vre
me mașina de rectificat generatoare 
la role, minimalaxorul de cauciuc, 
mașina de marcat electrochimie ine
le de rulmenți, mașini de asamblat 
rulmenți, mașini de introdus garni
turi in rulmenți și altele.

Care este efectul concret al măsu
rilor luate în cadrul întreprinderii 
pentru perfecționarea procesului de 
producție ? „Nu cu mult timp în 
urmă am primit o comandă din par
tea unui partener extern pentru un 
lot de rulmenți radiali cu bile ie 
construcție specială, ne spune ing. 
Viorel Cioarec, șeful compartimentu
lui de pregătire a fabricației. Este 
drept, rulmenții nu au prezentat un 
grad de complexitate foarte ridicat. 
Totuși, faptul că întreaga comandă a 
fost onorată în numai 15 zile de
monstrează capacitatea de mobiliza
re a întregului nostru colectiv. Aceas
ta este însă o excepție. în condițiile 
în care anual asimilăm circa 200 
sortotipodimensiuni de rulmenți nu 
putem să facem o prioritate din fie
care comandă. Deci, in medie, du
rata de asimilare în fabricație a unui 
produs este de circa patru-cinci săp
tămini din momentul primirii co
menzii de la întreprinderea de co
merț exterior „Tehnoexportimport". 
E un termen competitiv pe piața rul
menților, dar care poate fi îmbună
tățit. Ne încurcă uneori niște amă
nunte aparent minore, dar cu conse
cințe apreciabile. Așa, de pildă, nu 
avem la timp hîrtie ozalit sau calc 
pentru prq-iecțe, lipsește un standard 
din bibliotecă ori tușul din magazie. 
Ca să nu mai vorbim, totuși, de apro- 

' ’Vizionarea' uneori greoaie cu oțelul 
de care avem nevoie la un moment 
dat. Altfel spus, termenul de execu
ție a unei comenzi poate fi redus 
simțitor și sigur dacă și colabora
torii noștri își onorează la timp con
tractele încheiate. Atît, nimic mai 
mult". (Stan Ștefan, corespondentul 
„Scînteii").

PE AGENDA DE LUCRU A CONSILIILOR POPULARE ?l ORGANIZAȚIILOR F.D.U.S.

Colectarea materialelor refolosibile
- acțiune continuă, neîntreruptă

Cum se desfășoară colectarea ma
terialelor refolosibile din gospodă
riile populației la Drobeta-Turnu 
Severin, ce rezultate au obținut in 
această privință consiliul popu
lar, organizațiile componente ale 
F.D.U.S. ? Ce s-a întîmplat cu aces
te materiale după ce populația le-a 
predat la I.J.V.M.R., ajung acolo 
unde este nevoie de ele, la fabricile 
de hîrtie, la topitoriile de metal, la 
fabricile de sticlă, incit Programul 
de măsuri pentru intensificarea ac
tivității de colectare a materialelor 
refolosibile să aibă o finalizare cit 
mai deplină ? Iată principalele în
trebări pe care le-am adresat unor 
factori de răspundere din acest do
meniu de la Consiliul popular mu
nicipal din Drobeta-Turnu Severin, 
de la I.J.V.M.R. și F.D.U.S. din lo
calitate.

Din răspunsurile primite a reieșit 
că în cursul anului 1985 au fost a- 
doptate în acest scop o serie de mă
suri organizatorice, aplicate apoi in 
toate circumscripțiile electorale ale 
municipiului. Astfel, fiecare organi
zație componentă a F.D.U.S. — 
U.T.C., sindicat, comitetele de fe
mei, O.D.U.S. etc. — și-a întocmit 
planuri proprii de acțiune și de re
cuperare ; pentru acțiunea de colec
tare, municipiul a fost împărțit in 
opt sectoare egale, in care se des
fășoară acțiunile de colectare, sub 
îndrumarea organizațiilor de partid, 
a cite unui deputat ; au fost ampla
sate pe tot teritoriul municipiului — 
la parterele blocurilor de locuințe, 
in zonele de mare circulație, în școli 
— peste 600 de conteinere destinate 
depozitării, pe sortimente, a mate
rialelor refolosibile.

Rezultatele practice ale acestei 
organizări ? Cine străbate munici
piul, cine trece pe la locurile unde 
se depozitează materialele recupera
bile, cine discută cu localnicii poa
te trage, îndreptățit, concluzia 
că organizațiile componente ale 
F.D.U.S., toți cetățenii. sînt hotărîți 
să facă și în această privință dova
da spiritului lor gospodăresc.

...Zona centrală a orașului. Asocia
ția de locatari nr. 63.

— Cită hîrtie a recuperat asocia
ția dumneavoastră în 1985 ? Dar în 
prima lună din 1986 ? Și ce ați făcut 
cu ea ?

Administratorul asociației, Dumi
tru Enache, se uită într-un carnet și 
răspunde :

— 1 650 kg în 1985, iar în ianuarie 
1986 aproape 200 kg. Tot ce am strîns 
anul trecut a fost predat la I.J.V.M.R.

în circumscripția 46 e deputată 
Aurora Achimescu și în același timp 
președintă a O.D.U.S. de cartier. Ne 
interesăm, de asemenea, ce rezulta
te au cetățenii din circumscripția 
respectivă și, mai ales, ce se face 
cu materialele colectate.

— Iată, spune deputata, ce plan a 
avut Organizația Democrației și Uni
tății Socialiste și ce rezultate avem : 
fier vechi—, 5 tone, realizat rw 5,7. 

c
murgeni ; Prinde contur o nouă așezare urbani

:

tone ; hîrtie — 2 tone, realizat — 2,3 
tone ; textile — 0,5 tone, realizat — 
0,6 tone. Toate materialele respecti
ve au fost adunate de cetățeni în 
cele 10 microconteinere care sînt 
amplasate pe teritoriul în care își 
desfășoară activitatea O.D.U.S. și 
atunci cînd s-a făcut un stoc mai 
mare am chemat I.J.V.M.R.-ul să 
ridice materialele respective.

Pe scurt, tineretul, sindicatele, co
mitetele de cetățeni, reprezentanții 
organizațiilor de masă și obștești 
ne-au vorbit pe larg despre acțiuni
le proprii care au vizat și vizează 
intensificarea colectării materialelor 
refolosibile. S-a menționat, de pildă, 
organizarea unor acțiuni ca aceea a 
sindicatelor în cadrul căreia fiecare 
sindicalist din oraș să colecteze 
anual din propria gospodărie : 5 
sticle, 5 borcane, 2 becuri uzate,

însemnâri din municipiul 
Drobeta-Turnu Severin

10 kg hirtie ș.a.m.d. Sau acțiunea 
de mare răsunet a tineretului des
pre care președintele consiliului 
F.D.U.S., Constantin Zimțea, spunea : 
„Avem în plan să recuperăm cîteva 
sute de kilograme cupru, dar din gos
podăriile populației nu reușim să 
aducem la centrele de colectare 
decît o cantitate mică. Cîțiva ti
neri au avut ideea să treacă și 
prin zonele vechilor șantiere pe 
unde au lucrat constructorii. Șj, re
zultatul : s-au colectat destul de ra
pid, din bucăți vechi de cablu în
gropat în pămînt, 7 tone de cupru".

Se acționează cu aceeași energie 
și în 1986 ? Aflăm de la președin
tele consiliului F.D.U.S. că unele din
tre organizațiile componente ale fron
tului — cum ar fi organizațiile de ti
neret din localitate, nu numai că și-au 
îndeplinit în prima lună din acest 
an sarcinile la colectarea hîrtiei și 
fierului vechi, dar au reușit să le și 
depășească în proporție de 15—20 la 
sută. Altele însă...

Practic, unele dintre organizațiile 
obștești au avut în 1986 un demaraj 
mai greu. De ce ? Anghel Răchi- 
teanu. directorul I.J.V.M.R.. aprecia 
că totul va intra în normal peste o 
lună, două : „Știți, campaniile mari 
de colectare «Zilele și săptămînile 
record au loc mai ales primăvara-..."

E adevărat, există un asemenea 
„obicei" — dar cerința de a se in
tensifica activitatea de colectare a 
materialelor refolosibile presupune 
tocmai ca această acțiune să fie 
transformată într-o campanie conti
nuă, să înceteze de a se mai desfă
șura ca momente izolate, „de vîrf", 
urmate de îndelungi perioade de a- 
calmie și pasivitate. „Zilele record" 
nu trebuie să fie altceva decit zile

Fapte, inițiative, preocupări
DIN JUDEȚELE ȚĂRII 

care se disting în mod deosebit, pe 
fondul unei campanii continue, 
și nu doar unicele zile în care se 
colectează ! Trebuie să se colecteze 
permanent, pentru că tot permanent 
lucrează și fabricile — care nu au 
program de lucru după „zilele re
cord !“

Pentru reinviorarea în toate orga
nizațiile obștești a acțiunilor de co
lectare a materialelor refolosibile, 
din discuții cu președinți ai comite
telor asociațiilor de locatari, ai comi
tetelor de cetățeni, cu reprezentante 
ale comisiilor de femei, cu cetățenii 
s-au conturat și unele măsuri prac
tice. Iată citeva :
• Ar trebui reluată, cu mai mul

tă insistență, practica I.J.V.M.R. de 
anul trecut — de a se afișa, în toate 
cartierele, la toate blocurile, la punc
tele de colectare, foi volante care 
subliniau necesitatea ca oamenii zil
nic să aducă la centrele anunțate cît 
mai multe materiale refolosibile.

O Reluarea ședințelor operative, 
din fiecare zi de luni, cu președinții 
asociațiilor de locatari, la care să 
participe și directorul I.J.V.M.R. îm
preună cu un membru al comitetu
lui executiv al consiliului popular 
municipal, unde să se discute : ce 
probleme are asociația în legătură 
cu recuperarea hîrtiei și fierului 
vechi ? Ce propuneri ? Ridică 
I.J.V.M.R.-ul cu regularitate mate
rialele respective ?
• Să fie înființate incă 20—40 cen

tre de colectare — în școli și în 
curțile cetățenilor, iar toate blocu
rile de locuințe să fie dotate cu con
teinere (în momentul de fată unele 
au, altele nu).
• în adunările cetățenești să fie 

reluate expunerile privind avanta
jele pe care le aduce economiei na
ționale, cetățenilor înșiși acțiunea 
de colectare a materialelor refolosi
bile. Totul să fie însoțit de cifre 
convingătoare, de date concrete.

Sînt o parte din ideile și propu
nerile cetățenilor care, transpuse in 
practică, nu ar putea decît să ducă 
la asigurarea continuității acțiunii 
de colectare, la perfecționarea aces
tei activități, la îmbunătățirea re
zultatelor. Pentru că țara are conti
nuu nevoie de tot mai multe ma
terii prime și materiale și nici un 
efort pe această linie nu este prea 
mare. De aceea, consiliile populare, 
organizațiile componente ale F.D.U.S., 
fiecare om al muncii, fiecare cetă
țean trebuie să se considere mobili
zat permanent in această acțiune 
patriotică, nelăsind să se risipească 
un gram din aceste resurse mate
riale deosebit de valoroase, care, 
reciclate, contribuie la progresul și 
prosperitatea economiei, în interesul 
întregii societăți.

Gh. GRAURE 
Virqil TATARU 
corespondentul „Scînteii"

Sondaje asemănătoare am făcut în multe alte întreprinderi industria
le din diferite domenii de activitate, Concluziile s-au conturat cît se 
poate de clar :

• Practic, toate întreprinderile dispun de baza tehnică și forța de 
muncă necesare pentru a realiza produse la un inalt nivel calitativ și 
in perioade de timp mai scurte — de regulă — decit multe firme de 
peste hotare.

• Dc mare importanță se dovedesc in activitatea de comerț exterior 
prospectarea și cunoașterea tendințelor manifestate pe piața externă.

• Cele mai bune rezultate le obțin acele întreprinderi care iau din 
vreme măsuri pentru a veni în întimpinarea cererilor partenerilor de 
peste hotare.

• în fiecare întreprindere, rezultatele obținute depind în mod hotă
ritor de măsurile luate pentru organizarea cit mai bună a producției și 
a muncii, care trebuie să fie astfel gîndită ineît fluxurile de fabricație 
să poată fi adaptate operativ la orice solicitare.

• Sectoarele de cercetare și proiectare din toate întreprinderile tre
buie să cunoască tendințele manifestate pe piața externă și să aibă întot
deauna pregătite soluții noi, eficiente, moderne pentru realizarea acelor 
produse care sînt solicitate cel mai mult la export.

• Neonorarea la termenele stabilite a unor comenzi se datorează dc 
regulă unor cauze subiective, care se referă in principal la neajunsurile 
existente temporar în relațiile de cooperare cu alte unități din (ară, și 
nu unor probleme de fond ale producției.

Anchetă realizată de Ion TEODOR

Aspect din secția de fabricație a întreprinderii de rulmenți din Alexandria Foto : Eugen Dichiseanu

Privită de pe colinele Tutovei, 
așezarea apare ca o cetățuie în
conjurată din trei părți de firișoa
re de ape strunite între diguri, iar 
dinspre nord, de Un deal ca un 
pinten în calea vifornițelor iernii. 
Lipsesc doar zidurile împrejmui
toare și crenelurile de pe cele cî
teva turnuri pentru a-ti da. în- 
tr-adevăr, impresia unei cetăți. 
Ajuns însă în centru, Murgenii ti 
se dezvăluie la dimensiunile sale 
reale : o comună mare și frumoa
să din județul Vaslui, în plin și 
viguros proces de dezvoltare și ur
banizare, cu oameni harnici și în
treprinzători. Asemenea tuturor 
localităților patriei, așezarea a cu
noscut în ultimii ani o dezvoltare 
fără precedent.

— Noile condiții de muncă și 
viață create, îndeosebi în ultimele 
două decenii — ne spunea munci
torul Lazăr Ștefăniță — m-au de
terminat să mă reîntorc în comuna 
natală, unde, alături de cele două 
puternice cooperative agricole de 
producție, au luat ființă mai multe 
unități industriale. După întreprin
derea de prelucrare a laptelui și 
unitatea de vinificație, aici au fost 
ridicate, pe rînd, o modernă fila
tură de bumbac și o secție de bu
nuri de larg consum, fără a mai 
vorbi de S.M.A. și de zecile de ate
liere meșteșugărești și de prestări 
servicii.

Asemenea lui Lazăr Ștefăniță, 
sute de localnici plecați prin alte 
colțuri de tară au revenit să mun
cească în comuna lor, iar alții s-au 
pregătit prin școli și facultăți, după 
care s-au întors să lucreze, să con
tribuie la dezvoltarea așezării na
tale : muncitori, mecanizatori, in
gineri. medici, profesori. Unul din
tre acești fii ai satului este și tî- 
nărul primar Aurel Negară, care 
ne spune :

— Adevărata dezvoltare a comu
nei noastre, care numără aproape 
10 000 de locuitori, a avut loc in 
anii care au trecut de la Congre
sul al IX-lea al partidului. De la 
o producție economică de cîteva 
milioane, comuna realizează în 
prezent aproape jumătate miliard 
de lei. adică mai mult decît reali
za orașul Vaslui, reședința jude
țului, acum două decenii. Aceasta 
a determinat și o rapidă dezvol
tare edilitară și social-culturală. 
S-au înălțat noul centru civic al 
localității, o casă de cultură, un 
liceu agroindustrial, un spital cu 
mai multe secții, numeroase ma
gazine și unități de servicii. Prac
tic, comuna își sporește, de la un 
an la altul, atributele urbanizării, 
în momentul de fată, finisăm două 
blocuri cu 40 de apartamente din 
planul pe acest an, care se adaugă 
celor 360 înălțate pînă acum cu 3 
și 4 etaje. Am construit o centrală 

termică, am reușit să introducem 
alimentarea cu apă a centrului de 
comună și a altor două sate, să 
extindem canalizarea cu cîțiva ki
lometri. Nu numai liceul agroin
dustrial, ci toate școlile din comu
nă, în care învață peste 3 200 de 
ccpii, ca și așezămintele culturale, 
sînt noi și bine dotate. De mai 
multi ani ne autofinantăm. contri
buind la bugetul județului cu 2—3 
milioane lei anual. Prinde tot mai 
mult contur orașul de mîine. ca o 
adevărată cetate economico-socială, 
așa cum a indicat secretarul gene
ral al partidului, unitate capabilă 
să asigure condiții de muncă și 
viață civilizată întregii populații. 
Numai in actualul cincinal vom 
mai construi alte 600 de aparta
mente. noi unități economice si de 
industrializare a produselor agri
cole. o școală cu 16 săli de clasă, 
două grădinițe și două creșe. Dar 
cite nu mai avem de făcut !

Și astfel, din viguroasa rădăcină 
a satului, nutrită de munca tenace 
și perseverentă a oamenilor, se 
ridică tot mai mult, în lumina 
acestor ani. viitorul oraș Murgeni. 
centru agroindustrial în jurul că
ruia va gravita viața și activitatea 
economică, socială și culturală a 
altor localități din împrejurimi.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii*

(Urmare din pag. I)
țele numeroase din diferite sectoare 
de activitate. Dispecerul de serviciu 
pe centrală, prin natura funcției 
sale, are o importantă responsabili
tate tehnică și organizatorică in ex
ploatarea agregatelor energetice, a 
funcționării normale în ansamblu a 
centralei. Firesc, pentru această ac
tivitate sînt desemnați cei mai buni 
specialiști, însă în noaptea trecută 
dispecerul, ing. Cornea Liviu, a lip
sit, luindu-i locul un alt coleg, de
venit ad-hoc dispecer de serviciu.

Simțind că în „operativă" nu s-a 
pus „punctul pe i“, cineva a inter
venit :

„S-a încetățenit ideea că putem 
funcționa numai cu 3 grupuri. Este 
greșit Analizați cu cine lucrăm 
noaptea. Nu avem mașiniști pentru 
utilajele din depozitul de cărbune. 
La gospodăria de combustibil dispo
nibilitatea utilajelor este îngrijoră
toare. Avem piese de schimb arun
cate la întîmplare, unele dintre ele 
puțind fi recuperate. Ne plingem că 
nu avem o serie de echipamente, însă 
ținem aici piesele uzate scoase din 
funcțiune, fără a le trimite la repa
rat. La cazane se Înregistrează mari 
pierderi de apă-abur. Nu am auzit 
nimic despre remedierile necesare. 
Ordinea și curățenia în instalații lasă 
de dorit. Nu se poate continua într-o 
astfel de stare de lucruri. Cer tutu
ror mai multă ordine și disciplină!".

Este punctul de vedere al tovară
șului Ion Popescu, adjunct al minis
trului energiei electrice.

Ora 11. Batem la ușa biroului 

personal, învățămînt și retribuire. 
Vrem să aflăm prezența la lucru de 
la începutul lunii februarie și pînă 
în prezent — ii spunem tovarășului 
Constantin Popescu, șeful comparti
mentului.

— La exploatare sau Ia antre
priza de reparații ?

— Pe întreaga întreprindere.
Au urmat lungi telefoane și răs

punsul cerut nu l-am primit. Totuși, 
după multă vreme am aflat situația 
pe luna... ianuarie, cînd s-au înre
gistrat peste 15 000 ore/om absențe, 
din care la antrepriza de reparații 
aproape 9 500 ore/om.

— Ce măsuri au fost luate cu 
aceste numeroase cazuri de indisci
plină ?

Din nou tăcere și o încercare de 
eschivare.

— Dumneavoastră nu știți specifi
cul forței de muncă la Turceni ? Ce 
să facem ?

Ce-i drept, nu-1 știm și tocmai de 
aceea vom reveni asupra acestui 
aspect.

Ora 12,30. Cantina se află în fața 
centralei electrice. Aici iau masa 
constructori, montori și lucrători din 
cadrul termocentralei, mai puțin per
sonalul de exploatare, care nu poate 
părăsi nici un moment locul de 
muncă. Masa bună, sala de mese cu
rată, iar pe „nea Surdu", șeful can
tinei, cine nu-1 cunoaște: un om har
nic și aprig, uneori parcă prea ner
vos, iar cînd se supără pe un consu
mator venit cu vreo nemulțumire i-o 
spune franc in față, indiferent cine 
ăr fi : „Am aici decizia de pensie, 
vă las și plec, iar cantina este a con

structorului și nu avem nimic cu 
energia". Oare chiar așa să fie ?

Ora 13. Revenim in centrală. Sîn- 
tem la gospodăria de combustibil. Un 
adevărat păienjeniș de benzi, impo
zante, mașini de scos și stivuit căr
bune, care, sub supravegherea atentă 
a muncitorilor de aici, trebuie să 
asigure alimentarea continuă cu 
combustibil a cazanelor. Maistrul 
principal Constantin Miuț, de la re

Pentru asigurarea bazei energetice a țării

miza căilor ferate uzinale, dirijează 
o navetă spre estacadă. începe des
cărcarea. Treaba merge bine. Aflăm 
că aici lucrează echipa condusă de 
Alexandru Călin. în stația de radio 
portabilă șe aude vocea directorului 
Cundiev : „Vedeți Ce se întîmplă la 
concasoare II, nu alimentează". In
tr-o clipă sîntem acolo. Pilnia de 
alimentare a concasorului se înfun
dase. Cu lopeți se încerca să se îm
pingă cărbunele devenit cleios din 
cauza umezelii și care, nici în rup
tul capului, nu voia să alunece. 
După aproape o jumătate de oră se 
reia fluxul. Asta nu e nimic — mă 
asigură gazdele. La unele pîlnii de 
deversare in anumite situații și nu 
rareori oamenii de intervenții legați 
cu centuri de siguranță, pendulind 
la 6—8 metri, cu ranga în mină, dis

locă masa de cărbune pentru a eli
mina strangularea survenită și a re
aduce la normal fluxul.

Intr-adevăr, la gospodăria de com
bustibil se muncește greu. Iar iarna 
este și mai greu. Este o muncă băr
bătească. Fiecare trebuie să-și facă 
datoria cu maximă răspundere la 
fiecare loc de muncă. Nu este ușor 
să satisfaci „foamea" acerbă a caza
nelor care înghit zilnic peste 20 000 

tone de cărbune sau, altfel spus, o 
garnitură de tren cu aproape 400 de 
vagoane.

Ora 15,30. Este ora schimbului. In 
fața centralei un șir de autobuze îi 
așteaptă pe cei din schimbul I. Dar 
unii dintre ei rămîn în continuare 
pentru că sînt probleme ce nu su
portă amînare. Și nu sînt puțini la 
număr cei ce au rămas ore în șir, 
uneori zile și nopți, pentru a ajuta 
prin priceperea lor ca evenimentele 
să fie depășite. Energia, aici la Tur
ceni, este poate, înainte de toate, o 
problemă de conștiință, de maximă 
responsabilitate.

Ora 17. în camera de comandă ter
mică a blocului nr. 1 de serviciu 
este tura condusă de Virgil Petcu. 
Scade puterea grupului, au rămas în 
funcțiune 3 mori. Intervenții rapide, 
se reglează arderea și se reintră în 

parametri. împreună cu șeful de 
tură trecem pe la unele puncte de re
glaj de la cazan. De la cota 10, prin- 
tr-un labirint întunecos, ajungem 
anevoie la cota 45. Aici găsim 
mormane de piese rămase de la re
parații și uitate aici nu se știe de 
cînd.

Ora 20. La blocul nr. 5 pînă în 
prezent se realizează puterea cea 
mai mare, însă nu este atinsă capa

citatea maximă. De Ia pupitru se ri
dică un tinăr, cu trăsături incă de 
copil, dar cu fața mult prea sobră 
pentru virsta lui. Este inginerul sta
giar Dan Bigu. Se află la Turceni 
din octombrie 1984, iar din martie 
anul trecut îndeplinește, pentru per
fecționarea sa profesională, funcția 
de șef de tură. Notăm cîteva din 
motivele neatingerii capacității pro
iectate a grupului.

— Parametrii nominali nu sînt res
pectați datorită : calității cărbunelui 
— putere calorifică scăzută și umi
ditate ridicată — funcționării în 
schemă incompletă și uneori a unei 
exploatări defectuoase.

Aveam să aflăm mai tîrziu de la 
secretarul de partid al întreprinderii 
că este un tînăr specialist apreciat. 
Dar ni se strecoară o îndoială : cre
deți că îl veți mai intilni aici, după 

ce va termina stagiatura 7 Pe la 
Turceni au trecut mulți tineri bine 
pregătiți profesional. Unii au rămas. 
Alții însă...

Ora 22. A început să ningă cu fulgi 
deși. în curtea centralei, directorul 
tehnic Vanca ne spune cu un aer 
nostalgic : „Cînd eram copil, iubeam 
zăpada ; acum am început să o 
urăsc". Și poate, in felul lui, avea 
dreptate. Frumoasa mantie albă, aici, 
la centrala Turceni, devine un im
pediment, o grijă în plus, o teamă 
chiar. Spre microbuzul de serviciu 
se îndreaptă cu pași înceți directorul 
Bereș. Pare îngîndurat. La ce se 
gindește ? își face poate un bilanț al 
zilei sau la ce va face mîine. Sau se 
gîndește la cei de acasă, de la Deva. 
Oare ce face băiatul ? Este în clasa 
a Xl-a, iar cînd a trecut, în urmă 
cu o lună, pe la familie, el era în ta
bără. Acum sînt aproape două luni 
de cînd nu l-a văzut. Griji de părin
te, griji de specialist venit la Turceni 
să-și pună in practică toată price
perea profesională. Meseria de ener- 
getician, mai ales la Turceni, cere 
și asemenea sacrificii, cere dăruire 
care niciodată nu vor putea fi mă
surate.

Ora 0,30. Camera de comandă elec
trică.

— Alo ! Comitetul județean P.C.R. 
Gorj 1 La telefon dispecerul șef de 
tură al centralei Turceni. Rugăm in- 
terveniți Ia Craiova pentru urgenta
rea sosirii vagoanelor cu păcură. 
Sîntem informați că se află în zonă. 
Rezerva este la cota minimă.

Ora 2. Blocul nr. 5 este pe punctul 
de a fi oprit. Este întreruptă alimen

tarea cu cărbune, se consumă numai 
din buncărele de la mori.

Ora 3. Ne aflăm din nou în gos
podăria de cărbune. Directorul Cun
diev este de serviciu. La banda 
17/3a s-a defectat stația de întindere, 
iar la banda 17/3b programată la 
operativă pentru a reintra la orele 
24 nu erau finalizate lucrările de 
intervenții. Deci nu exista nici o 
altă cale de alimentare a cazanului. 
S-a redus sarcina la minimum și 
sînt folosite la maximum arzătoarele 
de gaz și păcură.

Ora 4. Cei de la Antrepriza de re
parații redau în funcțiune banda 
17/3b. cu o întîrziere de 4 ore față 
de program. Reîncepe alimentarea 
cazanului și se evită, în ultimul mo
ment, oprirea lui. Dacă vă mai amin
tiți, din operativă rezulta că de la 
aprinderea focului la cazan trebuie 
să treacă minimum 4 ore pină la 
atingerea parametrilor. O pornire a 
cazanului necesită mult timp și com
bustibil și mai mult. Aveam să 
aflăm că, din păcate, se înregistrează 
multe opriri ale blocurilor energetice, 
datorate, în primul rînd, unor pro
bleme organizatorice și apoi tehnice. 
Reținem încă o problemă asupra că
reia vom reveni : calitatea repara
țiilor.

Ora 6. O noapte agitată. Pe figu
rile celor din schimbul III oboseala 
și-a pus amprenta. Sînt ore de ma
ximă atenție, de maximă concen
trare, sînt momente cind trebuie să 
se intervină prompt și competent. Se 
încheie o zi de muncă, alta începe. 
Bună dimineața 1 La ora 7, din nou 
în camera de comandă...
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Orientările si sarcinile subliniate de tovarășul Nicnlae Ceausescu—la baza activității pentru creșterea puternică a producției agricole
MARI CREȘTERI ÎNTR-EN SECTOR CE MULTIPLE AVANTAJE ECONOMICE 

„Programul pentru dezvoltarea creșterii iepurilor de casă 
în vederea realizării a 50 de milioane de capete"

In cinci ani, efectivele vor crește de 3,5 ori. Aceasta 
este dinamica dezvoltării creșterii iepurilor pentru 
producția de carne în perioada 1986—1990, stabilită 
prin programul adoptat de recenta plenară lărgită a 
Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor. Potrivit aces
tui program, cele mai mari sporuri de efective se vor 
înregistra în cooperativele agricole de producție (o 
creștere de 21 de ori), ceea ce va face ca în final 
ponderea acestora să reprezinte în unitățile socialiste 
60 la sută din total și în gospodăriile populației în 
cooperare cu unitățile de stat (de 1,8 ori). La alcătui
rea programului s-a avut în vedere crearea tuturor 
condițiilor pentru realizarea exemplară a acestor sar
cini : asigurarea materialului de prăsilă de înalt ran
dament, a spațiilor și utilajelor pentru halele de re
producție și tineret, a furajelor și instalațiilor de pre
parare a acestora, asistența tehnică și sanitară pen
tru gospodăriile populației, instruirea practică a cres
cătorilor, extinderea abatoarelor, a secțiilor de pre
lucrare a blănurilor și de realizare a unor confecții.

MATERIAL DE PRĂSILĂ
DE ÎNALTĂ PRODUCTIVITATE

realiza prin modernizarea și mai buna folosire a spațiilor exis
tente in cooperativele de producție, achiziții și desfacerea măr

Din punct de vedere organi
zatoric, în cadrul fiecărui județ, 
întreprinderile avicole de stat 
sint coordonatoarele întregului 
program <ie creștere a iepurilor 
și in această calitate au obli
gația de a asigura matca de 
reproducție necesară pentru 
toate unitlățile productive din 
sectorul socialist. Potrivit pro
gramului, necesarul de animale 
matcă pentru cooperativele 
agricole de producție și alte 
unități de stat, pentru fermele 
proprii va fi asigurat de fer
mele de bunici ale întreprinde
rilor avicole de stat din fiecare 
județ, iar pentru gospodăriile 
populației prin livrare directă 
și infuzarea de potențial ge

netic superior în rasele autoh
tone de iepuri. Se are în vedere 
obținerea unor hibrizi de carne 
de mare productivitate, rezulta
te din liniile pure înmulțite in 
centrele de selecție și hibridare 
ale întreprinderilor avicole de 
stat, cit și punerea în valoare a 
raselor celor mai valoroase de
ținute de gospodăriile popu
lației. în acest sens, s-a prevă
zut dezvoltarea centrelor de se
lecție de la întreprinderile 
avicole de stat Sibiu, Bacău, 
Piatra Neamț, Băiculești, Timi
șoara și Institutul de cer
cetări și producție pentru creș
terea păsărilor și animalelor 
mici din Balotești.

furilor, in școli, cantine și alte
- in gospodăriile populației, 

țiile existente in cooperare cu

Concomitent cu creșterea efec
tivelor se va dezvolta și baza 
tehnico-materială destinată sa
crificării iepurilor și prelucrării 
blănițelor. S-a prevăzut ca pen
tru sacrificarea celor 40 de mi
lioane de iepuri destinați fon
dului de stat în 1990, precum și 
pentru prelucrarea celor 40 mi
lioane de blănițe să se execute 
extinderi pe lingă abatoarele

ASIGURAREA
Pentru matca de reproducție 

și hibrizii din crescătoriile de 
iepuri ce aparțin unităților din 
sectorul socialist care trebuie să 
asigure o producție constantă 
în tot timpul anului, în vederea 
livrării la export furajarea se 
va face, potrivit cerințelor teh
nice. cu nutrețuri granulate. în 
care finul de lucernă și paiele 
reprezintă ponderea. Sortimen
tele de furaje ce intră în com
ponența acestor nutrețuri se a- 
sigură prin balanțele anuale, iar 
finul de lucernă prin cultivarea 
unei suprafețe agricole de 4 000 
hectare.

în cadrul întreprinderilor avi
cole de stat și la cooperativele 
agricole de producție, în func
ție de suprafețele destinate lu- 
cernierelor. se vor construi sau 
amenaja centre de granulare a 
finului și paielor. Ținînd cont 
de condițiile specifice fabrica
ției nutrețurilor combinate pen
tru iepuri, Ministerul Agricul
turii va stabili, pe zone, insta-

unități de stat ;
creșterile se vor obține in spa- 
unitățile de stat.

unităților de stat și ale 
CENTROCOOP, să se amena
jeze spațiile disponibile din 
alte unități socialiste.

în acest fel, nu se mai soli
cită fonduri pentru construcția 
de noi spații peste prevederile 
programului inițial, ci numai 
pentru utilaje perfecționate, mai 
productive.

FURAJELOR
lațiile care urmează să fie rea
lizate in acest scop potrivit pre
vederilor programului.

Pentru asigurarea premixului 
vitamino-mineral specific. In
stitutul de biologie și nutriție 
de la Balotești urmează să-și 
dimensioneze activitatea cores
punzător actualului program, 
iar unitățile de profil ale Mi
nisterului Industriei Chimice să 
livreze componentele necesare 
fabricării acestui produs.

în program se prevede ca 
asigurarea unor cantități spo
rite de furaje pentru gospodă
riile populației să se facă din 
resurse gospodărești și alte 
surse locale. în acest scop, con
siliile populare și organele agri
cole locale vor acorda cu prio
ritate crescătorilor de iepuri 
finețe pentru recoltarea cu 
plata în natură, precum și alte 
resurse existente pe plan local, 
în vederea completării necesa
rului de furaje fibroase și sucu
lente.

CERCETAREA IN SPRIJINUL PRODUCȚIEI

BAZA MATERIALĂ — FOLOSITĂ
CU MAXIMĂ EFICIENȚĂ

La spațiile de producție și 
utilajele de care dispun unități
le de stat si cooperatiste se vor 
adăuga, începind din acest an, 
altele aflate în construcție, ma
teriale și medicamente, terenuri 
pentru cultura furajelor, anima
le din rase superioare, tehno
logii de creștere, spriiin acor
dat de dispensarele veterinare 
S.a. în program se prevede ca

sporurile de producție să se 
realizeze in sistem intensiv 
pe măsura modernizării ha
lelor existente si a utilajelor 
in așa fel incit în aceleași spa
ții să se obțină un număr cit 
mai mare de produși, dar si 
prin intrarea în funcțiune trep
tată a noilor capacități în curs 
de execuție prevăzute în pro
gramul inițial.

Obligații de prim ordin în 
realizarea programului revin 
cercetătorilor de la Institutul 
de biologie și nutriție și Insti
tutul de cercetări și producție 
pentru creșterea păsărilor și 
animalelor mici, ambele din Ba
lotești,’ cadrelor de la centrele 
de Selecție, dar și specialiștilor 
din unități in ce privește selec
ția și ameliorarea raselor celor 
mai productive, creșterea con
tinuă a valorii biologice a ma
terialului de reproducție, în 
producerea de furaje ieftine cu 
un conținut nutritiv ridicat, în 
găsirea celor mai adecvate so
luții pentru mărirea rentabili
tății. în aceste domenii, cer

cetătorii dețin rolul principal, 
întrucît, practic, de rezultatele 
activității lor depind în bună 
măsură rezultatele unităților. 
Organizarea activității de cer
cetare are în vedere, în ace
lași timp. îmbunătățirea proce
sului tehnologic, climatizarea 
halelor, mai buna pregătire a 
fluxului de producție și a mun
cii în halele ce vor fi echipate 
cu baterii pe două niveluri, 
mecanizarea principalelor lu
crări din ferme (hrănirea ani
malelor, adăparea și evacuarea 
dejecțiilor) și rezolvarea cu cea 
mai mare operativitate a ori
căror solicitări ale unităților 
productive.

Măsuri practice pentru realizarea 
exemplară a planului

Dezvoltarea creșterii iepurilor de casă la dimensiunile stabilite, avînd 
in vedere aria largă de desfășurare a acestei activități in toată țara, 
reclamă o serie de măsuri practice, soluționarea unor probleme com
plexe de organizare și tehnice care revin Centralei pentru producția 
avicolă, întreprinderilor avicole de stat, in calitate de 
județe ale întregului program. Despre modul in care 
prezent pentru realizarea exemplară a acestor sarcini 
portanță pentru economia națională 
Gheorghe STRATULAT, director 
avicolă.

coordonatoare in 
se acționează in 
de deosebită im

am avut o convorbire cu dr. 
general al Centralei pentru producția

Se ore în vedere co realizarea capacităților la nivelul pro
gramului de 50 de milioane de capete pentru anul 1990, cu 
o creștere de 11,3 milioane capete, față de programul inițial, 
să fie rezolvată astfel :

- in intreprinderile de stat „Avicola", in cadrul spațiilor pre
văzute in programul inițial, prin modernizarea unor utilaje și fo 
losirea bateriilor cu două niveluri prin care se dublează capa
citatea halelor ;

- în cooperativele agricole, pentru producția acestui an se 
vor folosi spațiile existente care vor fi amenajate in acest 
scop, iar pentru creșterile din anii viitori urmează să se execute 
cele 102 hale prevăzute in programul inițial, unde se vor intro
duce baterii cu două niveluri ;

- in celelalte unități socialiste, creșterea capacității se va

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 
A PERSONALULUI

Complexitatea, ca și dimen
siunea programului, cerințele 
realizării unei producții superi
oare în condiții de rentabili
tate presupun o pregătire co
respunzătoare a tuturor lucră
torilor din acest sector. în ca
drul centralei pentru producția 
avicolă se vor institui cursuri 
de pregătire profesională a în
tregului personal din fermele

de stat și din secțorul coope
ratist' pe baza unor programe 
anuale de instruire. O atenție 
deosebită vor acorda crescă
torilor din gospodăriile popu
lației specialiștii din întreprin
derile avicole de stat din toate 
județele prin îndrumări și asis
tență tehnică, precum și prin 
difuzarea de broșuri și pliante.

— Preocupare cu caracter restrins 
în gospodăriile populației din citeva 
zone ale țării, creșterea iepurilor de 
casă a luat, in ultimii ani, amploare, 
tinzind să devină datorită măsurilor 
stabilite in program o activitate eco
nomică puternică. Care sint coordo
natele pe care se fundamentează 
acest program ?

— Este perioada în care trecem la 
o activitate de tip industrial in acest 
sector. Se urmărește ca, la sfîrșitul 
cincinalului, 60 la sută din efective 
să se crească în unitățile avicole de 
stat, cooperatiste și alte unități de 
stat. Și pentru ca această activitate 
să fie rentabilă, ea a fost concepută 
în sistem integrat. în unitățile „Avi
cola" se va realiza totul, începind cu 
producerea materialului biologic de 
prăsilă și sfîrșind cu valorificarea 
superioară a cărnii de iepure și blă
nițelor tăbăcite și prelucrate sub 
formă de confecții.

— Există o experiență in acest 
sens ?

— Sintem la început în 
meniu. Obiectivele pentru 
rea programului vor fi realizate pe 
etape.. Totuși, la ora actuală, putem 
vorbi de o experiență bună in ci
teva unități. Procedam așa Ia Piatra 
Neamț, Iași și Bacău, iar din acest 
an la Sibiu, Băiculești, Băicoi ș.a. 
Și rezultatele economice obținute do
vedesc eficiența acestui sistem. Be
neficiul net la o blăniță folosită la 
confecții este în jur de 30 de lei. 
Amenajările se vor extinde treptat, 
urmînd ca în 1990 să prelucrăm în 
acest fel în unitățile de stat 40 de 
milioane de iepuri, de aproape zece 
ori mai mult ca in 1986.

— Ca să se ajungă la acest nivel 
de perfecționare a activității, tre
buie creată baza .materială. Deci, in 
primul rînd, să existe efective...

— Da. Și pentru aceasta tre
buie creată întîi matca, bine
înțeles din rase superioare de mare 
productivitate. Aceasta este proble
ma de care ne ocupăm în prezent. 
Mă voi referi la început la anul in 
curs. Dispunem de matcă de bună 
calitate. Avem linii pure, am reali
zat în 
hibrizi 
matcă 
nivelul 
nem în 
vară, 
în programul inițial, intre care 47 de 
ferme de linii pure și bunici cu o 
capacitate de peste 136 000 locuri și 
de tineret de 916 000 locuri, pe care 
le execută antreprize ale Ministe
rului Construcțiilor Industriale. Pe 
șantierele din județele Alba, Bacău, 
Brașov, Brăila, Buzău, Dîmbovița, 
Maramureș, Satu Mare, Vrancea și 
Timișoara, unde s-a acționat cu răs
pundere, lucrările sînt avansate, 
existind condiții ca la termenul pre-

acest do- 
înfăptui-

centrele noastre de selecție 
valoroși. Dar pentru a avea 
de reproducție și tineret la 
programului trebuie să pu- 
funcțiune, în această primă- 

o serie de obiective prevăzute

Generalizarea experienței bune - pe primul plan al preocupărilor I
«t

0 îndeletnicire avantajoasă,
la îndemina oricui

de casă are o 
în județul Su- 

este faptul că, 
gospodarii din a- 
livrat la fondul de 
carne de iepure, 

buni crescă-

Creșterea iepurilor 
îndelungată tradiție 
ceava. Dovadă 
în anul 1985, 
cest județ au 
stat 181 tone 
Printre cei mai 
tori se află cei din comunele Arbore, 
Dărmănești, Horodnic, Todirești, Bo- 
roaia, Drăgoiești și Zvoriștea. Pentru 
anul 1986, cantitatea contractată este 
cu 33 tone mai mare. Locuitorii co
munei Todirești, care anul trecut, au 
predat 3 046 kg carne de iepure, au 
încheiat in acest an contracte pentru 
5 tone de carne. Pină la această dată, 
ei au livrat la fondul de stat peste 
1 000 kg, în frunte situîndu-se coope
ratorul Gheorghe Cozubaș.

— La noi', creșterea iepurilor are o 
tradiție veche — ne spunea acest 
gospodar. Dintotdeauna. pe lingă ani
malele mari și păsări. în ogradă noi 
am crescut și iepuri. Acum avem 
aproape 100.

— Ce avantaje aveți din creșterea 
iepurilor ?

— Se înmulțesc repede si se cresc 
ușor. Iarna ii hrănim cu sfeclă și 
gulii furajere, cu resturi de mincare

de cartofi. Vara e mal ușor, 
că le dăm iarbă și resturi ve- 
Am livrat la fondul de stat

Si coji 
pentru 
getale. 
în această iarnă peste 100 kg carne, 
pentru care am primit 2 000 iei. Pină 
la sfîrșitul anului voi mai vinde sta
tului cel puțin 300—400 kg de carne 
de iepure. In plus, avem acasă mereu 
carne proaspătă.

— Aveți multă experiență în creș
terea iepurilor de casă. Ce ar mai fi 
necesar pentru stimularea acestei în
deletniciri ?

— Să ni se asigure animale de re
producție din rase superioare, cum 
este „Marele belgian", iar centrele ju
dețene de reproducție și selecție a 
animalelor să se ocupe și de îmbună
tățirea raselor de iepuri locale. De 
asemenea, cooperativele meșteșugă
rești ar trebui să 
moderne pentru 
animale.

Avantajele sînt 
merită ca fiecare gospodar să crească 
cît mai multi iepuri de casă.

construiască' cuști 
creșterea acestor

mari și susțin că

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scinteii"

Cu mijloace simple, 
importante creșteri de efective

întreprinderea „Avicola" din Arad 
urmeaza să producă, in 1986. 230 tone 
carne de iepure — de 3,2 ori mai mult 
decit anul trecut. Pe ce se întemeiază 
această creștere 7 Pe utilizarea cuș
tilor cu două niveluri în cele 8 hale 
special amenajate, ceea ce va duce 
practic la dublarea capacității și pe 
folosirea celor 8 noi hale de produc
ție ce vor intra în folosință la mo
dernul complex de creștere a iepu
rilor de la Cladova. „Acum — ne re
lata inginerul Șimon Gavrilă, direc
torul tehnic al întreprinderii, ne în
grijim de asigurarea celorlalte con
diții materiale pentru realizarea pro
gramului : furaje și animale de 
prăsilă din rasele cele mai produc-

tive. La asigurarea acestora ținem 
seama și de necesarul mult sporit al 
cooperativelor agricole de producție 
și al altor unități".

O contribuție însemnată la reali
zarea programului o au cooperativele 
de producție, achiziții și desfacerea 
mărfurilor. Sistemul de creștere de 
tip gospodăresc în cuști individuale 
pentru animalele de reproducție și 
padocuri pentru tineret este ieftin și 
s-a realizat cu mijloace simple. De 
remarcat că toate adăposturile din 
cadrul crescătoriilor cooperației au 
fost realizate cu investiții minime în 
clădiri existente, unde s-au făcut re- 
amenajări. în județ există multe ast
fel de crescătorii care obțin rezultate

bune — la Pîncota, Zăbrani, Nădlac, 
Arad și Sebiș. Cooperativa de pro
ducție, achiziții și desfacerea mărfu
rilor din Pîncota, bunăoară, deține in 
prezent un efectiv de 90 capete mat
că. Din cele relatate de Nicolae Sto- 
iăn, președintele cooperativei, am re
ținut că produșii realizați sînt livrați 
altor unități, gospodăriilor populației, 
precum și la export. De exemplu, în 
1985 unitatea din Pîncota a livrat la 
export 1 583 kg carne, a vîndut popu
lației 420 de iepuri, iar pentru consu
mul in unitățile de alimentație pu
blică a livrat 460 kg carne. Rezulta
tele bune de aici trebuie legate de 
preocuparea deosebită pentru asigu
rarea furajelor, din resurse proprii 
(culturi de trifoliene, rădăcinoase etc) 
și de păstrarea unei stări de sănă
tate perfectă.

Ponderea creșterii iepurilor de casă 
o dețin însă gospodăriile populației. 
Cetățenii, tot mai interesați in creș
terea iepurilor de casă, continuă să 
încheie contracte pentru livrarea a- 
cestora la fondul de stat. Aceasta se 
datorește in bună măsură sprijinului 
pe care-1 primesc — avansuri în nu
merar de pînă la 60 la sută din va
loarea contractului, cuști și utilaje 
realizate în unitățile cooperației, ani
male matcă, prioritate pentru recol
tarea cu plata în natură a fînețelor 
etc. Exemple elocvente ne oferă ce
tățenii Carol Balint din comuna Pin- 
cota, care a contractat 328 kg carne 
de iepure și deține 15 animale matcă, 
și Ioan Negrilă, care are 10 animale 
matcă și a contractat 124 kg carne de 
iepure. Notăm că ambii și-au reali
zat singuri adăposturile. Exemplele 
de acest fel le-am putea continua cu 
Teodor Bîscă, Lazăr Sida, Viorel Moț 
și multi alții.

Eforturi pentru dezvoltarea creș
terii iepurilor de casă se fac și în 
cooperativele agricole de producție, 
unde dacă în 1986 se vor realiza 
tone carne de iepure, în ultimul 
al actualului cincinal aici trebuie 
se obțină 1 105 tone carne și să 
asigure un efectiv matcă de 13 800 
capete. Crearea condițiilor pentru în
făptuirea programului a și început 
la cooperativele agricole 
Sîntana. Nădlag și Satu 
sînt crescătorii bine puse 
în alte unități, unde se 
spatiile necesare și se urmărește asi
gurarea efectivelor matcă.

35 
an 
să 
se

Secusigiu. 
Nou, unde 
la punct, și 
amenajează

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scinteii

Valorificarea integrală — la baza
unor activități rentabile

La Brad, lingă o pădure de foioa
se, au apărut cu doi ani în urmă 
cîteva hale nu prea înalte — eres-, 
cătoria de iepuri a întreprinderii de 
stat „Avicola" din Bacău, unitate 
bine cunoscută pentru rezultatele 
deosebite obținute în creșterea pă
sărilor. Curățenia, ordinea desăvîr- 
șită și liniștea deplină din hale im
presionează. îngrijitorii, doi într-o 
hală, vorbesc mai mult prin semne. 
Animalele trăiesc în cuști confecțio
nate din plasă metalică.

— Creșteți de mulți ani iepuri 7
— De patru ani, ne răspunde șeful 

fermei, ing. Gheorghe Lupu. începu
tul l-am făcut cu o matcă de circa 
200 capete, în hale improvizate, pe 
lingă ferma de păsări. La creșterea 
intensivă am trecut din 1984, o dată 
cu intrarea în funcțiune a primei 
ferme de iepuri pentru carne, unde 
am introdus hibridul
— rasă valoroasă, tocmai 
tățile cele mai căutate : 
consumă puțin și cresc 
80 de zile ajung la două 
și jumătate, greutatea de

Din spusele șefului fermei am re
ținut, între altele, că programul de 
muncă este respectat cu strictețe, 
activitatea în hale începind la 6 di
mineața și încheindu-se Ia 20 seara. 
Hrana — cîte 200 pînă la 400 grame 
de furaj 
substanțe 
și săruri 
pe zi. în 
trează în 
ferma avînd la dispoziție 200 hecta
re de teren pentru această cultură.

Rezultatele tehnico-economice de 
anul trecut sînt bune. Au fost obți
nuți cîte 35 iepuri pe fiecare cușcă 
pentru matcă (cușca fiind unitatea 
la care se raportează producția) și 
cîte 25 pentru carne. în această fer
mă s-au crescut 60 000 de iepuri, iar 
în urma livrării celor 134 tone de 
carne obținută, s-a realizat un bene
ficiu de peste 600 000 lei. La acesta

„Supercunl" 
prin cali- 
animalele 

repede. In 
kilograme 
livrare.

concentrat, care conține 
fibroase, șroturi, vitamine 
minerale — se dă o dată 
timpul verii se adminis- 

hrană și lucernă verde,

trebuie adăugat și beneficiul obținut 
de pe urma valorificării confecțiilor 
din piei de iepure. Precizăm că toți 
iepurii livrați pentru carne sînt sa
crificați în abatorul întreprinderii, 
iar pentru valorificarea superioară a 
pieilor aici s-au organizat ateliere 
de tăbăcărie și blănărie, care exe
cută haine, căciuli și alte confecții.

La sfîrșitul anului 1985 a intrat 
în producție o fermă de selecție cu 
o Capacitate de 3 400 capete matcă și 
5 000 capete tineret de reproducție 
pe serie. Au fost construite hale 
speciale, depozite pentru furaje fi
broase, microfînării, magazii pentru 
furajele concentrate etc. Unitatea 
dispune la această dată de o matcă 
puternică — peste 4 000 capete — 
care constituie baza pentru produce
rea în acest an a 100 000 iepuri pen
tru carne Și 5 000 de animale pentru 
reproducție, ce 
unități din țară.

Referindu-se 
este tradus în
căuană programul pentru dezvolta
rea creșterii iepurilor de casă stabi
lit recent de plenara lărgită a 
Consiliului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor, tova
rășul Gheorghe Bistriceanu, directo
rul tehnic al întreprinderii, spunea 
că pină la finele anului va intra în 
producție încă o fermă pentru obți
nerea tineretului de reproducție cu o 
capacitate de 8 400 capete de serie, 
în prezent, se află în construcție 
halele de producție, depozitele de 
furaje și celelalte anexe. Totodată, 
prin perfecționarea tehnologiilor de 
înmulțire și creștere, în următorii 
ani ai actualului cincinal vor fi 
crescuți în aceleași spații de produc
ție un număr de iepuri de 3—4 ori 
mai

vor fi livrate alter

la modul 
fapt în unitatea bâ-

mare decît în prezent.

văzut — 31 mai 1986 — fermele să 
fie gata. întrucît existența acestora 
condiționează direct realizarea măteii 
de reproducție, este imperios nece
sar ca antreprizele de construcție din 
județele Caraș-Severin, Giurgiu, Me
hedinți, Mureș, Tulcea, Vîlcea, Dolj, 
Bihor ș.a.
mult 
fice 
cele 
pină 
ferme, (cu sarcini de plan în acest 
an — n.n.) să fie folosite din plin. 
Orice amînare periclitează realizarea 
altor 30 de ferme cu același profil 
și cu o capacitate de 717 000 capete 
aflate, de asemenea, în construcție, 
avînd ca termen 31 martie 1987. 
Bineînțeles, ne ocupăm intens și de 
procurarea utilajelor pentru aceste 
ferme, la care, trebuie să arătăm, 
se înregistrează unele rămineri în 
urmă. Concret, anul trecut, între
prinderea din Timișoara care execută 
cuștile pentru iepuri ne-a livrat nu
mai o treime din cît a fost contrac
tat. Acum urmează să se introducă 
în fabricația de serie baterii de 
creștere a iepurilor cu două niveluri. 
Prototipul este executat, pregătirea 
pentru fabricație terminată. Am tri
mis delegați la Timișoara care vor 
stabili, împreună cu reprezentanți ai 
întreprinderii, 
cuștilor.

— Înțelegem 
și utilaje vor 
„Avicola“. tn 
se va proceda ?

— Sînt multe de făcut, mai ales 
în cooperativele agricole, la amena
jarea spațiilor existente și moderni
zarea echipamentelor. Dar pentru că 
in aceste unități efectivele vor 
crește in cincinal de 21 de ori este 
hbcesar "ca direcțiile agricole jude
țene să întreprindă măsuri în sco
pul Introducerii in planurile anuale 
de investiții a celor 102 hale pre
văzute in programul inițial. în ve
derea realizării utilajelor pentru 
gospodăriile populației am apelat la 
întreprinderile mecanice pentru agri
cultură și industrie alimentară din 
Arad și Timișoara. La proiectarea 
cuștilor s-a ținut seama de spațiile 
restrinse de care dispun crescătorii, 
acestea puțind să fie adaptate la 
orice condiții.

— Mulți gospodari care cresc iepuri 
solicită animale de reproducție cu 
valoare biologică ridicată, fiind inte
resați ca produșii pe care-i obțin sa 
fie din cei mai productivi. In ce mă
sură unitățile „Avicola" pot răspunde 
acestor cereri ?

— Pentru producția acestui an, 
gospodăriile populației își vor asi
gura in cea mai mare parte anima
lele pentru matcă din surse proprii. 
Vom incepe, totodată, să acordăm 
sistematic sprijin crescătorilor prin 
centrele 
fermele 
acestora 
cît, așa 
1990 să 
cele 1,2 
tru cealaltă jumătate vom contribui 
la ridicarea potențialului productiv 
al raselor locale prin infuzie gene-

în care lucrările sint 
rămase în urmă — să intensi- 
ritmul de execuție, astfel ca 
trei luni care au mai rămas 
Ia începerea populării acestor

grafice de livrare a

câ toate aceste spații 
fi ale întreprinderilor 
celelalte unități cum

noastre de selecție, prin 
proprii, pe măsura intrării 
în funcțiune, în așa fel în- 
cum prevede programul, în 
asigurăm noi jumătate din 
milioane capete matcă. Pen-

tică cu material de valoare provenit 
de la intreprinderile avicole de «tat. 
De altfel, țin să precizez că vom 
proceda la o selecție a raselor locale 
și vom urmări extinderea celor mai 
valoroase. în acest scop, vom con
stitui o genotecă în care să fie con
centrate toate rasele existente în țară 
și care să fie folosită ca material 
de studiu, cu bază științifică pentru 
ameliorare și selecție.

— O problemă aparte o 
organizarea bazei furajere 
file de stat și cooperatiste

— Pentru efectivele din 
noastre, furajele combinate vor fi 
preparate din fin și paie tocate in 
amestec cu cereale și concentrate in
dustriale. Finul îl vom obține de pe 
o suprafață de 4 000 hectare pe care 
urmează s-o insămințăm in această 
primăvară cu lucernă. Pînă în pre
zent, am preluat 1 500 de hectare. 
Cooperativele agricole, celelalte uni
tăți de stat urmează să-și asigure 
furajele din surse proprii. în cadrul 
întreprinderilor avicole de stat și la 
cooperativele agricole de producție, 
în funcție de suprafețele destinate 
lucernierelor, se vor constitui sau 
amenaja centre de granulare a finu
lui și a paielor și spații de depozi
tare. Instalațiile urmează să fie pro
duse în serie de întreprinderea pen
tru mecanizarea agriculturii și indus
triei alimentare din Arad. Alegerea 
Jocului de amplasare a acestora tre
buie făcută însă cu mult discernă- 
mînt pentru a se evita transporturile 
furajelor de volum la mari distanțe 
și cursele „în gol". Am acționat, de 
asemenea, pentru asigurarea pre
mixului (component vitamino-mine
ral specific — n.n.), in colaborare cu 
Institutul de biologie și nutriție de 
la Balotești și Ministerul Industriei 
Chimice. Avem în vedere, totodată, 
reducerea costului furajelor și ridi
carea valorii nutritive a acestora. în 
acest scop, la nivelul centralei am 
constituit un colectiv de cercetători 
și specialiști care, in colaborare cu 
institutul de profil din Balotești. ur
mează să testeze noi rețete de furaje 
preparate din alte resurse, tocmai 
pentru înlocuirea celor deficitare.

— Ne-ați vorbit la început de in- 
ditstrialiiatea ' și valorificarea supe
rioară a cărnii și blănițelor de iepure. 
Vă rugăm să detaliați.

— Pornim de la ideea că moder
nizarea și extinderea spațiilor trebuie 
să ne coste cît mai puțin, fără să 
afectăm cu nimic realizarea progra
mului. Așa că vom folosi spațiile 
existente în abatoarele proprii și se 
vor amenaja cu cheltuieli minime 
spații de sacrificare a iepurilor pro
duși în sectorul de stat și coopera
tist și gospodăriile populației, eșalo
nat, cu 
țiune la 
animale 
me. Tot 
volta și 
a pieilor și blănurilor. Vom pregăti 
și echipa cu tot ce este necesar ate
lierele de tăbăcărie, vopsitorie și de 
executare a confecțiilor.

— Desigur, această activitate com
plexă presupune pregătirea cores
punzătoare a personalului muncitor.

— Concomitent cu celelalte activi
tăți, acționăm și în această direcție. 
La centrul de perfecționare a cadre
lor de la Băneasa și in unități cu cea 
mai bună experiență din țară vom 
școlariza pe toți șefii de fermă noi. 
Aceeași atenție acordăm pregătirii 
profesionale a celorlalți lucrători de 
la noile ferme prin cursuri practice 
de scurtă durată ce se vor organiza 
în hale-școală.

constituie 
in unită-

unitățile

termen de punere în func- 
trei luni de la popularea cu 
de reproducție a noilor fer- 
pe lingă abatoare vom dez- 
mlca industrie de prelucrare

La ferma întreprinderii de sere „30 Decembrie", județul Giurgiu, se 
obțin importante venituri din creșterea iepurilor

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii' Pagină realizată de Lucian CIUBOTARU^
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Democrația muncitorească,
REVOLUȚIONARĂ

cucerire istorică a poporului român 
condus de partidul comunist

Democrația nu este creația istori
că a socialismului, nu este o cate
gorie specifică lui. Ea marchează, 
cu mult înaintea socialismului, mo
mentul emancipării omului ca fiin
ță politică si constituie, totodată, unul 
dintre factorii hotărîtori ai progre
sului umanității. Exprimînd sensul 
său generic, ce acționează ca ten
dință in procesul istoric real. Marx 
definea democrația ca ..autodetermi
nare a poporului", ca fiind „enigma 
rezolvată a tuturor formelor de o- 
rînduire de stat". Dar tot Marx 
vorbea despre o orînduire de stat re
dusă la „fundamentul ei real", la 
„omul real, la poporul real", impli- 
cind astfel principiul dialectic al is
torismului în sensul căruia fenome
nele sociale — și cel al democra
ției — trebuie „judecate" în coordo
nate concrete, ca realitate. O discu
ție deci în sine. în afara contextu
lui social-istoric concret, în afara 
realității, a reperelor ei fundamen
tale economice și politice, nu 
este cu nimic mai „semnificativă" 
decît o lipsă de discuție, numai dacă 
— cum din păcate adesea se întim- 
plă — polemica în sine, dincolo de 
adevăr, nu-si propune scopuri dena
turate.

RAPORTUL DINTRE SOCIA
LISM SI DEMOCRAȚIE. Așa 
concepută, materializată si „judeca
tă" în coordonate concret-istorice și 
ca fenomen real, democrația socia
listă reprezintă un nou tip istoric 
de democrație — avînd cu totul alte 
determinări obiective si subiective — 
care, fundată fiind pe emanciparea 
economică a tuturor celor ce mun
cesc. postulează si obiectivează ca e- 
sentă participarea poporului „in mod 
direct Ia întreaga activitate de con
ducere". In aceasta constînd de 
fapt — cum preciza tovarășul 
Nicolae Ceausescu — „superiorita
tea democrației socialiste fată de 
orice alt tip de democrație cunos
cută de-a lungul istoriei".

Socialismul ca doctrină și ca pro
dus al practicii revoluționare repre
zintă un nou sistem de valori și 
materializarea acestora îi legitimea
ză necesitatea și îi atribuie superio
ritatea istorică. El își propune — si 
înfăptuiește — nu numai revolutio
narea structurilor economico-sociale. 
despovărarea omului de aservire e- 
conomică și exploatare, dar și înves
tirea poporului ca subiect plenar si 
suveran al puterii. Si nici n-ar fi 
posibil altfel : pe de o parte, voca
ția imanentă și virtuțile societății so
cialiste sint si rămin instaurarea 
unor noi relații de producție și so
ciale. radicalizarea lor în esență și 
finalitate. întronarea democrației — 
ca egalitate deplină in raporturile 
tuturor fată de mijloacele de pro
ducție. fată de muncă și rezultate
le ei : pe de altă parte, edificarea 
insăsi a acestei societăți nu este de 
închipuit fără asumarea conștientă și 
deliberată a rațiunilor și obiective
lor ei fundamentale, fără integrarea 
deplină a tuturor în efortul gene
rai de creație și construcție pe care 
ea îl reclamă. Cu alte cuvinte, so
cialismul este acel model de socie
tate care, pentru prima oară în is
torie. își fixează drept obiectiv fun
damental binele și demnitatea omu
lui muncii, transformarea lui în a- 
gent decisiv al istoriei. „Am por
nit întotdeauna — spunea tovarășul 
Nicolae Ceausescu — de la faptul 
că orice societate socialistă nu poa
te fi înfăptuită decît cu sprijinul po
porului. care trebuie să-și făureas
că în mod conștient destinul său. 
istoria sa proprie". Socialismul si de
mocrația sînt deci dialectic reuni
te. Democrația socialistă se înfăți
șează astfel ca una din condițiile 
sine qua non ale operei de edifi
care a noii societăți, ca „necesitate 
obiectivă a insăsi înaintării socie
tății pe calea socialismului si co
munismului". ca „latură esențială a 
operei de construcție socialistă și co
munistă".

Realizarea unui proiect revoluțio
nar cu dimensiuni și rezonante atît 
de adinei și atît de largi, cum este 
cel al ridicării întregului popor la 
rangul autoguvernării, nu a fost și 
nu este un proces linear, lipsit de 
căutări si dificultăți. încadrabil în 
scheme teoretice si practice preela
borate si universal valabile. Este un 
proces concret-istoric și dinamic, su
pus influentei unei multitudini de 
factori obiectivi, care solicită con
cepție și acțiune creatoare, realism 
și perspicacitate, dinamism si opor
tunitate. Este meritul partidului nos
tru. al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceausescu, acela de 
a fi dat expresie concretă și adecva
tă. intr-un proces de continuă pri
menire a vieții social-economice si 
politice, cerințelor legice ale făuri
rii societății socialiste — inclusiv ce
lei de dezvoltare și adîncire a de
mocrației socialiste — prin racor
darea acestora la trăsăturile si im
perativele fiecărei etape de dezvol
tare a societății românești, oferind 
soluții teoretice si practice cu incon
testabile originalitate și eficacitate. 
Așadar, nu o originalitate „cu ori
ce preț", ci una izvorîtă din cumu
lul atotcuprinzător al experienței is
torice progresiste si democratice, din 
capacitatea de a istoriciza generalul 
prin raportarea lui la trăsăturile con
crete ale realului, din puterea si pri
ceperea de a sesiza, în spiritul mar
xismului. determinantele și impera
tivele fiecăreia dintre etapele isto
rice pe care le străbatem, din acea 
mobilitate și disponibilitate a gîn- 
dirii si acțiunii pe care ti le pot 
conferi numai stăpînirea temeinică 
a dialecticii materialiste Si situarea 
permanentă in chiar „miezul" vieții.

ACTIVITATE PERMANENTA DE 
ADÎNCIRE A DEMOCRAȚIEI SO
CIALISTE. DE LĂRGIRE A CA
DRULUI DE PARTICIPARE A PO
PORULUI LA GUVERNAREA SO
CIETĂȚII. Congresul al IX-lea al 
partidului — eveniment complex, fer
til si durabil, care, prin valorile teo
retice și practice, la edificarea că
rora tovarășul Nicolae Ceausescu 
și-a adus contribuția decisivă — își 
revendică cu totul justificat spațiul 
unui dens capitol, totdeauna refe
rential. în „cartea" procesului revo
luționar românesc, a realizat un 
profund reviriment în gindirea si 
acțiunea social-oolitică si economi
că din tara noastră, cu largi, sub
stanțiale si benefice consecințe si în 

viata noastră democratică. Pe baza 
hotărîrilor Congresului al IX-le », 
redimensionarea și aprofundarea 
continuă a valorilor democrației so
cialiste românești s-au realizat și se 
realizează atit în direcția perfecțio
nării structurilor organizatorice si 
funcționale ale democratici repre
zentative. precum și a multiplicării 
si amplificării formelor democrației 
directe, cît si in direcția împletirii 
organice a acestor componente fun
damentale ale procesului participării 
întregului popor la conducerea so
cietății.

Cit privește democrația reprezen
tativă. accentul s-a pus pe creșterea 
rolului organelor direct și larg repre
zentative ale puterii — Marea Adu
nare Națională și consiliile popu
lare — ele constituind baza între
gului sistem de organe ale statului, 
în acest sens, subliniem perfecționa
rea sistemului electoral, creșterea 
rolului F.D.U.S. în alegerea de de- 
putați, precum și în procesul le
gislativ. asigurarea supremației legii, 
astfel îneît — cum preciza tovarășul 
Nicolae Ceausescu — „toate normele 
esențiale care guvernează viata so
cietății să nu mai fie reglementate 
prin botăriri ale Consiliului de Mi
niștri sau decizii ale altor organe 
executive, ci să fie emanația foru
lui suprem al tării", recunoașterea 
dreptului de inițiativă legislativă n 
favoarea C.C. al P.C.R., Consiliului 
National al F.D.U.S.. Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României. Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii, Camere» 
legislative a consiliilor populare, ge
neralizarea practicii de dezbatere 
publică a celor mai importante pro
iecte de acte nonnative. creșterea 
rolului comisiilor permanente ale 
M.A.N. Consiliile populare — orga
ne locale ale puterii de stat — au 
fost învestite cu deplinătatea atribu
țiilor de natură să le asigure con
ducerea întregii activități locale : 
asigurarea dezvoltării economico-so
ciale a unităților administrative, 
apărarea și dezvoltarea proprietății 
întregului popor, ocrotirea drepturi

lor cetățenilor, ridicarea conștiinței 
oamenilor muncii, atragerea lor la 
conducerea treburilor de stat si ob
ștești etc. Semnificativă pe planul 
îmbinării celor două forme ale de
mocrației — reprezentativă si direc
tă — este măsura institutionalizării 
adunărilor cetățenilor, convocate cei 
puțin semestrial, care dezbat rapoar
te asupra activității desfășurate de 
consiliul popular și comitetul sau 
biroul său executiv.

Democrația directă, participarea 
nemijlocită a oamenilor muncii la 
conducere, nu îndeplinește doar o 
funcție complementară la democrația 
reprezentativă. ci. împreună cu 
aceasta, constituie un ansamblu or
ganic. dinamic, armonios articulat, 
prin care oamenii muncii, fără nici 
o discriminare, se manifestă ca ti
tulari ai puterii. Cadrul organiza
toric al democrației directe este sem
nificativ prin el însuși. Astfel, ia 
nivelul unităților economice si insti
tuțiilor, adunarea generală a oame
nilor muncii este forul suprem de 
conducere ; au fost generalizate și 
perfecționate structurile muncii și 
conducerii colective la scara tuturor 
organismelor sociale; la nivel națio
nal au fost constituite organisme larg 
reprezentative cu caracter deliberativ
— congresele deputaților, țărănimii, 
ale oamenilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi și alte do
menii, științei și învățămîntului etc.
— unele avînd și organe permanen
te. Au fost create organisme sociale 
cu dublă natură, de partid și de stat, 
organisme caracterizate printr-o 
amplă reprezentare obștească, cum 
ar fi Consiliul Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a României, 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste ș. a. Frontul 
Democrației și Unității Socialiste — 
expresie a pluralismului social și a 
unității moral-politice a tuturor cla
selor și categoriilor sociale — a de
venit cel mai larg organism politic 
reprezentativ de unire și participare 
a oamenilor muncii, sub conducerea 
partidului, la înfăptuirea politicii 
interne și externe. A fost creat un 
sistem unitar de control muncito
resc, care cuprinde principalele ra
muri și domenii ale activității 
economico-sociale. Un loc distinct 
în acest proces revine dialogu
lui permanent al conducerii po
litice și statale — al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — cu masele 
largi de oameni ai muncii. Lipsit de 
reticențe sau prejudecăți, într-o am
bianță stimulativă și constructivă, 
acest dialog a devenit o constantă a 
vieții noastre sociale, „o metodă de 
bază a conducerii societății" — cum 
îl califica secretarul general al 
partidului.

S-a edificat astfel un sistem al de
mocrației muncitorești, revoluțio
nare, unic în felul său, atotcuprinză
tor, unitar și coerent, organic arti
culat, prin care democrația socialistă 
a fost generalizată, extinsă la 
scara întregii societăți. Firește că, în 
sine, diversitatea și omogenitatea 
mijloacelor democrației, complexita
tea și unitatea ansamblului aces
tora nu sînt singurele și decisivele 
condiții ale unei democrații reale. 
„Esențial este — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să se acțio
neze cu toată perseverența și ener
gia pentru buna funcționare a 
acestui cadru, pentru folosirea de
plină a condițiilor și posibilităților 
pe care le-am creat".

SUPERIORITATEA DEMOCRA
ȚIEI MUNCITOREȘTI, REVOLU
ȚIONARE, ASUPRA ORICĂROR 
FORME ALE DEMOCRAȚIEI BUR
GHEZE. In spiritul corectitudinii, 
trebuie să precizăm că democrația 

burgheză nu poate fi redusă la o 
simplă ipoteză teoretică. In condițiile 
acestei democrații, individul este în
zestrat cu o oarecare independență 
economică, politică și juridică, își 
asumă liber anumite responsabilități 
civice și morale, participă într-o 
anumită măsură la viața politică și 
de stat, recunoscîndu-i-se în acest 
scop unele drepturi și libertăți. Dar 
manifestarea individului de pe plat
forma emancipării sale trebuie vă
zută nu doar ca posibilitate formal- 
legală, ci mai ales ca realitate so
cială, ca eficacitate. Or, în lipsa unor 
garanții materiale, în condițiile unor 
adînci și perpetue inegalități econo
mice, democrația burgheză își anu
lează în cele din urmă propriile 
principii.

Atît în construcția sa teoretică, cît 
și in procesul realizării ei practice, 
democrația burgheză vizează în ex
clusivitate domeniul politic, și acesta 
redus la cîteva elemente neconclu
dente prin ele însele : parlamentaris
mul, aplicarea votului universal — 
împovărat încă de multiple și rafi
nate cenzuri — consacrarea unor 
drepturi, dar adeseori simple liber
tăți, pluralismul politic și alternanța 
la putere a partidelor etc. Dar, cum 
avea să spună Marx, emanciparea 
politică este „ultima formă a eman
cipării umane în cadrul orînduirii de 
cină acum a lumii", a orînduirii ba
zate ne proprietatea privată si ex
ploatare. „Translarea" continuă, pe 
fundamentul proprietății private, a 
dominației economice în sfera poli
ticului și în toate celelalte sfere ale 
relațiilor sociale dezvăluie demo
crației burgheze limitele ei funciare, 
caracterul ei formal, o reduce la 
semnificația unei stranii tentative de 
a exprima egalitatea membrilor so
cietății în afara bazei economice, ig- 
norîndu-se tot mai adinca lor inega
litate economică. în aceste condiții și 
limite, ceea ce democrația burgheză 
oferă individului este mai degrabă 
rezultatul unui calcul negustoresc, 
„cedările" și „concesiile", în „limite 
dezirabile", avînd rolul unei „supape 
de siguranță", sînt — cum mărturi

sea un politolog occidental — produ
sul „unui filtraj subtil al revendică
rilor și participării".

Democrația nu poate fi reală, au
tentică decît în măsura în care ea 
este și socialistă, adică se edifică și 
se realizează pe fundamentul unor 
realități sociale care, pe plan socio
economic, înseamnă înlăturarea pro
prietății private și eradicarea irevo
cabilă a oricărei forme de exploa
tare, iar, pe plan social-politic, în
seamnă suprimarea raporturilor de 
supușenie dintre guvernanți și gu
vernați, socializarea puterii, ridica
rea „demos“-ului la rangul de titular 
exclusiv și suveran al puterii. Numai 
astfel munca și repartiția dreaptă a 
roadelor ei ajunge să fie infrastruc
tura trainică a societății, iar demo
crația politică să fie forma de ex
primare a celei economice. „In 
aceasta constă, de altfel, deosebirea 
fundamentală dintre democrația bur
gheză — bazată pe puterea și pro
prietatea capitalistă, pe exploatarea 
oamenilor muncii, pe repartiția 
profund inegală a venitului național
— și democrația socialistă, în care — 
evidenția tovarășul Nicolae Ceaușescu
— nu mai există exploatare și asu
prire, in care toată avuția aparține 
poporului, iar repartiția venitului 
național se realizează după princi
piul «de la fiecare după capacitate, 
fiecăruia după muncă»".

Iată de ce putem spune că demo
crația burgheză, constrînsă în limi
tele ei funciare, deși are. poate, un 
prezent, nu are sigur un viitor.

CONGRESUL AL XIII-LEA — 
ETAPA NOUA IN PERFECȚIO
NAREA CADRULUI DE EXERCI
TARE A DEMOCRAȚIEI MUNCI
TOREȘTI, REVOLUȚIONARE. De
mocrația socialistă este caracteristica 
fundamentală și intrinsecă a socie
tății noastre. Ea este climatul esen
țial al societății, însăși calitatea ei. 
Din perspectiva caracterului ei con
cret-istoric, democrația socialistă im
plică nu numai o specificitate deter
minată de o multitudine de factori, 
obiectivi și subiectivi, ce pot fi dife
riți de la o țară la alta, dar și ce
rința perfecționării ei continue, ți- 
nînd seama de nivelul atins în dez
voltarea societății, de fizionomia și 
imperativele fiecărei etape. Demo
crația socialistă se înfățișează deci 
ca proces și ca progres. „Problema 
găsirii celor mai bune forme prin 
care să se asigure participarea 
celor ce muncesc la condu
cerea societății — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — se va pune in 
continuare chiar și în societatea co
munistă". Receptînd logica impeca
bilă a acestei predicții, pe care vizi
unea dialectică și procesul obiectiv 
al istoriei o reclamă și o sprijină, 
Congresul al XIII-lea al partidului a 
direcționat perfecționarea democra
ției socialiste în actuala etapă și în 
perspectivă.

Statul este și rămîne principalul 
„instrument" al înfăptuirii obiective
lor sistemului democrației muncito
rești, revoluționare. Corespilnzător 
însă transformărilor calitative ce au 
intervenit în societatea noastră, acu
mulărilor valorice determinate de 
continuitatea procesului revoluționar, 
precum și ținînd seama de obiecti
vele strategice ale actualei etape de 
dezvoltare, el își multiplică funcțiile 
Si sarcinile : este mijlocul e- 
xercitării puterii și afirmării su
veranității poporului, administra
torul general al proprietății în
tregului ponor, instrumentul conti
nuei democratizări a vieții sociale, 
apărătorul drepturilor și libertăților 
fundamentale cetățenești, al cuceri
rilor revoluționare ale întregului 
popor. Creșterea și mai puternică 
a rolului statului va trebui să se 

manifeste mai ales, în „planificarea, 
organizarea și conducerea unitară a 
întregii activității economico-sociale, 
pe baza planului național unic". Nu 
e vorba de un spor „cantitativ" al 
atribuțiilor statale, de accentuarea 
„etatizării" formelor de conducere 
socială, ci de o nouă calitate. Aceasta 
implică perfecționarea continuă a or
ganelor de stat, mai ales in sensul 
creșterii eficientei activității statale, 
combaterea fermă a tendințelor de 
birocratism, îmbunătățirea diviziunii 
muncii organelor de stat, lărgirea 
atribuțiilor organelor locale, conco
mitent cu mai adecvata articulare 
a acestora într-un sistem unitar, îm
pletirea organică a activităților sta
tale cu activitățile desfășurate de 
către celelalte organisme de condu
cere socială.

Organismele larg reprezentative, 
constituite la nivel național și local, 
trebuie să se manifeste mai accen
tuat ca organisme de decizie și con
trol, implicate direct, nemijlocit în 
conducerea activității economico- 
sociale, din interiorul acesteia, pe 
baza programului partidului și în 
scopul realizării lui.

Depășindu-și condiția de simple 
„curele de transmisie" între partid 
și masa celor ce muncesc, organiza
țiile de masă si obștești au fost in
vestite cu sarcini semnificative și 
specifice, ce intră în conținutul func
țiilor interne și externe ale sistemu
lui democrației. Nucleul convergenței 
lor îl reprezintă Frontul Democrației 
și Unității Socialiste, expresie a uni
tății in diversitate, sinteză organi- 
zațională și funcțională a formelor 
obștești prin care oamenii muncii 
participă la conducerea societății. 
„Este necesar — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ca Frontul De
mocrației și Unității Socialiste, Con
siliul Național, toate consiliile Fron
tului să-și îndeplinească în condiții 
mai bune rolul de coordonare a acti
vității tuturor organizațiilor compo
nente, de a asigura îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a obiec
tivelor dezvoltării economico-sociale 
a României".

Concepția românească asupra de
mocrației are ca idee centrală creș
terea rolului conducător al partidului 
în societate. Accentuînd axioma că 
„și în viitor partidul va continua să 
reprezinte centrul vital al societății, 
forța care dinamizează energiile 
creatoare ale maseloi- populare, 
ale întregului popor", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu preciza totodată 
că „funcțiile, rolul și formele sale 
de organizare și activitate vor suferi 
modificări în funcție de etapele isto
rice de dezvoltare ale societății so
cialiste și comuniste românești". In 
calitatea sa de factor structurant și 
de conducere politică a întregului 
sistem democratic, conducînd „cu 
poporul și pentru popor", partidul 
polarizează si propulsează acțiunea 
tuturor factorilor democrației în 
sensul aspirațiilor comune, funda
mentale ale societății. Acest rol „nu 
reprezintă o lozincă sau o cerință 
abstractă, el se materializează in 
munca de zi cu zi a fiecărei organi
zații, a fiecărui organism de partid, 
a fiecărui comunist".

Toate organismele sistemului de
mocrației muncitorești, revoluționa
re trebuie — și în viitor — „să con
lucreze in mod armonios, formind 
sistemul unitar al democrației socia
liste", unic în felul său, „în care re
prezentanții direcți ai maselor popu
lare hotărăsc asupra destinelor țării, 
asupra căilor de înfăptuire neabătută 
a Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism".

Forma specifică a democrației so
cialiste românești o constituie auto- 
conducerea muncitorească ; „dezvol
tarea autoconducerii muncitorești și 
a autogestiunii economico-financiare
— preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu
— constituie o parte a dezvoltării 
generale a democrației". Ca răspuns 
legic la imperativele ce caracteri
zează actuala etapă de dezvoltare a 
societății, autoconducerea definește 
esențialmente direcția fundamentală 
a procesului aprofundării democra
ției socialiste și prefigurează totodată 
tipul de organizare socială comu
nistă. Avînd determinări și implicații 
proprii, totuși, autoconducerea nu 
poate funcționa ca un principiu de 
sine stătător, abstras din sfera celor
lalte principii de organizare și func
ționare ale sistemului nostru social- 
politic, și în primul rînd din ansam
blul intercondiționărilor cu centra
lismul democratic. Societatea va tre
bui să dispună totdeauna de o con
cepție unitară și acțiune monolitică. 
Manifestîndu-se neîngrădit inițiativa 
și spiritul de răspundere al tuturor 
organismelor de conducere socială, 
trebuie totodată să se asigure apli
carea fermă a centralismului demo
cratic, realizarea planului unic de 
dezvoltare economico-socială.

Autoconducerea muncitorească are 
ca dimensiune intrinsecă creșterea 
responsabilității sociale și indivi
duale. Responsabilitatea socială nu 
exclude răspunderea — inclusiv cea 
juridică — dar nici nu se reduce la 
ea. Responsabilitatea presupune asu
marea, deliberată și din convingere, 
a îndatoririlor, inițiativă proprie și 
un aport contributiv dincolo de baza 
sa strict normativ-juridică. Demo
crația socialistă se realizează astfel 
nu numai sub impulsul necesității, 
ci și pe temeiul instituirii responsa
bilității, ca urmare a schimbărilor 
produse în conștiința socială și indi
viduală, ca expresie a „personali
zării" Ia nivel de masă a membrilor 
societății. De altfel, nici o experiență 
istorică n-a acreditat vreodată ideea 
democrației fără responsabilitate so
cială. Cu atît mai mult, socialismul 
n-ar putea admite un asemenea ana
cronism. Procesul de adîncire și per
fecționare continuă a democrației 
socialiste se corelează deci, în mod 
necesar, cu creșterea responsabilității 
sociale, cu accentuarea conștiinței 
înaltei datorii de exercitare a drep
turilor în concordanță cu interesele 
generale ale colectivității. îndepli
nirea datoriilor poate fi — și este — 
singurul criteriu politic, economic, 
etic și moral al legitimității dreptu
rilor și garanției exercitării lor.

Conf. univ. dr. Ion DELEANU
Universitatea din Cluj-Napoca

Casa de cultură din municipiul Tirgu Jiu Foto : Agerpres

In 1984 s-au împlinit 25 de ani 
de la inaugurarea primei stagiuni 
permanente a Teatrului popular 
din municipiul Gheorghe Ghcor- 
ghiu-Dej, iar anul trecut s-au ro
tunjit două decenii de cînd această 
veritabilă instituție de cultură din 
orașul petrochimiștilor de pe Tro- 
tuș a fost recunoscută ca atare, 
printr-o hotărîre a Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. Animatorii primu
lui nucleu al viitorului teatru își 
amintesc însă că intîile reprezen
tații au avut loc prin ’56, cu ade
vărat neîncăpătoare devenind sala 
de 200 locuri a clubului muncito
resc „Constructorul" trei ani mai 
tîrziu, cind nevoia de cultură a ce
lor vreo 10 000 de constructori ce 
locuiau în barăcile cartierului
T. C.R. ajunsese tot atît de strin
gentă ca și problema locuințelor 
confortabile. Iar dacă atunci se re- 
innoda firul unei tradiții — o cer
cetare recentă făcută de profeso
rul Mihai Ciubotaru scoțînd la 
iveală documente potrivit cărora la 
Onești a fost construit și inaugu
rat, in decembrie 1917, primul tea
tru sătesc din România, cunoscut 
apoi sub numele de Casa Naționa
lă, actorii amatori ai satului ju- 
cind piese de Alecsandri, Caragia- 
le, Molibre — azi se încearcă păs
trarea și perpetuarea ei, ambiția 
tuturor fiind aceea de a obține re
zultate la nivelul celor înregistra
te de miile de oameni ai muncii 
de pe marea platformă industrială, 
a setei lor de cultură.

Cine au fost animatorii de ieri ? 
Cine sînt cei de astăzi ? Cum se 
implică teatrul în bogata viață spi
rituală a municipiului 7 Iată doar 
cîteva din întrebările la care am 
vrea să răspundem. Stagiunea per
manentă, își amintește muncitorul 
constructor Ilie Mitarcă, unul din 
inițiatorii formației ce a pus ba
zele viitorului teatru, a fost inau
gurată cu o comedie despre șantie- 
riști, urmată imediat de „Tache, 
Ianche și Kadîr" de Victor Ion 
Popa. între cei vreo 30 de anima
tori se numărau Florin Mircea și 
Despina Marcu, azi actori profe
sioniști, Ghighi Mocanu, Ion Tă- 
năsescu, regretații soți Coca și 
Nelu Tatu, în timp acestora alătu- 
rîndu-li-se soții Mihaela și Ludovic 
Crețu, Tina și Dan Dumitrescu, 
Liviu Gherghel, Ion Gruici, Sofy 
Budescu, Telu Stănuleț ș.a., petro- 
chimiști, constructori, cadre medi
cale și didactice, bibliotecari. Se 
juca „la un bilet în plus" de două 
ori pe săptămînă, repertoriul in- 
cluzînd cu preponderență piese ro
mânești contemporane și clasice.

O perioadă de mari succese a 
prestigioasei formații a fost cea 
cuprinsă între 1962 și 1972, cînd a 
obținut trei titluri de laureat și 
tot atîtea medalii de aur la Festi
valul „I.L. Caragiale" (1962, 1968 și 
1972), alte cîteva premii la con
fruntările interjudețene, Diploma 
de onoare a Consiliului Central al
U. G.S.R. (1970) și insigna de me

SENSIBILITATEA FAȚĂ DE NOU
(Urmare din pag. I)
ne propune o altă sinteză privind 
sensurile și funcțiile „culturii criti
ce" române din secolul trecut. în 
acest context, autorul descifrează în 
gindirea sociologică eminesciană un 
adevărat model de dezvoltare a so
cietății în aria ei sud-est europea
nă, model ce conține și teze „de se
rie mondială ale sociologiei critice", 
întreprindere de mare răspundere — 
mai ales dacă avem în vedere că este 
vorba despre creația personalității 
fundamentale a culturii românești 
— mai puțin cercetată, mai pu
țin cunoscută. Ea a trezit, firesc, 
ecouri. Numărul mare de recenzii 
apărute nu au putut estompa 
un fenomen ușor de constatat : o 
parte din autori — implicit sau ex
plicit — au urmărit mai ales să exa
mineze dacă demersul confirmă sau 
nu opțiuni teoretice îmbrățișate de 
ei în dezbateri anterioare. Rezulta
tul : dezbaterea s-a transformat, de 
fapt, într-o confruntare între pozi
țiile aflate deja in dispută. Dar ceea 
ce ni s-a părut nefiresc este că s-a 
progresat puțin în cunoașterea și 
adîncirea ipotezei propuse, că pe 
parcursul dezbaterii cartea și ipo
teza ei centrală au fost, uneori, 
uitate.

Firește, întîmpinăm realitatea cu 
categoriile și noțiunile existente 
deja, o sistematizăm prin prisma 
acestora. Dar cînd apare o ipoteză 
nouă, trebuie să ne străduim să în
țelegem natura ei diferită, pentru 
că plasînd-o, simplu, înghesuind-o 
într-o cămăruță noțională deja exis
tentă îi anulăm ceea ce are mai va
loros — elementul de noutate. Nu 
se știe — și probabil niciodată nu 
se va putea decela cu exactitate — 
în ce proporție se combină comodi
tatea, indisponibilitatea intelectuală 
sau chiar atitudinea deliberată — în 
respingerea sau nesesizarea elemen
tului de noutate dintr-un model ex
plicativ. Din perspectiva temei de 
față interesează foarte mult curajul 
de a recunoaște slăbiciunea unor cu
noștințe, a unor puncte de vedere. 
Noul nu poate fi pur și simplu su
prapus peste ceea ce știam pînă 
atunci ; el exercită un impact, cere 
să ne revizuim anumite puncte de 
vedere, să recunoaștem că în unele 
privințe cunoștințele noastre erau 
sărace, superficiale sau chiar cu to

rit pentru îndelungată activitate 
artistică. In amintitele confruntări, 
primul regizor al teatrului, anima
torul și omul de suflet Ilie Mitar
că, a fost, la rîndu-i, răsplătit cu 
trei titluri de laureat și medalii de 
aur, între laureați înscriindu-și 
numele și cei mai valoroși actori 
ai trupei : Mihaela Crețu, Liviu 
Gherghel, Ludovic Crețu și Ghighi 
Mocanu.

In urma acestor succese, specta
colele cu piesele „Marele fluviu 
își adună apele" de Dan Tărchilă, 
„Petru Rareș" de Horia Lovinescu, 
„Pe 40 metri lungime de undă" de 
Simion Macovei, „Iubesc pe al șap
telea" de Coman Șova, „Burebista" 
de Mihnea Gheorghiu au cunoscut 
zeci de reprezentații, aplaudate la 
scenă deschisă de mii de onesteni.

Bine primite au fost și montările 
cu piesele „Siciliana" de Aurel Ba- 
ranga, „Sosesc deseară" de Tudor 
Mușatescu, „Năpasta" de I.L. Ca
ragiale, „Un individ suspect" de 
B. Nușici, „O zi de odihnă" da 
V. Kataev ș.a. Cel mai mare nu
măr de spectatori l-au înregistrat 
însă reprezentațiile cu piesele 
„Orice naș își are nașul" și „Oa
meni de omenie", scrise de unul 
din actorii și regizorii de bază ai 
trupei, muncitorul constructor 
Gheorghe Drug. Cea de-a doua 
piesă a văzut, de altfel, și lumina 
tiparului, la editura „Eminescu" 
(1977), fiind preluată și jucată și 
de alte colective de amatori.

Colaborarea cu regizorii D.D. 
Neleanu, I.G. Russu, Ion Ghelu- 
Destelnica, Geta Vlad, Ion Simio- 
nescu, Constantin Dinischiotu, Al. 
Toscani, Geirpn Tino, cu scenogra
fii Mircea Tofan și Sanda Mușa
tescu, grija secretarului literar 
permanent al teatrului, poetul Mi
hai Pauliuc, pentru promovarea 
unui repertoriu valoros au sporit 
și mai mult prestigiul de care se 
bucură colectivul oneștean, ale că
rui spectacole au fost comentate 
elogios în presă și în revistele de 
specialitate, nu de puține ori re
prezentații întregi sau fragmente 
din acestea fiind difuzate și la pos
turile de radio și televiziune.

Din păcate, această rodnică pe
rioadă a’ fost urmată de o alta de 
regres, în care rare au fost zvîcni- 
rile de orgoliu ale trupei, în nu
cleul căreia schimbul de generații 
s-a făcut și se face încă foarte 

tul neîntemeiate. Tocmai de aceea 
acceptarea sa impune o redispunere 
a elementelor vechilor ipoteze, soli
cită un efort de reconstrucție a ve
chilor cunoștințe în lumina ultimei 
explicații. Și de multe ori, poate 
chiar fără să ne dăm seama, învinge 
comoditatea ; iar altădată procesul 
viclean al asimilării deliberate cu 
ceva deja existent — calea cea mai 
comună, poate, de a anula, desigur 
pentru moment, valoarea noii ipo
teze explicative.

Altădată, reducționismul de care 
aminteam ia forma preocupării 
cvasiexclusive pentru rezultatele 
practice, pentru ceea ce poate aduce 
concret o ipoteză, o abordare nouă, 
un domeniu nou; preocupare îndrep
tățită dacă apare în faza „exploată
rii" unor descoperiri deja făcute, dar 
nefirească dacă se manifestă în eta
pele anterioare.

Cu mulți ani în urmă am luat un 
interviu academicianului Grigore 
Moisil despre o disciplină aflată 
atunci la începuturi — informatica. 
Nici nu începuse bine discuția că 
întrebarea mea veni neașteptat : dar 
ce eficiență au cercetările în acest 
domeniu ? îmi sună și acum în 
urechi răspunsul calm, parcă înde
lung pregătit, intervenit după o pri
vire stăruitoare îndreptată asu- 
pră-mi : „Cînd cercetăm ceva nou 
nu trebuie să ne întrebăm în pri
mul rînd ce eficiență are, ci mai 
ales ce ne învață".

Poate că am avut șansa unei 
cvasidefiniții privind • prioritatea 
activității de cercetare a noului ca 
nou, pentru a-1 înțelege, pentru a-1 
apropia, a-i simți natura sa. Firește 
că în orice cercetare, mai ales cînd 
este vorba de una de mare anver
gură, se urmăresc foloasele practi
ce. Dar aceste foloase sînt direct 
proporționale cu profunzimea cerce
tării teoretice, cu înțelegerea tutu
ror ramificațiilor noului domeniu, 
cu urmărirea tuturor implicațiilor 
sale. Cercetarea de tip teoretic con
stituie izvorul oricărei eficiente 
practice. Esențial pentru sporirea 
acestei eficiente este nu să ne mul
țumim cu captarea unui singur aflu- 
ent al cursului principal, ci să do- 
bîndim o imagine unitară asupra 
tuturor ramificațiilor sale. In acest 
caz, nu numai volumul cunoștințelor 
care pun în mișcare angrenajele 
complicate ale progresului va fi mai 

greu. Dintre premierele ultimilor 
ani, am reținut doar „Anchetă asu
pra unui tînăr care nu a făcut ni
mic" de Adrian Dohotaru, laureată 
cu medalia de bronz la ediția a 
III-a a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", „Eu și fratele 
meu geamăn" de Ion Dineacu, „Pa
timă și tandrețe" de George Ge- 
noiu, calificată în etapa republi
cană a prestigioasei competiții, 
„Carambol" de I.D. Șerban, ajunsă 
în etapa interjudețeană a ediției 
recent încheiate. Interpreții spec
tacolului „Patimă și tandrețe" au 
obținut la ediția a IV-a medaliile 
de argint și de bronz prin actorii 
Liviu Gherghel și, respectiv. Lu
dovic Crețu, evoluții apreciate 
avind și Ion Gruici, Ilie Mitarcă, 
Mihaela Crețu, Gabriela Blajev- 
schi, Vasile Ghibilic, Grigore 
Brînză și Ghighi Mocanu, inter
pret ce își desfășoară activitatea 
de zi cu zi în uzinele platformei 
industriale a municipiului.

Dintre componenții echipei de 
azi, întinerite, îi amintim pe Teo
dor Adobricăi, Eugen Paris, Nelu 
Drăgoi, Andy Teușanu, Doina Pi- 
chiu, Monica Ursescu, Eugenia 
Goagă, Sică Giurgea, Radu Stanciu, 
Dorina Buță, Costel Aunguroancei, 
Nelu Stanciu. Mihaela Matei, Ma
rian Horeangă, spectacolele lor cu 
„Un individ suspect" de B. Nușici 
și, îndeosebi, „Basme pentru oa
meni mari", adaptare de Bogdan 
Ulmu, care a semnat și regia, după 
„Basmul cu minciunile" și „Ileana 
Flutureana" de G. Călinescu, de- 
monstrind că ștafeta se află pe 
mîini bune.

Stagiunea în curs a debutat, de 
altfel, sub bune auspicii, progra
mul de premiere prezentat de to
varășul Carol Ignat, directorul ca
sei de cultură a sindicatelor, pe 
lingă care funcționează teatrul, in- 
cluzînd piesele : „Un tînăr cu 
pretenții" de Virgil Stoenescu, 
„Comoara" de Aurel Ifrim, precum 
și montajele literar-artistice „Lu
minile lui ianuarie", „Efigiile mun
cii", „Mîndră zi a libertății", „Pa
trie străbună, patrie de eroi", mai 
multe poeme scenice și recitaluri 
de poezii. Dorința unanimă este de 
a oferi spectacole de cît mai bună 
calitate celor aproape 50 000 de lo
cuitori ai municipiului și de a 
ajunge din nou în etapa republi
cană a Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

Cu o colaborare mai strînsă 
între generațiile de actori, cu un 
sprijin ce se impune mult mai 
substanțial din partea consiliului 
municipal al sindicatelor și a ce
lorlalți factori educaționali — spri
jin ce ar trebui să înceapă de la 
orientarea către un repertoriu de 
mai mare substanță și mai ge
neros artistic — nu ne îndoim că 
Teatrul popular își va demonstra 
și în continuare calitățile probate 
în atîtea competiții.

Comei GALBEN

mare, dar — lucru extrem de impor
tant — conștiința impactului va fi 
mai limpede, posibilitățile de stăpi- 
nire autentică, de orientare a sa in 
concordanță cu valorile și aspira
țiile oamenilor mult mai mari.

Creația este rodul joncțiunii și 
colaborării facultăților intelectuale 
cu cele ale sensibilității și pasiunii. 
Dezvoltarea excesivă a capacităților 
rațiunii conduce adesea la hipereri- 
ticism, care este glacial, nu cunoaște 
febrilitatea acțiunii, tumultul activi
tății novatoare. Studii moderne de 
epistemologie arată că mulți cerce
tători bine pregătiți sint foarte pu
țin novatori, tocmai datorită dezechi
librului din cadrul raportului amin
tit. Preocuparea excesivă de a „mo
tiva" din start căutarea unei noi 
soluții înăbușe, adesea în fașă, sîm- 
burele inovației, care nu poate 
fi întemeiată întru totul numai 
pe criterii și evaluări logice. In orice 
izbîndă — și cu atît mai mult în 
cea creatoare — entuziasmul, im
pulsul, atașamentul față de o idee, 
îndrăzneala de a vedea ce iese, in
tuiția au un rol foarte important 
pentru că fertilizează ceea ce știm, 
amplifică potențele noastre intelec
tuale. Pasiunea ține mereu trează, in 
stare de alertă capacitatea noastră 
intelectuală, este selectivă, o ajută 
să se fixeze pe anumite traiectorii, 
să stăruie in a cerceta, în a fora cit 
mai adine în straturile dure ale ne
cunoașterii.

V-ați întrebat vreodată de ce copiii 
sînt mai creativi ? De ce, de pildă, 
invenții cu care astăzi se hrănesc 
industriile lumii au apărut în nepre
tențioasele cercuri tehnice ale copii
lor ? Pentru că Ia aceștia lipsește 
forța inhibitoare a prejudecății ; 
pentru că ei privesc lucrurile așa 
cum sînt și descoperă posibilități, 
lucruri pe lîngă care noi am trecut 
ani și ani. Sensibilitatea noului in
clude și această deprindere — și cu
raj ! — de a privi un lucru despo
vărat de balastul prejudecăților și 
inerțiilor, de a te apropia de el 
doar cu scopul de a-1 înțelege.

Sensibilitatea noului implică și for
marea obișnuinței de a promova noul 
nu numai datorită foloaselor sale 
practice, ci și pentru bucuria mo
rală și intelectuală pe care o furni
zează, pentru satisfacția unică, pen
tru căldura înviorătoare ce încunu
nează necontenita sa căutare.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, doresc să folosesc 

acest prilej pentru a vă adresa cele mai bune urări dumneavoastră și prin 
dumneavoastră poporului frate român.

Cu cea mai înaltă considerație,

MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncitorilor din Etiopia, 

Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 
Comandant suprem al Armatei Revoluționare 

a Etiopiei Socialiste

Viața economico-socială 
a localităților patriei 

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII „SCfNTEII"

Vizita delegației parlamentare braziliene

HUȘI.: Creștere 
substanțială 

a productivității muncii
Concomitent cu asimilarea unor 

noi utilaje și produse destinate 
sectoarelor prioritare ale economiei 
naționale, colectivul de oameni ai 
muncii de la Fabrica de utilaj com
plex din Huși acționează bine or
ganizat și susținut pentru sporirea 
continuă a productivității muncii. 
Astfel, în perioada care a trecut din 
acest an, el a realizat o producti
vitate a muncii mai mare cu 1 407 
lei pe fiecare lucrător, pe această 
bază obținînd o importantă canti
tate de producție-marfă suplimen
tară. materializată în utilaj petro
lier, metalurgic și alimentar. Cu 
acestea, destoinicul colectiv hușean 
și-a îndeplinit cu mult înainte de 
termen atît planul pe două luni, 
cit și sarcinile din programul su
plimentar pe primul trimestru al 
anului.

VRANCEA : Energie 
electrică economisită

In unitățile industriale din jude
țul Vrancea se întreprind măsuri 
ferme care contribuie la folosirea 
rațională a energiei electrice, la 
economisirea acesteia. La între
prinderea „Metalurgică" Focșani, 
de exemplu, s-au economisit in 
acest an peste 100 MWh energie 
electrică, în primul rind ca urmare 
a îmbunătățirii tehnologiei de lucru 
la laminorul de sîrmă și a reducerii 
staționărilor la schimbările de di
mensiune la linia de laminare a 
profilelor mijlocii cu aproape 3 ore 
pentru fiecare operație. însemnate 
economii de energie electrică au 
fost obținute și la Combinatul de 
prelucrare a lemnului Focșani, în
treprinderea chimică Mărășești și în 
alte unități industriale.

SUCEAVA : Importante 
cantități de materiale 

recuperate
In județul Suceava se depun 

eforturi stăruitoare pentru colecta
rea și valorificarea materialelor re-

Nou! magazin „Silvania" din municipiul Zalâu
Foto : loan Ilut

cinema 

folosibile. In perioada care a tre
cut de la începutul anului și pină 
acum au fost strînse peste 3150 
tone oțel, 500 tone fontă, importan
te cantități de cupru, bronz, alu
miniu, hîrtie, sticle și borcane, în
treprinderea județeană pentru re
cuperarea și valorificarea materia
lelor refolosibile îndeplinind pla
nul în proporție de 101,6 la sută.

PAȘCANI : Vagonul 7 000
Pe lîngă activitatea de reparare 

și verificare a materialului rulant, 
colectivul de la întreprinderea de 
material rulant din Pașcani reali
zează și vagoane noi de marfă. 
Aici s-a fabricat cel de-al 7 000-lea 
vagon de marfă. Numărul a fost 
înscris pe un vagon basculant au- 
todescărcător pe 4 osii, cu o capa
citate de 30 metri cubi. Asemenea 
vagoane, care se află în prezent 
pe fluxul tehnologic, sint destina-1 
te transportului pămîntului de la 
excavații de pe marile șantiere ale 
țării, al altor materiale cu greu
tate specifică mare, produse de ba
lastieră și de carieră. Pină acum, 
la întreprinderea pășcăneană s-au 
produs 7 tipuri de vagoane de 
marfă, cu un grad înalt de func
ționalitate.

HUNEDOARA: Se extinde 
rețeaua de alimentare 

cu apă potabilă
In strînsă legătură cu dezvolta

rea social-edilitară a localităților 
din județul Hunedoara are loc și 
continua modernizare și extindere 
a rețelei de alimentare cu apă po
tabilă și a rețelei de canalizare. In 
comuna Certej s-a dat în folosință 
o nouă rețea de alimentare cu apă 
potabilă. Conducta, în lungime de 
cîțiva kilometri, asigură alimen
tarea cu apă potabilă a celor 385 
apartamente din centrul civic și a 
altor locuințe. In prezent, 56 de lo
calități hunedorene dispun de re
țele de apă și. canalizare. Este de 
menționat faptul că rețeaua de apă 
potabilă din localitățile rurale, pre
cum și din unele orașe hunedorene 
este realizată prin căderea liberă 
a apei, ceea ce înseamnă mari eco
nomii de energie electrică.

0 Avertismentul : STUDIO (59 53 15)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
0 Raidul vărgat : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,15
0 Dublă depășire : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Intrusul : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Hallo, taxi!: GRI VITA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Fata fără zestre : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 18
0 Rămii fericire : UNION (13 49 04) 
_ 9* * 11*  13*  15*  17*  19

• Racolarea : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19
• Marele premiu : PACEA (71 30 85)
— 15; 17; 19
• Nea Mărin miliardar : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA- 
CÂRA (20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30 
0 Jack și vrejul de fasole — 9; 11; 
13; 15; 17, Căsătorie cu repetiție — 19: 
DOINA (16 35 38)
0 Preeria : FESTIVAL (15 63 84) — 9: 
11; 13; 15; 17; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9* 11* 13* 15’ 17’ 19
0 Aventuri în’ Ontario : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Viraj periculos : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
0 Ultimul mohican : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Vară sentimentală : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19

0 Nu te voi uita niciodată : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
0 Alice î COTROCENI (49 48 48) — 15; 
17; 19
0 Sarea e mai prețioasă decît aurul : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
0 Prietenul nostru Till: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
0 Marele premiu — 9 ; Toată lumea 
este a mea — 10,30; 13,15; 15,45; 18 : 
DACIA (50 35 94)
0 Copie la indigo : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 13; 15; 17; 19

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a primit, marți, delegația parlamen
tară braziliană, condusă de Jose Ma- 
noel Fontanillas Fragelli, președin
tele Senatului și al Congresului Na
țional ale Republicii Federative a 
Braziliei, care efectuează o vizită in 
țara noastră.

Cu acest prilej, parlamentarii bra
zilieni au subliniat inalta considera
ție de căre se bucură în Brazilia po
litica externă activă a României, 
prodigioasa activitate desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pe plan 
internațional, in vederea edificării 
unei lumi a păcii, înțelegerii și cola
borării între națiuni. Totodată, 
oaspeții au exprimat admirația față 
de realizările dobîndite de poporul 
român.

în cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
evidențiate bunele relații de prietenie 
și colaborare româno-braziliene. pre
cum și posibilitățile existente pentru 
amplificarea în continuare a acestora 
în domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și în alte 
sfere de activitate. Au fost abordate, 
de asemenea, unele aspecte actuale 
ale vieții politice internaționale.★

Marți, tovarășul Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, a primit delegația parlamentară 
braziliană, condusă de Josă Manoel 
Fontanillas Fragelli, președintele Se
natului și al Congresului Național 
ale Republicii Federative a Bra
ziliei.

Cronica zilei
O amplă selecție de imagini, sin- 

tetizînd evoluția graficii britanice pe 
parcursul unei jumătăți de mileniu, 
este prezentată în cadrul expoziției 
„Ilustrația engleză", deschisă, marți, 
la Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România.

Expoziția, care se înscrie în cadrul 
relațiilor de colaborare cultural-artis- 
tică dintre România și Marea Brita- 
nie. va rămîne deschisă pină la 20 
martie.

t V
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 februarie, ora 20 — 1 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fi rece, 
chiar geroasă noaptea în cea mal mare 
parte a țării. Iar cerul va fi variabil. 
Vor cădea ninsori in toate regiunile 
țării, cu caracter izolat, Vintul va sufla 
slab pină la moderat, cu unele inten
sificări la începutul Intervalului în sud- 
estul țării, cu viteze pînă la 45 km la 
oră, din sectorul nordic. Temperaturile

Informații
• In semifinalele „Cupei campio

nilor europeni" la handbal feminin 
— conform tragerii la sorți efectuate 
ieri la Basel (Elveția) — echipa Ști
ința Bacău va întîlni (primul joc pe 
teren propriu) formația iugoslavă 
Buducnost Titograd. In cealaltă se
mifinală, Spartak Kiev va primi re
plica echipei Vasas Budapesta. In 
semifinalele celorlalte două competiții 
continentale : „Cupa Cupelor" : H.K. 
Roedovre (Danemarca) — V.F.L. 
Engelskirchen (R.F. Germania) ; 
Radnicki Belgrad — Avtomobilist 
Baku ; „Cupa federației internațio
nale" : M.V.S.C. Debrecen — H.F. 
Tyresoe (Suedia) ; H.C. Topolnicki 
(Cehoslovacia) — S.C. Leipzig. 
Meciurile tur se vor disputa în pe
rioada 17—23 martie, iar partidele 
retur între 24 martie și 6 aprilie.
• Sportivii români vor fi pre- 

zenți anul acesta la startul a 24 de 
campionate mondiale. După campio
natele mondiale de handbal, ce au 
început ieri în Elveția, reprezentan
ții noștri vor fi prezenți luna vi
itoare la campionatele mondiale de 
cros ce vor avea loc tot în Elveția. 
Iată alte întreceri mondiale aflate 
în programul concurenților români : 
box, seniori : 8—18 mai, în S.U.A. ; 
caiac-canoe, seniori : 19—24 august, 
în Canada ; canotaj, seniori : 16—24

0 Pilot de formula 1 ; FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 11 ; 13; 15 
0 Cobra se întoarce : LIRA (31 71 71) 
— 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
0 Cei mai frumoși ani : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19.45 
0 Cîinele : GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 17 ; (sala Ate
lier) : Arheologia dragostei — 17,30 
0 Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Conflu
ența artelor**.  Spectacol realizat de 
Cristina Vasiliu. „Arta orientală și 
ecourile ei în cultura europeană*  (I) 
— China — Japonia — 17
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :

In timpul convorbirii s-a apreciat 
câ potențialul de care dispun econo
miile celor două țări oferă cadrul 
favorabil dezvoltării pe multiple 
planuri a relațiilor româno-brazilie
ne. în acest context, au fost exami
nate măsurile ce se impun a fi în
treprinse in vederea amplificării, pe 
baze reciproc avantajoase, a colabo
rării și cooperării economice bilate
rale. S-a subliniat, totodată, necesi
tatea încheierii unor acorduri și în
țelegeri pe termen lung, care să con
fere stabilitate și perspectivă con
lucrării dintre România și Bra
zilia.

în aceeași zi, parlamentarii bra
zilieni au avut întrevederi separate cu 
Ilie Văduva, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Pungan, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Fforea 
Gruia, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și șef al De
partamentului Agriculturii de Stat.

La întrevederi a participat Carlos 
dos Santos Veras, ambasadorul 
Braziliei la București.★

Cu prilejul vizitei tn tara noastră 
a delegației parlamentare braziliene, 
ambasadorul Republicii Federative a 
Braziliei la București a oferit, marți, 
un cocteil.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
reprezentanți ai unor ministere și 
instituții centrale, deputați.

(Agerpres)

La vernisaj au luat parte membri 
ai conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunii artiști
lor plastici, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă si cultură, un numeros public.

Au participat Philip McKearney, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești. și membri ai ambasadei, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tară, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

t

20,35 Cabinet de informare politico- 
ideologică

20,55 Imagini din Kuweit. (Documentar)
21,05 Film în serial (color). „Mexicul 

în flăcări**.  Premieră TV
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

minime, nocturne, vor fl cuprinse în
tre minus 20 și minus 10 grade, local 
mai coborîte în nord-estul și centrul 
țării, dar ușor mai ridicate în sud-est. 
iar cele maxime, diurne, între minus 
10 șl zero grade, Izolat mai ridicate 
spre sfîrșitul intervalului. Local se va 
semnala ceață, cu depunere de chiciu
ră. In București : Vremea va fi rece, 
geroasă noaptea, cu cerul variabil. Va 
ninge slab. Vîntul va sufla moderat. 
Temperaturile minime, nocturne, vor 
oscila între minus 12 și minus 8 grade, 
iar cele maxime, diurne, între minus 
4 și minus 1 grad, mai ridicate în 
ultima zi. Dimineața se va semnala 
ceață, cu depunere de chiciură.

sportive
august, în Anglia ; haltere, seniori : 
8—16 noiembrie, Bulgaria ; tir, se
niori : 2—15 septembrie, in R. D. 
Germană ; șah : Olimpiada : 2—22
noiembrie, în Emiratele Arabe Unite, 
la Dubai.
• Azi, în „Cupa României" la fot

bal, la Brașov se va desfășura, de 
la ora 14. meciul dintre echipele 
bucureștene Steaua și Rapid, con- 
tînd pentru optimile de finală ale 
popularei competiții cu caracter na
țional.
• „Turneul Prietenia" Ia scrimă — 

competiție internațională aflată la 
cea de-a 21-a ediție — a început la 
Varna cu participarea a 8 echipe. 
La sabie a cîștigat selecționata 
U.R.S.S., urmată de R. D. Germană, 
Ungaria, Bulgaria, România, Polo
nia. Cuba. în concursul masculin de 
floretă, pe primul loc s-a situat 
echipa Ungariei, urmată de R. D. 
Germană, Româlnia, Polonia, Cuba, 
U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslovacia.

O „Cupa mondială" la schi-fond a 
programat la Leningrad o cursă 
masculină de 15 km cîștigată de 
Vladimir Smirnov (U.R.S.S.) — 41’ 
32'’6/10, urmat de Gunde Svan (Sue
dia) — 41’53”6/10. In clasamentul 
general continuă să conducă Gunde 
Svan (140 puncte), secundat de Vla
dimir Smirnov (68 p.).

Neînsemnații — 17,30 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Gustul parvenirii
- 17,30
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Lewis și Alice — 19,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) :
Cîrtițele — 17,30
0 Teatrul „Nottara**  (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 17,30
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Serenadă tîrzie — 18,30
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase**  (sala Savoy, 15 56 78) : Belmon
do al II-lea — 18 ; (sala Victoria,
50 58 65) : Eu vă fac să rideți — 18 
0 Ansamblul „Rapsodia română**  
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare
— 18
0 Teatrul „Ion Creangă* 4 (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9 ; De la Stan șl 
Bran la Muppets — 15
0 Teatrul „Țăndărică**  (15 23 77) : 
Guliver în țara păpușilor — 10; 15; 
(la clubul IREMOAS) : Țăndărică și 
prietenii săi — 12; 15
0 Circul București (10 41 95) : La circ 
ca-n filme — 18

HTAT.TZÂRT DICTĂRILE SOCIALIST^
R.P. POLONĂ R.P. UNGARA

O ramură economică de perspectivă
încă cu ani in urmă, tn Polonia a 

luat ființă producția de cabluri op
tice, care dobindește o pondere 
crescindă în economie. Prima linie 
tehnologică, tn lungime de 2,5 km, 
a fost construită la Lublin, pentru 
ca producția să se extindă apoi la 
Lodz, Poznan și in alte orașe. Acu- 
mulind mai multă experiență. în
treprinderea din Lublin a devenit 
centrul producției pe tară a cablu
rilor optice si conlucrează cu 16 or
ganizații de cercetare. Creație a ul
timelor decenii, cablul optic reali
zat la întreprinderile poloneze res
pective este un fir subțire, al cărui 
miez îl constituie 70 de „straturi", 
fiecare din alt sortiment de sticlă. 
Printr-un asemenea fir pot fi efec
tuate concomitent, de pildă. 480 de 
convorbiri telefonice. Specialiștii au 
calculat că un gram de cablu optic 
înlocuiește 10 kg de cupru.

R.P.D. COREEANĂ

Sporesc resursele energetice
în R.P.D. Coreeană crește volu

mul producției de cărbune. în 
special în bazinul Ancijou, unde 
se află cele mai mari zăcăminte 
carbonifere ale țării, termenul de 
deschidere a noi exploatări a fost 
redus considerabil. în ultimul 
timp, aici au fost date în funcțiu
ne minele Enphun, Cihandon, 
Sohoi și altele, întinderea totală 
a construcțiilor subterane fiind de

R.P. MONGOLĂ

Noi zăcăminte în circuitul economiei
La exploatările miniere din R. P. 

Mongolă ia amploare întrecerea so
cialistă în întîmpinarea celui de-al 
XIX-lea Congres al P.P.R.M. — 
scrie ziarul „Unen". Recent, C.C. al 
partidului a aprobat angajamentul 
luat de colectivele care extrag 
fluorit de a depăși simțitor preve
derile planului de producție in pri
mul an al actualului cincinal. Ex
tracția acestei prețioase materii 
prime metalurgice și chimice se 
desfășoară în ritm crescînd. Tot
odată. pentru prima oară in ramura 
respectivă, în cadrul combinatului 
„Kerulen", a început îmbogățirea

CONTRACTĂRILE ȘI LIVRĂRILE
(Urmare din pag. 1)
podăriile populației. încă din 1985, 
după recensămîntul din februarie, 
s-a urmărit că. în paralel cu livrarea 
animalelor prevăzute in contracte, să 
se asigure sporirea efectivelor-mateă 
din gospodăriile cetățenilor (ca bază 
a unor producții sporite în noul an). 
Drept rezultat, la recensămîntul din 
acest an s-a înregistrat un spor sub
stanțial de efective la toate speciile 
de animale și păsări din gospodăriile 
populației.

în completarea materialului biolo
gic asigurat de gospodăriile cetățeni
lor (din matca proprie de animale), 
consiliile populare au organizat in 
fiecare comună (in cadrul cooperati
velor agricole de producție, al coope
rativelor de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor, pe lîngă alte 
unități locale) micromaternități de 
scroafe, care livrează sătenilor pen
tru contractare purcei de lapte. Por
nind de la avantajele unei asemenea 
organizări a producerii materialului 
biologic (purceii de lapte livrați ce
tățenilor pentru creștere și îngrășare 
din micromaternitățile locale se adap
tează mai bine decît cei din marile 
complexe la condițiile de hrană și 
microclimat din gospodăriile popu
lației). consiliile populare brăilene 
și-au propus dublarea capacității ac
tualelor micromaternități.

Este, de asemenea, de subliniat că, 
prin măsurile luate incă din anii tre- 
cuți, județul Brăila este in prezent 
in măsură să asigure gospodăriilor 
populației — din incubatoarele pro
prii — intregul necesar de pui de o 
zi și „pui-zburați" (de 3—4 săptă- 
mîni) pentru creștere și contractare.

Vorbind de preocupările pe linia 
asigurării bazei materiale a produc
ției agroalimentare în gospodăriile 
populației — ca suport al încheierii 
și onorării contractelor cu statul — 
se cuvine să facem o mențiune apar
te în legătură cu fundamentarea ba
lanțelor furajere din fiecare comună. 
Cunoscîndu-se efectivele de animale 
pe care urmează să le crească în 
acest an fiecare gospodărie sătească, 
s-a determinat necesarul total de 
furaje pe comune, după care au fost 
stabilite sursele de acoperire a nece
sarului : loturile personale ale cetă
țenilor. pășunile comunale, terenurile 
ce vor fi semănate în cultura a II-a 
etc. Și totul s-a făcut în mod con
cret, pe fiecare gospodărie, încît 
toți contractanții au cunoscut încă 
de Ia semnarea contractului sursele 
de furaje pe care le vor avea Ia dis
poziție.

Dovada seriozității și modului res
ponsabil în care s-a acționat în ju
dețul Brăila în privința asigurării 
bazei materiale de producție din gos
podăriile populației — ca fundament

Actualul plan cincinal prevede 
creșterea producției in acest dome
niu. La întreprinderea din Lublin 
volumul producției se va dubla in 
fiecare an. Această întreprindere 
are de acum 80 de clienți și cercul 
lor se lărgește. Este vorba, in pri
mul rind. de întreprinderi si insti
tuții din domeniul telecomunica
țiilor, mineritului, căilor ferate.

Paralel, se dezvoltă producția de 
utilaje speciale care fac posibilă 
folosirea cablurilor optice. între
prinderea din Lublin este in între
gime dotată cu asemenea utilaje 
realizate in tară. Cererea crescindă 
de tehnică optică constituie un pu
ternic impuls pentru extinderea si 
perfectionarea acestei ramuri, de 
mare importantă pentru ridicarea 
eficientei in multe domenii ale eco
nomiei naționale.

peste 25 000 m. De pe acum acest 
bazin carbonifer livrează econo
miei naționale milioane de tone de 
combustibil, urmînd să se atingă 
un nivel al producției de 100 mi
lioane tone anual.

Spdrirea extracției de cărbune 
prezintă o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea bazei energe
tice a economiei naționale a 
R.P.D. Coreene.

minereului la locul de extracție. 
Noile capacități de producție, in
trate în funcțiune în primele zile 
ale cincinalului, vor asigura reali
zarea anuală a 118 mii de tone de 
concentrat de înaltă calitate.

Se îmbunătățesc și condițiile de 
muncă și de viață ale minerilor. La 
mina „Bărh" a fost dată în folo
sință o nouă zonă de locuit, în care 
s-au ridicat 13 blocuri de cite 15 
etaje, un spital, școli și alte obiec
tive. O realizare importantă o con
stituie construirea unor depozite 
subterane pentru păstrarea apei, 
ceea ce are o mare însemnătate în 
condițiile de viată locale.

al contractelor cu statul — este fap
tul că livrările „la zi" sint net supe
rioare celor de anul trecut la absolut 
toate produsele agroalimentare.

Avantajele diversificării producției 
in gospodăriile populației

Ar fi inexact să se creadă că ac
țiunea de contractare în județul 
Brăila n-a pus și unele probleme, 
n-a făcut necesară schimbarea anu
mitor mentalități.

— La noi în comună (și nu numai 
aici — n.n.), ne spunea Aurel Cio- 
ranu, primarul din Ianca-sat, exista 
obiceiul ca oamenii să folosească 
pămîntul în sistemul monoculturii, 
semănîndu-1, aproape în exclusivita
te, cu porumb. Porumb pe care il 
vindeau la piață, de unde cumpărau 
legumele și celelalte produse nece
sare hranei. Dezavantaje ? Multe, în- 
cepind cu „epuizarea" capacității so
lului, dar și pierderea de timp pen
tru deplasarea la piață pentru fie
care kilogram de roșii, de ceapă ort 
de cartofi. Exista, desigur, și o anu
me motivație pentru ocolirea legu
melor și a celorlalte culturi. Lipsa 
apei. Am forat atunci, în comună, un 
număr de fîntîni, plus că am adus 
apă și din Dunăre prin conducte 
speciale, incit astăzi problema e re
zolvată. Rezultatul : oamenii nu nu
mai că nu mai merg la piață după 
cumpărături, dar au reușit să devină 
furnizori la fondul de stat pentru o 
serie de produse pe care înainte le 
cumpărau. Anul trecut au fost livrate 
la stat — din surplusul de producție 
al gospodăriilor populației — peste 6 
vagoane de legume, cartofi și fructe, 
iar pentru acest an sătenii s-au an
gajat să livreze 30 de vagoane cu 
asemenea produse.

O situație similară exista la Ianca- 
sat (și nu numai aici) și în privința 
zootehniei. Localnicii se obișnuiseră 
să crească în gospodăriile lor doar 
păsări, neglijînd creșterea animale
lor. Poate și pentru faptul că păsă
rile se cresc mai ușor, fără prea 
mult efort. A trebuit, de aceea, să se 
desfășoare o cuprinzătoare campanie 
de convingere, să se explice fiecăruia 
dezavantajele unui asemenea mod de 
concepere a producției, care nu ține 
cont nici de interesele proprii de

Experiența județului Brăila dovedește, încă o dată, că acolo unde 
consiliile populare manifestă interes și preocupare, unde activitatea de 
contractare și de livrare a produselor este bine organizată, rezultatele 
pozitive nu întîrzie să apară, existind condiții ca prevederile din „Pro
gramul de acțiuni privind contractarea și achiziționarea produselor agri
cole vegetale și animale pe 1986“ să fie substanțial depășite. Iar pe 
măsură ce contractele sporesc, cresc și veniturile sătenilor. De altfel, 
aceasta este una din realitățile evidente în orice colț de țară : chipul 
înfloritor al fiecărei gospodării, al fiecărei comune, se află în relație 
directă cu hărnicia oamenilor, cu modul cum aceștia știu să folosească 
pămîntul. în folosul propriu și al întregii societăți.

Lucrări de ameliorare 
a terenurilor

în ultimii ani, în R.P. Ungară 
s-au intensificat lucrările de hidro
ameliorații și îmbunătățiri funciare, 
iar planul de perspectivă — pînă și 
după anul 2000 — prevede realiza
rea unor noi și importante obiecti
ve în acest domeniu. Printre prin
cipalele obiective ale investițiilor 
respective — arată ziarul „NEP- 
SZĂBADSAG" — se află crește
rea fertilității solului, asigurarea 
certă a producției agricole, îmbu
nătățirea gospodăririi apei din sol. 
Se prevede, astfel, corectarea 
cursurilor apelor interioare pe o 
suprafață totală de 4 milioane ha și 
efectuarea lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare pe 5 milioane ha. 
Aceste lucrări sint foarte necesare 
— arată ziarul — deoarece din te
renurile muntoase și deluroase 2,3 
milioane ha sint erodate de ape, iar 
alte 1,5 milioane ha de vint. Sis
tematizarea apelor interioare va 
permite folosirea mai eficientă a 
peste 3 milioane ha de teren arabil.

Rețeaua de canalizare a țării, 
avînd în prezent o lungime de 
100 000 km, va fi extinsă in conti
nuare, se vor construi rezervoare 
de apă și ecluze. în regiunea Du- 
nântul a început ameliorarea văii 
Marcal prin îmbunătățirea gospodă
ririi apei din sol. în actualul cin
cinal vor începe și lucrările de a- 
meliorare a terenurilor viticole din 
Șopron, în Nogrădul de nord, pe 
cursul apei Drăva și în alte regiuni.

R.P.S. ALBANIA
Se extind 

sistemele de irigație
Lucrările hidrotehnice efectuate 

în Albania in cincinalul trecut au 
asigurat irigarea a circa 42 000 hec
tare. ameliorarea irigațiilor pe 
11 000 hectare și drenarea unor su
prafețe însumînd 14 000 hectare. In 
intervalul amintit s-au aflat în șan
tier 400 de rețele de irigații și alte 
lucrări hidrotehnice, dintre care 350 
au fost puse deja în funcțiune.

în actualul plan cincinal, activi
tatea in domeniul menționat va be
neficia de mari investiții. în mod 
prioritar se va acționa pentru spo
rirea capacității sistemelor de iri
gație din zonele de deal și de 
munte, aproape 65 la sută din to
talul fondurilor fiind orientate in 
această direcție. în 1986, vor în
cepe lucrările la 110 obiective.

consum ale sătenilor și nici de cerin
țele economiei naționale. Dovada 
reușitei : efectivele de animale s-au 
dublat în ultimii cinci ani și pe 
această bază s-a ajtms de la un nivel 
al contractelor ia fondul de stat de 
20—30 porci, la peste 1 100 capete în 
acest an.

Ritmul livrărilor - in creștere
în timpul documentării in județul 

Brăila, am stat de vorbă cu nume
roși săteni și factori de răspundere 
de la consiliile populare pe tema 
contractelor la fondul de stat. Din 
discuțiile purtate am reținut intere
sul deosebit care se manifestă pretu
tindeni pentru ca aceste contracte să 
fie onorate integral și la termen. De 
altfel, pe ansamblul județului se în
registrează în prezent un ritm al li
vrărilor in creștere, în prima decadă 
a lunii februarie realizîndu-se mai 
mult de jumătate decît s-a livrat în 
întreaga lună ianuarie. Cum gîndesc 
sătenii să-și onoreze în continuare 
obligațiile contractuale ?

Iată una din opiniile consemnate in 
comuna Jirlău. comună care. încă de 
la jumătatea lunii februarie. încheiase 
planul de livrări pe tot trimestrul I 
la bovine, la celelalte produse con
tractate livrările fiind peste nivelul 
realizărilor din aceeași perioadă a 
anului trecut.

— De la începutul anului am livrat 
deja un tăuraș de peste 400 kg, mai 
multe păsări și ouă — ne spune Nicu 
Tudose, motopompist la cooperativa 
agricolă. Așa cum orașul asigură 
aprovizionarea noastră cu mărfurile 
necesare in gospodărie, la fel se cu
vine să procedăm și noi cu onorarea 
contractelor. Așa cum noi avem tre
buință zilnic de produsele orașului, 
și orășenii au nevoie zilnic de pro
dusele noastre.

De la consiliul popular aflăm că 
exemplul acestui harnic gospodar 
este urmat și de ceilalți locuitori ai 
comunei. Gospodarii din Jirlău au 
contractat pînă acum suplimentar la 
fondul de stat aproape 3 000 kg carne 
de bovină. 1 200 kg carne de pasăre, 
300 kg carne de iepure, 300 hl lapte, 
150 000 ouă, alte produse pe care, în 
bună parte, au și început să le li
vreze.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
ț • PENTRU „TOALETA" MĂ- 
ț RILOR. Ce poate fi mai pustiitor pentru 
l flora și fauna marină decît poluantele 

scurgeri de țiței de pe vasele petroliere ? 
ț Printre metodele de combatere a acestui 
i flagel se remarcă și „Rigidoil", un sis-
' tem eficient de înlăturare a petelor de pe- 
1 trol, pus la punct de compania „British 
i Petroleum". „Rigidoil" face apel la două 
’ chimicale, respectiv un polimer solubil în 
( petrol și un agent reticular, care se păs- 
i’ trează separat, pînă la pulverizarea lor 
' peste pata de țiței. Sub efectul unui jet de 
) apă, se realizează amestecul celor două 
i chimicale și, implicit, o reacție de legare 
/ a moleculelor lungi ale polimerului care 
* se transformă într-un material asemănător 
( cauciucului. în porii acestuia este închis 
i țițeiul. „Cauciucul" rezultat se poate în- 
' depărta cu ajutorul unor dispozitive gen 

greblă ori plasă de pescuit. La scoaterea

din apă, materialul este curat, uscat și ne- 
lipicios, el puțind fi folosit la rambleuri.

în urma experimentărilor, s-a constatat 
că metoda „Rigidoil" se pretează mai ales 
la petele de țiței inglobînd pînă la 100 tone, 
respectiv la peste 90 la sută din scurgerile 
înregistrate în mod curent. Intrucit prin 
această metodă țițeiul nu este dispersat, 
„Rigidoil" se poate aplica atît în apropie
rea țărmurilor, cit și in larg. Totodată, da 
reținut că noua metodă poate fi folosită cu 
succes atît la tropice, cit și în mările reci, 
pentru îndepărtarea țițeiului foarte vîscos,

• STERILIZATOR SOLAR AU
TOMAT. O instalație simplă, care folo
sește energia solară pentru sterilizarea 
apei, a fost realizată de un grup de cer
cetători israelieni și olandezi. Cu funcțio
nare automată și ușor de montat, noua 
instalație se poate dovedi utilă mai ales 
în zone izolate, dintr-o serie de țări ale

lumii a treia. Apa de sterilizat se introdu
ce, mai întîi, într-un rezervor de 900 litri, 
de unde este trecută printr-o instalație de 
încălzire care-i ridică temperatura la 
30—50 de grade. în continuare, printr-un 
ventil dirijat electronic, apa ajunge într-un 
colector solar, unde se încălzește la tem
peratura de distrugere a bacteriilor, la care 
este menținută timp de 10 minute. Tot
odată, această apă din colectorul solar ce
dează căldură și apei încă nesterilizate din 
rezervorul alăturat. în final, printr-un 
ventil, apa sterilizată trece într-un alt re
zervor, de unde se poate folosi pentru băut 
și spălat. De notat că această instalație, ale 
cărei componente electrice sint alimentate 
de o baterie solară, poate steriliza, zilnic, 
o cantitate de 300 litri de apă.

• LABORATOR PE PERNE DE 
AER. Pentru o mai bună utilizare a echi
pamentelor și a spațiului de care dispune, 
laboratorul de încercări energetice, din

Lyon. al firmei Jeumont Schneider, a fost 
dotat cu o platformă montată pe opt perne 
de aer. Consecința ? Bunăoară, cele două 
transformatoare de mare putere, cu o greu
tate de 25 tone fiecare, pot fi deplasate 
acum, fără efort, cu mina, de numai doi 
operatori.
• IUTE CA SĂGEATA. Viteza de 

coborîre a schiorilor : 42 de metri pe se
cundă. Această performanță nu se reali
zează cu ușurință pe orice pîrtie de schi, 
ci în tunelul aerodinamic al Biroului de 
proiectări „O. Antonov", din Kiev. Specia
liștii în construcțiile aeronautice îi ajută 
pe schiori să-și perfecționeze tehnica de 
învingere a rezistenței frontale a aerului 
și să-și aleagă un echipament sportiv cu 
calități aerodinamice cît mai bune. De fapt, 
in cadrul acestui birou de proiectări, s-a 
pus la punct, pe baza experimentelor din 
tunelul aerodinamic, un complex program 
de antrenamente pentru schiori.

• „PANCREAS" AJUTĂTOR. 
Un număr de șase bolnavi de diabet și-au 
fabricat singuri insulina necesară, grație 
unor grefe de celule pancreatice. Aceste 
grefe, efectuate recent la Universitatea de 
medicină din Washington, au permis bol
navilor să-și reducă, timp de cîteva săptă- 
mîni, injecțiile de insulină, cu 50—90 la 
sută. Indispensabil pentru menținerea, în 
singe, a unei proporții constante de zahăr, 
acest hormon este fabricat, în mod normal, 
de celule specializate ale pancreasului, su
pranumite și „insulele lui Langerhans". 
Reușita recentelor grefe de asemenea 
insule înseamnă că acestea au fost extrase 
în cantități suficiente din pancreasul do
natorilor și că au fost bine izolate de ce
lulele digestive învecinate. Faptul că grefa 
de celule purificate a produs insulină, 
timp de cîteva săptămîni, reprezintă doar 
un succes de început. In prezent, specia
liștii din Washington își continuă cercetă
rile, în scopul îmbunătățirii acestui tip de

transplant celular care, în viitor, ar putea J 
să-i scutească pe bolnavii de diabet de ) 
zilnica injecție cu insulină. 1

• BAZINUL FARMACIE! 
VERZI. Un pronunțat miros de valeriană 
îl întîmpină toamna, în satul Wierzcho- < 
wiska, din voievodatul Kielce, pe orice 1 
drumeț sosit aici. Și nu este de mirare l
întrucît, practic, toți locuitorii satului se 
ocupă de cultura odoleanului, plantă a că- ) 
rei rădăcină servește la prepararea vale- l 
rianei, medicament folosit în bolile de ' 
inimă. De fapt, cultura odoleanului și a ț 
altor plante medicinale se transmite din 1 
tată-n fiu și într-o serie de alte localități J 
din partea de sud-vest a acestui voievodat, ) 
supranumit și „bazinul farmaciei verzi", i 
Un recent studiu arată că bolile cardio- < 
vasculare sint o raritate aici tocmai deoa- » 
rece cultura acestei plante influențează ( 
favorabil starea sănătății localnicilor. i

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Comitetului Executiv al O.E.P.
în sprijinul consolidării păcii pe continentul european

ATENA 25 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției P.A.P., 
ministrul afacerilor externe al Gre
ciei, Karolos Papoulias, a subliniat 
că statele mici și mijlocii trebuie 
să ducă, în toate cazurile, lupta 
pentru consolidarea păcii atît ne 
plan mondial, cît și european. Pa
cea constituie o problemă univer
sală, a spus ministrul grec. Răspun
derea pentru soarta și viitorul 
omenirii o poartă nu numai marile

puteri, ci noi toți. El a apreciat, 
apoi, drept absolut necesară coope
rarea dintre toate țările europene, 
indiferent de deosebirile politice si 
social-economice existente. Guver
nul Greciei se pronunță pentru eli
berarea Europei de alianțele mili
tare, pentru un nou rol al Europei 
în politica mondială și susține toa
te acțiunile îndreptate spre dimi
nuarea treptată a încordării pe con
tinent.

Acțiune de protest în apropierea 
bazei de rachete de la Greenham Common

LONDRA 25 (Agerpres). — O ac
țiune simbolică de protest împotri
va prezentei pe teritoriul britanic a 
rachetelor de croazieră a fost or
ganizată de militantele „taberei pă
cii" din apropierea bazei de la 
Greenham Common. Coloana de ve
hicule cu instalații de lansare, care

se întorcea noaptea după o nouă 
rundă de exerciții, a intîlnit. la in
trarea în bază, un „baraj" de mici 
focuri aprinse pe șosea de militan
tele „taberei păcii". Potrivit com
paniei BBC, politia militară che
mată pentru degajarea șoselei a 
operat cîteva arestări.

„Cosmosul trebuie să fie folosit 
doar în scopuri pașnice"

*

*
*
I
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BONN 25 (Agerpres). — Social- 
democrații vest-germani resping 
programul american de militarizare 
a spațiului cosmic, cunoscut sub 
numele de „Inițiativa de apărare 
strategică", și se pronunță împotri
va participării R.F.G. la realizarea 
acestuia, a declarat Johannes Rau, 
vicepreședinte al P.S.D.G. într-un 
interviu acordat ziarului „West-

deutsche Zeitung", el a spus că 
social-democrații vest-germani con
sideră că din punct de vedere po
litic, financiar și științific. Cosmo
sul trebuie să fie folosit doar în 
scopuri pașnice. „Nu avem nevoie 
de înarmarea Cosmosului atîta vre
me cit dezarmarea pe Pămînt este 
atit de urgentă și importantă", a 
spus Johannes Rau.

NU experiențelor cu rachete de croazieră
OTTAWA 25 (Agerpres). — O 

rachetă de croazieră americană, 
fără încărcătură nucleară la bord, 
s-a prăbușit marți in apele din 
zona nordică a litoralului cana
dian, la puțin timp după ce a 
fost lansată de un bombardier 
„B-52" aparținind forțelor aerie-

ne ale S.U.A. Accidentul — ale 
cărui cauze sint încă neeluci
date — a determinat intensificarea 
luărilor de poziții ale partizanilor 
canadieni ai păcii împotriva acor
dului ce permite S.U.A. să efectue
ze experiențe cu rachete de croa
zieră pe teritoriul Canadei. .

Premierul neozeelandez reafirmă necesitatea 
stopării cursei înarmărilor

WELLINGTON 25 (Agerpres). — 
Noua Zeelandă dorește ca un nu
măr tot mai mare de țări să 'înțe
leagă și să adere la opțiunile ce au 
stat la baza formulării politicii sale 
antinucleare, a declarat, marți, la 
Wellington, în cursul unei confe
rințe de presă, premierul neozee
landez. David Lange. Am dori „să 
exportăm" nu soluțiile noastre, ci 

. punctele de vedere pe care au fost 
ț fundamentate acestea — a subliniat

*

*

i
*
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BEIRUT 25 (Agerpres). — în Li
ban situația s-a menținut încordată 
pe parcursul nopții de luni și în 
cursul zilei ,de marți.

Agențiile de presă transmit că în 
zona liniei de demarcație dintre 
sectoarele de est și de vest ale Bei
rutului au avut loc puternice cioc
niri între milițiile creștine și musul
mane, în urma cărora o persoană a 
fost ucisă, iar alte trei rănite. In re
giunea Souk El-Gharb au fost înre
gistrate, pentru a doua zi consecu
tiv, dueluri de artilerie între unități 
ale armatei libaneze și milițiile dru- 
ze ale Partidului Socialist Progresist 
din Liban.

Pe de altă parte, agenția T.A.S.S. 
relevă că în șudul teritoriului liba
nez, la nord de așa-zisa „zonă de 
securitate", 300 de militari israelien:, 
sprijiniți de blindate, au lansat o 
nouă operațiune agresivă. Totodată, 
se precizează că forțele israeliene 
de ocupație mențin blocada impusă 
în sectorul sudic al litoralului liba
nez, împiedicind acostarea navelor 
de orice fel în porturile din zonă.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— într-o scrisoare adresată secre
tarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, Libanul re
levă că sînt necesare din partea 
Consiliului de Securitate acțiuni 
adecvate și imediate pentru a se 
pune capăt operațiunilor israeliene 
în sudul Libanului și pentru retra

gerea totală a militarilor israălieni 
în interiorul frontierelor Israelului 
recunoscute pe plan internațional, 
informează agenția KUNA.

ANKARA 25 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat cotidianului 
„Hurriyet", care apare la Ankara. 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a relevat, 
între altele, că pacea și stabilitatea 
în Orientul Mijlociu nu vor putea fi 
realizate fără soluționarea problemei 
palestiniene — transmite agenția 
China Nouă. El a menționat, totoda
tă, că poporul palestinian va conti
nua lupta pentru redobîndirea 
drepturilor sale legitime in confor
mitate cu rezoluțiile O.N.U.

CAIRO 25 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută presei la încheierea 
primei runde de convorbiri dintre 
președintele Egiptului, Hosni Muba
rak, și primul ministru al Greciei, 
Andreas Papandreu, care se află in 
vizită la Cairo, premierul egiptean 
Aii Lutfi a arătat că în cadrul dis
cuțiilor dintre cele două oficialități 
au fost abordate probleme privind 
colaborarea economică dintre Egipt 
și Grecia. Totodată, au fost aborda
te subiecte privind ultimele k evoluții 
din Orientul Mijlociu și acțiunile in 
direcția restabilirii păcii în această 
regiune, informează agenția M.E.N.

Situația critică 
a economiei africane 

în dezbatere la O.N.U.
și O.U.A.

ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). -- 
în capitala Etiopiei s-au deschis, 
marți, lucrările celei de-a 43-a se
siuni ministeriale a Organizației Uni
tății Africane. La reuniune, la care 
participă 30 miniștri de externe, vor 
fi dezbătute probleme legate de si
tuația economică a statelor africane, 
puternic afectată de o serie de fe
nomene negative, cum sînt foametea, 
seceta, dar și de criza economică in
ternațională. în ajunul deschiderii 
reuniunii O.U.A., observatorii poli
tici relevau faptul că Africa este îm
povărată de o grea notă a datoriei 
externe — 174 miliarde dolari — in 
condițiile in care s-au deteriorat ter
menii în schimburile economice cu 
străinătatea in defavoarea țârilor in 
curs de dezvoltare.

Practic, miniștrii de externe vor 
dezbate inițiativele și măsurile în 
vederea îndeplinirii programului de 
priorități economice pentru ansam
blul membrilor O.U.A. pe perioada 
1986—1990.

Pe agenda de lucru vor figura și o 
serie de aspecte politice, intre care 
situația din sudul Africii, din Ciad 
și din Orientul Mijlociu.

NEW YORK 25 (Agerpres). — La 
sediul din New York al Națiunilor 
Unite se desfășoară lucrările Comi
tetului pregătitor al sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. dedi
cate situației economice critice de pe 
continentul african. Decizia privind 
convocarea acestei reuniuni a fost 
adoptată la sesiunea a 40-a a Adună
rii Generale.

Sesiunea Congresului General Popular 
din laniahiria Arabă Libiana Populară Socialistă

TRIPOLI 25 (Agerpres). — La 
Benghazi s-au deschis marți lucră
rile celei de-a XH-a sesiuni a Con
gresului General Popular din Jama- 
hiria Arabă Libiană Populară Socia
listă.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de

tovarășul Constantin Radu, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Lucrările sînt consacrate dezbate
rii și adoptării principalelor măsuși 
privind dezvoltarea economico-socia- 
lă a tării în perioada următoare și 
direcțiile de acțiune în politica ex
ternă.

Scrisoarea de răspuns a președintelui S.U.A. 
la propunerile de dezarmare ale U.R.S.S.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Ronald 
Reagan, a anunțat că a adresat 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, o scri
soare de răspuns la propunerile de 
dezarmare făcute de U.R.S.S. la 15 
ianuarie. Șeful Casei Albe a preci
zat că a remarcat o serie de ele
mente constructive în aceste propu
neri.

Ronald Reagan a afirmat că a îm
părtășit lui Mihail Gorbaciov dorin
ța guvernului american de a se rea
liza progrese în principalele foruri 
de negocieri privind controlul înar
mărilor și în celelalte domenii im
portante de pe agenția relațiilor ame- 
ricano-sovietice. El a reafirmat pozi
ția americană potrivit căreia primii 
pași în domeniul controlului arma
mentelor nucleare trebuie să-l consti
tuie reducerea armelor ofensive ame
ricane și sovietice care fac obiectul 
actualelor negocieri de la Geneva. 
„Sint mulțumit de faptul că Uniunea 
Sovietică pare a fi de acord in princi

piu cu obiectivul nostru final de a 
se trece la eliminarea totală a ar
melor nucleare cind acest lucru va 
fi posibil" — a spus președintele 
Reagan. Ca o cale de realizare a 
acestui obiectiv — a adăugat el — 
S.U.A. sînt în favoarea unui proces 
în care cele două țări să facă primii 
pași pentru traducerea in viață a 
principiului reducerii cu 50 la sută a 
forțelor nucleare ofensive ale ambe
lor părți, aplicată corespunzător, și 
negociind un acord privind armele 
nucleare cu rază medie de acțiune.

Pe de altă parte, R. Reagan a de
clarat că numeroase aspecte de de
taliu privind fazele ulterioare cu
prinse în propunerile sovietice nu 
pot fi luate in considerare în pre
zent. In opinia S.U.A. — a precizat 
Ronald Reagan — eliminarea totală 
a armelor nucleare va necesita și 
alte măsuri privind forțele conven
ționale, respectarea obligațiilor tra
tatelor actuale și viitoare, soluțio
narea pe cale pașnică a conflictelor 
regionale.

CONFLICTUL DINTRE IRAK ȘI IRAN
Rezoluția adoptată la încheierea dezbaterilor din Consiliul 

de Securitate

David Lange, referindu-se la nece
sitatea de a se acționa împotriva 
cursei înarmărilor, și, în primul 
rînd, pentru eliminarea armelor nu
cleare.

Se reamintește, în legătură cu 
aceasta, că guvernul Noii Zeelande 
a hotărît să interzică accesul in 
porturile țării al oricăror nave 
avînd arme nucleare la bord, pre- . 
cum și instalarea unor astfel de ar- l 
mamente pe teritoriul național. J

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a încheiat dezbaterile asupra situa
ției create ca urmare a intensificării 
operațiunilor militare in conflictul 
dintre Iran și Irak. Consiliul a adop
tat, în unanimitate, o rezoluție care 
cere celor două țări să declare ime
diat o încetare a focului, să pună ca
păt tuturor ostilităților militare te
restre, maritime și aeriene și să-și 
retragă toate forțele în cadrul fron
tierelor recunoscute pe plan interna
țional. De asemenea, statele belige
rante sint solicitate să procedeze la 
schimbul de prizonieri de război, sub 
auspiciile Comitetului Internațional 
al Crucii Roșii, să supună disputa lor 
unei medieri și cere secretarului ge
neral al O.N.U. și tuturor celorlalte 
state să contribuie la realizarea unei 
reglementări pașnice a conflictului.

TEHERAN 25 (Agerpres). — După 
cum informează agenția IRNA, for
țele iraniene au lansat, in noaptea 
de luni spre marți, o nouă ofensivă 
împotriva Irakului, intr-o zonă si
tuată la nord-est de orașul Suleima- 
niyah. Potrivit agenției, forțele ira
niene și-au atins obiectivele fixate și 
sînt ferm implantate în regiune.

BAGDAD 25 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad, citat de agenția 
Reuter, a anunțat că forțele irakiene 
au lansat marți un nou atac împo
triva liniilor iraniene din peninsula 
Faw. care cedează. După cum a 
anunțat postul de radio, coloana 
centrală a celor 3 contraatacuri ira
kiene și-a continuat înaintarea, eli- 
berînd mai multi kilometri.

AGENȚIILE DE PRESA 
§jg - pe scurt_____

TRATATIVELE SOVIETO-AME- 
RICANE DE LA GENEVA. în ca
drul tratativelor sovieto-americane 
cu privire la armele nucleare și 
cosmice, la Geneva a avut loc, 
marți, ședința grupului de lucru 
însărcinat cu examinarea armelor 
cosmice, relatează agenția T.A.S.S.

spania = Debut al campaniei în vederea referendumului 
privind apartenența țării la N.A.T.O.

MADRID 25 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe.de presă ținute 
Ia Madrid, care marchează deschi
derea oficială a campaniei în vede
rea referendumului de la 12 martie 
cu privire la apartenența Spaniei la 
N.A.T.O., primul ministru Felipe 
Gonzalez a admis că pentru Parti
dul Socialist Muncitoresc Spaniol 
această campanie „nu va fi facilă", 
declarînd că guvernul său va depune 
eforturi pentru a clarifica pozițiile 
în vederea votului ce va avea loc — 
notează agenția E.F.E.

Agenția spaniolă de presă amin
tește, totodată, că primul ministru 
spaniol, care inițial se pronunțase 
pentru ieșirea Spaniei din N.A.T.O., 
și-a modificat poziția, exprimîndu-se 
pentru menținerea țării în Alianța

nord-atlantică, fără participarea la 
structurile militare integrate.

Spaniolii chemați la urne vor tre
bui să se pronunțe asupra menține
rii sau ieșirii Spaniei din N.A.T.O., 
dar fără participarea la organismele 
militare integrate, urmînd ca țara 
să rămină zonă lipsită de arme nu
cleare, iar cei 12 500 de membri ai 
trupelor americane de pe teritoriul 
spaniol să se retragă treptat

Agenția amintește, în context, că, 
la sfîrșitul săptămînii trecute, la 
Madrid a avut loc o mare demonstra
ție „anti-N.A.T.O.“, participanții pro- 
nunțîndu-se pentru ca la referendum 
să se spună „NU" participării la 
Alianța nord-atlantică. în rîndurile 
demonstranților se aflau și membri 
ai partidului socialist — precizează 
E.F.E.

EVENIMENTELE DIN FILIPINE
• Ferdinand Marcos a demisionat • Corazon Aquino procla

mată președintă a tării
MANILA 25 (Agerpres). — După 

cum transmit agențiile internaționale 
de presă, situația în Filipine a cu
noscut, în ultimele zile, o serie de 
conflicte, agravindu-se tot mâi mylt 
după anunțarea rezultatelor recente
lor alegeri prezidențiale. Candidatul 
opoziției în alegerile prezidențiale, 
Corazon Aquino, a contestat rezul
tatele oficiale ale alegerilor, decla
rînd că se consideră cîștigătorul de 
fapt al scrutinului.

Agențiile internaționale de presă 
informează că ministrul apărării, 
Juan Ponce Enrile, și șeful interi
mar al Statului Major al Armatei, 
Fidel Ramos, precum și alte oficia
lități — miniștri, comandanți ai unor 
mari unități militare și conducători 
ai administrației civile, membri ai 
parlamentului, diplomați — s-au ra
liat opoziției. Populația Manilei a 
participat, în ultimele zile, la mari

manifestații de stradă în sprijinul 
lui Corazon Aquino. în cursul cioc
nirilor cu forțele încă fidele lui 
Marcos s-au înregistrat victime 
omenești.

într-o tabără militară aparținind 
forțelor care sprijineau opoziția, Co
razon Aquino a fost proclamată, 
marți dimineață, președinte al Fili- 
pinelor. Totodată, Corazon Aquino 
l-a numit pe Salvator Laurel prim- 
ministru al guvernului provizoriu.

Marți după-amiază, Ferdinand 
Marcos a demisionat din funcția 
supremă în stat, plecînd, pe calea 
aerului, la baza americană Clark, de 
pe teritoriul filipinez — informează 
agențiile internaționale de presă.

în același timp, la Washington, 
secretarul de stat George Shultz a 
anunțat că Statele Unite au recu
noscut noul guvern filipinez și că 
sînt gata să acorde azil politic fos
tului președinte.

PREGĂTIRI ÎN VEDEREA ALE- 
I GERILOR ÎN FRANȚA. Ministerul 

de’ Interne al Franței a dat publi- 
Icității la Paris listele candidaților 

în vederea alegerilor legislative de 
la 16 martie. După cum informează 

I agenția France Presse. listele cu
prind numele a 6 944 de candidați 
în 96 de departamente. Candidații, 

I dintre care 1 740 femei, sînt pro
puși de către partidele politice re
prezentate în parlament. Ei vor 
concura pentru cele 555 locuri în 

I Adunarea Națională.
’ DEZBATERI PRIVIND CONDI- 
. ȚIA FEMEII. în cadrul celei de-a

31-a sesiuni a Comisiei O.N.U. pri- 
I vind condiția femeii, care s-a des

chis la Viena, a luat cuvîntul Le- 
Iticia Shahani, secretar general ad

junct al O.N.U. pentru problemele 
sociale și umanitare, care a arătat 

Ică milioane de femei din lumea în
treagă, și în primul rînd din țările 
în furs de dezvoltare, suferă de să
răcie, 'boli și neștiință de carte.

RECUL AL CURSULUI DOLA
RULUI. Resimțind efectul unei 

I conjuncturi internaționale — poli
tice. economice și financiare — di
ficile și complexe, cursul dolarului 
american a înregistrat marți un nou 

I recul la bursele occidentale de

devize. După cum menționează 
agenția Reuter, premierul Yasuhiro 
Nakasone a refuzat, în Dietă (par
lamentul nipon), să confirme sau să 
dezmintă informațiile potrivit căro
ra, în opinia părții japoneze, dola
rul ar fi atins deja cel mai redus 
nivel acceptabil în raport cu yenul. 
El s-a pronunțat împotriva a ceea 
ce a denumit fluctuațiile necontro
late de pe piața financiară.

VIITORUL ZBOR AL UNEI 
NAVETE SPAȚIALE A S.U.A. nu 
va putea avea loc inainte de cel 
puțin un an, apreciază experta 
americani. Această amînare este 
considerată necesară pentru a se 
realiza modificările ce se impun la 
rachetele propulsoare ale vehicu
lului spațial, ale căror defecțiuni 
ar constitui cauza ce a determinat 
catastrofă navetei „Challenger''.

INTILNIREA DE LA HAGA. 
Reuniți la Haga, miniștrii afaceri
lor externe ai celor 12 țări mem
bre ale Pieței comune au analizat, 
marți, unele aspecte ale politicii 
internaționale actuale, între care 
relațiile Est-Vest, situația din Asia, 
cu accent pe evoluțiile din Filipi
ne, precum și din Republica Sud- 
Africană. în legătură cu Africa de 
Sud, ministrul afacerilor externe al 
Olandei, Hans van den Broek, a 
prezentat un raport cu privire la 
convorbirile avute recent cu minis
trul de externe al guvernului de 
la Pretoria. Oficialități ale C.E.E., 
citate de agenția Associated Press, 
au declarat că miniștrii de externe 
din Piața comună sînt de acord 
asupra necesității unei presiuni in

ternaționale sporite asupra guver
nului de la Pretoria pentru ca 
acesta să renunțe la politica sa de 
apartheid și să înceapă negocieri 
cu liderii populației de culoare, 
majoritare.

NOI DEMONSTRAȚII ANTI- 
APARTHEID. în Republica Sud- 
Africană, climatul social continuă să 
fie încordat ca urmare a desfășu
rării de noi demonstrații antirasis- 
te, reprimate, ca de obicei, cu bru
talitate de poliția regimului de ia 
Pretoria. în cursul nopții de luni 
spre marți, două persoane de cu
loare au fost ucise în cursul ma
nifestațiilor antiapartheid.

INUNDAȚII. Pagubele cauzate de 
puternicele inundații care au afec
tat diferite regiuni ale Boliviei se 
ridică la 54 milioane de dolari — 
s-a anunțat oficial la La Paz. Zo
nele greu încercate sint cele rive
rane lacului Titicaca, ale cărui ape 
s-au revărsat distrugind locuințe și 
terenuri însămânțate. Peste 80 000 
de țărani din această zonă au avut 
de suferit de pe urma inundațiilor,

CONVENȚIE. La sediul Consiliu
lui Europei occidentale din Stras
bourg a avut loc ceremonia semnă
rii de Republica Irlanda a Con
venției privind combaterea teroris
mului, informează agenția Reuter. 
Aplicarea normelor acestor conven
ții va permite extrădarea și sanc
ționarea în Marea Britanie a mem
brilor grupărilor extremiste din Ir
landa de Nord acuzați de partici
pare la acțiuni teroriste. în primul 
rînd cei aparținind Armatei Repu
blicii Irlandeze (I.R.A.).

america latină: Dobînzile înalte — mijloc de spoliere, 
de tip neocolonialist, a popoarelor

Cereri pentru încetarea manevrelor militare 
americano - sud-coreene „Team Spirit —86“

în abordarea situației extrem de 
complexe și contradictorii din econo
mia mondială, România socialistă, 
președintele Nicolae Ceaușescu re
levă cu consecvență faptul că un rol 
important în agravarea actualei crize 
îl are practica marilor puteri impe
rialiste, a capitalului financiar, a mo
nopolurilor transnaționale, care duc 
o politică deliberată de spoliere și 
asuprire a țărilor în curs de dezvolta
re. în acest cadru, politicile finan
ciare, îndeosebi cele de credit, pro
movate de unele țări capitaliste dez
voltate au dus, în ultimii ani, la spo- 
Tirea exagerată a nivelului dobinzilor 
bancare, la scurtarea termenului de 
rambursare a împrumuturilor și ia 
alte măsuri ce au transformat credi
tul internațional dintr-un stimulent 
al creșterii economice într-o puterni
că frînă a ei.

Realismul unor asemenea aprecieri 
este scos în evidență în mod preg
nant de studiile și analizele diferi
telor institute internaționale de spe
cialitate, tradiționale la fiecare debpt 
calendaristic, care arată că, in ciuda 
semnelor de înviorare a producției 
apărute după 1982 în unele țări dez
voltate, climatul economic general a 
început din nou să se altereze în 
1985, îndeosebi ca urmare a înrău
tățirii accentuate a situației țărilor 
în curs de dezvoltare. în același 
timp, ele atrag atenția că, în absența 
unor măsuri capabile să stopeze ac
țiunea factorilor care au dus la ac
tualul impas, lumea se va afunda și 
mai mult în criza economică, cu ur
mări imprevizibile pe plan social- 
politic.

Se apreciază că una din direcțiile 
prioritare spre care trebuie să se în
drepte acțiunile conjugate ale tuturor 
statelor este soluționarea problemei 
datoriilor externe, care, direct sau 
indirect, afectează toate statele, dar 
îndeosebi pe cele în curs de dezvol
tare, așa cum o dovedește și situația 
din America Latină, continentul cel 
mai îndatorat.

Intr-adevăr. America Latină acuză 
tot mai mult apăsătoarea povară a 
datoriei sale externe, care a ajuns 
la imensa sumă de 368 de miliarde 
dolari ! Nu există reuniune, indife
rent de cadrul în care se desfășoară, 
la scara întregului continent, Ia nivel 
regional sau de grup, în care datoria 
externă să nu fie denunțată ca 
„problema problemelor", în care să 

nu fie relevate consecințele sale 
catastrofale pentru economia conti
nentului. Șefi de state sau de gu
verne, miniștri, lideri ai diferitelor 
partide politice, ai organizațiilor pro
fesionale sau de masă, adoptînd nete 
poziții critice, subliniază caracterul 
tragic, profundele implicații nocive — 
economice, politice și sociale — ale 
poverii artificial exacerbate a dato
riei externe.

„Întreaga Americă Latină a suferit 
un adevărat cutremur economic în 
ultimii ani" — declara, refe
rindu-se la această problemă, într-un 
interviu acordat revistei americane 
„Newsweek", președintele REPUBLI
CII PERU, Alan Garcia, al cărui 
guvern a hotărît să nu aloce decît 
10 la sută din încasările din expor
turi ale țării pentru plata datoriei 
externe, pentru a evita un colaps 
economic național. „Statele occiden
tale industrializate își asumă o gravă 
responsabilitate in cazul in care, da
torită ne soluționării problemei dato
riei externe a America Latine, se va 
produce o abatere de la cursul lor 
firesc a proceselor naționale de 
transformări democratice de pe con
tinent" — a apreciat președintele 
ARGENTINEI, Râul Alfonsin, în ca
drul întîlnirii cu ministrul italian de 
externe Giulio Andreotti. Președin
tele argentinian a criticat cu severi
tate politica în domeniul schimbu
rilor comerciale promovată de țările 
membre ale C.E.E., arătînd că aces
tea, ca și alte state occidentale in
dustrializate nu permit accesul pro
duselor de export latino-americane 
pe piețele lor.

„Țările America Latine nu mai 
pot accepta situația creată in ultimii 
ani de transferul brutal de resurse 
financiare către exterior, ele avînd 
in vedere să adopte măsuri drastice 
împotriva creditorilor dacă dobînzile 
la actuala datorie externă continuă 
să sporească, iar economiile lor na
ționale nu se vor îmbunătăți" — 
arăta ministrul finanțelor din BRA
ZILIA, Dilson Funaro. De altfel, 
Brazilia, acționînd în acest sens, nu 
a mai reluat negocierile cu Fondul 
Monetar Internațional (F.M.I.) în 
vederea reeșalonării unei părți a da
toriei sale externe, cea mai mare 
din țările în curs de dezvoltare — 
peste 100 miliarde dolari. Oficialită
țile braziliene au respins propune
rile F.M.I., care însemnau în fapt 

instituirea unui control extern asu
pra economiei țării și, totodată, ar fi 
generat recesiune și multiplicarea 
problemelor de ordin social, prin 
diminuarea locurilor de muncă.

Aceeași atitudine ofensivă față de 
problema datoriei externe au adop
tat-o majoritatea țărilor latino-ame
ricane, indiferent de mărime sau 
potențialul lor economic. „Si țara 
noastră va adopta o atitudine -ofen
sivă-. față de problema datoriei ex
terne" — declara, de pildă, ministrul 
relațiilor externe al REPUBLICII 
PANAMA, Jorge Abadia Arias, luînd 
cuvintul Ia lucrările celei de-a 
XlV-a sesiuni extraordinare a Adu
nării Generale a O.S.A. (Organizația 
Statelor Americane) de la Cartagena 
(Columbia). El a subliniat că țara sa 
se va asocia eforturilor guvernului 
peruan. „Inițiativa in acest sens a 
șefului statului peruan, Alan Garda, 
a fost adoptată de președintele Re
publicii Panama, Eric Arturo del 
Valle, și țara noastră se pregătește 
să lanseze o nouă ofensivă continen
tală în vederea adoptării unei stra
tegii comune in problema datoriei 
externe" — a precizat ministrul 
panamez.

Analizată în cadrul sesiunii anuale 
a Adunării Generale a O.S.A., pro
blema datoriei externe a avut pon
derea cea mai importantă și în lu
crările Consiliului ministerial al 
S.E.L.A. (Sistemul economic latino- 
american), desfășurate concomitent 
în capitala Venezuelei, regăsin- 
du-se în documentul adoptat — „De
clarația de la Caracas". Condamnînd 
protecționismul practicat de statele 
industrializate occidentale și politica 
instituțiilor internaționale de credit, 
care lezează interesele de dezvoltare 
ale țărilor din regiune, „Declarația 
de la Caracas" subliniază necesitatea 
de a se fixa „rate scăzute și stabile 
ale dobinzilor" și să se stabilească 
limite de plăți in funcție de venitu
rile realizate din exporturi, care să 
fie compatibile cu cerințele econo
mice și sociale ale fiecărei țări". 
„Soluționarea problemei datoriei ex
terne, precizează documentul, cere o 
abordare globală — motiv pentru 
care este necesar un dialog politic 
între statele debitoare și cete credi
toare, destinat identificării unor al
ternative viabile și durabile, in con
sens cu aspirațiile de dezvoltare eco
nomică ale țărilor noastre".

în esența lor, aceste cerințe s-au 
regăsit și în „planul de urgență" 
adoptat de reuniunea de la Monte
video a „Grupului de la Cartagena", 
care reunește 11 țări latino-ameri
cane cu cele mai mari datorii ex
terne. Și „planul de urgență" propu
ne reducerea dobîpzilor, apreciin- 
du-se că aceasta constituie elementul 
fundamental în soluționarea proble
mei datoriei externe a continentului, 
pronunțîndu-se, totodată, pentru sta
bilirea unor limite la serviciul aces
tei datorii în raport cu veniturile 
obținute, pentru a nu impieta asu
pra programelor de dezvoltare eco
nomică și socială a țărilor respective.

Desigur, limbajul documentului 
este diplomatic, fardînd pe cit se 
poate faptul că datorită dobinzilor 
înalte are loc o adevărată decapita- 
lizare a țărilor latino-americane, ve
chile practici colonialiste de spoliere 
înfățișîndu-se astăzi sub forma ab
stractă și aparent neutră a „scripte- 
lor" bancare. Ce poate argumenta 
mai bine această afirmație decît ra
portul preliminar al Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru America La
tină, care relevă faptul că, în 1985, 
pentru al patrulea an consecutiv, 
țările continentului au fost „nevoite" 
să efectueze un amplu transfer de 
resurse financiare spre exterior, care 
s-a cifrat la peste 30 de miliarde de 
dolari ? Aceasta face ca, numai în 
ultimii patru ani, America Latină 
să fi fost obligată să transfere în 
afară peste 100 de miliarde de dolari. 
Desigur, această hemoragie de resur
se secătuiește țările continentului, 
accentuînd dificultățile economice și 
sociale cu care se confruntă statele 
din emisfera sudică. De altfel, avînd 
în vedere aceste evoluții, „Grupul 
de la Cartagena", în documentul 
adoptat la Montevideo, avertizează 
că dacă „planul de urgență" nu va 
fi aplicat efectiv, țările semnatare 
vor fi nevoite să adopte măsuri de 
frînare a transferului de resurse că
tre statele occidentale industrializate.

Pornind tocmai de la această si
tuație, președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat în repetate șinduri nece
sitatea soluționării globale a proble
mei datoriei externe a țărilor in curs 
de dezvoltare. în acest sens, secreta
rul general al partidului nostru 
propune organizarea unor tratative, 
a unui dialog autentic, in cadrul 

O.N.U., între țările în curs de dez
voltare, inclusiv cele din America 
Latină, care cumulează aproape ju
mătate din datoriile lumii a treia, și 
cele industrializate, dialog în cursul 
căruia să fie convenite princi
piile de soluționare a problemei da
toriei externe. în concepția țării 
noastre, principiile respective ar 
urma să aibă în vedere o reducere 
substanțială a datoriilor externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare, în ra
port cu nivelul lor economic, și 
chiar o anulare a lor în cazul celor 
mai sărace state. De asemenea, o 
importanță deosebită ar avea reeșa- 
lonarea datoriilor pe termen lung (și 
nu mediu) pe o perioadă de 15—20 
de ani, cu o perioadă de grație de 
3—5 ani și cu dobinzi scăzute. Tot
odată, ar fi necesară stabilirea unor 
plafoane ale sarcinii anuale de plată 
a datoriei care să nu depășească 
10—15 la sută din exporturi.

Țara noastră consideră că aborda
rea problemei datoriei externe nu 
poate fi separată de problemele des
fășurării unui comerț internațional 
liber, neîngrădit, fără discriminări, 
care să favorizeze accesul pe piețele 
statelor industrializate occidentale a 
produselor din țările în curs de dez
voltare, aceasta avînd o deosebită 
importanță pentru asigurarea mij
loacelor de plată în contul serviciu
lui datoriei externe, ca și a resurse
lor necesare aplicării programelor de 
dezvoltare economică națională. Sînt 
cerințe de a căror îndeplinire de
pinde nu doar redresarea țărilor în 
curs de dezvoltare debitoare, ci și 
depășirea crizei economice mondiale, 
realizarea unei relansări economice 
autentice, pe baze sănătoase și de 
lungă durată. Iată pentru ce — cum 
pe deplin întemeiat sublinia, recent, 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
este necesar să se acționeze cu toată 
hotărîrea pentru a se determina o 
schimbare radicală a situației din 
economia mondială, pentru o nouă 
ordine economică, pentru rezolvarea 
globală a problemei datoriei externe, 
pentru așezarea raporturilor dintre 
state pe baze echitabile, de egali
tate. înlăturîndu-se politica de jaf 
colonial pe care o practică monopo
lurile imperialiste, capitalul finan
ciar și bancar.

Valentin PAUNESCU

PHENIAN 25 (Agerpres). — înce
tarea imediată a manevrelor mili
tare comune americano—sud-coreene 
„Team Spirit — 86", desfășurate pe 
teritoriul Coreei de Sud, este cerută 
cu fermitate într-o declarație a de
legației Societății de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană care participă la 
convorbirile dintre societățile de 
Cruce Roșie din Nordul și Sudul 
Coreei — transmite agenția A.C.T.C. 
Subliniind că asemenea acțiuni sînt 
destinate să ducă la amplificarea

Acord între Nicaragua și Costa Rica in scopul normalizării 
situației Ia frontiera dintre cele două țări

MANAGUA 25 (Agerpres). — La 
Managua au luat sfîrșit primele ne
gocieri intre Nicaragua și .Costa Rica 
în vederea normalizării situației la 
frontiera dintre cele două țări, ten
sionată ca urmare a incidentelor din 
ultimul timp, informează agenția 
France Presse. Miniștrii adjuncți de 
externe ai celor două țări au conve
nit. între altele, la crearea unei forțe 
de supraveghere la frontiera comună 
pentru a preveni producerea de noi 
incidente.

La tratative au luat parte, de ase
menea. adjuncții miniștrilor de ex
terne din țările membre ale „Grupu

RIGORILE IERNII
O iarnă grea continuă să afecteze 

numeroase regiuni ale continentului 
european, unde se înregistrează vis
cole, abundente căderi de zăpadă și 
scăderi de temperatură record, ceea 
ce a determinat perturbări ale tra
ficului rutier, feroviar și aerian, 
precum și întreruperi ale aprovi
zionării cu curent electric.

In Marea Britanie, orașul scoțian 
Carnwath a devenit cea mai frigu
roasă localitate a țării în acest an, 
după ce, in cursul nopții, mercurul 
termometrelor a coborit la minus 38 
grade Celsius. Zăpada, gheața și 
ceața au afectat traficul în nume
roase regiuni britanice.

In Suedia a nins neîntrerupt 
timp de 30 de ore, iar la Basel (El
veția) s-au înregistrat cele mai 
abundente căderi de zăpadă din 
ultimii 25 de ani. Si aici, agențiile 
de presă consemnează perturbări 
serioase ale traficului rutier și fe
roviar. In R.F.G., din cauza visco
lelor și a căderilor abundente de 

stării de confruntare, sporesc încor
darea în Peninsula Coreea și în în
treaga regiune și împiedică dezvol
tarea contactelor dintre cele două 
părți ale Coreei, documentul arată 
că S.U.A. și autoritățile de la Seul 
sint răspunzătoare pentru suspenda
rea dialogului Nord-Sud. Declarația 
cheamă societățile de Cruce Roșie 
din toate țările, organizațiile progre
siste să condamne aceste manevre 
care pun în pericol pacea.

lui de la Contadora" — Mexic, Co
lumbia, Venezuela și Panama.

Referindu-se la acordul preliminar 
nicaraguano-costarican privind crea
rea unei comisii permanente de su
praveghere și prevenire a incidente
lor la frontiera dintre cele două țări, 
președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega Saavedra, a declarat 
că acesta constituie un pas impor
tant în favoarea demersurilor de pace 
în America Centrală făcute de sta
tele latino-americane — relatează a- 
genția Prensa Latina.

Acordul preliminar nicaraguano- 
costarican urmează să fie aprobat de 
guvernele celor două țări.

zăpadă au fost anulate o serie de 
curse de pe aeroportul Miinchen.

Ninsorile abundente care au con
tinuat in R.S.F. Iugoslavia în ulti
mele zile, in special in nord-estul 
țării, au provocat serioase dificul
tăți in desfășurarea normală a tra
ficului rutier — transmite agenția 
Taniug. Circulația a fost blocată pe 
numeroase drumuri locale și în
greunată considerabil pe autostrada 
Belgrad-Niș. Traficul aerian s-a 
stabilizat, dar vizibilitatea redusă 
creează încă dificultăți. Pe căile fe
rate se semnalează intirzieri in 
respectarea orarelor trenurilor de 
călători și de marfă.

In Olanda și Belgia, unde din 
pricina temperaturilor scăzute a în
ghețat apa canalelor, o serie de te
merari au organizat curse-maraton 
pe gheață. După- cum menționează 
presa olandeză, o astfel de cursă — 
pe o lungime de 200 km — a putut 
avea loc numai de 13 ori in ultimii 
100 de ani.

(Agerpres)
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