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Fapte ale hărniciei

productiv din 
indicațiilor to- 

plină desfă- 
excelentă plat-

expresia conștiinței
înaintate

și abnegației muncitorești

A cest început de nou an și de nou cin
cinal se înscrie într-un mod aparte în con
știința celor care, cu 

citate de creație, dau chip 
toarelor programe eșalonate pînă în
2000. Se înscrie într-un mod aparte deoarece 
îndeplinirea exemplară a obiectivelor noului cinci
nal — temeinic fundamentat de hotărîrile celui de-al 
Xlll-lea Congres al partidului — va însemna, în 
fond, accesul patriei socialiste în spațiul vast al 
altei etape istorice, etapă în care România va 
cuceri statutul de țară socialistă mediu dezvoltată. 
Efortul intensiv de escaladare a acestui semeț pisc 
al dezvoltării noastre a fost dozat judicios, eva- 
luîndu-i-se cu luciditate, cu responsabilitate comu
nistă, științifică liniile de forță rezultate în urma 
impunătoarelor împliniri de pînă acum. Trasarea 
viitoarelor magistrale de acțiune, in toate comparti
mentele societății, iși are izvorul în aceste împliniri, 
de la nivelul lor atît de precis măsurat și apreciat 
se nasc opțiunile noastre menite să confere țării 
noi puteri. în acest sens, finalul anului trecut - 
final și de cincinal — și începutul acestui an au 
fost marcate de ample și adîncite analize ale dru
mului parcurs, ale realizărilor obținute, ale lipsu
rilor care s-au manifestat.

Noile programe și planuri la a căror înfăptuire 
toți oamenii muncii sint chemați să-și mobilizeze 
întreaga putere de muncă și de conștiință cuprind 
largi sfere de acțiune : mai buna asigurare a bazei 
energetice a țării ; modernizarea rapidă a indus
triei cu accent pe dezvoltarea ramurilor de virf, 
purtătoare ale progresului tehnic ; creșterea pu
ternică a productivității muncii, prin introducerea 
largă a automatizării, prin promovarea de. noi teh
nologii, de mare randament, prin întărirea ordinii 
și a disciplinei, prin permanentizarea procesului 
de instruire și perfecționare profesională ; creșterea 
forței productive a pămintului prjn îndrăznețe lu
crări de îmbunătățiri funciare'și de irigații, prin 
aplicarea celor mai avansate date ale științei 
agricole. Traducerea în viață a acestor programe 
și a atîtor altora de aceeași anvergură cere im
perios desfășurarea unei munci de o nouă calitate, 
din toate punctele de vedere, al cărei corolar îl 
constituie atît ancorarea temeinică in orizonturile 
mereu înnoitoare ale științei și tehnicii, cit, mai 
ales, o înțelegere și mai profundă și mai amplă a 
sensurilor nobilelor idealuri comuniste ale vieții.

Cu o magistrală forță de sinteză caracterizează, 
în această privință, în recentele sale cuvîntări 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, vastul cîmp magnetic aparținînd conști
inței socialiste in acțiune, determinindu-i rolul deo
sebit de important in transformarea existenței 
noastre, deslușindu-i cu limpezime de cristal rolul 
dinamizator în practica vieții de fiecare zi. Cifrele, 
datele, totalurile rezultate din bilanțul pozitiv al 
cincinalului trecut — acumulările cantitative, în 
general — dezvăluie, în același timp, calitatea op
țiunilor social-economice, stimulind ridicarea mult 
mai sus a ștachetei realizărilor viitoare. Medităm 
asupra lor, asupra semnificațiilor pe care ni le 
dezvăluie, luînd cunoștință de propriile lipsuri cu 
convingerea că ne rămîne încă mult de făcut 
pentru eliminarea neajunsurilor, că dezvoltarea 
multilaterală, inclusiv a propriei noastre personali
tăți, este spirală ascendentă și nu cerc, fiecare 
punct al ei descoperindu-ne noi perspective de 

Jn toate domeniile — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — va trebui să acțio
năm cu spirit revoluționar, să pornim de la faptul 
că nu s-a încheiat și nu se vo încheia 
procesul dezvoltării economico-sociale, 
unui partid revoluționar este aceia de a acționa 
totdeauna pentru înnoirea și perfecționarea socie
tății, a relațiilor de producție și sociale".

Cadrul de manifestare al acestui proces de 
uriașă cuprindere, la care se referă secretarul 
general al partidului, cadrul democrației noastre 
muncitorești, revoluționare, în care fiecare om al 
muncii își exercită și iși afirmă responsabilitatea de 
constructor al noii orinduiri, constituie totodată 
cadrul participării directe, plenare, cadrul angajării 
revoluționare. în oceastă angajare, care înseamnă

explorat și cucerit. „I

întreaga capa- 
concret cuteză- 

anul

la faptul 
niciodată 
că rolul

Dionisle ȘINCAN
^(Continuare în pag, a V-a)

Puternic mobilizați de însuflețitoarele îndemnuri ale 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de De întreg cu
prinsul țării raportează noi și însemnate succese in 
îndeplinirea planului și angajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă, in realizarea sarcinilor ce le 
revin din programul suplimentar de producție indus
trială pe 1986. Cu spirit revoluționar, cu fermă anga
jare acționează colectivele muncitorești din industria 
extractivă și energetică, in care creșterile de produc
ție sint nelimitate, pentru a asigura economiei na
ționale produsele necesare. O atenție deosebită se 
acordă îndeplinirii si depășirii prevederilor de plan la 
producția fizică și Ia cea destinată exportului, înnoirii 
și modernizării produselor, gospodăririi cu maximă 
chibzuință a materiilor prime, materialelor, energiei 
electrice și combustibililor, creșterii mai accentuate a 
productivității muncii și eficienței economice — așa 
cum rezultă și din aceste vești primite ieri de la 
corespondenții „Scinteii" despre cîteva din remarca
bilele realizări din primele două luni ale anului.

Eforturi sporite — 
productivitate pe 
măsură. A?a cum s_a 
subliniat în recenta ședin
ță a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.,

este necesar să se acorde 
cea mai mare atenție creș
terii productivității muncii, 
reducerii consumurilor ma
teriale și energetice, ridi
cării nivelului tehnic și ca
litativ al produselor. în 
acest scop, s-a indicat ca

în fiecare ramură, sector 
și unitate economică să se 
acționeze cu toată hotărî- 
rea și răspunderea in ve
derea realizării unei pro
ductivități cit mai înalte, 
pentru dezvoltarea dinami
că a economiei, pentru 
progresul general al țării, 
sporirea avuției naționale 
și ridicarea bunăstării în
tregului popor. în acest 
spirit acționează, cu dărui
re și înaltă răspundere 
muncitorească, și destoini
cul colectiv de la întreprin
derea minieră Voivozi, .ju
dețul Bihor, de tinde co
respondentul nostru loan 
Laza ne relatează :

— Avînd ca obiectiv 
prioritar creșterea conti
nuă a productivității mun
cii. ortacii de aici și-au in
tensificat activitatea pen
tru folosirea la înalți para
metri a utilajelor, crește
rea vitezelor de înaintare

Prin conținutul ei, prin scopul urmărit, prin efectele 
obținute, perfecționarea organizării și modernizarea 
producției, acțiune de profundă schimbare calitativă, 
revoluționară a întregului proces 
întreprinderi, ce se află, potrivit 
varășului Nicolae Ceaușescu, in 
șurare în întreaga țară, este o
formă de afirmare a noului. De aceea, in întreaga 
organizare și desfășurare a acestei acțiuni de an
vergură, un rol hotărîtor trebuie să îl aibă și îl au 
organele și organizațiile de partid, chemate să asigure 
mobilizarea largă a tuturor comuniștilor, a tuturor 
muncitorilor și specialiștilor, a cadrelor din cercetare 
și învățămînt pentru conturarea, elaborarea și apli
carea celor mai eficiente soluții menite să asigure 
perfecționarea organizării producției și a muncii, mo
dernizarea proceselor de fabricație în toate 
și pe ansamblul fiecărei întreprinderi.

Propunîndu-și să 
care se înfăptuiesc 
Politic Executiv al 
tovarășului Nicolae

sectoarele

modul in
Comitetul 

indicațiilor

ționării organizării și modernizării proceselor de pro
ducție (vezi .Scînteia" din 19, 20 și 21 februarie a.c.), 
ziarul nostru prezintă astăzi experiența organizației de 
partid de la întreprinderea „Vulcan" din Capitală in 
conducerea și organizarea acestei acțiuni de o impor
tanță capitală pentru asigurarea dezvoltării intensive 
a industriei, pentru progresul economic al patriei.

Zilele trecute, aici, in această întreprindere-etalon, 
a avut loc un interesant schimb de experiență, orga
nizat de Comitetul de partid al sectorului 5 al Capi
talei, la care au participat secretari ai unor comitete 
de partid, directori și alte cadre cu munci de răspun
dere din importante unități industriale și institute de 
cercetare din sector. Scopul declarat al acestei acțiuni 
a fost de a facilita cunoașterea „pe viu", la fața 
locului, cit mai amănunțit, a experienței acumulate 
aici in domeniul perfecționării organizării și moderni
zării producției, a modului în care s-au implicat in 
conducerea și realizarea acestei ample acțiuni comi
tetul de partid din întreprindere și organizațiile sale 
de bază.

urmărească sistematic
sarcinile stabilite de
C.C. al P.C.R., potrivit 
Ceaușescu, în domeniul perfec-

IN PAGINA A III-A, cîteva răspunsuri la următoarele întrebări :
1. Cum și-au exercitat organizațiile de partid de la început rolul de ,,stat maj'or 

în antrenarea tuturor forțelor colectivului la gîndirea programului de perfecționare a 
muncii și modernizare a întreprinderii ?

2. Asigură comitetul de partid, prin întreaga sa activitate, îndeplinirea cerinței 
formulate de secretarul general al partidului ca acțiunea de modernizare să fie privită, 
în egală măsură, ca o acțiune economică și politică ?

3. Ce acțiuni practice, concrete s-au întreprins în acest domeniu, ce rezultate 
s-au obținut ? Sint comuniștii promotori ai afirmării puternice a progresului tehnic ?

ex-
Georqe-Radu 
CHIROV1CIvă 

ex-

este 
me-

(Continuare in pag. a V-a)

Foto : S. Cristian

care

întrebarea de care amin-

era
Paul DOBRESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

om. 
fie-

Înfățișeze 
evoluție, 

relevat că și organizatorii 
și-au însușit deformarea

cuvine a fi 
cum ar fi 
după cum 
cuvin a fi

pui de 
imatur, 
său, cuminți, 
mai mici de-

Aspect din hala de montaj a întreprinderii „Tehnofrig" din Cluj-Napoca

Venirea pe lume a unui copil este un miracol

O zestre nobilă

Există momente în viata 
unui reporter de ziar cind 
regretă că nu este repor
ter de televiziune. Unul 
dintre ele a fost la Rădăuți, 
nu demult; eram in mater
nitatea orașului, in salonul 
incubatoarelor. Prin el în
suși, un asemenea salon 
este un teritoriu pe care 
cel ce intră prima dată 
este invitat, prin natura lu
crurilor. să mediteze la tai
na nesfirșită a existenței, 
să se lase înfiorat de gin-, 
dul cald, primenitor că prin 
fiecare nouă ființă umană 
superba rasă a oamenilor 
iși sporește puterea, că. 
iată, aici, sub ochii tăi în
cepe nu doar o nouă viată, 
ci incă și încă o dată însăși 
Viața. Că este, uneori, atit 
de fragil acest fir. că se 
poate rupe atît de ușor 
dacă în preajma sa n-ar fi 
oameni .minunați prin grija 
lor, prin destoinicia lor. Că 
fiecare viață se 
ocrotită ca și 
toate viețile — 
toate viețile se 
ocrotite ca și cum ar fi una 
singură, a omului pe 
îl iubești...

Erau patru 
patru născuți 
care în tubul 
cu fețișoarele 
cit mina care scrie aceste 
rînduri. Priveam o fetiță.

născutâ cu 11 zile în urmă, 
cintărind atunci cu puțin 
peste un kilogram. Am ri
dicat ochii spre medic... și 
atunci am surprins privirea 
care m-a făcut să regret că 
nu am un aparat de filmat. 
Cuvintele sint sărace, prea 
sărace pentru a descrie

Doctorul Ilie Fusa 
unul dintre cei patru __
dici ai secției de obstetrică- 
ginecologie a Spitalului 
orășenesc Rădăuți. „Acti
vitatea lui — ne spusese 
cineva la Suceava — de
monstrează că se poate face 
medicină mare si într-un

fiecare caz este unic. Și 
știți de ce ? La fiecare caz 
poți greși altfel si atunci 
te mobilizezi pentru ca to
tul să decurgă perfect. Alt
fel nu se poate 1

— Pentru părinți, pentru 
noi, ceilalți, venirea pe 
lume a unui copil este un

CASA CU MULȚI COPII
semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii

ochii doctorului Ilie Fusa 
în clipa aceea. Ce să spun ? 
Duioșie, căldură, grijă, 
omenie, dragoste... și cite 
altele, cite altele, ochii doc
torului cereau nu un con
dei de ziarist, ci, cum spu
neam, un aparat de filmat.

Și l-am mai văzut pe Ilie 
Fusa iluminat, transfigurat 
intr-un chip greu de des
cris și in alte împrejurări. 
Cînd vorbea despre cazuri 
din practica sa, cind vorbea 
despre dulcea Bucovină sau 
despre tinerețea sa care, 
ca a tuturor, este mai 
departe, mai departe... Și 
— prin fericită contagiune, 
poate 7 — ochii săi erau 
ochi de copil.

oraș mic". Că așa este, am 
avut o primă dovadă cind 
am văzut șirul lung de fe
mei care așteptau in fata 
cabinetului său — nu toate 
din localitate. A fost doar 
un început de demonstra
ție, vor mai urma și altele.

...Ieșise din sala de ope
rații după o intervenție di
ficilă. A descris-o precipi
tat — acest moldovean 
vorbește ca un oltean — 
dar, evidfent. n-am înțeles 
altceva decit că a fost un 
caz excepțional.

— Aveți multe cazuri 
cepționale, doctore 7

— Vedeți, cum să 
spun, fiecare caz este ... 
cepțional. Sau, mai corect:

miracol ce concentrează în 
el întregul univers. Dum
neavoastră cum o socotiți ?

— La fel. Există senti
mente, stări care, ori de 
cite ori s-ar repeta, nu se 
tocesc. în profesia mea. 
lucrul ăsta este esențial ; 
nu ai voie să te rutinizezi. 
Daoă nu resimți tu perso
nal nașterea unui copil ca 
o victorie, atunci de ce 
te-ai făcut mamoș 7

„A resimți nașterea fie
cărui copil ca o victorie" 
poate fi deviza profesiei 
sale. Și în spitalul din Ră
dăuți (spital modern, inau
gurat în decembrie 1983, 
pe bună dreptate, una din

mîndriile orașului) victo
riile sint multe. Natalita
tea din zonă este una din
tre cele mai înalte din 
țară. „Sint, din păcate, ju
dețe întregi — ne-a spus 
cineva — unde se nasc mai 
puțini copii decit în ma
ternitatea din Rădăuți". 
Gravidele sint luate în evi
dență in proporție de 98 la 
sută — cu tot ce presupu
ne acest lucru : consultații 
repetate, pregătire prenata
lă, asistentă. Despre condi
țiile in care au loc naște
rile — și, in general, des
pre calitatea asistentei me
dicale in zona Rădăuți — 
o cifră grăitoare : mortali
tatea infantilă a fost în 
1984 de 14 la mie. cifră pe 
care o afli doar în puține 
locuri din lume. Toate naș
terile au loc în maternitate.

Intr-o viziune simplistă, 
munca unui medic obste
trician s-ar desfășura în 
sala de nașteri. Activitatea 
doctorului Ilie Fusa — ca 
și a colegilor săi de spe
cialitate — este însă mult 
mai complexă. în 1980, el 
a înființat, la sugestia pro
fesorului Chiricuță, maes
trul său admirat, un servi-

(Continuare în pag. a II-a)

Bețișorul Indicator,
prelungea parcă buna dispoziție și 
satisfacția celui ce-1 minuia că poate 
să arate factorilor de răspundere din 
județ realizările in domeniul creației 
științifice, nu mai prididea săltind 
peste grafice, indicind tot felul de 
creșteri, atrăgind atenția asupra 
curbelor suitoare ce sintetizau aceste 
evoluții promițătoare. „Dar valoarea, 
valoarea inovațiilor unde este tre
cută 7“ se interesă persoana aflată 
in fruntea delegației. Bețișorul a 
rămas nemișcat pe unu! din grafice. 
Cei ce făceau parte din delegație, 
mai mult preventiv, se încruntară 
ușor, simțind că, totuși, aici poate 
fi ceva nelalocul lui, din moment ce 
cifra respectivă nu figura nicăieri. 
Chipul pină atunci radios al celui ce 
prezenta înțepeni o clipă ; răspun
sul, rostit de un glas mult subțiat și 
tremolat, veni și el cu greu : să 
vedeți, valoarea a scăzut și am zis 
că nu e bine să o trecem, știți, 
ne-am gindit să nu demobilizeze... A 
urmat apoi prezentarea citorva alte 
grafice expuse, dar era limpede că 
fiecare dorește ca vizitarea expozi
ției să se încheie cit mai repede.

La întrebarea care este cel mai 
mare dușman al noului, răspunsul 
firesc și imediat ar fi : atitudinile 
care neagă noul, mentalitățile ce i 

^șe opun, il resping. Numai că, din

punct de vedere social, interesează 
nu doar purtătorii unor asemenea 
mentalități, ce pot fi repede iden
tificați. Adevăratul adversar, mala
dia cea mai gravă este, credem, mi
marea noului, acea atitudine care co-

rientă de viață ne poate furniza nu 
unul, ci zeci de exemple care atestă 
că generoasa cauză a noului a de
venit o cauză a tuturor, că in fie
care colectiv de muncă este tot mai 
puternic implantată convingerea că 
noul, știința și cunoașterea modernă 
sint armele noastre principale in 
edificarea societății socialiste. Dar 
tocmai pentru că timpul nostru se 
caracterizează printr-o mare ofen
sivă a noului, nu putem admite nici

Resorturile morale
ale necontenitei înnoiri
chetează cu noul, care aparent este 
de partea noului, îl susține. îl încu
rajează dar, in fondul lucrurilor, 
contribuie, deliberat sau nu. la vi
cierea atmosferei propice apariției 
și înfloririi sale.

Dacă privim la- mărețele realizări 
ce împodobesc perioada eroică a ul
timilor 20 de ani. avem 
temeiuri să considerăm 
marea, promovarea noului 
tuit o preocupare de prim 
numai pentru organismele 
politice, ci pentru fiecare 
în parte. Propria noastră

multiple 
că afir- 
a consti- 
ordin nu 
sociale și 

cetățean 
expe-

cea mai mică fisură în acest proces 
dialectic, nu ne poate fi indiferent 
dacă chiar și intr-un singur loc 
cineva abdică de la cerințele acestei 
nobile profesiuni de credință — pro
movarea noului.

Revenind la exemplul dat. deci, 
nunjărul inovațiilor crescuse, cel al 
oamenilor antrenați în activitatea de 
creație tehnico-științifică, de ase
menea, dar scăzuse ceea ce
fundamental — valoarea activității 
respective. Situație ce dovedea că 
autorii se risipeau in lucruri mă
runte, în îmbunătățiri curente —

utile, neîndoielnic și ele — neglijînd 
aspectele de fond, importante nu 
atit prin valoarea lor economică ri
dicată, ci mai ales prin faptul că 
deschideau posibilități pentru alte 
inovații și perfecționări. Se cerea, 
deci, tras un semnal de alarmă, 
acționat. Dar factorii de conducere 
din uzină au preferat să învăluiască 
această situație, evident necorespun
zătoare, ba chiar să o 
drept bună, in continuă 
Demn de 
expoziției 
propusă.

Desigur,
team a constituit punctul de plecare 
al unor analize și măsuri ; dar dacă 
nu ar fi existat acest moment de 
adevăr, lucrurile ar fi putut cu
noaște o evoluție necorespunzătoare, 
activitatea de creație s-ar fi dimi
nuat, risipindu-se in inițiative mă
runte, tocmai bune să alcătuiască 
materia primă a unor „rapoarte can
titative".

Din perspectiva temei de față im
portant de relevat este faptul că 
aerul ozonat. curat al corectitudinii 
formează atmosfera propice înfloririi 
și dezvoltării noului, creației auten
tice. Dacă cineva îți spune deschis 
că nu crede în viitorul soluției pro
puse de tine, acest lucru poate avea 
și virtuți stimulatoare : te mai 
apleci o dată asupra ei, o mai ve-

Din noua arhitectură a municipiului Oradea
Foto ; C. Sandu

A vorbi frumos ro
mânește, precum si a 
scrie frumos româneș
te, începe să însemne 
din ce în ce mai mult 
un dar si nu o punc
tualitate a vieții. E 
una din cele mai mari 
primejdii care ne pîn- 
dește și împotriva că
reia sîntem datori să 
luptăm fără a osteni. 
Limbile cu destin ne
mărginit, cu durată 
de împărăție — en
gleza, rusa, france
za, germana, spaniola, 
italiana — care-ar pu
tea, avînd în vedere 
bogăția lor imensă, să 
piardă unele cuvinte, 
fără a 
osia de 
riguros 
treaga 
permit 
uciderea unui 
cuvint, și fantezia lor, 
totdeauna bogată, lu
crează numai spre a 
da împrumut altor 
limbi — cit mai mult !
— Si de a asimila, 
foarte rar, n vocabulă 
străină. Iar 
cind, datorită progre
sului tehnic, precum
pănitor într-o anume 
arie geografică, se văd 
agresate de un val de 
neologisme, intră in 
alarmă si iau drastice 
măsuri de împotrivire
— vezi cazul Franței 
care, iritată de franc- 
engleza ce-și face loc 
cu coatele in viata 
străzii, a creat recent 
„Institutul pentru a- 
părarea limbii 
ceze !“.

Cred sincer că 
română, în care 
născut 
slujesc cu toată 
gostea, e plinea. 
Si aerul fără de 
viafa noastră nu 
lega pe pămînt. Limba 
română e zeul nostru 
tutelar si iluminările 
ei se petrec ca nașteri 
în succesiune, de o 
mie si încă altă mie de 
ani — cîntecele bătri- 
nești, Cazaniile, 
nicarii, Miorița, 
nescu, Arghezi,
— fluiditatea 
loarea visului 
țindu-se cu 
strigătul 
cocorilor vislind 
deschiderea 
țiului cu mirarea frun
zei din arbori si ne
contenita primenire-a 
apelor din prund. In 
văzduhul, miresmele 
și tiparele ei au 
început, traversind o 
nouă apoteoză. Cinta- 
rea cintărilor, Psalmii, 
Homer, Vergiliu, Dan
te. Shakespeare, Cer
vantes, Camoes, Goe
the. Hugo, Tolstoi ; tot 
ceea ce tine de cele
britate în palatul lim
bilor culte se află si-n 
nemurirea limbii ro
mânești, în palatul ei 
cu chilimuri, velințe, 
borangicuri, pridvoare 
spre munți si 
rea miracolului 
du-se-n timpla Mării 
ca să se piardă-n le
gănările griului si-n 
ecourile lui roșii. Lim
ba noastră vine de pe 
clădiri de timp, cind 
glorios, ctnd mihnit, 
vraja ei incintă si doa
re, cintecul ii străba-

toate nervurile.

li se clătina 
aur, iși apără, 
înțelepte, in- 
zestre. nu-și 

denigrarea sau 
singur

atunci

fran-

limba
m-am 

si pe care o 
dra- 

vinul 
care 
s-ar

cro-
Emi- 

Blaga 
și cu- 
infră-

armonia. 
înnoitor al 

prin 
echinoc-

pasă- 
iscin-

Limba noastră locuieș
te in lacrima inimii — 
cine, spărgind geamul 
unei lacrimi, se mai 
poate aștepta la ier
tare ? — in albina bo
bului de griu — șoap
ta de miere, dogoarea 
veninului — în mă- 
ceașa vinului, și respi
ră cu noi intr-un spa
țiu inconfundabil. Du
năre și Carpați, si nu 
trăiește decit din rouă 
sirigelui 
iubirile 
noastre. Ea 
toate 
exista, dar o 
tragic ignoranta, pros
tia, vorbirea ineptă, 
trei boli ce-o adulme
că din pricina delăsă
rii, a lipsei de ocrotire 
si nu in ultimul rind a 
unui „Institut de apă
rare a limbii române", 
menit, intr-o concep
ție largă, nu să pe
depsească pe cineva, 
să purifice sau să sa
cralizeze cuvintele și 
să întroneze politețea 
(n-ar strica nici așa 
ceva), ci să dea în vi
leag toate vadurile 
prin care bunul cel 
mai de preț al neamu
lui se înnegurează 
parțial, se destramă, 
se pierde.

Pentru că a vorbi 
frumos românește, sau 
cel puțin corect și lo
gic, ține, in chipul cel 
mai firesc, de iubirea 
de țară. Măsura nea
mului nostru nu poate 
fi decit limba pe 
o vorbim. Lenea, 
tina, nepăsarea 
chiar disprețul 
de cultură si 
diție, ca să 
măr numai cîteva din 
păcatele — ce-i drept, 
nu prea des întilnite in 
societatea noastră — 
încheagă la un loc un 
pod pe care pot lu
neca in prăpastie dia
mante dintr-o zestre 
nobilă si trufașă. Lim
ba română e domneas
că (ne-au dat-o voie
vozii mintii, a păstra
t-o nealterată poporul 
făcind din ea sărbă
toarea existenței sale), 
mereu inspirată in 
mlădieri, duhovniceas
că in taine, invulnera
bilă opresiunilor de tot 
felul (mai puțin igno
ranta). clocotind de 
izvoare limpezi, nesu
pusă blestemului, dem
nă, înțeleaptă, dulce 
in legănări, amară pe 
crengile rupte.

Onoarea limbii 
mâne : dorul, partea 
invizibilă a stîlpilor de 
aur pe care se sprijină 
măreția ei.

A vorbi frumos ro
mânește înseamnă a fi 
colindat de dor; a 
scrie frumos româneș
te înseamnă a fi găsit 
cărarea dorului spre 
dor.

A vorbi frumos ro
mânește înseamnă a 
muta in mileniile ce 
vor veni o tară care e 
o minune răpită din 
două milenii bintuite 
de istorie vrăjmașă.

Pentru mine, limba 
română e distanța din
tre inimă si umbra ei. 
care se numește suflet.

nostru, din 
și dramele 

cunoaște 
formele de-a 

rănesc

care 
ru- 
sau 

fafă 
tra- 

enu-

TO-
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
PREGĂTITA TEMEINIC!

BUZĂU: Tractoarele 
au fost reparate, 

mecanizatorii 
și-au însușit 

noi cunoștințe tehnice 
în cele 14 stațiuni de mecanizare 

a agriculturii și in cele 5 centre de 
reparații din județul Buzău s-au în
cheiat lucrările de reparare și revi
zuire a tractoarelor și a celorlalte 
mașini agricole, între care 3 233 trac
toare, 1 040 grape cu discuri, 515 
semănători pentru păioase și 514 
pentru prăsitoare. Rezultatele bune 
obținute la reparații se datorează 
atît organizării temeinice a muncii 
In ateliere, cit și recondiționării ma
jorității pieselor de schimb și sub- 
ansamblelor. Cu sprijinul 
unităților industriale din 
Buzău și Rm. Sărat s-au 
realizat unele repere de
ficitare. De exemplu, la 
întreprinderea de turnă
torie de piese din fontă 
pentru mașini-unelte din 
Rimnicu Sărat s-au reali
zat lagărele pentru grape 
și tăvălugi, la întreprin
derea de garnituri de fri- 
nă și etanșare din aceeași 
localitate s-au executat 
toate seturile de garnituri, 
iar la cooperativa mește
șugărească „Progresul" 
s-au turnat peste 2 000 de 
camere de depresiune 
pentru semănători.

în această iarnă, ca ur
mare a măsurilor stabili
te de comitetul județean 
de partid, a crescut și ni
velul de pregătire profe
sională a mecanizatorilor. 
Invătămintul agrozooteh
nic a fost mal bine or
ganizat, avînd un 
nunțat caracter 
și demonstrativ, 
cele 8 teme de 
tate, predate de 
de un real folos 
vedit schimburile de ex
periență. în cadrul cărora 
constructorii au prezentat 
caracteristicile noilor ti
puri de mașini și utilaje 
agricole intrate recent in 
dotarea secțiilor de me
canizare. De asemenea, in 
cadrul instruirilor s-a in
sistat mai mult asupra 
necesității integrării me
canizatorilor inactivitatea 
cooperativelor agricole.

In prezent, patru comi
sii de suprarecepție for
mate din specialiști de 
la Trustul județean al 
S.M.A. și activiști ai sec
ției pentru agricultură de 
la comitetul județean de 
partid efectuează un con
trol riguros asupra calită
ții reparațiilor efectuate. 
Subliniem faptul că în 
majoritatea secțiilor din 
stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii Smeeni, 
Pogoanele, Poșta Cilnău, 
Rimnicu Sărat șl Balta 
Albă, membrii comisiilor 
de suprarecepție au acor
dat calificativul „foarte 
bine". La Smeeni și Po
goanele. de exemplu, după 
o verificare prin sondaj 
a calității reparațiilor și a 
modului de funcționare a 
tractoarelor și celorlalte 
mașini agricole, s-a făcut 
testarea cunoștințelor pro
fesionale ale mecanicilor 
de atelier și ale mecanizatorilor. La 
teorie aproape toți au primit punc
tajul maxim. Au trecut cu bine și 
proba practică, dovedindu-se bine 
pregătiți îndeosebi în ce privește re
glarea semănătorilor de prăsitoare.

Tot pentru desfășurarea în flux ■ 
continuu a lucrărilor de primăvară, 
în toate secțiile de mecanizare se 
desfășoară, în aceste zile; o intensă 
activitate pentru revizuirea și dota
rea corespunzătoare a atelierelor mo
bile. De asemenea, conducerile celor 
14 stațiuni și a bazei de aprovizio
nare tehnico-materială nr. 10 Bu
zău au trimis delegați la furnizorii 
de piese de schimb din țară care 
mai au restanțe în onorarea obliga
țiilor contractuale, în scopul asigu
rării Integrale a acestora.

Așadar, in județul Buzău, datori
tă pregătirilor temeinice care au 
fost făcute, mecanizatorii pot începe 
în orice moment lucrările agricole 
de primăvară.

unității. Zilnic 50 de cooperatori care 
dispun de atelaje cu cai duc îngră- 
șămintele naturale în cimp. Am fo
losit și mijloacele mecanice, dar 
baza sînt atelajele". Aflăm că din 
inițiativa unor cooperatori se trans
portă la cîmp și îngrășămintele na
turale din gospodăriile personale ale 
populației. Cu atelajele unității sau 
ale cetățenilor din comună au fost 
depozitate pe cimp mai mult de ju
mătate din cele 1 000 tone ingrășă- 
minte naturale. Prin urmare, carto
fii și sfecla de zahăr vor fi cultiva
te numai în terenuri care au fost 
fertilizate cu cite 50 tone îngrășă
minte naturale la hectar.

Am putea da numeroase alte ase
menea exemple de buni gospodari, 
în alte locuri însă această iucrare 
este neglijată. Este cazul cooperati
vei agricole din Rișca. Din cele 800 
tone îngrășăminte naturale nu se

GIURGIU: Mai multă 
operativitate 
la preluarea 
semințelor

In scopul realizării în acest an

IM-0 PREZENȚĂ MARCANTĂ ÎN VIAȚA SOgETĂȚIl NOASTRE
• Cum a devenit o „fetiță pirpirie“ om de nădejde 
al comunei • O autoritate cucerită prin muncă, 
devotament, competență • Cîteva din sutele de 

ipostaze ale funcției de primar

pro- 
aplicativ 
Pe lingă 
speciali- 
ingineri, 
s-au do—

Pentru viitoarea recoltă de legume timpurii, la C.A.P. Drăgănești-
Vlașca, județul Teleorman, răsadurile sint îngrijite exemplar

S. CristianFoto :

a 
unor recolte mari, in județul Giurgiu 
au fost luate măsuri pentru a fi fo
losite numai semințe de calitate su
perioară. S-a asigurat întreaga can
titate necesară : 1 359 tone porumb, 
143 tone floarea-soarelui, 987 tone 
soia, 25 tone năut, 100 tone sămință 
de in ș.a. De asemenea, 230 tone să- 
mînță de porumb din hibrizi va
loroși vor fi distribuite țăranilor coo
peratori pentru cultivarea loturilor 
in folosință personală. După cum 
am fost informați la direcția agri
colă județeană, s-a încheiat trans

ferul din alte județe al 
semințelor pentru cultura 
mare.

în ce privește calitatea 
semințelor de cereale și 
plante tehnice, aflăm că 
atit din punct de vedere 
al însușirilor productive, 
cit și al valorii culturale 
ele au indici superiori ce
lor folosite in anii pre- 
cedenți. întreaga cantita
te de sămință are buleti
ne de analiză emise de 
inspectoratul județean 
pentru controlul calității 
semințelor, este certifica
tă. ambalată și sigilată.

în prezent, se află in 
plină desfășurare trans
portul semințelor de la 
centrul din Băneasa-Giur- 
giu la unitățile agricole 
din județ. întreprinderile 
agricole de stat Mihăi- 
lești, Vedea, Prundu și 
Toporu au fost printre 
primele unități care au 
ridicat întreaga cantitate 
de sămință repartizată și 
care urmează a fi folosită 
in urgența I a campaniei 
agricole de primăvară. 
Așa după cum ne-a in
format inginerul loan 
ghel, șeful centrului 
semințe din Băneasa, 
cele patru rampe ale 
lozului se încarcă și 
vrează zilnic unităților 
agricole din județ aproa
pe 250 tone de sămință. 
întrebăm dacă nu este 
prea puțin față de volu
mul mare de sămință 
existentă in siloz și de 
faptul că acțiunea tre
buie încheiată pină la 
sfirșitul acestei luni. Șe
ful centrului apreciază 
că, acum, după ce drumu
rile au redevenit practi
cabile, 
sar ca 
gricole 
pentru 
le. Or, 
cole tărăgănează prelua
rea semințelor. De ase
menea, interlocutorul nos
tru făcea observația, justă 
de altfel, că unitățile tre
buie să trimită mijloace 
adecvate, de mare capaci
tate, și oameni care să 
ajute la încărcarea aces
tora intr-un timp cit mai 
scurt. într-adevăr. se cere 
ca direcția agricolă jude
țeană să facă o progra
mare mai riguroasă a 
unităților, pe zile și chiar 
pe ore. Spunem aceasta 
întrucît la primele ore ale 
dimineții, și mai ales că
tre seară, nu prea vine 

siloz, in schimb la ora prin-

Activitatea, de-a lungul a 13 ani, 
a Veronicăi Harnagea demonstrează 
că autoritatea de care trebuie să se 
bucure un primar se cucerește nu
mai prin muncă, prin competență șl 
exemplu personal. „E un adevăr ele
mentar", vor spune unii. Gîndiți-vă 
insă că, atunci cind a fost trimisă 
in comuna Munteni de Jos, jude
țul Vaslui, ca primar, Veronica părea 
o fetiță pirpirie — avea 28 de ani, 
52 de kilograme și 1,60 m inălțime. 
Cei dinaintea ei fuseseră toți oa
meni „cu gabarit", cu prestanță (cel 
puțin fizică). Nici nu e de mirare 
că țăranii, care nu se grăbesc să 
acorde credit oricui, fără a-1 „cîn- 
tări" îndelung, vorbeau despre ea 
spunîndu-i, uneori chiar în prezența 
ei, „fețișoara ceea", lăsind să se în
țeleagă că nu se așteaptă la prea 
multe isprăvi din partea unei per
soane atit de plăpînde. (în patru ani 
fuseseră schimbați patru primari, 
incit neîncrederea sătenilor nu era 
lipsită de temei).

rețeaua electrică. S-a revenit la 
normal.

Dar „normalul" nu era așa frumos 
cum i-ar fi plăcut 
din patru sate, cite 
na, sînt. așezate pe 
lă, de mare trafic.
munei se află și un foarte vizitat 
monument istoric : statuia lui Ște
fan cel Mare de la Podu înalt. Dar 
multe din garduri erau încropite din 
nuiele. Cum să-i convingă pe cetă
țeni să-și facă garduri noi ? îi știa 
pe cei mai buni gospodari, cei cu 
cuvint greu în sat. Așa că s-a dus

primăriței. Trei 
formează comu- 
o șosea naționa- 
Pe teritoriul co-

și Importante cantități de preparate 
din carne. S-a construit și o moară, 
la Minjești, din contribuția în bani 
și in muncă a cetățenilor.

Oamenii au devenit buni agricul
tori și în gospodăria proprie. Se 
spune despre ei că sînt semnalul 
care anunță primăvara. Cînd îi vezi 
ieșind, cu sapele și hîrlețele în fața 
casei, e sigur că s-a deschis cam
pania agricolă. Ultimul recensămînt 
al animalelor a avut ce număra : 
720 de porci (deși trecuse „ignatul" 
prin ei), 614 taurine, 15 000 de păsări, 
peste 2 000 de oi.

Deci o economie puternică, diversă 
ce se cere îndrumată și controlată cu 
competentă. Nu este lesne să treci, in 
cursul unei zile, de la mecanica agri
colă. la zootehnie, de la arături la ad
ministrarea îngrășămintelor.

Cum a trecut Veronica Hărnagea

CARTEA DE VIZITĂ
A PRIMĂRIȚEI ESTE

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii

HUNEDOARA: 
Fertilizarea 

se desfășoară intens 
în unitățile agricole din județul 

Hunedoara se muncește intens la 
transportul in cîmp al îngrășăminte
lor organice și fertilizarea cu îngră
șăminte chimice a semănăturilor de 
toamnă. Potrivit datelor furnizate de 
direcția agricolă, pentru recolta aces
tui an s-au transportat pe cimp 
350 000 tone îngrășăminte organice, 
iar în stoc mai există peste 200 000 
tone. Am urmărit 
cele două acțiuni 
zare.

De la început 
faptul că în numeroase unități agri
cole sezonul rece al anului a fost 
bine folosit în vederea transportării 
la cîmp a îngrășămintelor organice. 
Toată iarna membrii cooperativei 
agricole Romos, oameni harnici și 
buni gospodari, fruntași ifl obținerea 
unor recolte bogate, au transportat 
cu atelajele cantități mari de gunoi 
de grajd pe care l-au depozitat în 
platforme. „Noi nu apelăm decit 
rar la formațiile de mecanizatori 
pentru a ne transporta îngrășămin- 
tele in cîmp — ne spuhea ingine
rul Mircea Rotunjan, președintele

cum se 
legate

trebuie

069

desfășoară 
de fertili-

subliniat

transportaseră în cîmp decit foarte 
puține. „Așteptăm formația de me
canizatori" — afirmau tovarășii din 
conducerea cooperativei. Prin folo
sirea atelajelor puteau fi transporta
te la cîmp cel puțin jumătate din 
îngrășăminte. în acest fel, s-ar fi 
economisit și o însemnată cantitate 
de motorină. Că atelajele pot fi fo
losite mai bine o dovedesc rezulta
tele vecinilor lor din Vata de Jos, 
care au și transportat 400 din cele 
500 tone de îngrășăminte ^organice 
aflate în stoc.

Ce se face pentru fertilizarea cu 
Îngrășăminte chimice a semănături
lor de toamnă ? „în toate consiliile 
agroindustriale au fost organizate 
formații specializate de mecanizatori
— ne spune Alexandru Jtirj, ingine- 
rul-șef al Trustului județean S.M.A. 
Această lucrare se desfășoară in 
ritm susținut in toate zilele cînd 
timpul permite. Ca atare, s-a ferti
lizat o suprafață de 20 000 hectare
— 75 la sută din plan".

în consiliile agroindustriale Ilia, 
Hațeg și Geoagiu, mecanizatorii 
lucrau de zor la aplicarea îngră
șămintelor chimice. La C.A.P. Aurel 
Vlaicu din consiliul agroindustrial 
Geoagiu, în lunca Mureșului, era la 
lucru o formație de mecanizatori. 
Un încărcător mecanic, mînuit de 
Mircea Maniu, aproviziona cu azotat 
de amoniu cele patru mașini de fer
tilizat, conduse de Ion Buda, Emil 
Pojoni, Dorel Boca și Nicolae Săn- 
deanu. în ziua respectivă, ei au în
cheiat fertilizarea celor 290 hectare 
cultivate cu grîu și orz și s-au de
plasat apoi în altă unitate agricolă. 
La cooperativa agricolă Geogiu, 
formația de mecanizatori, din care 
făceau parte Avram Dandea, Nico
lae Crăciun, loan Boakcsi, Nicolae 
Mărgineanu, loan Jurj și Ștefan Au
gustin, fertiliza cele 550 hectare cu 
păioase de toamnă. Președintele 
consiliului agroindustrial Geogiu, 
inginerul Aurel Doboș, prezent între 
mecanizatori, ne-a spus că întreaga 
suprafață de 2100 hectare cultivată 
cu grîu, orz și secară va fi fertili
zată cu îngrășăminte chimice.

Se desprinde concluzia că in ju
dețul Hunedoara fertilizarea cu în
grășăminte chimice se desfășoară 
intens. Trebuie însă intensificat 
transportul îngrășămintelor organi
ce, folosindu-se in acest scop toate 
atelajele existente.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii'

o nouă linie telefonică a Salvării
Începînd cu data de 1 martie 1988, Stația de salvare a municipiului 

București dispune de încă o linie telefonică, avînd numărul de apel ,.069“.
Potrivit precizărilor Ministerului Sănătății, noul număr este destinat 

chemărilor la domiciliu — în caz de urgență — pentru femei gravide, 
mame și copii, care, in acest mod, pot obține cu mai multă promptitu
dine asistenta medicală necesară.

Noua măsură se înscrie în contextul larg al acțiunilor destinate per
manentei îmbunătățiri a ocrotirii mamei și copilului.

(Agerpres)

An-
de 

. la 
si- 
li-

esț.e absolut nece- 
toate unitățile a- 

să se prezinte 
a prelua semințe- 
unele unități agri-

nimeni la . 
zului se produce o mare aglomerare. 
De asemenea, pentru impulsionarea 
preluării semințelor ar fi necesar ca 
la centrul din Băneasa activitatea de 
distribuire a semințelor să fie organi
zată în două sau chiar trei schimburi.

Acum, cînd sămința ajunge în ma
gaziile unităților agricole, specialiștii 
au datoria de mare răspundere de a 
asigura depozitarea și păstrarea 
acesteia în cele mai bune condiții, 
astfel incit să-și mențină însușirile 
calitative. în acest sens se simte ne
voia unui control mai riguros din 
partea Inspectoratului județean 
pentru controlul semințelor, care are 
obligația de a urmări cum este con
servată întreaga cantitate de sămîn- 
ță spre a se preveni deprecierea ei.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii

(Urinare din pag. I)

Cel mai bun antidot al 
femeilor : munca. Adevărul — 
mărturisit abia după 13 ani — este 
ca și primărița venise... cam speria
tă. „La sfirșitul cursurilor școlii de 
partid, unde fusesem trimisă, cînd 
am fost întrebată unde aș vrea să 
iucrez, ațn răspuns fără șovăire : in
tr-o comună. Cînd mi s-a spus că 
voi merge la Munteni de Jos, ca pri
mar, am căzut pe gînduri. Trecusem 
de mii de ori pe acolo — e prima 
localitate la ieșirea din Vaslui, pe 
șoseaua spre Birlad, dar nimic, ab
solut nimic nu-mi reținuse atenția. 
Nici în bine, nici în rău. Am_ mai 
avut și ghinionul să nimeresc în co
mună la puțin timp după o masivă 
alunecare de teren care devastase 
pină și livada din spatele primăriei. 
O priveliște dezolantă 1 Dar nu era 
momentul să-mi arăt teama. Era 
nevoie de acțiuni imediate : un sat 
întreg — Dobîrceni — nu mai era 
locuibil, alte numeroase case, cam 
200 în total, se dărîmaseră ca ur
mare a alunecării de teren. în plus, 
rețele electrice deteriorate, drumuri 
stricate. Pe scurt, era vremea fapte
lor, nu a văicărelilor".

De altminteri, în vîrtejul în care 
s-a trezit, a uitat de vorbe. Nu s-a 
gîndit că cel mai bun mijloc de a 
cîștiga inima oamenilor este acela 
de a pune umărul alături de ei. Nu 
s-a gîndit nici la forța mobilizatoa
re a exemplului personal. Dar așa a 
făcut, așa a acționat, stimulată de 
conștiința comunistului care și-a 
asumat o sarcină ce trebuie dusă 
la îndeplinire. Era nevoie de mate
riale de construcție pentru a reclădi 
căminele distruse — și repartiția lor 
nu era prevăzută în nici un plan. 
Trebuiau refăcute mijloacele de co
municație, liniile electrice, iar spe
cialiștii de la întreprinderile impli
cate aveau alte sarcini, probleme, 
preocupări. Veronica a. ,învățat „însș. 
foarte; repede că nu trebuip-șa ta .dat 
bătut, orice-ar fi : să reintri pe te
restră, dacă a trebuit să pleci De 
ușă. în doi ani s-au construit peste 
200 de case noi, pe terenuri ferite 
de alunecări, s-au refăcut șoseaua,

ÎNSĂȘI COMUNA
la ei. „Bine-ți șade, bădie, cu dita
mai casa, 
mașină la 
spini 1 Să 
reprezintă
teriorul — pe bărbat. Vrei să zică 
lumea că nu ești bun gospodar !“ 
O dată stîmit orgoliul, lucrurile au 
mers de la sine. Și o dată creat un 
exemplu, s-a simțit obligat și ve
cinul. îneît acum nu mai treci prin 
comună fără să admiri fațadele cu
rate, colorate in armonie cu gardul; 
vara este comuna cu cei mai mulți 
trandafiri din județ.

cu mîndrețe de acareturi, 
poartă și cu gard de 
știi că interiorul casei o 
pe femeie, dar curtea, ex-

Competența, la temelia 
prestigiului. GosPodăria mare a 
unei comune presupune însă și alt
ceva decît fațadă. înseamnă, putere 
economică. Iar aceasta a sporit spec
taculos : producția globală a crescut 
de cinci ori ; de la 20 milioane in 
1973, la 100 de milioane în prezent. 
De la două cooperative agricole 
slăbuțe, o fermă vegetală a I.A.S. șt 
o moară țărănească, Muntenii de 
Jos au ajuns astăzi să aibă unități 
puternice și prospere : cele două 
cooperative agricole de ‘ producție 
s-au unificat, ceea ce — confirmînd 
dictonul „unde-s doi puterea crește" 
— a dus la dublarea recoltelor, a 
efectivelor de animale — 1 500 de 
taurine, din care 750 de vaci cu lap
te, in condițiile restrîngerii supra
feței de furaje, dar a cultivării ei 
intensive. Pe teritoriul comunei au 
mai luat ființă încă două ferme ale 
I.A S., două ale asociației economice 
ihtercooperatiste — toate cu profil 
pomicol, «cam 130 de hectare livadă, 

«din: eare.-»*»au cules, in toamna tre
cută, peste plan, 600 de tone de 

■ mere ; întreprinderea de stat pen
tru creșterea industrială a porcilor, 
cu o capacitate de 26 000 de capete, 
își realizează ritmic planul, furnizînd

Înseamnă a ști să lucrezi cu oamenii. 
Să ți-i apropii și să-ti faci din ei 
colaboratori de nădejde. Veronica 
Harnagea a găsit drum spre inima 
lor,’1 chiar de la început. Pășise pe 
un teren minat de patru eșecuri 
anterioare, de patru schimbări succe
sive de primar (una pe an), dar a 
mers înainte cu echipa pe care a gă
sit-o. Oamenilor nu le lipseau price
perea și 
unitatea 
reușit să 
rința de . .
faptul că tot cu ei lucrează și astăzi, 
cînd comuna a crescut pe plan eco
nomic și edilitar, iar problemele de 
pe agenda primăriei sint mult mai 
complicate. Cit despre cetățeni, Ve
ronica le-a ciștigat de mult încrede
rea. Cele șase realegeri în funcția de 
președinte; al consiliului popular co
munal, faptul că începînd din 1973 
a fost delegată la toate congresele 
și conferințele naționale ale partidu
lui, că este membră în comitetul 
județean — 
testabile ale 
bucură.

Firește, 
petrec fel 
primărița, 
se „schimbe1 
zeci de ori pe zi, pentru a comunica 
cu fiecare om care vine în audiență 
sau o intilnește pe drum și-i cere 
ceva. „Se ivesc, nu o dată, cazuri 
cind e greu să împaci legea cu vocea 
inimii și trebuie să chibzuiești cum 
e mai bine să procedezi. într-o zi, 
Își amintește, ea, un cetățean, cam 
«afumat-, a adresat ...cuvinte jignitoa
re unor oameni care nu aveau altă 
vină decît aceea că i-au ieșit îri cale. 
I-am spus blind să se ducă, acasă. 
Dar el m-a luat de guler și mi-a zis 
și mie vreo două. Legea era limpede: 
ultraj. Asta însemna condamnare. 
Omul nu era un bețiv și avea patru 
copii. Fusese o întîmplare nefericită. 
La asta m-am gîndit a doua zi cînd 
— treaz — a venit la mine să-și 
ceară scuze. Dumneata m-ai ofensat 
in public, dar imi ceri scuze intre 
patru ochi. Cum rămîne cu prestigiul 
meu? — i-am spus. A doua zi. și în 
următoarele, și-a făcut singur «pu
blicitate- în sat, recunoscind că a 
procedat cum nu se poate mai urît. 
Ce era să fac? L-am iertat. Si nu 
mi-a părut rău. deși oamenii mi-au 
spus că trebuia să-1 las să suporte 
consecințele faptei. A fost o lecție. 
Și nu numai pentru el".

tragerea de inimă, ci doar 
de vedere și acțiune. Că a 
le trezească energiile și do- 
autodepășire o dovedește

membră
toate sînt dovezi incon- 
respectului de care se

viata unei comune se 
fel de lucruri. Uneori

«

In 
de 
după spusele ei. trebuie să 

(nu vestimentar) de

acest greu examen ? Ne spune 
chiar ea :

— înainte să fiu primar, am fost 
cinci ani șef de fermă la I.A.S., si 
tare mult mi-a folosit experiența 
acelor ani. Apoi, am încercat să țin 
pasul cu progresul în agricultură. 
Dacă oamenii simt că nu ești stăpin 
pe situație, îți pierzi imediat presti
giul. Ba chiar îți rid în spate. Țin 
minte că odată am văzut, in lanul 
de lucernă, un tractor care stătea. 
Cum poate să stea intr-o zi minu
nată ca asta și de ce? l-am întrebat 
pe mecanizator. „S-a stricat ciurul 
de la curățirea a doua", îmi răspunse 
el, crezind că mă „încuie". „Dă-1 jos, 
i-am spus. Să vedem ce arel". Și 
m-am îndreptat către piesa cu pri
cina. „De ce să-1 mai dăm jos. to
varășă președinte, că e bun", a re
cunoscut el cinstit. Avea nevoie de 
ceva timp liber, pentru o problemă 
personală, și cineva îl sfătuise: spune 
și tu că 
motor. Ce, 
Astăzi acel 
secții de mecanizare, ceea ce spune 
multe despre evoluția lui etică și 
profesională. în altă vară, m-am dus 
să văd cum merg arăturile pe un 
teren în pantă. Din cauza înclinației 
mari — 30° — se mergea cu o singură 
brazdă, deci anevoios. Cum șareta 
mea nu are „motor", tractoriștii care 
sforăiau la umbră, ziua în amiaza 
mare, nu m-au simțit. Cind i-am 
trezit, buimaci de somn, au încercat 
să mă convingă că... de-abia ațipiseră 
și ei de zece minute. Am pus mina 
pe motor : rece. Tractoarele stăteau 
de. mult, Am.augit. spunindu-se rjes- ,■ , ..pre ipine că sînt ...a dracului". Dar. eu , toate acestea, 
știu că în aceste vorbe, spuse nu Cu ‘ 
răutate, se ascunde, de fapt, un com
pliment.

Cu exigență, dar și cu 
înțelegere. A conduce 0 comună

s-a stricat ceva, la 
crezi că se pricepe ?
om este șeful unei

...Se făcuse seară de-a binelea clnd 
am plecat din Munteni de Jos. în
ghețasem în biroul Veronicăi. („De 
ce să bag lemne pe foc degeaba, dacă 
tot nu stau, lingă sobă, nu prea sînt 
în biroul"). Ea, în schimb, era ca un 
cazan dat în clocot : la o fermă de 
taurine cîțiva îngrijitori absentau 
fără motiv, ninsoarea abundentă —■ 
bună pentru cîmp — putea să peri
cliteze spgctacolul-concurs cu cămi
nul cultural din comuna Tânacu, iar 
dacă totuși are loc, și formațiile ar
tistice ale, comunei pleacă, este ne
voie de pachete cu hrană rece pen
tru fiecare...

— Dar, ce te frămînți atît, !-a 
spus cineva. Are cine să se ocupe de

Așa este, a’ replicat ea. Dar eu 
răspund de toate.

O femeie, un comunist, o con
știință.

Rodica SERBAN

O acțiune utilă de prevenire a bolilor cardiovasculare
Deși potrivit datelor statistice, bo

lile cardiovasculare reprezintă prin
cipala cauză a mortalității in cele 
mai multe țări, specialiștii aprecia
ză că datorită cunoștințelor științi
fice acumulate în acest domeniu este 
posibil ca multe din aceste suferințe 
sau evoluția lor severă să fie pre
venite în așa fel incit majoritatea 
populației să-și poată prelungi viața 
activă. X

Pornind de la asemenea realități 
— ne spunea dr. Leontina Dincă, 
director al Direcției sanitare a județu
lui Dolj — am inițiat o analiză locală 
a morbidității pentru ca in final să 
știm in ce mod să acționăm. Bolile 
cardiovasculare sînt principala cauză 
a mortalității și la noi în județ (62 
la sută din totalul deceselor), ceea ce 
ne-a determinat să luăm o serie de 
măsuri, intre care amintim comisia 
de prevenire a acestor boli. Dar des
pre amănuntele întregii acțiuni este 
mai bine să vorbiți cu conf. dr. 
Mihai Moronescu, șeful clinicii car
diologie, și cu asistent universitar 
dr. Dina Cupșa.

— în ce privește procentul — preci
zează conf. dr. M. Moronescu — el 
poate fi mai ridicat decît în reali-

tate datorită punerii unor diagnos
tice cardiace, mai mult sau mai 
puțin justificate.

— Vă rugăm să vă referiți mai pe 
larg la măsurile și acțiunile inițiate 
in județul Dolj, deoarece ele pot fi 
utile și altor județe.

a observațiilor din teren cu privire 
Ia frecvența hipertensiunii arteriale, 
sîntem în curs de elaborare, cu spri
jinul Direcției sanitare a județului 
Dolj, a unei metodologii utile me
dicului generalist pentru adoptarea 
unui punct de vedere comun privind

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

— în primul rînd s-au luat măsuri 
de dispensarizare la nigelul policli
nicilor și al circumscripțiilor sanitare 
a bolnavilor cardiovasculari prin de
pistarea lor activă. Dacă după 6 luni 
se constată din fișele lor cardiologice 
că nu au venit la controlul medical 
se trimite fiecărui bolnav o carte 
poștală — chiar recent am trimis 200 
— invitînd pacientul la consult. Spe
cialiștii din clinica noastră merg și 
în spitalele din județ pentru îndru
marea și controlul la fata locului al 
celor dispensarizati și, totodată, pen- •' 
tru a consulta cazurile mai dificile 
selectate de colegii noștri. în pre
zent, pe baza cercetărilor efectuate și

prevenirea și tratarea corectă, efi
cientă a acestei boli cu o foarte largă 
răspîndire.

— Cum ajungeți la depistarea bo
lilor cardiovasculare în fazele ei cit 
mai precoce ?

— Prin tot ce Întreprindem căutăm 
să deplasăm medicul din clinica me
dicală și cardiologie In școli, insti
tuții, întreprinderi pe baza unor pro
gramări riguroase. Examinăm tot 
personalul și astfel îi depistăm pe 
cei suferinzi sau predispuși la o 
boală cardiovasculară. Astfel, la în
treprinderea de confecții din Craiova 
au fost consultate cinci mii de fe
mei pentru a le stabili eventualii

pe lume a unui copil este un miracol
ciu de oncologie ginecologi
că care vizează depistarea 
precoce a cancerului — 
deci, implicit, vindecarea 
lui. A examinat în acel an 
1 198 de femei. Ajutat de 
asistente devotate, formate 
în bună parte de el însuși, 
a extins mereu numărul lor 
și a ajuns în 1985 la 5 010. 
în laboratorul dotat prin 
grija sa, medicul ne arată 
graficele care înregistrează 
această activitate. Cifrele 
care indică „depistat" și 
„vindecat"...

— ...înseamnă tot atîtea 
femei redate vieții, fami
liei. societății. Avem aici 
— ne spune Ilie Fusa — o 
mică bază de cercetare, 
facem muncă științifică. 
(Asistenta Stela Cimbru ne 
va spune că munca de cer
cetare este pentru medic 
un „hobby", în sensul că o 
face in timpul liber, necon
diționat de nimic altceva 
decît de dorința sa de a-si 
folosi pe deplin puterea de 
muncă in slujba sănătății 
celor de care răspunde).

— Ce vă îndeamnă să 
faceți toate acestea, doc
tore ?

Interlocutorul nostru ră- 
mine o clipă pe ginduri :

— N-aș vrea să spun 
vorbe mari — dar alt răs
puns nu știu să dau ; cre
dința mea în medicină. Și 
voința de a fi. la locul meu 
de muncă, ostaș credincios 
al partidului meu. al parti
dului cu care 
tificat viața 
dolescență. 
îmi iubesc 
văd, astăzi

mi-am iden- 
încă din a- 

Ca fiecare, 
patria și o 

și în viitor.

ca un șir de generații 
puternice, sănătoase, oa
meni mereu mai mulți, 
mereu mai sănătoși fizic și 
spiritual. împreună cu co
legii, cu colegele mele — 
un spital este o echipă, in 
general medicina este te
ritoriul echipelor — ne fa
cem datoria așa cum ne-o 
cere conștiința răspunderii 
noastre pentru viitorul tă
rii. dragostea noastră pen
tru om.

— Ca medici, înțelegeți 
mal bine problemele demo
grafice pe care le dezba
tem.

— Indiscutabil. Șl. în- 
tr-un fel, mai profund. Noi, 
aici, în Bucovina, nu prea 
trebuie să îndemnăm fe
meile să nască ; aici, fami
lia românească tradițională 
este in floare. Copiii sînt 
doriți, sînt așteptați și cres
cuți cu dragoste. Proble
mele noastre sint legate de 
sporirea gradului de securi
tate al viitoarelor

— Ce înțelegeți 
ceasta ?

— Am discuții 
cu directorii întreprinderi
lor, cu secretarii comitete
lor de partid cărora le cer. 
în spiritul legilor tării și in 
spiritul legilor nescrise ale 
conștiinței, 
diții mai 
viitoarelor 
distribuiri, 
zarea" lor 
altele. Am 
tul „favorizare' ... ___
mele pentru că. la urma 
urmelor, nu este nici o fa
voare, este o datorie ele
mentară fată de sănătatea 
colectivității, â tării.

— Către ce vă concen-

mame, 
prin a-
repetate

să creeze con- 
bune de lucru 
mame prin re- 

prin „favori- 
in schimburi si 
pronunțat cuvin- 

cu ghili-

trati atenția In clipa de 
fată ?

— Problema numărul unu 
este combaterea sterilită
ții. Știți, sînt martorul unor 
întîmpiări cîteodată de-a 
dreptul dramatice. O arhi
tectă, in virstă de 33 de ani, 
cu sterilitate primară —. nu 
avusese niciodată o sarcină 
— a urmat cu îndîrjire o 
Serie de tratamente, timp 
de șase ani. Cînd. in sfirșit, 
urma să devină mamă, a 
avut un accident, a trebuit 
să-i fac cezariană in luna 
a șaptea. S-a născut un 
copil prematur, erau amîn- 
doi în primejdie. S-a purtat 
o bătălie eroică pentru sal
varea lor. Am întîlnit-o 
zilele trecute si mi-a spus 
„sînt fericită !“.

— Răsplata dumneavoas
tră...

— Suprema răsplată pen
tru un medic. O altă pa
cientă. mamă a șase copii, 
avea o miopie foarte avan
sată. 18 dioptrii. O ame
nința o dezlipire de retină, 
orbirea în timpul travaliu
lui. I-am propus, legal, un 
avort ; nici n-a vrut să 
audă. Am reușit, nu fără 
riscuri, nu fără teamă, s-o 
salvăm și pe ea ; astăzi 
crește șapte copii. Tot anul 
trecut a reușit să nască o 
femeie 
gravă ;
multi ani împotriva sterili
tății, cînd s-a îmbolnăvit 
de inimă. Culmea, atunci 
s-a vădit și sarcina. Mi-am 
făcut datoria și am con
știentizat-o asupra primej
diei. „Vreau să nasc copi
lul 1“ repeta. Vă dați seama 
cu ce probleme s-a con
fruntat echipa în timpul

cu o cardiopatie 
o tratasem mai

nașterii ! Dar... a fost o vic
torie.

— Sînt, într-adevăr. im
presionante aceste cazuri. 
Mai ales în opoziție cu cele 
ale femeilor care nu vor să 
nască. Fiindcă a venit vor
ba : vă întîlniți, desigur, și 
cu ele. Cum își motivează 
atitudinea ?

— Să vă spun Intîi alt
ceva : vin la consultații fe
mei care ar vrea să nască 
dar... prea tîrziu. Au deve
nit, ca urmare a unor prac
tici nefericite, sterile defi
nitiv. Acum și-ar da aproa
pe și viata să aibă un copil, 
s-au trezit, adică, insă e 
prea tirziu. Dar... să nu in
sistăm, nefericirea pe care 
o traversează și o vor tra
versa pină la sfirșitul vieții 
este prea mare. Motivațiile 
de care ați întrebat se re
duc Ia un singur cuvînt : 
egoismul. Un egoism inu
man. Una nu vrea „să se 
deformeze", trăind cu cre
dința naivă că va arăta 
mereu ca la 20 de ani. Alta, 
de acord cu soțul, nu vrea 
decît un copil, „ca să nu 
se risipească moștenirea".

— Dar ce. stăpînesc vreo 
moșie, vreo uzină ?

Doctorul Ilie Fusa 
bește :

— Nepătrunse sînt căile... 
oamenilor. Alții, cei mai 
multi, „vor sâ-și trăiască 
tinerețea. Copiii, mai tîr
ziu...". Și cînd vine acest 
„mai tîrziu", viața și-a spus 
cuvîntul și încep eforturile 
disperate, ale lor și ale 
dicilor, care, uneori, 
rezultate, alteori, nu.

...Am discutat mult
orașul din nord, Rădăuți, cu 
unul dintre oamenii în alb

zîm-

me- 
dau

în

angajați trup și suflet în 
marea bătălie pentru sănă
tatea semenilor. doctorul 
Ilie Fusa. Neobqsit, din zori 
și pină seara și de seara 
pină în zori — „un mamoș 
nu are zile și nopți, ne-a 
spus ; știți că cei mai multi 
copii se nasc noaptea ?“ «- 
el veghează ca pe lume să 
vină copii sănătoși, vi- 
guroși, cu mame care să 
spună din toată ființa lor 
„sînt fericită". Asistență la 
naștere, intervenții chirur
gicale complicate, comuni
cări științifice, consulta
ții. conferințe, activitate 
obștească intensă — aceasta 
este viata lui. Pentru co
pilul de țărani din Desca- 
Botoșani. care a plecat la 
școli înalte „mai mult dez
brăcat decit îmbrăcat", 
pentru fostul student emi
nent și activist ardent al 
organizației de tineret, 
pentru omul care îsi orga
nizează permanent, ca un 
învățăcel, stagii de perfec
ționare, pentru activistul 
de partid care este — 
timpul e o haină care îl 
stringe. Așa a spus : „mă 
stringe timpul, n-am loc !“.

...Una dintre cele mai 
pregnante amintiri desn*e 
doctorul Ilie Fusa din Ră
dăuți : în cabinetul său. o 
mică bibliotecă. Zeci de to
muri savante. în mai multe 
limbi, din zona profesiei 
sale. Și una singură dintr-o 
altă zonă sau. mai corect, 
din toate : Istoria literatu
rii române de la origini 
pină in prezent. Stătea a- 
colo precum catargul pe o 
navă și ne vorbea despre 
sufletul celui care a ase- 
zat-o in raft.

factori de fisc (ereditate, supragreu- 
tate, hipertensiune, fumat, sedenta
rism), prevenind instalarea sau agra
varea unei boli cardiovasculare. Cu 
ocazia acestor controale s-au desco
perit la timp boli ca hipertensiunea 
arterială sau cardiopatia ischemică, 
care tratate corect pot fi oprite din 
evoluție.

Tot în cadrul acestui studiu pre
ventiv pe care îl efectuăm pentru 
depistarea activă a bolnavilor am 
controlat și circa 500 muncitori pe 
an la întreprinderea de ulei și cea 
de zahăr de la Podari, indicînd celor 
cu hipertensiune și obezitate măsu
rile necesare, pe cit de simple pe atît 
de eficace, prevenind astfel instala
rea unor boli mai severe.

Controlul medical efectuat la o mie 
de tineri în virstă de 16—18 ani din 
licee craiovene a dus la concluzia că 
există o corelație între nivelurile pre
siunii arteriale și factori de risc cum 
sînt ereditatea, munca dezorganizată, 
făcută în asalt, obezitatea etc. Am 
măsurat tensiunea arterială a unor 
elevi înainte și după un extemporal 
pentru a vedea în ce măsură se mo- x 
difică ea la un elev sau altul. Con
cluziile le-am comunicat și elevilor 
pentru a se convinge că depinde și 
de ei, de modul lor de viată, propria 
sănătate. Tinerii vor fi cu atît mai 
sănătoși cu cit vor duce o viată mai 
ordonată — cu o alimentație echili
brată, petrecerea timpului liber în 
aer curat, făcind sport și mai ales 
organizarea, planificarea orelor 
studiu pentru a evita încordarea ner
voasă pe care o dă pregătirea insu
ficientă a materiei. Evident, nu ne 
referim aici Ia cei care au o încăr
cătură ereditară — aceștia fiind mai 
expuși au nevoie de o atenție spe
cială.

— Recent a apărut în editura 
„Scrisul românesc" monografia „Cor
dul pulmonar cronic" scrisă de dv., 
tovarășe conferențiar.

— Clinica medicală-cardiologie are 
ca temă de cercetare depistarea 
precoce a cordului pulmonar — o 
îmbolnăvire a inimii din cauza bo
lilor de plămîni. Am efectuat nu
meroase investigații, între altele pe 
circa 1 500 persoane mai expuse la 
afecțiuni bronho-pulmonare, boli din 
ce în ce mai răspîndite in prezent. 
Sperăm ca lucrarea să fie utilă tutu
ror specialiștilor în interesul sănă
tății populației, ea fiind o sinteză a 
preocupărilor și rezultatelor noastre.

— Stimată tov. dr. Dina Cupșa, ce 
ați dori să subliniat! în finalul dis
cuției purtate ?

— în toate acțiunile noastre de ri
dicare a nivelului de cunoștințe ști
ințifice al populației punem accent pe 
principiile de viată sănătoasă : re
nunțarea la fumat, alimentație echi
librată, păstrarea greutății normale, 
practicarea mersului pe jos, în aer 
curat, planificarea activității, orga
nizarea ei pentru a evita munca în 
asalt asociată cu încordarea nervoa
să. Părinții trebuie să cunoască aces
te recomandări pentru a deprinde 
copiii de mici cu dragostea de mun
că și de natură. Scutirea copilului de 
orele de sport este o mare greșeală 
deoarece poate influența dezvoltarea 
armonioasă a organismului și deprin
derile lui de mai tîrziu pentru o 
viată sănătoasă. Să nu uitărri că aces
te recomandări pe care noi căutăm 
să le popularizăm trebuie căpătate 
din primii ani de viață, părinții avînd 
rolul hotărîtor în păstrarea sănătății 
copiilor lor.

de

Elena MANTU

/
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Etape precise,
STUDIAȚI ACESTE CIFRE

control exigent

!

productivității

re- In

Controlul parametrilor de dantu- 
se va efectua automatizat.

iar calitatea produselor crește, în 
samblu, cu același procent.

răspunderi concrete,

SUNA ORGANIZARE
Șl RĂSPUNDEREA COMUNISTA 

IN OFENSIVA NOULUI
Cum acționează organizațiile de partid dintr-o mare citadelă muncitorească 
întreprinderea „Vulcan” - București, pentru perfecționarea activității productive’

în sala eofisiliulai oamenilor muncii, participanților la schim
bul de expefiiențătț— secretari de comitete de partid, directori, 
alte cadre cu maniei de răspundere de la „Autobuzul", „Elec
tromagnetici", întreprinderea de ventilatoare, „Tricotajul roșu", 
„Aurora", IntetitutUl de cercetare și proiectare pentru electro
tehnică, Institutul jcentral de fizică, Institutul de cercetări pentru 
automatizări, instaflații și utilaje ș.a. — le-a reținut atenția fap
tul că unul cțin pereții sălii era acoperit cu planșe și schite 
marcate de două iculori distincte : roșu și negru. Culoarea nea
gră înfățișează \ stladiul actual al organizării fluxurilor de pro
ducție, cea roșise I marchează stadiul viitor, orientările și per
fecționările prewătzute în programul de organizare și modernizare 
a întreprinderii.^ S-au solicitat răspunsuri la citeva întrebări 
preliminare, fără., de care esența activității desfășurate n-ar fi 
putut fi înțeleasă^ nici in mare, nici în amănunt : Cum s-a pro
cedat de la inoeputul-inceputului ? Ce metodologie, ce forțe 
s-au folosit în îscegătirea proiectelor de organizare șl moder
nizare ? Cit timp»! a durat definitivarea programului ?
Inginerul Ștefan ; Craioveanu, 

directorul generali al între
prinderii, a precizat : „Ime
diat ce am aflat jcă tovarășul 
Nicolae Ceaușescuț, secretarul 
general al partidul ui, a solicitat 
ca și întreprinderea 1 „Vulcan" să 
facă parte din grupiUl celor care 
urmează să devină .ițUnități-eta- 
lon", ne-am întrunit) într-o șe
dință comună a biroului comi
tetului de partid și a consiliu
lui oamenilor mumei 1 pentru a 
stabili cum să acțioriăm practic 
in acest domeniu./Dbuă proble
me s-au conturat foarte repede 
— și anume: a) proiectul de or
ganizare și moclelrnizaițe a pro
ceselor de producție trebuie să 
cuprindă întreaga) întreprindere, 
de la intrarea \ți depozitarea 
materiilor prime pină la expe
dierea produselor ;>b) forțele pe 
care trebuie să r«e bazăm in 
principal pentru a ne Încadra in 
durata de elaborare: * lui — de 
două luni — trebutie să fie in 
cea mai mare parte din unita
tea noastră. O dartă stabilite 
aceste prime elemente ale stra
tegiei în domeniul j organizării 
și modernizării, am fundamen
tat o metodologie de lucru, pen
tru a imprima încă din această 
etapă un caracter științific, sis
tematic, activității desfășurate".

Iată pe scurt cele patru etape 
ale metodologiei de ăucru folo
site aici.

Prima etapă a canstituit-o, 
cum era și firesc, ALEGE
REA FORȚELOR POTENȚIALE 
CELE MĂI EFICIENTE pentru 
a fi antrenate în această acți
une. în cadrul întreprinderii 
„Vulcan" își desfășoară activi
tatea peste 320 de cadre tehnice 
cu pregătire superioară și circa 
400 subingineri și maiștri. Exis
tă deci un potențial tehnic din
tre cele mai puternice. Forțele 
angajate în elaborarea și fun
damentarea programului au fost 
selecționate și acționate prin 
prisma asigurării unei eficiente 
maxime în timp scurt. Ca atare, 
ele au reunit atît cadre cu o 
bogată experiență practică, cit și 
cadre tinere, deținătoare de cu
noștințe tehnice de ultimă oră, 
capabile să găsească atît măsuri 
simple, imediate, nesofisticate, 
cit și măsuri de perspectivă, re
voluționare, care să exprime ul
timele cuceriri ale noii revoluții 
tehnico-științifice. O selecție ri
guroasă a condus comitetul de 
partid și consiliul oamenilor 
muncii la concluzia că in acțiu
nea de proiectare a programu
lui de organizare și modernizare 
a întreprinderii se pot baza pe 
circa 100 de cadre.

A doua etapă. Participanții la 
acest „colocviu al modernizării" 
află că din aceste forțe, care re
prezintă cel mai valoros 
cenușiu" al unității, 
CONSTITUIT PENTRU
CARE SECȚIE ȘI UNITATE A 
ÎNTREPRINDERII COLECTIVE 
ALCĂTUITE DIN DOI INGI-

„aur 
S-AU 
FIE-

NERI, UN MAISTRU SAU UN 
MUNCITOR SPECIALIST.
O dată constituite si aprobate de 
comitetul de partid și consiliul 
oamenilor muncii, aceste colec
tive au fost învestite cu urmă
toarele atribuții : 1) să studieze 
posibilitățile de perfecționare a 
organizării și de modernizare a 
producției in secția respectivă 
cu forțe proprii, paralel cu des
fășurarea nestingherită a actua
lului proces de producție și cu 
asigurarea tndeplinirii tuturor 
sarcinilor de plan ; 2) să con
sulte majoritatea oamenilor 
muncii pentru a obține de la el 
propuneri și sugestii pe care să 
le înregistreze și să le analizeze 
cu toată atenția ; 3) să elabo
reze schițe ale proiectelor de 
organizare și modernizare, care 
să se bazeze atit pe studiul pro
priu, pe soluțiile gîndlte in 
timpul analizării situației actuale 
In fiecare secție, cit și pe pro
punerile făcute de oamenii mun
cii ; 4) să colaboreze în desfă
șurarea Întregii activități cu bi
rourile organizațiilor de partid.

A treia etapă. Intervine un 
element foarte important, dat 
fiind caracterul multidisciplinar 
al acțiunii de organizare știin
țifică a muncii și de moderni
zare a întreprinderii. SINT AN
TRENAȚI LA APROFUNDA
REA ȘI DEFINITIVAREA 
SCHIȚELOR ȘI MACHETELOR 
DE MODERNIZARE SPECIA
LIȘTI DIN INSTITUTELE DE 
CERCETARE ȘI PROIECTARE, 
PRECUM ȘI CADRE DIDAC
TICE DE LA CATEDRELE 
DE SPECIALITATE ALE IN
STITUTULUI POLITEHNIC 
BUCUREȘTI. Circa 25 la sută 
din forțele care au participat la 
elaborarea și proiectarea pro
gramului de perfecționare a or
ganizării și modernizării între
prinderii provin din rindul 
acestei categorii.

Cea de-a patra etapă s-a im
pus interesului participanților, 
atit prin caracterul ei politic, 
democratic, cit și prin eficiența 
propriu-zisă. Despre ce este 
vorba ? Cînd proiectarea a fost 
încheiată, cînd comitetul de 
partid și consiliul oamenilor 
muncii au ajuns la concluzia că 
ele reprezintă, în esență, orien
tările stabilite. SCHIȚELE DE 
MODERNIZARE S-AU ÎNTORS 
DIN NOU LA LOCUL LOR DE 
NAȘTERE — ÎN SECȚII. Nu 
pentru a fi văzute și admirate. 
Ci pentru a fi dezbătute cu toți 
factorii care participaseră, 
direct sau indirect, cu propu
neri și sugestii, la elaborarea 
lor — respectiv șefii de secții, 
specialiștii din cadrul acestora, 
secretarii birourilor organizații
lor de bază, organizatorii gru
pelor sindicale, secretarii birou
rilor organizațiilor U.T.C. Și 
iarăși, unde a fost cazul, unde 
au apărut idei noi, s-au făcut 
corecturi.

In cinci ani - o
PRODUCTIVITATE 

DE PESTE 
DOUĂ ORI 
MAI MARE 

în -anul 1930, 
comparativ cu 1985

Orice acțiune de anvergura și inten
sitatea celei referitoare la perfecționa
rea organizării muncii și modernizarea 
proceselor de producție își dovedește 
portunitatea, viabilitatea prin efec- 
ile ei imediate și de perspectivă. Iată 
\teva date comparative vizind efi- 
ența acestei acțiuni in cadrul intre- 
■inderii „Vulcan" ;
• Creșterea |
jncii DE 2,1 ORI
• Introducerea in fabricație 
56 TEHNOLOGII NOI, 
c care 10 se vor situa la ni-

mondial atins în anul 
1t).

Cheltuielile materiale la 
1 0 lei producție-marfă se vor 
rete cu minimum 30 LEI. 

(Eficiența fondurilor fixe va 
ere cu 45 LA SUTA Mâ 
de h|ul anului de referință, iar 
benciile totale cu 54 LA 

suv
premiereMooră-ventilator pentru cărbune debutul 

Industriale în acest an

Șl COMPARATELE
In turnătoria de fontă

• Suprafața de producție, prin eli
minarea locurilor înguste, prin mai 
buna organizare a fluxurilor de pro
ducție, crește cu 800 mp. Productivi
tatea muncii exprimată în tone/om 
anual se dublează. Producția generală 
o secției crește de la 8 000 tone 
planificate o fi realizate. în 1986 la 
13 000 tone in 1990. Consumurile de 
materii prime, materiale și energie, 
prin generalizarea turnării fn forme 
vidate, se reduc cu peste 30 la sută,

1 an-

în turnătoria de oțel
• Suprafața de producție, prin 

organizarea fluxurilor tehnologice, va 
fi mult mai eficient folosită. Pe an
samblul secției producția obținută va 
crește de la 4 500 tone anual la 7 000 
tone. Productivitatea muncii exprimata 
in om/tone pe an se va dubla. Con
sumurile de materii prime, materiale, 
energie și combustibil, prin aplicarea 
unor tehnologii noi și reorganizarea 
fluxurilor de producție, se reduc cu 
circa 30 la sută. Calitatea produselor, 
ca efect ol acelorași măsuri, va cu- 
nooște o îmbunătățire substanțială. ■

în secția 
mecanică-reductoare

• Fluxurile de producție vor fi orga
nizate, in principal in cadrul a patru 
linii automatizate și mecanizate ; linie 
automatizată pentru prelucrat butuci și 
bandaje, linie mecanizată pentru 
strunjirea arborilor, linie mecanizată 
de prelucrare a pieselor de tip „fișă" 
pe strunguri cu corrțandă numerică, 
linie mecanizată de prelucrat organe de 
șanfrenare pe utilaje specializate. In 
aceste condiții, productivitatea muncii 
crește cu 81 la sută. Consumul anual 
de gaz metan se reduce cu 120 000 
mc. ~
rare

secția mecanică grea
Și aici fluxurile de producție vor
•**---- __ L_l a patru linii

linie mecanizată de pre-
___ >re pe 

mecanizată de

• : ___
fi structurate in cadrul 
mecanizate : T ' _______- „„
lucrare a carcaselor de reductoa 
mașlni-agregat, linie 
prelucrat mecanic manivele pe mașini 
agregat, linie mecanizată de prelucrare 
mecanică a lagărelor centrale și sfe
rice, linie mecanizată de montaj a 
lagărelor centrale. Productivitatea mun
cii va crește pe ansamblul secției cu 
53 la sută.

Excelent exemplu!

Toate obiectivele

din prima etapă

se infăptuiesc

cu forțe proprii
După Întrebările puse, după explicațiile primite, toate privi

rile se indreaptă spre planșele expuse pe pereți. Tovarășul in
giner Petre Ivănescu, directorul tehnic al Întreprinderii, face 
și el o
„Ceea 

neti in 
faptul că 
general al partidului a aprobat 
schițele numai după ce am in
clus în dreapta lor, ca o sinte
ză, o casetă care confine efi
ciența rezultată in urma orga
nizării și modernizării. Stu- 
diați-le și veți trage singuri

precizare :
ce trebuie să reți- 
mod obligatoriu este tovarășul secretar

concluzia că este vorba de o ac
țiune profundă, cu implicații 
serioase, multiple, asupra per
fecționării activității întreprin
derii, asupra ridicării ei la un 
nivel superior de calitate și efi
ciență. De altfel, cele trei obiec
tive obligatorii ale acțiunii de 
organizare și modernizare

șl trebuie f|e ]n fiecare uni
tate sporir mai puternică a 
productiviti muncii, ridicarea 
continuă a țtății produselor, 
reducerea substanțială a 
consumurilOțateri.ale st ener
getice".

Am rețintnsj cîteva ele
mente de ortgeneraț, de con
cepție, care stat și stau la 
baza modului care se va des
fășura aici anea de organi
zare și modeare a procese
lor de producșj Care pot in
teresa și pe ți. în primul 
rînd, ea vizeațoafe etapele 
importante aKrOcesului de 
producție, ind>nt de profi
lul unității, astjncît eficiența 
ei să fie peste cît mai cu
prinzătoare. țeuprinde, în 
esență, urmăeie cerințe 
fundamentale : modernizarea 
depozitelor de țrii prime și 
materiale, incluconservarea, 
ambalarea și exerea produ
selor ; organizați optimiza
rea transportuluiern ; rațio
nalizarea debită,, pregătirii 
materialelor ; oroarea știin
țifică și moderița fluxuri
lor tehnologice < fabricație ; 
modernizarea cotjiuj de ca
litate și a mijlo.r de con
trol ; perfection! activității 
de organizare a jducției, a 
muncii și a pregi cadrelor ;

creștere* eficienței economice 
• întreprinderii.

Programul de organizare șt 
modernizare este eșalonat pe e- 
tape — prima urmind a se în
cheia, așa cum a stabilit con
ducerea partidului, pină la sfîr- 
șitul semestrului I 1986, Practic, 
toate obiectivele din prima eta
pă se execută cu forțele proprii 
ale unității, fără a se apela, pe 
cît posibil, la nici un fel de In
vestiții de la stat, ceea ce nece
sită afirmarea largă a capacită
ții organizatorice, a spiritului 
practic și de inventivitate al co
muniștilor, al specialiștilor, al 
tuturor oamenilor muncii.

Vizitarea a trei din secțiile 
în care s-a trecut efectiv la a- 
plicarea programului de orga
nizare și modernizare a proce
selor de producție — turnătoria 
de fontă, turnătoria de otel și 
secția a Il-a de prelucrări me
canice (practic, s-a trecut in 
toate secțiile întreprinderii, dar ' 
numai acestea au fost vizitate) 
— a oferit suficiente argumen
te atît despre necesitatea vitală 
a acestei acțiuni, cît șl despre 
importanta ei în promovarea 
largă a progresului tehnic, in 
ridicarea întregii activități a 
Întreprinderii la un nivel supe
rior de calitate și eficiență.

Bb-sanalizele,

spunea tovarășul
Nicolae, secretarul comitetului 
de partid de la
Avem peste 40 de v* Buuioații 
de bază, care cuprind in rindu- 
rile lor mai bine de 3 200 de co
muniști. Ceea ce înseamnă că, 
practic, fiecare al treilea om al 
muncii din Întreprinderea noas
tră este membru al partidului. 
Nouă, comitetului de partid, or
ganizațiilor de bază, acțiunea 
de organizare și modernizare a 
producției a început — ca să mă 
exprim așa — «să ne intre in 
singe». Adică face parte din 
munca noastră de zi cu zi, din 
existența noastră cotidiană. 
Argumente ? Iată doar cîteva. 
Aproape 40 la sută din organi
zațiile de bază și-au propus să 
analizeze in luna ianuarie — și 
au analizat — cum a demarat 
traducerea In viață a progra
mului de organizare și moder
nizare in secțiile respective, 
modul in care contribuie comu
niștii Ia realizarea lui. Ce am 
urmărit prin introducerea ope
rativă a acestui punct atit de 
important pe ordinea de zi a 
adunărilor generale ? Două 
lucruri esențiale. Primul. Ca 
oamenii să cunoască de la În
ceput de unde se pornește și 
unde trebuie să ajungem. Al 
doilea. Că acțiunea de organi
zare și modernizare, care se 
bazează, cel puțin în prima eta
pă, pe efortul nostru propriu, 
pe capacitatea organizatorică și 
inventivă, pe spiritul nostru re
voluționar, implică sarcini foar
te concrete, zilnice, măsurabi
le, pentru fiecare comunist. 
Acesta a fost spiritul primelor 
adunări generale de partid con
sacrate acestei acțiuni și __
credem că a fost un spirit bun 
și-l vom continua.

Amploarea și intensitatea_
(iunii au determinat o regindi- 
re mai judicioasă a utilizării 
forțelor de care dispunem, in 
așa fel incit să obținem o efi-

Alexandrui ciență cit mai mare. Astfel. 
I membrii comitetului de partid 

și membrii consiliului oameni
lor muncii, în total circa 80 de 
tovarăși, au fost repartizați să 
se implice — adică să participe 
efectiv, nu să se informeze des
pre ce s-a făcut sau ce nu s-a 
făcut — în activitatea de per
fecționare a organizării și mo
dernizare a producției într-un 
atelier sau o secție.

Altă componentă a stilului 
nostru de muncă adaptat sarci
nilor impuse de desfășurarea în 
bune condiții a acestei acțiuni 
îl constituie analizele săptămi- 
nale desfășurate Ia comitetul 
de partid, in prezența cadrelor 
de conducere și a celor șapte 
colective care alcătuiesc comi
sia de organizare și moderni
zare a întreprinderii, in care 
se examinează stadiul traduce
rii in viață, în intervalul amin
tit, a programului elaborat. Am 
imprimat acestor analize un stil 
riguros, care să elimine vorbă
ria și justificările. Fiecare pre
vedere din program este anali
zată în această manieră : s-a 
îndeplinit sau nu s-a îndeplinit 
ce am înscris în program pen
tru această perioadă ? In func
ție de răspuns, se stabilesc mă
suri ca pină la următoarea ana
liză problemele nesoluționate 
să fie rezolvate. Evident, față 
de tovarășii care vin și a doua 
oară cu răspunsuri negative, 
sîntem foarte intransigenți : ori 
își Înțeleg singuri răspunderile 
încredințate, ori ne obligă să 
luăm măsuri. Atit educative, cît 
și administrative. Ce ne-am mai 
propus să facem 1 Să exami
năm o dată pe lună, In biroul 
comitetului de partid, activitatea 
desfășurată în fiecare secție 
pentru aplicarea măsurilor pre
văzute in acest domeniu. Și am 
stabilit ca despre stadiul reali
zării acestora să raporteze atit 
șeful secției, cît și secretarul 
biroului organizației de bază.

Desigur, am insistat mal mult 
asupra unor trăsături de ordin 
organizatoric ale stilului nostru 
de muncă pentru elaborarea și 
aplicarea în viață a programu
lui de organizare și moderniza
re. Dar avem în atenție, în e- 
gală măsură, acțiuni de ordin 
educativ. Este vorba, mal intîi, 
de orientarea propagandei vi
zuale și a activității agitatorilor 
spre obiectivele, pină la amă
nunt, ale acestei importante 1 
acțiuni. Sîntem, totodată, preo
cupați de organizarea unei in
struiri a tuturor propagandiști
lor, în fața planșetelor pe care 
le-ați văzut și dumneavoastră, 
pentru a lega conținutul fiecă
rei dezbateri — și la toa
te se poate face acest lucru — 
de stadiul și etapele desfășurării 
acțiunii de organizare și moder
nizare, de rezultatele obținute, 
de contribuția pe care trebuie 
s-o aducă fiecare comunist, fie
care om al muncii din întreprin
dere.

Ne aflăm, firește, la începu
tul unei acțiuni economice si 
politice fără precedent 
conținutul ei si prin i 
scurtă In care trebuie 
realizată. Fără a spune < 
făcut totul, apreciem că i 
tatea comitetului de partid și a 
organizațiilor de bază s-a re
pliat operativ și eficient în fata 
uijei asemenea sarcini, nemai- 
asteptind. ca In alte perioade, 
impulsuri din afară".

0 experiență utilă

Cum s-au implicat noior-

ac-

Pogină realizată de Constantin PRIESCU

cît 
să

t prin 
durata 
să fie 
că am 
activi-

„Vulcan", 
organizații

• mai bună este

punct de vedere cantitativ, 
și calitativ, este și trebuie 
fie «motorul» acestei acțiuni

asigurarea unui înalt nivel tehnic 
reducerea mai

promovarea

ce poate fi îmbunătățită
Sînt doar citeva din principalele aspecte pe care reporterul 

le-a notat, cu prilejul schimbului de experiență organizat de 
Comitetul de partid al sectorului 5 din București la întreprin
derea „Vulcan", pe tema modernizării producției. Firește. în 
funcție de condițiile concrete din fiecare întreprindere, de expe
riența acumulată, organizațiile de partid pot adăuga noi valențe 
soluțiilor gindite și finalizate la „Vulcan", pentru ca drumul 
programului de modernizare a producției de la elaborare la 
aplicare să fie cît mai scurt. Iată citeva opinii exprimate, m acest sens, de :

acțiea practică
Noi întrebări aicitat răspunsuri :C -----„---------- —

ganizațiile de pain această acțiune de mare importanță 
economică și pol» Cum antrenează ele comuniștii la buna 
ei desfășurare, po criteriilor orientative stabilite de con
ducerea partidului,jin prima etapă ?
„întreprinderea 15 dis

pune de o puternic^njza. 
partid car©ț (jin

secție modernă, cea de „pereți membrane

acest sens, de :
Ion Nenciu, secretarul comi

tetului de partid de la „Auto
buzul" : „Pentru mine, schim
bul de experiență și-a dovedit 
utilitatea cel puțin prin prisma 
a două avantaje. In primul 
rînd. am făcut cunoștință cu 
experiența concretă a unei în
treprinderi cu profil asemănă
tor celui al unității noastre, 
în al doilea rind. am înțeles 
clar cît de profund trebuie să 
se implice organizațiile de 
partid în conducerea acțiunii 
de organizare si modernizare a 
proceselor de producție".

Dorina Cegus, directoarea în
treprinderii „Tricotajul roșu" : 
„Am elaborat și noi programul 
de organizare și modernizare. 
Nu sîntem atit de avansați ca 
tovarășii de la „Vulcan". Am 
învătat atit de mult de la acest 
schimb de experiență cît pro
babil n-am fi învătat într-un 
an în abordarea problemelor pe 
care le avem și noi de rezolvat 
în acest domeniu. Asemenea 
schimburi de experiență sînt 
absolut necesare. în actuala 
etapă, pentru cadrele de con
ducere din întreprinderi".

Ion Fierbinfeanu, șeful secției 
proiectare de la „Electromagne
tica" : „Noi sîntem, în linii mari, 
o întreprindere mecanizată. Pro
gramul nostru de modernizare 
vizează alte elemente. Am reți
nut pentru activitatea noastră 
necesitatea de a colabora mai 
strîns cu institutele de cerce
tare si proiectare, cu catedrele 
de specialitate din învătămîntul 
superior. Am făcut-o si pină 
acum, dar eforturile se cer mai 
bine concentrate".

Maria Petculescu. secretarul 
comitetului de partid de la 
„Aurora" : „Ar putea cineva să 
spună că n-a avut de învătat 
de la acest schimb de experien- i 
tă 1 Imposibil. Mi-am dat sea- ’ 
ma că aici, la „Vulcan", s-a i 
făcut un efort propriu uriaș < 
pentru elaborarea într-un timp I

Am folosit de moi multe ori 
formula „experiența de la Vulcan", 

de obicei acestei noțiuni. Ir ------

• scurt a programului de organi
zare si modernizare si pentru 

■ trecerea la aplicarea lui în 
practică. Acest mod de a gindi 
și traduce in viată acest pro
gram îmi propun să-l transmit, 
in calitatea pe care o am. si 
colectivului nostru de muncă". 

Ștefan Goage. prim-secretăr 
al Comitetului de partid al sec
torului 5 : „E poate prea mult 
spus că s-a realizat un amplu 
schimb de experiență. Noi am 
gîndit acest schimb de expe
riență ca o primă manifestare 
de acest fel cu o parte dintre 
cadrele de conducere si specia
liștii din unitățile sectorului, a 
activului nostru de partid, pen
tru ca — pornind de la un 
exemplu concret — să asigu
răm declanșarea generală, in 
toate unitățile sectorului, a ac
țiunii de organizare si moder
nizare a proceselor de produc
ție. Chiar dacă la „Vulcan" 
există o experiență bună, un 
avans în conceperea si desfășu
rarea acțiunii, pe ansamblul 
sectorului există, trebuie să re
cunoaștem. si anumite rămîneri 
în urmă. Este nevoie să com
batem cu toată exigenta ten
dința pe care se situează unele 
cadre de conducere si unii se
cretari de comitete de partid 
„de a mai studia problemele", 
„de a nu se grăbi" pentru a nu 
fi apoi criticați „că n-au apro
fundat lucrurile". Este un mod 
de a intirzia pregătirea si apli
carea programului de organiza
re si modernizare în anumite 
întreprinderi, pe care comitetul 
de partid al sectorului nu-1 va 
mai admite sub nici o formă. 

Schimbul de experiență la 
care ați participat reprezintă — 
cel puțin asa l-am gîndit noi 
la nivelul sectorului — un punct 
de plecare în traducerea în 
viată a acestei importante sar
cini pe care ne-a incredintat-o 
conducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".
pe parcursul relatării de față 

Am folosit-o poate impro
priu in raport cu înțelesul total, de finalitate, pe care-l atribuim 
de obicei acestei noțiuni, in acest moment cind acțiunea de 
organizare și modernizare a proceselor de producție in toate 
întreprinderile practic abia a fost declanșată. Cert este însă 
că la „Vulcan" - prin preocuparea stăruitoare a comitetului 
de partid, a consiliului oamenilor muncii, prin abordarea ei ca 
o acțiune economică și politică de maximă însemnătate - există 
un început bun in această privință. E drept, mai sînt multe pro
bleme nesoluționate, altele ce așteaptă răspunsul unor noi stu
dii, dar modul în care s-a gîndit această acțiune, în care s-a 
trecut practic la realizarea ei constituie o garanție că toate 
forțele colectivului de aici, în primul rind comuniștii, vor fi 
permanent conectate, cu toată capacitatea lor, la înaltul impe
rativ al actualului cincinal - care și-a inscris ca obiective fun
damentale ale strategiei sale dublarea productivității muncii, 
asiqurarea unui înnl» țehniî șj calitativ al produselor, 

accentuată a consumurilor materiale și energe
tice, creșterea mai substanțială a eficienței intregii activități 
economice.
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OPINII ALE ACTUALITĂȚII DESPRE
dintre om ți 'atu- activității lor in direcții prioritare.CARTEA DE LITERATURĂ ACTUALĂ

Ancheta „Scînteii" în rîndul prietenilor cărții

Mai mult decit oricind își confirmă azi valabilitatea acel generos 
precept formulat de un mare scriitor al antichității : „Citește acea carte 
despre care viața poate spune : îmi aparține". Realitate devenită, în 
condițiile lumii contemporane, de o actualitate și o pregnanță niciodată 
atinse în trecut, acest adevăr conferă cărții nobila dimensiune de mijloc 
esențial al educației multilaterale, al modelării conștiinței omului zilelor 
noastre. Societatea, înfăptuirile acestor ani dovedesc că în România de 
azi se citește mai mult decit oricind cartea bună, cu profund mesaj 
umanist, constituind o necesitate superioară pentru înaintarea țării, a 
fiilor săi, pe calea progresului. Semn sigur al comunicării, al concordan
ței între aspirațiile cititorilor și opera scriitorilor, larga difuziune a acelor 
creații inspirate din viață și validate de viață demonstrează participarea 
nemijlocită a cărții la perfecționarea structurilor morale și sociale, la 
formarea convingerilor și atitudinilor comuniste.

Instrument de seamă în realizarea educației comuniste, in îmbogățirea 
zestrei de cunoștințe, cartea nu poate fi gîndită în afara dialogului fecund 
între creatorul și beneficiarul ei — cititorul. Opera, se știe bine, se verifică 
întotdeauna prin cititorii săi. Din aceste considerente, din dorința de a 
da posibilitatea prietenilor cărții de a-și rosti opiniile asupra calității 
producției literare de azi, am inițiat dezbaterea de față, ce iși propune 
să facă cunoscute o parte din gîndurile celor care, asemenea milioanelor 
de iubitori ai lecturii din patria noastră, se apleacă asupra filelor cărților 
actuale, dornici să afle în ele patosul vieții contemporane, să se regă
sească pe ei înșiși, cu idealurile, faptele, visele și căutările lor.

Realitatea socială și umană, izvorul

generos al
. după 
justifică 
o carte, 
aparține 
convins, 

_ _ ______  de lec
tori : nimic durabil, nimic întru totul 
interesant nu se poate construi în 
afara legăturii cu realitatea, a res
pectului pentru liniile sale de forță, 
adică — in primă și ultimă instan
ță — pentru adevăr, ne spune Va
lentin Păuna, muncitor la întreprin
derea „Turbomecanica" din Bucu
rești. Nu cunosc vreo operă impor
tantă înălțată în afara unei temei
nice cunoașteri a realității vieții. 
Indiferent că avem de-a face cu o 
lucrare inspirată din actualitatea 
imediată sau cu una de evocare 
istorică, condiția reușitei mi se pare 
a fi una singură : fidelitatea față de 
viată, fată de sensurile ei perma
nente.

De la origini și pînă azi. marea 
| noastră literatură s-a născut și s-a 
! dezvoltat sub semnul realismului, al 

preocupării de a reflecta, cu mijloa
cele ei specifice, universul de gîn
duri și sentimente al omului aces
tui pămînt. Cu atît mai mult aceas
tă caracteristică se cuvine accentua
tă în perioada de profunde transfor
mări revoluționare, de eroică geneză 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Socot că nu greșesc dacă 
susțin că ancorarea în actualitatea 
imediată, departe de a constitui un 
risc pentru creație (cum se mai fac 
auzite cîteodată unele opinii), este 
premisa succesului de public, a au
dientei largi.

Continuînd aceste opinii, o altă 
interlocutoare, inginera Doina Boată, 
de la întreprinderea „Energocon- 
strucția" București, a ținut să pre
cizeze :

— Ne așezăm in fața unei cărți 
ca în fata oglinzii. Chipul care se 
reflectă din aceasta îl dorim, dacă 
nu „turnat" după asemănarea noas
tră. cel puțin reprezentativ. în sen
sul de a exprima o realitate largă 
în care să ne recunoaștem și — de 
ce nu ? — să ne redescoperim în 
complexitatea noastră de oameni ai 
sfirșitului de veac, la nivelul cunoș
tințelor. al sensibilității actuale. Ci
titoare cu o profesie tehnică, deci o 
cititoare de „timp liber", pot spune 
că cele mai izbutite cărți ale litera
turii noastre contemporane ne ofe
ră o imagine tonică, optimistă, in 
acord cu realitatea. Si pentru a mă 
opri asupra unei singure laturi a li
teraturii. anume asupra poeziei, mi 
se pare oportună sublinierea vigorii 
acesteia, diversității tematice a mo
dalităților diferite de realizare. Poe
zia patriei, poezia cetățenească au 
la noi o mare tradiție, continuată de 
cei mai de seamă poeți actuali, ca 
si poezia de meditație, poezia de 
dragoste. Cind spun aceasta mă gîn
desc, ' de pildă, la volume, ca „Roșu 
vertical" de Nichita Stănescu. „Poe
ma patriei" de Gheorghe Tomozei, 
„Imnele" lui loan Alexandru. „încă 
nu“ de Ion Horea, și la multe altele 
care confirmă vitalitatea poeziei 
noastre. In contrast cu această poezie 
valoroasă, de mare audientă la pu
blic. am putut citi însă în reviste 
și. uneori în volume, versuri oste
nite, golite de sens. Ce se poate în
țelege din versuri ca acestea : „Pri
mele cinci degete își luară zborul / 
trăgînd mina după ele hăt departe, / 
trăgînd in cer brațul / / următoarele 
cinci degete și ele / iși luară zbo
rul răzlețe / trăgînd mina trăgînd 
brațul // toate Ja un loc se strînseră 
pe o cracă / ciripind trupului, ciripind 
capului / / găinătindu-se / / atunci 
capul se urcă mai sus / se îmbrăcă

— Mă întrebați care este, 
părerea mea. factorul ce 
interesul cititorilor pentru 
Răspunsul cred că nu-mi 
numai mie. el fiind, sînt 
comun unor largi categorii

cinema

literaturii
în raze / și se făcu de minune soa
re 11 iară trupul se lăsă mai jos / 
sugindu-și pintecui / și în totul de
veni mare / uite cum se clatină de 
nimic universul"... Curat „nimic". 
Iată de ce nu este totuși ușor să 
găsești de la început cartea prefe
rată.

— Dificultatea nu provine numai 
din faptul că orice carte interesantă 
se epuizează rapid în librării, este 
de părere Eduard Uscar, lucrător la 
O.J.T. Hunedoara, ci și din insufi
cienta explorare a unor zone de 
maxim interes, de reală noutate. Și, 
as adăuga, de maximă reprezentati- 
vitate pentru timpul nostru. Poate 
că noutatea deosebită a literaturii 
noastre din ultimele decenii constă 
în descoperirea adevăratei dimen
siuni a vieții celor ce muncesc in 
fabrici și pe șantiere, a celor ce cti
toresc in fond lumea noastră, valo
rile sale. în acest domeniu esențial 
de inspirație putem, desigur, remar
ca o serie de cărți care au trezit un 
puternic interes prin noutatea me
diului explorat, prin încărcătura de 
idei, sentimente, trăiri proprii omu
lui contemporan, implicat în opera 
durabilă de înălțare a tării pe noi 
coordonate de progres. Citesc și re
citesc cu plăcere romanele din me
diul muncitoresc semnate de Marin 
Preda. Eugen Barbu. Constantin 
Chiriță. Nicolae Tic, Platon Pardău, 
Anton Breitenhofer și alții. Nu pot 
însă să nu remarc faptul că scrieri 
de 
de

acest fel sînt încă puține fată 
generozitatea lumii ce se cere

investigată cu mijloacele artei șl 
adusă in paginile cărților la nivelul 
ilustrat chiar de autorii amintiți.

Din păcate, in alte scrieri consa
crate acestui univers, își fac loc 
uneori pitorescul ieftin, superficiali
tatea in selectarea materialului su
pus analizei literare, o înclinație 
spre marginalizarea conflictelor, spre 
scene naturaliste frizînd cîteodată 
vulgaritatea. Astăzi, cind viața nouă 
cere omului muncii rezolvarea 
promptă, la un înalt nivel de com
petență, a unor probleme de vital 
interes social, economic, cind ea ii 
oferă condiții de realizare deplină a 
personalității, nu pot fi relevante 
literar personaje străine de acest 
tumult constructiv, de patosul faptei.

Arătînd că. aidoma unor largi ca
tegorii de cititori, așteaptă de la 
scriitori creații care să legitimeze 
aspirațiile lor cele mai frumoase, să 
mobilizeze oamenii la depășirea ori
căror greutăți. inginerul Caius 
Achimescu, directorul S.M.A. Fru
mușica. județul Botoșani, observa :

— Ca unul care m-am născut și 
trăiesc în sat. urmînd oarecum ace
eași biografie cu a satului românesc 
din ultimii aproape 40 de ani. con
sider că literatura actuală, scriitorii 
în general, sînt încă datori oame
nilor ce locuiesc si muncesc în spa
țiul rural. Desigur, nu se poate 
spune că nu se scriu romane sau 
piese de teatru inspirate din viața 
satului românesc contemporan. Tra
diția valoroasă ce o avem — și mă 
gîndesc în primul rind la romanele 
„Ion" si „Moromeții". dar si la une
le dintre creațiile lui Zaharia Stan- 
cu, Ion Brad, D. R. Popescu, Șt. Bă- 
nulescu, Constantin Țoiu, Ion Lăn- 
crănjan, Fănuș Neagu, Dinu Săraru, 
Nicolae Velea ș.a. — cred că obligă 
la o implicare mult mai mare a scrii
torilor în sondarea artistică a aces
tui important domeniu. Mai ales 
că. din cite îmi dau seama ea vechi 
cititor, apar și cărți în care, trebuie 
să o spunem deschis, realitatea 
satului de azi este deformată în mod 
nepermis, prin înfățișarea vulgari
zată a unor personaje, prin aducerea 
în pagină a unui limbaj trivial ce 
n-are, în esență, nimic comun cu 
modul de a gindi și a se exprima al 
țăranului, al oamenilor; .muncii, din 
agricultură. Așa, de exemplu, mă 
întreb de unde au scos autorii unor 
cărți ca „Noaptea nu se împușcă", 
„Patul cu cenușă", ș.a. asemenea 
personaje nu doar „pitorești", ci 
de-a dreptul primitive, cu o gindire 
rudimentară și puși să se exprime 
în cel mai vulgar limbaj. Satul ro
mânesc de azi este departe de o 
asemenea imagine, iar locuitorii lui, 
țărani, mecanizatori, medici, profe
sori etc. au un cu totul alt orizont 
spiritual. Cărui fapt se datorează 
totuși o asemenea abordare a vieții 
satului 7 Negreșit că lipsei de cu
noaștere a realităților ca atare, dar 
și, presupun, dorinței de succes ief
tin, pe căi facile care insă schimo
nosesc realitatea, faptele, oamenii.

Eroul-model, aspirație esențială, 

prieten și tovarăș apropiat
Un alt punct de confluentă al 

opiniilor cititorilor participant! la 
ancheta de față l-a reprezentat mo
dul in care omul zilelor noastre 
prinde contur literar, se esențiali- 
zează. impunîndu-și statura de au
tentic erou. Nimic mai firesc de 
altfel într-o literatură ce se distinge 
tocmai prin existenta unor „perso
nalități accentuate", prin imaginarea 
unor protagoniști cu putere de mo
del.

— Fiind pedagog, deci modelator 
de caractere, ne mărturisește profe
sorul Dumitru Drăgoi de la Liceul 
din Drăgănești-Olt. simt nevoia să 
pun în fata elevilor, a tinerei gene
rații de cititori, cărți construite în 
jurul unor personaje exemplare. în 
ciuda unor teorii sceptice, care ves
tesc de ani și ani de zile moartea 
personajului, preconizind înlocuirea 
acestuia cu siluete comune, nedife- 
rentiate. dezolant de banale, litera
tura noastră de azi, ca de altminteri 
si marea literatură a lumii nu înce
tează să propună cărți zidite trainic 
în jurul unui personaj reprezentativ, 
cu o bogată viață sufletească, pil
duitoare pentru complexitatea omu
lui contemporan.

Succesul de public al unor române 
precum „Un om între oameni", 
„Moromeții". „Desculț". „Facerea 
lumii". „Cunoaștere de noapte", 
„Vînătoare regală", „Francisca". „în
gerul a strigat". „Labirintul". „Niște 
țărani". „Pumnul și palma". „Rug 
și flacără", „Cireșarii". „Rănile sol- 
daților învingători", al unor cărți 
esențiale de poezie animate de iu
birea de oameni, de patrie, de ata
șamentul față de idealul comunist 
se explică tocmai prin aducerea în 
centrul operei de artă a acelor eroi, 
a acelor sentimente și judecăți re
prezentative pentru modul de a gindi

si de a acționa al oamenilor acestui 
pămînt. al contemporanilor noștri.

Sînt de părere că literatura tre
buie să propună cititorului, celui 
tînăr îndeosebi, eroi puternici, cu 
personalitate viguroasă, care tind 
spre un ideal de perfecțiune. Eroul 
memorabil este omul de acțiune. In
teligent, cu o fermă conștiință re
voluționară. cu o mare capacitate 
de discernămînt. vădită în tot 
ce întreprinde. Un asemenea prota
gonist este, pe de altă parte, sensi
bil, clasic In limpezimea și consec
vența evoluției sale, cu un mod de 
gindire deschis noului, acțiunii te
merare.

Dacă cel mai de seamă scriitori al 
literaturii noastre au răspuns 
operă acestor deziderate, nu-i 
puțin adevărat că se manifestă 
așa cum au observat numeroși 
tori, și tendința de a închega 
flictul unor cărți în jurul unor 
sonaje șterse, neconvingătoare.

— Obișnuită, prin insăși natura 
muncii mele, să pun accentul pe ca
litate, afirmă Mariana Plaiu, „cetecis- 
tă“ și bibliotecară la întreprinderea 
„Porțelanul" din Alba Iulia. nu pot 
ignora faptul că au apărut și apar 
încă lucrări fără o valoare artistică 
reală, care pun în centrul atenției 
personaje minate de pasiuni stranii. 
Pentru lucrătorii din biblioteci, aces
tea constituie realmente o problemă, 
deoarece lasă neatinse straturile 
profunde ale conștiinței cititorului, 

_influentîndu-i însă nefericit unele 
atitudini exterioare. Se observă, pe 
de altă parte, și dezvoltarea unui 
psihologism cenușiu și dezlînat. loca
lizarea pripită a unor personaje 
străine de sensibilitatea noastră ac
tuală. Am citit cu o neplăcută sur
priză romane deficitare artistic in

prin 
mai 

încă, 
citi- 
con- 
per-

planul adevărului, al observării rea
lității. precum „Muntele", „Noaptea 
nu se împușcă", „Iubirea din strada 
a șaptea" ș.a.

— Corespund toate personajele — 
și toate conflictele — preocupărilor 
noastre, gindurilor și aspirațiilor ce 
le avem? — se întreba profesoara 
Octavia Bohociu, de la Școala gene
rală nr. 12 din Botoșani. Unele — da, 
iar acestea sînt cunoscute, discutăm 
adeseori despre ele, ca despre oa
meni ce există cu adevărat, ce-și 
probează curajul, capacitatea de a 
impune noul în colectivele în care 
muncesc, în mediile sociale în care 
trăiesc. Sînt însă și romane, piese de 
teatru etc., ale căror personaje se 
situează, in întregime, la polul opus. 
Ioana Pătrașcu, de exemplu, din 
„Refugiile" lui Augustin Buzura, ori 
cei mai multi dintre tinerii „pre- 
zenți" în romanul „Careul de fugă" 
al lui Grigore Zanc. In primul caz, 
cei doi soți Pătrașcu — și nu numai 
ei — eșuează intr-o situație extremă, 
limită aș spune, „refugiindu-se" în 
viață dezorganizată, alcool, boemă, 
devenind pină la urmă niște învinși 
ai viciilor proprii și ale altora din 
jur. Constatînd o astfel de situație 
rămîi nedumerit : oare acesta este 
rostul literaturii, de a se face 
„gazda" unor specimene umane de 
această factură, a unor inși a căror 
comportare și psihologie sint mode
late de clinică și azil 7 Ce interese 
general-umane pot prezenta cazurile 
clinice, maladive ce populează prea 
insistent paginile unor cărți ? Dacă 
e să judecăm în spiritul realității, al 
adevărului, atunci trebuie spus că 
tinerii specialiști, bunăoară, nu se 
„refugiază" în boemă, într-o viață 
dezorganizată, ci se înscriu, cei mai 
mulți. eforturilor generale, aducîn- 
du-și contribuția la ridicarea gradu
lui de civilizație al locurilor în care 
ajung, confruntindu-se cu dificultăți 
în fața cărora nu se dau învinși, 
în cel de-al doilea caz pe care 
l-am citat, deși acțiunea romanului 
se petrece cu 20 de ani în urmă, nu 
cred că tinerii de atunci foloseau un 
limbaj atît de vulgar sau că ii ca
racteriza numai arivismul și carieris
mul. De altfel, „atmosfera" cărții 
pare nu de puține ori neverosimilă.

— Citesc cu interesul propriu 
virstei acele cărți ale căror personaje 
aparțin tinereții, căutind repere po
sibile pentru viața proprie. Admir 
acele cărți care lasă impresia de 
viață complexă, adevărată, care forti
fică latura bună din noi — ne spune 
Georgeta Donciu, operator calculator 
la Oficiul de calcul P.T.T.R. Deva. O 
carte bună trebuie să te invite să 
gîndești singur, să extragi tu însuți 
morala. Nu mi se par nici reușite, 
nici necesare acele cărți pline de 
moralizări sfătoase, care trec adesea 
pe lingă conștiința tînărului cititor ; 
dar în același timp nu mă pot atrage 
cărțile tulburi, mohorîte, lipsite de 
seninătate, care încețoșează artificial 
orizonturile existenței noastre. Scrii
torul demn de acest nume trebuie să 
fie un psiholog, să cunoască bine 
idealurile, caracterele tinerei gene
rații, resorturile lăuntrice ale perso
najelor. In cazul eroului tînăr, pro
blema se pune cu și mai multă acui
tate, finind seama de publicul căruia 
i se adresează. Noi, cei tineri, sim
țim cu mai multă putere nevoia mo
delului, de aceea citim cu interes 
sporit acele cărți ce propun eroi ti
neri. Din păcate, în unele cazuri 
imaginea tînărului e nereală, sche
matică, plasată la extreme.

— Aș dori să fac și altă subliniere, 
revine ing. Caius Achimescu. Dato
rită gîndirii vizionare a secretarului 
general al partidului, ne situăm între 
primele state socialiste care au iden
tificat și recunoscut existenta unor 
contradicții și în socialism, preocu- 
pîndu-ne de soluționarea acestora. 
Prin urmare, descoperirea si rezol
varea contradicțiilor figurează în 
însăși activitatea partidului și statu
lui nostru, la toate nivelurile de de
cizie. în acest context, ceea ce cred 
că ar fi deosebit de util literaturii 
și, respectiv, scriitorilor noștri, în 
legătură cu viața contemporanilor 
noștri, ține tocmai de această pre
ocupare de a sonda și reflecta con
tradicțiile între diferitele mentalități. 
Personal — și cred că fiecare dintre 
cititori — aș primi cu deosebit in
teres un roman, nuvelă, un volum de 
reportaje, o piesă de teatru etc. în 
care să ne regăsim cu toate împli
nirile și căutările noastre, cu izbînzi- 
le și dificultățile pe care le mai 
avem.

Selectate din multe altele, opiniile 
cititorilor prezentate în aceste co
loane reflectă respectul și exigența 
acestora față de creația literară, în
crederea lor în evoluția ascendentă a 
literaturii noastre, dovedind că omul 
epocii socialiste este omul unei trai
nice culturi, capabil să discearnă cu 
limpezime și vigoare Intre valoare și 
nonvaloare, între creația autentică 

mimetismul facil.si
M. COSTEA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii ”

Printre obiectivele activității politico-educative n 
etapa actuală, făurirea unei conștiințe materialit- 
științifice, eliberată de credințe ți prejudecăți rrs- 
tice, deține un loc însemnat. Intr-o epocă de putenic 
triumf al cunoașterii, cind știința ți tehnica modeletză 
din ce .în ce mat puternic viața noastră, a făuri iu- 
ternice convingeri materialist-științifice înseamne a 
accentua activismul conștiinței socialiste, a spori olul 
ce revine omului societății noastre în transformrea 
revoluționară a propriei existențe. Așa cum subnta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al Xlllea, 
„trebuie să luăm atitudine hotărită împotriva (feri
telor manifestări mistice ți obscurantiste, care ftpie- 
dică înțelegerea raporturilor reale

ră, a legilor care guvernează universul, a cerințelor 
obiective ale dezvoltării societății - ți care constituie 
o frină in lupta omului pentru făurirea conțtientâ a 
propriului destin".

In desfășurarea acestei activități sînt antrenate nu
meroase forțe - de la organizațiile de partid, U.T.C., 
pionieri, la unitățile de invățămînt, edituri, mijloacele 
de comunicare in masă. însăși activitatea de educație 
materialist-științifică dispune de structuri specifice . 
brigăzile de educație științifică, comisiile de răspin- 
dire a cunoștințelor științifice etc. Cheia succesului 
o constituie coordonarea unitară de către organele și 
organizațiile de partid a tuturor acestor organisme și 
structuri, orientarea ..........................

cît și al sectoare- 
pregătirii lor fiind

nivelul Cpitalei, 
lor, desfăirarea . 
conceput! și desfășurată la cote ca
litative sperioare. O pondere cres
cută rfine acum problemelor de 
ordin modologic : cum trebuie pur
tat dialrul, stimulat interesul, folosit 
material imens pe care-1 pune la 
dispozit cunoașterea contemporană.

La tete cabinetele de sector pen
tru aefitatea ideologică și politico- 
educată s-au elaborat programe de 
sine ștătoare privind activitatea de 
educat materialist-științifică. Spi
cuim intr-un asemenea program

Pornind de la aceasta ne-am pro
pus să redăm în cele ce urmează 
cîteva aspecte din activitatea Cabi
netului municipal de partid al Capi
talei axată pe formarea conștiinței 
materialist-științifice a oamenilor.

„Sînt, desigur, mulți factori care 
condiționează eficiența educativă a 
activității de educație materialist-ști- 
ințifică — ne spunea tovarășul Dan 
Cruceru, directorul Cabinetului mu
nicipal de partid București. Dintre 
ei unul iese cu deosebire în evi
dență: cunoașterea exactă și promp
tă a evoluției fenomenului religios, 
a cerințelor pe care le formulează 
oamenii în fața activității de formare 
a convingerilor ateist-științifice. A- 
ceeași acțiune — să zicem o dezba
tere pe problemele progreselor ști
ințifice dobîndite în genetică — poate 
avea ecouri diferite în funcție de 
interesul participanților față de pro
blema respectivă. De aceea în tot 
ceea ce întreprinde cabinetul nostru 
avem în vedere și preferințele, do
rințele oamenilor, cerința esențială 
pentru a stabili un dialog convingă
tor, eficient".

Pornind de la acest adevăr, la ni
velul Capitalei s-a inițiat cu cîtva 
timp în urmă o amplă investigație 
sociologică în 23 unități din toate 
domeniile de activitate. Concluzia 
principală a studiului a fost aceea 
că pe ansamblul municipiului feno
menul religios este stagnant sau in- 
volutiv. In cadrul acestei aprecieri 
de ansamblu s-au detașat și o serie 
de tendințe din partea unor secte 
mai ales, de a acorda în activitatea 
lor mai multă atenție tinerilor, inte
lectualilor, de a folosi diferite mo
mente mai grele din viața oameni
lor pentru a cîștiga noi adepți.

„Semnificative au fost concluziile 
care semnalau neajunsuri ale activi
tății educative propriu-zise — ne 
spunea tovarășa Elena Mureșan — 
director adjunct al cabinetului. Avînd 
în vedere concluziile studiului, pre- care aminteam, a preocupării sec- 
cum și propriile noastre ’ .............. ............
am reușit să orientăm 
activitatea educativă, să o 
accesibilă".

O primă măsură a fost 
rea acțiunilor concepute „la genera 
care se desfășurau identic în m 
toate locurile. Preocuparea pent 
diversificare a sporit mult. Mai to: 
acțiunile sînt concepute în fun< 
de specificul categoriei socio-prc 
sionale in rîndul căreia urmează 
se desfășoare : muncitori, elevi, 
dre didactice, cercetători. Pentr* 
respecta o asemenea cerință, s-a • 
rit grupul de propagandiști atîa

• >rța de convingere a 
argmentului științific ® 
Ce rul de greutate al mun
cii- în mijlocul oameni- 
lol • Accesibilitatea — 
pma condiție a eficienței 
«Laboratorul metodologic 
-instrument de diversifi

care a acțiunilor

istent la cabinetul sectorului 1 : 
i întreprinderea de utilaj chimic 
Irivița roșie" este planificată o 
izbatere privind materialitatea lu
ni pe bază de filme științifice, iar 
i clubul aceleiași unități, un sim- 
ozion intitulat „Concluziile biologiei 
noderne privind explicarea fenome- 
lelor ereditare" ; la Liceul industrial 
ir. 16. — „Revoluția contemporană 
in știință și tehnică și implicațiile ei 
social-politice", la Muzeul Antipa — 
„Mamifere în pragul dispariției".

Urmare a concluziilor cercetării de
observații ției de propagandă pe linia diver- 

mai bine 
facem ma

abandon.
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sificării și imbogățirii muncii de 
formare a convingerilor ateiste a 
fost și crearea „Laboratorului meto
dologic pentru activitatea de educa
ție materialist-științifică", alcătuit din 
cîteva microlaboratoare, cum ar fi 
cel de astronomie, biologie, antropo
logie,. istorie ețc. Acest laborator 
contribuie la modernizarea activită
ții educative, la creșterea > atractivi- 
tății și forței sale de înrîurire. Acti
vitățile sale, așa cum ne spunea to
varășa Mariana Grigore, activistă în 
cadrul laboratorului, se structu
rează pe trei domenii principale.

Este vorba mai întîi de problemele 
metodologice : aici sînt instruiți pro
pagandiștii, activul din acest dome
niu, folosindu-se materialul bogat 
existent, dar mai ales pregătirea 
celor aproximativ 200 de persoane 
care fac parte din activul laborato
rului.

La laborator sînt organizate ci
cluri de conferințe, expuneri, sim
pozioane pe teme la zi ale vieții so- 
cial-culturale. De pildă, zilele aces
tea „Evoluția cometei Halley" a con
stituit genericul unor asemenea ac
țiuni. Nu cu mult timp în urmă ex
punerile au avut drept generic „Des
coperiri recente în investigarea 
Cosmosului".

Am asistat de curînd la o instruire 
pe plan central a activului din do
meniul educației materialist-știin- 
țifice. Am fost surprinși de intere
sul pe care l-a trezit inițiativa cabi
netului municipal de partid de a 
elabora periodic mici volume inti
tulate „Știința la zi", care includ 
diferite materiale — multe apărute 
în presă pe această problemă. Ini
țiativa dă glas unei necesități reale: 
îmbogățirea materialului documen
tar, care să sprijine pregătirea celor 
ce desfășoară o asemenea muncă. 
Preocuparea laboratorului de a îm
bogăți cele 1 000 de diapozitive exis
tente deja, de a elabora și alte ma
teriale răspunde, de aceea, aceleiași 
cerințe stringente. Este un aspect ce 
condiționează calitatea acțiunilor în
treprinse și căreia trebuie să i se 
f’-’a cea mai mare atenție în con
tinuare.

Sînt multe alte acțiuni organizate 
de către secția de propagandă. Cabi
netul municipal de partid al Capi
talei prin intermediul acestui labo
rator. Mai toate instruirile activului 
din domeniul activității materialist- 
științifice au loc aici. De asemenea, 
laboratorul sprijină unele acțiuni ce 
au loc în întreprinderi și instituții. 
Totuși, oricîte acțiuni s-ar organiza 
Ia nivelul Capitalei sau al sectoare
lor, ele nu pot răspunde tuturor ce
rințelor resimțite în unități. De 
aceea este absolut necesară formarea 
unui puternic activ în întreprinderi, 
capabil să inițieze oricind acțiuni 
de ecou, să răspundă cerințelor con
crete. Aceasta este principala con
diție a succesului acestei munci, a 
diversificării ;și Îmbogățirii ei reale. 
Concentrarea eforturilor și 
tă direcție ni se pare cu 
necesară In momentul de

In aceas- 
deosebire 
față.

D, PAUL

Rcsorturile.norale ale necontenitei înnoiri
(Urmare din pag. I)
rifici, mai întărești demoftia. 
devii mai conștient de pun< ei 
slabe. A tăinui adevărul, as
cunde. mai mult, a-1 dis*°na 
atunci cind nu este convenapen- 
tru a-1 prezenta drept o airată 
promisiune, un succes chiar nfă- 
țișa o situație ca promițăto cind 
ea este rămasă în urmă numai 
față de nu știu ce exigențe Jiale, 
ci de posibilitățile concre ușor 
observabile ale colectivu este 
poate cea mai grea loviți dată 
noului.

Se intîmplă uneori ca ilarea 
noului să se oprească l;ivelul 
limbajului, al reimprospi. vo
cabularului cu termeni i din 
disciplinele recente. Cuviifecum 
sistemic, sinoptic, inftional, 
trend secular se rostogoliȘomo- 
tos înhibind interlocutoru.nndu-i 
chiar sentimente de culpate că 
nu mai ține pasul cu V3- Un 
confrate a evaluat la c sute 
termenii noi folosiți de șantion 

.de specialiști, ușurința ipulării 
fiind interpretată drept vadă a 
cunoașterii, a stăpînirii eniului. 
Fără îndoială că limbajprezintă 
un semn în acest sens, nu tre
buie să scăpăm din e nici 
practica — ce se extin® la un 
timp — de a alcătui sis de ter
meni, de noțiuni, cît n’ecioase, 
menite să mimeze stăp* temei
nică a domeniului. F. este ca 
acești oameni să fie hjîteodată, 
drept specialiști și săantrenați 
la orientarea cercetări1 dome
niu, deși în viața lor u dat la 
iveală vreun rezultat d11- nu au 
întreprins nici o cee de va
loare. Ascultînd un s- un cer
cetător veritabil. carere. același 
lucru vorbește acei Hi dai 
seama care este difer intr-un 
loc limbajul este fol" exprime 
gînduri și idei în t”a cărora 
persoana respectivă ’.ecut nopți 
de îndoieli și frămi 'n celălalt 
cuvîntul are trista u.ne de a 
acoperi lipsa de preri reale, și 
atunci, ca o încoron ridicolului, 
nu-i mai rămine dsa devină 
prețios.

• 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- 
CARA (20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30
• Jack și vrejul de fasole — 9; 11; 
13; 15; 17, Căsătorie cu repetiție — 
19 : DOINA (16 35 38)
• Preria: FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, MELODIA (11 13 49) 
—— 9* 11* 13’ 15* 17* 19
e Aventuri în' Ontario : EXCELSIOR 
(65 49 45) - 9: 11 ; 13; 15: 17: 19
• Viraj periculos : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
0 Ultimul mohican : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Vară sentimentală : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL-

— 10; 12,15; 14.30;

GRIVIȚA (17 08 58)
19, ARTA (21 31 86) 

17; 19, COSMOS
13; 15; 17; 19
PATRIA (11 86 25)

19,15
; LUMINA (14 74 16)

TURAL (83 50 13)
16,45; 19
• Hallo, taxi 1 :
— 9: 11; 13; 15; 17
— 9; 11; 13; 15
(27 54 95) — 9; 11;
• Raidul vărgat
— 9; 11; 13; 15; 17
• Dublă depășire
—9: 11; 13; 15: 17; 19
• Intrusul : TIMPURI NOI (15 61 10) 
—9:11; 13; 15; 17; 19
• Fata fără zestre : BUZESTI 
(50 43 58) — 15! 18
• Rămil fericire : UNION (13 49 04) — 
9’ 11* 13* 15* 17* 19
• Nu te voi uita niciodată : VIITO
RUL (10 67 40) - 15: 17; 19
• Alice : COTROCENI (49 48 48) — 15; 
17; 19
e Marele premiu — 9 ; Toată lumea 
este a mea — 10,30; 13,15; 15,45; 18 : 
DACIA (50 35 94)
• Sarea e mai prețioasă decit aurul :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Copie la indigo : SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30. FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 13; 15; 17; 19

• Prietenul nostru Till: PROGRESUL 
(23 94 10) - 15: 17; 19
• Clinele : GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
• 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
• Cobra se tntoarce : LIRA (31 71 71) 
— 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala
mică): Nu se știe niciodată — 10;
14.30; Caligula — 18.30; (sala Atelier): 
Intre cinci și șapte — 10.30: Fata
din Andros — 14; Harap Alb — 19
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român : Concert 
educativ pentru elevi. Dirijor: Aurel 
Nfculescu. Solistă: Roxana Dură. Co
mentariul: Cornellu Rădulescu — 11;

Recital de pian Octavian Rădoi — 18
• Opera Română (13 18 57): Motanul 
încălțat — 11; Ernani — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11): Singe 
vienez — 10; Văduva veselă — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra14
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 10; Trenurile mele — 17,30;
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): 
Hamlet — 15
• Teatrul Mic (14 70 81): Fluturi, flu
turi — 10,30; Cerul înstelat deasupra 
noastră — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Atenție, se filmează — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60): O 
dragoste nebună, nebună, nebună — 
10; Capcană pentru un bărbat singur
— 14; 17,30
• Teatrul ,,Nottara“ 
Magheru) : Scapino —
— 17,30; (sala Studio): 
naftalină — 12,22, 2*1“ 
amor — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34): Arta conversației — 10;
Anonimul venețlan — 18,30; (sala Giu-

bărbat singur

(59 31 03, sala
10; Insomnie

_ ---------- Sentimente și
10,30; Cinci romane de

Iești, 18 04 85): Hotel .gemeni
lor» t- 11; Jean, fiul h~ 18.30
• Teatrul satlric-muzlcTanase“
(sala savoy, 15 56 78): i® la pri
ma vedere — 15; Goi ~ 18;
(sala Victoria, 50 58 65) °sul din 
pădurea zăpăcită — 1!• Ansamblul „RapsP°mână“ 
(13 13 00, la Palatul arilor și 
culturii) : o melodie mărțișor
— 18• Teatrul evreiesc d (2° 39 '■
Intre caftan șl smok 11 î Cum 
se cuceresc femeile• Teatrul „Ion Creț 26 S5): 
De la Stan și Branîppets —
10,30• Teatrul „ȚăndL 32 77): 
Șoricelul și păpușa lsala Cos- 
monauțflor, 11 12 04) ,orb*d in 
timpul spectacoluiu’30
• Circul București"1 • La circ 
ca-n filme — 10; j
• Studioul de 
(15 72 59): Miorița •• Estrada Armat»6,0 64’ Sala 
C.C.A.): Start la ,‘ț1 ~ 15,30; 
Veselia are cuvin18

10,30

I.A.T.C.

Noul semnifică șl abordarea din- 
tr-o altă perspectivă, dintr-un unghi 
de vedere deosebit a unui sistem 
de gindire, a unui univers de creație 
existent. Să nu se creadă că această 
ipostază a noului ar fi minoră, de 
mai mică importanță sau, oricum, 
mai accesibilă. Și aici se cer în
vinse inerția obișnuinței, prejude
cata lucrului spus, acreditat deja. 
Dar, mai ales, se cere trecut exame
nul dificil al reconstrucției univer
sului respectiv prin prisma unghiului 
de vedere propus. întreprindere de 
maximă dificultate și răspundere. 
Poate și de aceea mimarea noului 
intervine sub o altă ipostază : ea 
repetă cerințele care se ridică în fața 
domeniului, demonstrează cu patos 
la ce rezultate benefice ar conduce 
aplicarea lor, dar contribuția prac
tică la această operă îi este străină.

A promova și susține noul in- 
seamnă nu numai și nu în primul 
rînd a te lupta pentru o idee nouă, 
un produs nou sau un proiect nou ; 
forma profundă a atașamentului față 
de nou o constituie asigurarea con
dițiilor pentru înflorirea, pentru dez
voltarea și afirmarea noului ; „con
struirea" climatului propice noului, 
dacă el nu există încă intr-un co
lectiv sau altul. Astăzi, la noi, noul 
nu poate avea statutul unei apariții 
de excepție. De aceea, el trebuie să 
aibă rădăcini proprii, să beneficieze 
de un humus psihologic din care 
să-și tragă vigoarea, de un climat 
propice dezbaterii, inovării.

Cu ani în urmă am fost de față 
cind unui cunoscut inventator hune- 
dorean i s-a spus că urma să bene
ficieze de un spațiu de locuit — re
partizat special — pentru a putea lu
cra în timpul liber. A fost una din 
cele mai mari bucurii pe care am 
citit-o vreodată pe un chip omenesc. 
Putea acum în sfîrșit să lucreze in 
voie, nestingherit, să stea zi și 
noapte cu proiectele lui, cu calculele 
lui ; să pășească pe acele tărîmuri 
miraculoase, nedefrișate încă, să tră
iască bucuria unică a descoperirii 
unui mugur din marea corolă a cu
noașterii ; să poată implanta un ste- 
guleț al victoriei pe acest tărîm al 
disputei, al confruntării, al luptei 
înverșunate cu necunoscutul. Am re
venit după un timp. Proiectele de 
atunci fuseseră de mult terminate.

— Ce s-a întîmplat cu ele ?
— „Lucrează", mi-a răspuns firesc. 

Altele li se adăugaseră. Și cind veți 
încheia ?, l-am întrebat. Cum cind ?, 
m-a străfulgerat tăios, noul, creația 
nu se încheie niciodată 1

Mi s-a părut forma superioară a 
pasiunii pentru nou, întrucit aici 
noul este un mod de a fi ; nu numai 
un țel de viață, ci țelul vieții.

Au putut fi întîlniți uneori oameni 
care, prin funcția pe care o ocupau, 
aveau răspunderi clare de a forma, 
continua, îmbogăți o tradiție, de a 
întreține și înnobila patul germinativ 
al noului; oameni care, public, nu 
uitau să facă elogii capacităților 
proprii ale colectivului, dar cind 
erau puși să aleagă o soluție pro
pusă de acel colectiv și una de 
import, alegeau invariabil pe ultima. 
Desigur, opțiunea putea fi, la un 
moment dat, motivată tehnic. De 
condamnat era faptul că soluția au
tohtonă nu era nici măcar analizată

cu preocuparea de a-i identifica ele- 
» mentele valoroase, de a încuraja au

torii să persevereze.
Acolo unde, in perimetrul unității 

respective, s-au aflat oameni hotăriți 
să cerceteze, să găsească ei înșiși 
soluții noi, atunci mimarea noului 
lua uneori — și în unele locuri, si
tuații de felul acestora mai apar — 
forma expectativei: „De, eu le-am 
spus că nu se poate, dar nu m-am 
băgat, am urmărit pur și simplu".

Sigur că trebuie să fii conștient 
de șansele de reușită ale unui de
mers ; firește că trebuie să le cintă- 
rești cu atenție. Aici, însă, totul este 
problemă de nuanță. Analizezi pen
tru a cunoaște, a evita, a depăși o 
situație sau pentru a contabiliza 
justificări ? Pentru a porni mai de
parte, la o nouă confruntare sau 
pentru a declara resemnat : „nil 
avem forțe" ? „Nu se poate" riscă să 
devină, în acest caz, formula de a 
descuraja un proiect, cel ce o pro
nunță avind chiar aerul că dă ex
presie preocupării de a nu risipi în 
zadar resurse. Dacă sinceritatea con
stituie premisa, temeiul oricărei cer
cetări, încrederea reprezintă oxigenul 
moral, combustia sa omenească. Și 
încrederea depinde foarte mult de 
factorii de răspundere din unități, 
de șefii de colective, de climatul 
instaurat în viața colectivului, în 
viața de partid. Este deosebit de im
portant să se creeze o stare de spirit 
și de răspundere care să determine 
ca în primul rînd toate cadrele cu 
munci de conducere să dorească 
noul nu pentru a-și pune ele neapă
rat semnătura de coautor pe vreun 
proiect, ci din pasiunea noului, din 
încredere in forța noului. A avea 
încredere in nou înseamnă a acționa 
astfel ca riscul — intrinsec unui 
astfel de demers — să fie perceput 
drept invitație la ambiție și nu aver
tisment paralizant. Pentru că nu poți 
niciodată lucra la ceva nou urmărit 
de ochii neîncrederii și suspiciunii.

Este in permanență mare, foarte 
mare nevoie de soldați ai noului, de 
oameni care să se confrunte direct 
cu necunoscutul, care să-i smulgă, 
primii, secretele. Timpul nostru de 
radicale transformări revoluționare 
in industrie, în agricultură o cere, o 
impune cu necesitate. De altfel, isto
ria nu a consemnat pînă acum vreo 
mare victorie fără participarea luptă
torilor din prima linie. Dar tocmai 
pentru că bătăliile pentru nou sint 
numeroase și, mai ales, se poartă 
zilnic, de tot mai mare importanță 
devin strategii, cei chemați să tra
seze cîmpurile pe care urmează să 
se desfășoare confruntările, să cum
pănească șansele, să doteze comba
tanții cu tot ceea ce este nevoie, să 
le insufle încredere, să imprime aces
tei confruntări, fără îndoială de po
ziții, un caracter așezat, calm, de 
perspectivă. Iar strategi sînt, trebuie 
să fie. cei ce sint investiți cu răs
punderea conducerii colectivelor, cei 
aleși de colective să le conducă și 
impulsioneze bătăliile pentru nou. 
Un soldat poate ezita la un moment 
dat intr-o bătălie, dar vă închipuiți 
ce soartă are o bătălie in care nu 
crede, pe care nu și-o asumă cel ce 
o conduce ? Pină la urmă succesul 
este garantat de osmoza ce se creează 
între toți cei ce iau parte la marea 
epopee a defrișării necunoscutului.

i
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Angajarea revoluționară
(Urmare din pag. I)

asumarea răspunderii traduse nu in 
forme declarative, ci în acțiune con
structivă, se relevă semnul distinctiv 
al omului nou. Omul nou, care-și 
gîndește munca în funcție de ansam
blul edificării socialiste și comuniste, 
care-și evaluează forțele și și le spo
rește prin efort de continuă pregă
tire și perfecționare în lumina exi
gențelor viitorului. Pentru el, auto
critica nu înseamnă recunoașterea 
formală a propriilor lipsuri, oricit ar 
fi ea de „însuflețită", ci un sever 
examen de conștiință urmat imediat 
de soluții practice de îndreptare, di- 
namitînd inerțiile, înlăturînd din mun
că și viață ceea ce este vechi și pe
rimat, sprijinind cu tenacitate noul, 
deschizîndu-i largi căi de afirmare ; 
pentru el, traducerea în fapt a hotă- 
rîrilor colective, a legilor menite să 
ordoneze și să promoveze întregul 
proces creativ al vieții social-econo- 
mice și politice nu are sens fa
cultativ, dictat de interese perso
nale imediate, ci este datoria lui de 
căpetenie ; el este omul care de
monstrează pe viu, prin propriul 
exemplu, că numai lucrul făcut te
meinic, cu dăruire poartă atributul 
durabilității, folosește cu adevărat 
înaintării noastre. De aici și calitatea 
deosebită a angajării sale pătrunse 
de spirit revoluționar efervescent, 
constituindu-se ca dimensiune fun
damentală a profilului lui de Om 
Nou. Resursele sale de creație sint 
infinite - le-a dovedit cu prisosință.

Rolul comuniștilor, al organelor și 
organizațiilor de partid este de a 
mobiliza și a concentra aceste veri
tabile forțe energetice ale întregului 
popor, de o factură cu totul deose
bită, inepuizabile in bătălia pentru o 
nouă calitate în toate compartimen
tele societății, dînd vigoare nemăsu
rată drumului nostru de la extensiv 
la intensiv, pentru înfăptuirea, cu un 
ceas mai devreme, a programelor în
scrise în hotărîrile Congresului al 
Xlll-Iea al partidului. „Gradul de 
activitate al organelor de partid - 
preciza, pe bună dreptate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - se măsoară nu 
după numărul de ședințe, ci după 

Fapte ale 
și abnegației

hărniciei 
muncitorești

(Urmare din pag. I)
atit la lucrările de pregă
tire cit și în abataje, întă
rirea ordinii si disciplinei 
în fiecare sector și la fie
care loc de muncă. $i iată 
că bilanțul pe primele 
două luni ale anului, după 
cum ne-a informat directo
rul întreprinderii, ingine
rul Mihai Iosub, este cit se 
poate de îmbucurător : 
40 000 tone cărbune extras 
peste prevederile planului. 
Cuvintul dat de minerii de 
aici de a-și depăși zilnic 
sarcina de plan cu cel 
puțin 500 tone cărbune a 
devenit cuvînt respectat I 

Hotăriți să înregistreze 
încă din primele luni creș
teri substanțiale ale pro
ductivității muncii, pentru 
a-și îndeplini și depăși 
prevederile acestui prim 
an al noului cincinal, oa
menii muncii de pe plat
forma industrială Borzești, 
județul Bacău, înscriu zil
nic pe graficul întrecerii 
noi și remarcabile fapte de 
muncă. Printr-o mai bună 
organizare a activității de 
producție și prin aplicarea 
unor noi metode și proce
dee tehnologice moderne 
— ne transmite corespon
dentul nostru Gheorghe 
Baltă — constructorii de 
utilaje de la întreprinde
rea de utilaj chimic, mun
citorii, inginerii și tehnicie
nii din cadrul Combinatu
lui petrochimic, precum 
și energeticienii de pe plat
forma industrială a Văii 
Trotușului au reușit să de
pășească indicatorul de 
productivitate a muncii cu 
10—15 la sută față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut. Aceasta le-a permis 
să obțină și să livreze su
plimentar economiei na
ționale, de la începutul 
anului și pînă acum, în
semnate cantități de ener
gie electrică pe bază de 
cărbune, utilaje tehnologice 
pentru industria chimică, 
diferite produse petrochi
mice și altele, solicitate de 
economia națională.

Un adevărat record în 
creșterea producției și 
productivității muncii a în
registrat și întreprinderea 
de materiale izolatoare din 
municipiul Vaslui, care a 
lansat în acest an chema
rea la întrecere socialistă 
către toate întreprinderile 
din industria cimentului și 
materialelor de construc
ții. După cum ne comunică 
Petru Necula, coresponden

felul în care se îndeplinesc hotărîrile 
și legile, după producțiile care se 
obțin. Deci, activitatea de partid nu 
este ceva abstract, ea se măsoară 
prin rezultatele obținute in producție, 
in muncă".

Strălucită definire a obiectivului 
esențial al muncii comuniștilor, a 
cărei calitate se reflectă, ca într-o 
oglindă, în tot ceea ce este bun, în 
realizările obținute, cit și în lipsurile 
existente. Acționînd în mijlocul oa
menilor, comuniștii constituie, prin 
gîndul și fapta lor, exemplu de dă
ruire, ei sint cei care stimulează 
crearea climatului angajant, promo- 
vînd ideile novatoare, întărind ne
contenit ordinea și disciplina, luind 
și determinînd luarea de atitudini 
ferme, combative față de neajunsuri, 
punind umărul la lichidarea acestora, 
mobilizînd toate energiile pentru în
făptuirea programelor de dezvoltare 
ecpnomico-socială. Organizația de 
partid din oricare colectiv de muncă 
trebuie să călăuzească necontenit 
eforturile pentru o nouă calitate, 
superioară, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor, pentru căutarea 
celor mai eficiente soluții. Situîn- 
du-se în fruntea acestei bătălii a 
progresului multilateral, organizației 
de partid îi revine rolul de a uni 
și dinamiza toate energiile creatoare 
ale colectivului pentru promovarea 
energică a progresului tehnic și ști
ințific, a noului, asigurînd, printr-o 
susținută activitate organizatorică și 
politico-educativă, înfăptuirea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor eco- 
nomico-sociale. Aceasta este, în fond, 
cum de atitea ori a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, latura 
fundamentală, esențială a întregii 
activități a organelor și organizațiilor 
de partid în toate domeniile.

Faptele noastre de muncă, gîndu- 
rile noastre pătrunse de spirit revo
luționar, angajarea noastră revolu
ționară în înfăptuirea mărețelor sar
cini ale noii etape deschise de cel 
de-al Xlll-Iea mare forum al comu
niștilor alcătuiesc, în acest apropiat 
moment aniversar, supremul omagiu 
pe care-1 aducem partidului, condu
cătorului nostru înțelept, constructo
rul tuturor mărețelor noastre victorii 
socialiste și comuniste.

tul nostru, întreprinderea 
vasluiană a livrat șantiere
lor de construcții o produc
ție suplimentară in valoare 
de peste 8 milioane lei, 
concretizată în prefabrica
te și panouri mari din be
ton armat, produse hidro- 
izolatoare și altele. Și este 
cit se poate de semnifica
tiv faptul că acest spor a 
fost obținut pe seama creș
terii productivității muncii 
cu peste 5 000 lei pe fie
care lucrător.

Prin aplicarea unui 
amplu program de măsuri 
tehnico-organizatorice pen
tru creșterea indicelui de 
utilizare a mașinilor din 
dotare, folosirea integrală 
a timpului de lucru, îmbu
nătățirea tehnologiilor de 
fabricație și perfecționarea 
pregătirii profesionale a 
personalului muncitor, la 
întreprinderea mecanică 
pentru agricultură și in
dustrie alimentară Roșiori 
de Vede — unitate frunta
șă în întrecerea socialistă
— productivitatea muncii 
planificată a fost depășită 
substanțial. Pe această cale
— ne anunță Stan Ștefan, 
corespondentul nostru — 
au fost realizate și livrate 
suplimentar un număr im
portant de mașini și utilaje 
agricole.

— Și în continuare — ne 
spune inginerul Florian 
Badea, directorul întreprin
derii — vom pune un ac
cent deosebit pe creșterea 
productivității muncii, prin 
introducerea unor tehnolo
gii noi, organizarea unor 
fluxuri tehnologice de fa
bricație cu grad înalt de 
mecanizare și automatiza
re, efectele urmînd a se 
regăsi și în reducerea sub
stanțială a consumurilor 
de metal și energie elec
trică.

La rîndul său, corespon
dentul nostru Silvestri 
Ailenei ne transmite :

— Cu multă abnegație 
și dăruire muncește în 
acest început de an și de 
nou cincinal și colectivul 
de la întreprinderea meca
nică din Botoșani. Dovadă : 
productivitatea muncii este 
mai mare cu 5 la sută față 
de nivelul planificat. Suc
ces obținut prin menținerea 
în stare perfectă de func
ționare a tuturor mașinilor 
și utilajelor din dotare, in
troducerea de noi tehnolo
gii în sectoarele de prelu
crări mecanice, întărirea 
ordinii și disciplinei la fie
care loc de muncă.

Producție supli
mentară cu consu
muri reduse. Cuvintul 
de ordine în aceste zile în 
unitățile economice din ju
dețul Galați : „Producție 
suplimentară cu consumuri 
reduse". In fruntea între
cerii — no anunță cores
pondentul nostru Ștefan 
Dimitriu — se află puter
nicul detașament al oame
nilor muncii de la Combi
natul siderurgic Galați. De 
la începutul anului și pînă 
acum, aici s-au economisit 
mari cantități de energie 
electrică și combustibil.

— Aceste economii — ne 
precizează inginerul Mircea 
Iosif din cadrul serviciului 
energetic al combinatului 
— s-au realizat prin întă
rirea spiritului gospodăresc 
în fiecare sector de activi
tate, folosirea mai bună a 
utilajelor și agregatelor si
derurgice, măsurile organi
zatorice aplicate in sectoa
rele furnale, oțelării și la
minoare, care au permis 
utilizarea judicioasă a re
surselor energetice și de 
combustibili, înlăturarea 
tuturor formelor de risipă. 
Este vorba, între altele, de 
respectarea programelor de 
funcționare a fiecărui agre
gat, evitarea suprapunerii 
șarjelor la oțelării, efectua
rea unor reparații în func
ție de orele de vîrf de 
sarcină. Dar aceasta nu în
seamnă că am epuizat toate 
posibilitățile de optimizare 
a consumurilor, de drămui
re a energiei și combusti
bililor. Vom acționa în 
continuare, cu toată răs
punderea, astfel incit eco
nomiile realizate să fie cit 
mai substanțiale.

Continuînd seria realiză
rilor din prima lună a 
anului, oamenii muncii din 
industria județului Buzău 
au organizat și în februa
rie decade și săptămîni ale 
producțiilor record cu con
sumuri cît mai reduse. Așa 
se face că, de la începutul 
anului și pînă acum — 
după cum ne transmite co
respondentul nostru Stelian 
Chiper — oamenii muncii 
din industria buzoiană au 
pus la dispoziția economiei 
naționale, peste prevederi
le planului, 29 milioane 
metri cubi gaz metan, 6 000 
tone oțel beton, 1950 tone 
sîrmă din oțel trasă la 
rece, importante cantități

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI MAROC

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Regatului Maroc și al aniver
sării a 25 de ani de cind asigurați conducerea țârii, îmi este deosebit de plă
cut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de succes deplin în întreaga activitate.

Cu deosebită satisfacție, țin să evoc, și cu acest prilej, relațiile bune de 
prietenie și colaborare care s-au statornicit și dezvoltat între țările și po
poarele noastre, pe baza deplinei egalități, a stimei și respectului reciproc. 
Sînt încredințat că, prin eforturile noastre comune, aceste relații vor cunoaște 
o dezvoltare continuă în viitor, spre binele și în interesul popoarelor român 
și marocan, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării în lume.

Adresez poporului marocan prieten urarea de a obține noi și mari reali
zări în dezvoltarea sa economjco-socială, în întărirea independenței și suve
ranității naționale, în înfăptuirea aspirațiilor sale de progres, prosperitate 
și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare primului mi
nistru al Regatului Maroc, Mohamed 
Karim Lamrani, cu prilejul zilei na

Țară situată în regiunea de nord- 
vest a continentului african, unde 
își dau întîlnire importante căi de 
comunicație maritime și aeriene. 
Marocul aniversează la 3 martie 
un eveniment de seamă al istoriei 
sale naționale : împlinirea a trei 
decenii de la memorabilul act al 
proclamării independenței, care a 
pus capăt dominației străine și a 
deschis o eră nouă în existenta 
poporului marocan. In perioada 
care a trecut de atunci s-au înre
gistrat, ca rezultat al măsurilor în
treprinse, succese de seamă pe 
diverse planuri, în primul rînd în 
ce privește valorificarea bogatelor 
resurse ale subsolului. Un avînt 
deosebit au luat extracția și pre
lucrarea fosfaților. La Safi, lo
calitate situată pe țărmul Oceanu
lui Atlantic, funcționează începind 
din 1975 marele complex „Maroc 
Phosfore" — primul dintr-o suită 
de șase asemenea uzine chimice 
prevăzute a fi construite pînă în 
anul 1990.

Paralel cu dezvoltarea industriei, 
o atenție deosebită a fost acordată 
agriculturii, sector in care lucrează 
jumătate din populația de 23 mi
lioane de locuitori a Marocului. 
S-au construit un mare număr de 
baraje și canale de irigații, au fost 
valorificate întinse suprafețe aride, 
ceea ce a dus la creșterea produc

de produse electrotehnice 
și mijloace de automati
zare, panouri mari din 
beton armat, confecții tex
tile și altele.

— In această săptămină 
record in producție, pe 
care am organizat-o in 
unitatea noastră — ne 
spune inginerul Dumitru 
Popa, directorul întreprin
derii de garnituri de frînă 
și etanșare Rîmnicu Sărat 
— am realizat suplimentar 
27 000 garnituri de frînă, 
iar în următoarea săptămi
nă ne-am propus să livrăm 
suplimentar economiei na
ționale alte 30 000 de garni
turi. Un adevărat record 
de producție, care se dato
rează faptului că, începind 
din acest an, am trecut la 
aplicarea unui riguros 
complex de măsuri care 
asigură o mai bună organi
zare a activității producti
ve, perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație și intro
ducerea de noi tehnologii 
pentru ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al pro
duselor, pentru valorifica
rea superioară a materiilor 
prime. într-un cuvînt, pen
tru a obține o producție 
suplimentară, cu consumuri 
materiale și energetice re
duse. Realizările obținute 
pînă în prezent constituie 
o garanție că în această 
lună și, în continuare, pînă 
la sfîrșitul anului, ne vom 
îndeplini exemplar sarcini
le de plan, inclusiv cele 
care ne revin din progra
mul de producție suplimen
tară.

între unitățile industria
le din județul Cluj care au 
raportat îndeplinirea înain
te de termen a planului pe 
primele două luni din acest 
an se numără și întreprin
derea „Chimica" din Tur
da, care a înregistrat ade
vărate productii-record, li- 
vrînd economiei naționale 
și la export, peste preve
derile planului, 300 tone 
hidroxid de potasiu, 100 
tone produse macromole- 
culare, 130 tone oxiclorură 
de cupru, 750 tone acid 
clorhidric, 200 tone carbo
nat de potasiu. Aceste re
zultate — ne spune cores
pondentul nostru Marin 
Oprea — sînt cu atît mai 
vrednice de laudă, dacă 
avem în vedere faptul că 
ele au fost obținute cu 
consumuri reduse de ma
terii prime, materiale, com
bustibil și energie electrică.

Petre POPA 

ționale a acestei țări. In telegramă 
se exprimă convingerea că guver
nele celor două țări vor conlucra tot 
mai strîns pentru extinderea și 
adîncirea raporturilor de cooperare 
fructuoasă româno-marocane.

ției agricole, la transformarea vie
ții satelor.

Prieten apropiat al popoarelor 
arabe, al tuturor popoarelor care 
au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul român ur
mărește cu simpatie eforturile de
puse de poporul marocan pentru 
înflorirea patriei sale. între Re
publica Socialistă România și Ma
roc s-au statornicit relații de prie
tenie și colaborare, care cunosc o 
evoluție mereu ascendentă. Mo
mente de cea mai mare însemnă
tate în dezvoltarea acestor rapor
turi le-au constituit întîlnirile din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Hassan al Il-lea. care au 
deschis largi perspective conlucră
rii româno-marocane pe multiple 
planuri. O dovadă grăitoare a re
zultatelor obținute pe linia coope
rării in producție o constituie con
struirea de către specialiștii ro
mâni, împreună cu cei marocani,, a 
portului Nador, ca și participarea 
țării noastre la valorificarea unor 
zăcăminte miniere, la cercetarea 
petrolieră, la realizarea unor obiec
tive industriale etc. Extinderea în 
continuare a colaborării româno- 
marocane corespunde pe deplin in
tereselor celor două țări și popoare, 
înscriindu-se, totodată, ca o con
tribuție la cauza păcii și înțele
gerii internaționale.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
tovarășului Kang Song San, premie
rul Consiliului Administrativ al 
R. P. D. Coreene, o telegramă de fe
licitare cu prilejul aniversării zilei 
sale de naștere. în telegramă se ex
primă convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre guver
nele celor două țări se vor dezvolta 
neîntrerupt, în spiritul convorbirilor 
și înțelegerilor convenite la cel mai 
inalt nivel.

tv
11,30 Telex
11,33 Lumea copiilor
12,40 Din cununa cîntecului românesc 

(color)
13,00 Album duminical (parțial color) 
14,45 Contemporanii noștri
19,00 Telejurnal
19.20 Tara mea azi (color). Epoca 

Ceaușescu. Mărturii ale devenirii 
noastre. Orele Sighlșoarel

19.35 Cin tarea României (color). De pe 
marea scenă a țării pe micul e- 
cran. Emisiune realizată în cola
borare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste șl cu Comite
tul de cultură șl educație socia
listă al județului Galați

20,15 Bucuria fiecărei case, bucuria În
tregii țări. Reportaj (color)

20,25 Film artistic : „Cind apare dra
gostea...-

21.50 Telejurnal

Luni 3 martie 1986
20,00 Telejurnal
20.20 Orizont tehnlco-ștllnțlflc (color)
20.35 Tezaur folcloric (color)
20.50 Secvențe marocane
21,00 Roman-foileton (color). „Marea 

Iubire a lui Balzac". Coproducție 
a studiourilor din R. P. Polonă șl 
Franța. Cu: Pierre Meyrand, Beata 
Tyzskiewicz, Renăe Faure, Anouk 
Ferjac, Zdlslaw Mrozewski, Elina 
Labourdette. Regia: Wojciech So- 
larz. Episodul 1

21.50 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 2 martie, ora 20 — 5 martie, 
ora 20. în țară î Vremea se va încălzi 
treptat. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale, 
preponderent sub formă de ploaie în 
vestul și sudul țării șl mai ales sub 
formă de ninsoare în rest. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu unele 
intensificări în regiunile sud-vestice și 
în zona de munte. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 12 și 
minus 2 grade, local mai coborîte în 
prima noapte în depresiuni și în estul 
țării, dar ușor mai ridicate în vest, iar 
cele maxime între minus 5 grade și 
plus 5 grade, local mai ridicate, mâi 
ales în zonele deluroase. Dimineața se 
va semnala ceață însoțită de depunere 
de chiciură. Izolat se va produce polei, 
în București : Vremea se va încălzi 
treptat. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Se vor semnala precipitații sub 
formă de ninsoare, lapoviță și ploaie 
favorizînd producerea poleiului. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între minus 
6 și minus 3 grade, iar cele maxime 
între minus 1 și plus 3 grade. Dimi
neața vor fi condiții de formare a cețil.

Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S.

Intensă atmosferă de lucru, 
calde manifestări de prietenie

O atmosferă de lucru, sub sem
nul unei mari răspunderi, dom
nește în Palatul Kremlinului, în ca
drul Congresului al XXVII-lea al 
P.C.U.S. Timp de aproape o săptă
mină s-au desfășurat dezbaterile i- 
supra raportului politic prezentat de 
tovarășul Mihail Gorbaciov. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S. — 
document care a polarizat atenția 
și interesul comuniștilor, oamenilor 
muncii din toate colțurile țării. 
Din cei aproape 5 000 de delegați — 
ai organizațiilor de partid din în
treprinderi industriale, colhozuri 
și sovhozuri, din laboratoare de 
cercetare, de pe tot cuprinsul ță
rii — reprezentînd 19 milioane de 
comuniști sovietici, 76 la sută sînt 
prezenți pentru prima dată la dez
baterile forumului suprem al par
tidului. Cu toții se află aici avîr.d 
mandatul să dea răspuns proble
melor cardinale impuse de actuala 
etapă a evoluției societății sovie
tice, de a hotărî asupra programu
lui de dezvoltare accelerată a 
Uniunii Sovietice într-o amplă 
perspectivă, îmbinînd măreția țe
lurilor propuse cu realismul posi
bilităților, cu năzuințele întregului 
popor.

Prezența la lucrările Congresului 
P.C.U.S. a numeroase delegații ale 
partidelor comuniste și muncito
rești, revoluționare și democratice, 
socialiste și social-democrate din 
peste 100 țări ilustrează, pe de 
altă parte, interesul larg pe plan 
internațional al problemelor dez
bătute.

Cu deosebită atenție și interes 
a fost primită cuvintarea rostită 
de la tribuna congresului de secre
tarul general al partidului nostru, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cuvintare care, 
așa cum se știe, a fost subliniată 
în repetate rinduri de delegați cu 
vii aplauze. Cuvintarea a fost pu
blicată integral de prlssa centrală 
sovietică, despre conținutul său au 
informat in emisiunile lor postu
rile de radio și televiziune. Ecoul 
său și-a găsit o semnificativă con
tinuitate în ziua următoare, vineri, 
în timpul vizitei întreprinse de con
ducătorul partidului și statului nos
tru la întreprinderea de linii auto
mate „A 50-a aniversare a U.R.S.S." 
din Moscova. în cursul vizitei în a- 
ceastă mare întreprindere moscovi
tă, cu bogate tradiții revoluționare, 
al intîlnirii cu reprezentanți ai or
ganizației de partid, ai conducerii 
uzinei au fost exprimate cuvinte 
de mulțumire pentru aprecierile 
făcute la adresa comuniștilor și oa
menilor muncii sovietici, gazdele 
relevînd impresia deosebită pe care 
a produs-o cuvintarea secretarului 
general al partidului nostru, con
ținutul mesajului transmis congre
sului în humele comuniștilor, al 
Întregului popor român.

O vibrantă reflectare a acestor 
sentimente a prilejuit-o dialogul 
direct, nemijlocit cu oamenii mun
cii din întreprindere, întîlnirea 
fiind caracterizată de o atmosferă 
de sinceră prietenie. Secvențe 
sugestive de la această întîlnire au 
transmis posturile de televiziune 
sovietice în cadrul programului de 
actualitate politică „Vremea". „Cu

CONTINUAREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI
MOSCOVA 1 (Agerpres). — M. 

Coruț și M. Chebeleu transmit : Sîm- 
bătă, în cea de-a cincea zi a lucrări
lor Congresului al XXVII-lea <d 
P.C.U.S., au luat sfîrșit dezbaterile 
generale pe marginea Raportului po
litic al C.C. al P.C.U.S., prezentat de 
M. Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.
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Informații sportive

ATLETISM. Un frumos succes al 
atletelor noastre în proba feminină 
de 1 milă, din cadrul campionatelor 
S.U.A. de atletism pe teren acoperit, 
desfășurate la Madison Square Gar
den din New York. Pe primul loc 
s-a clasat Maricica Puică, cronome
trată în 4’35”, iar pe locul doi Doina 
Melinte — 4’35”30/100. Pe locul trei : 
Josephine White (Marea Britanie) — 
4’36”04/100. In cursa de 880 yarzi, 
Cristiana Cojocaru s-a situat pe locul 
al doilea, în 2’06”65/100, precedată de 
Sigrun Ludwigs (R.D.G.) — 2’05”
93/100. In proba feminină de 2 mile, 
cîștigătoarea întrecerii, Lynn Jen
nings (S.U.A.), a realizat cea mai 
bună performanță mondială de sală 
cu timpul de 9’28”15/100. Margareta 
Keszeg (România) a ocupat locul 5, 
în 9’41”07/100.

HANDBAL. — Campionatul mon
dial masculin de handbal se reia 
astăzi cu întrecerile din grupele se
mifinale, stabilite după cum urmea
ză : grupa A : Iugoslavia, R.D. Ger
mană, U.R.S.S., R.F. Germania, El
veția, Spania ; grupa B : Coreea de 
Sud, România, Islanda, Ungaria, 
Suedia, Danemarca. Echipa României 
va întîlni astăzi la Aarau, selecțio

căldură au salutat oamenii muncii 
de la întreprinderea de linii auto
mate „A 50-a aniversare a U.R.S.S." 
din Moscova pe secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul delegației P.C.R." —
scrie ziarul „PRAVDA", relătînd 
despre vizita conducătorului parti
dului și statului nostru la această 
uzină, despre mitingul prieteniei 
care a avut loc. Comentînd semni
ficația acestor întilniri, organul 
C.C. ai P.C.U.S. subliniază că ex
plicația atmosferei de caldă prie
tenie în care ele s-au desfășurat o 
constituie „unitatea țelurilor" ce 
animă partidele țărilor noastre.

...Moscova, Kremlin. Privirile 
și atenția tuturor oamenilor mun
cii sovietici sînt concentrate de 
ampla dezbatere ce se desfășoară 
pe marginea documentelor care ja
lonează o nouă etapă in dezvolta
rea economică și socială a Uniunii

CORESPONDENȚĂ 
DIN MOSCOVA

Sovietice. Rînd pe rînd, de la tri
buna congresului, reprezentanți ai' 
organelor unionale și republicane, 
ai organizațiilor regionale și din 
mari, orașe, fruntași in producție 
din întreprinderi și de pe ogoare, 
delegați din instituții de cercetare, 
oameni de știință și cultură, bărbați 
și femei, virstnici și tineri infor
mează despre activitatea desfășu
rată, dau glas gindurilor și senti
mentelor celor pe care-i reprezintă 
la marele forum. Dincolo de aspec
tele specifice ale problematicii su
puse atenției congresului, nota do
minantă comună ce se desprinde 
din ansamblul cuvîntărilor este 
sentimentul participării la adopta
rea unui program de măsuri desti
nat să determine o schimbare cu 
profunde semnificații în toate do
meniile de activitate. Strategia eco
nomică prezentată congresului for
mulează sarcini de excepțională în
semnătate : spre sfirșitul acestui 
secol venitul național urmează să 
sporească de aproape două ori, în 
condițiile dublării potențialului 
productiv. Productivitatea muncii 
vă trebui să crească de 2,5 ori. Este 
vorba de obiective uriașe, de ex
tremă complexitate, care presupun, 
după cum se subliniază în raportul 
politic, reconstrucția întregii eco
nomii naționale. Cuvintul de ordi
ne, evidențiat ca un laitmotiv în 
documentele congresului, în toate 
cuvîntările, este : accelerarea, res
pectiv, intensificarea ritmurilor de 
creștere economică. Esența accele
rării este noua calitate a creșterii, 
prin intensificarea producției pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii, prin perfectionarea 
formelor și metodelor de conducere, 
a sistemului de cointeresare mate
rială și morală a oamenilor mun
cii. O altă caracteristică a dezbate
rilor este modul deschis, adesea cri
tic, spiritul de responsabilitate în 
care sînt abordate aceste probleme 
de covîrșitoare însemnătate pentru

Congresul a adoptat în unanimitate 
o rezoluție în care aprobă linia po
litică și activitatea practică ale C.C. 
al P.C.U.S., concluziile și sarcinile 
cuprinse în Raportul politic al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Totodată, delegații au aprobat 

nata Suediei, apoi Ia 4 martie va 
juca, la Geneva, cu formația Unga
riei, iar la 6 martie, din nou la 
Aarau, cu reprezentativa Dane
marcei.

FOTBAL. • Selecționata divizio
nară a României, aflată în turneu 
în Egipt, susține astăzi meciul re
vanșă cu reprezentativa țării gazdă. 
După cum s-a anunțat, vineri în 
partida care s-a desfășurat la Ale
xandria (oraș situat pe țărmul Mării 
Mediterane), cele două formații au 
terminat la egalitate (2—2), prin go
lurile marcate de Coraș și Iorgulescu 
(ultimul din 11 m), respectiv de
Abou Zeid și EI Chatib (ultimul, de 
asemenea din 11 m). • Returul
campionatului diviziei A de fotbal 
se reia la 8 martie.

RUGBI. Meciurile primei etape a 
returului campionatului primei di
vizii de rugbi sînt programate astăzi 
Ia București (Rapid — Dinamo, ora 
10, terenul II al stadionului Parcul 
Copilului ; M.G. Olimpia — Poli
tehnica Iași, pe terenul II al stadio
nului Steaua, de la ora 11,30), Timi
șoara (Universitatea — Știința 
CEMIN Baia Mare), Focșani (Hidro

progresul mai rapid al operei de 
construcție socialistă și comunistă.

Dezbaterile au pus puternic in 
evidență marile realizări obținute 
de oamenii muncii sovietici in pe
rioada precedentă. Pe aceste rea
lizări se și întemeiază programul 
de accelerare a dezvoltării econo
mice și sociale. în același timp însă, 
de la tribuna congresului se vor
bește deschis și sincer despre nea
junsuri, despre unele tendințe ne
gative din economie, despre cauzele 
unor asemenea fenomene și învă
țămintele ce se desprind din aceas
ta. Delegații au întîmpinat de fie
care dată cu aprobare exigențele 
exprimate de numeroși vorbitori 
privind necesitatea unor acțiuni 
urgente pentru depășirea inerției, 
a tuturor manifestărilor care frî- 
nează afirmarea actualului curs 
înnoitor.

Ascultîndu-i pe vorbitori — pe 
tinărul brigadier care a venit să ra
porteze congresului despre munca 
și preocupările ’ zecilor de mii de 
muncitori, tehnicieni, ingineri, con
structori ai magistralei Baikal- 
Amur. pionieri ai amplei acțiuni de 
valorificare a resurselor siberiene, 
pe reprezentantul marii uzine 
„Elektrosila", din Leningrad, prin
cipalul producător de turbine elec
trice, pe președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S., sau pe șefa de 
brigadă dintr-un colhoz din Ka- 
zahstan, ca și pe mulți alți delegați 
— apare și mai clară adeziunea 
comuniștilor, a oamenilor muncii 
din cele mai diferite sfere de acti
vitate la programul supus dezbate
rii și aprobării congresului, hotări- 
rea lor de a înfăptui amplele 
obiective prevăzute pentru perioa
da noului cincinal și, în perspecti
vă, pină in anul 2000.

De altfel, s-ar putea spune că la 
această dezbatere participă, in aceste 
zile, întregul popor. Presa, televiziu
nea sovietică redau ilustrative sec
vențe din această dezbatere popu
lară. In întreprinderi și instituții, în 
orașe și sate au loc mitinguri în care 
oamenii muncii își spun cuvintul 
despre problemele abordate la con
gres, fac propuneri de măsuri pen
tru perfecționarea activității la 
locul lor de muncă, pentru întări
rea ordinii și disciplinei, pentru 
mal buna folosire a resurselor ma
teriale și umane într-un loc sau 
altul. Sint publicate, totodată, te
legrame adresate congresului, scri
sori trimise de colective de oameni 
ai muncii unor delegați.

Numeroase sînt referirile în ca
drul dezbaterilor la ideile și iniția
tivele de politică externă expuse în 
raportul politic al C.C. al P.C.U.S., 
prezentat de tovarășul Mihail 
Gorbaciov. Și este pe deplin firesc 
locul important pe care-1 ocupă 
aceste probleme in cadrul congre
sului, întrucît, așa cum au ținut 6ă 
sublinieze numeroși vorbitori, în
făptuirea programului de dezvoltare 
viitoare a tării, ridicarea nivelului 
de trai, material și spiritual, sînt 
nemijlocit legate de crearea unor 
condiții externe de pace si secu
ritate, care să favorizeze o largă 
cooperare internațională.

Dumitru ȚINU

Programul P.C.U.S. în noua formă 
de redactare, precum și statutul 
partidului, cu modificările propuse.

Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S. 
a fost salutat, sîmbătă, de conducă
torii unor delegații străine prezente 
la congres.

Lucrările congresului continuă.

tehnica Milcov — Farul Constanța), 
Arad (Gloria P.T.T. — Contact. 
Buzău), Pașcani (Locomotiva — 
Steaua), Năvodari (T.C. Ind. Midia 
— R.C. Grivița roșie), Cluj-Napoca 
(Universitatea „16 Februarie" — 
C.S.M. Sibiu), Suceava (C.S.M. — 
Știința Petroșani) și Bîrlad (Rul
mentul — C.S.U. Sportul studen
țesc). De remarcat că, în toamnă, 
toate echipele aflate acum în depla
sare au cîștigat partidele disputate 
pe teren propriu.

SCRIMA. Cupa Europei la floretă 
feminin, desfășurată la Palatul spor
turilor din Torino, a revenit selecțio
natei orașului Moscova, urmată de 
selecționatele orașelor Tauber 
(R.F.G), Budapesta, Roma, Varșo
via, Saint-Maur (Franța), Sofia, 
Londra, Lausanne și Viena.

BOX. Astăzi, de Ia ora 10, tn Ca
pitală, pe ringul din sala Giulești, 
are Ioc meciul Steaua — C.S. 
Muscelul Cîmpulung, in cadrul pri
mei etape a ediției 1986 a campio
natului de box pe echipe, competiție 
ce reunește, in afara pugiliștilor de 
la cele două formații menționate, 
pe boxerii de la Farul Constanța, 
Metalul București, Box Club Brăila, 
A.S.A. Buzău, Dinamo București, 
Box Club Galați.
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J • ATLASUL UNEI PREȚIOASE ț RESURSE. vederea folosirii pe scară
l mai largă a energiei vintului. Organizația 
’ latino-americană pentru energie a întocmit 
) un „Atlas eolian al Americii Latine și zonei 
4 Caraibilor". Acesta cuprinde hărți și o 
* serie de date privind potențialul eolian al 
i unei suprafețe de 20,5 milioane de kilo- 
/ metri pătrați. Pînă în prezent, in America 
) Latină nu au fost elaborate programe mai 
4 ample vizînd extinderea turbinelor acțio- 
’ nate de vînt. Energia eoliană a fost 
» folosită aici doar la pomparea apei și la 
4 funcționarea unor generatoare de curent 
' electric în zone rurale izolate. Este cazul 
4 Argentinei și al Venezuelei, unde, zilnic. 
’ circa două mii de mori de vînt pompează 
) circa 15 milioane litri de apă. Deindată ce 
< rețeaua de curent electric pătrunde într-o 
‘ nouă regiune, morile de vint sint insă 
l abandonate.
1 Tocmai pentru stimularea valorificării 
) acestei inepuizabile surse de energie, intr-o 

serie de țări, prin intermediul unor in
stitute de cercetări ori universități, s-a 
trecut la realizarea unor proiecte cu finan
țare guvernamentală. In Columbia, bună
oară, a fost realizat un model de moară 
de vint ieftină pentru curenții de joasă 
înălțime de la tropice. Pînă acum, s-au 
instalat 3 800 asemenea mori. în Mexic, 
un nou model de generator acționat de 
forța vintului și cu elicele din fibre de 
sticlă se testează la Institutul de cercetări 
energetice, unde s-au construit, de altfel, 
o serie întreagă de alte prototipuri de 
turbine eoliene cu puteri cuprinse între 
10 și 50 kW.

• ÎN LOC SĂ SE IROSEASCĂ.
In prezent, lumea contemporană se con
fruntă în egală măsură cu problema găsirii 
unor noi surse de energie și cu cea a 
depozitării deșeurilor. Pentru rezolvarea 
simultană a ambelor probleme, mai precis 
pentru utilizarea deșeurilor menajere ca 
sursă de energie, compania londoneză de 

fabricare a cărămizilor, în colaborare cu 
Agenția pentru energie atomică din Marea 
Britanie. de la Harwell, oferă tuturor mu
nicipalităților interesate servicii tehnice 
competente. De fapt, această companie a și 
înființat o filială, la 70 de kilometri de 
Londra, care produce căldura necesară 
arderii cărămizilor, prin utilizarea metanu
lui produs prin descompunerea resturilor 
menajere organice.

Serviciile tehnice care sînt oferite și 
altor municipalități interesate includ eva
luarea potențialului energetic al haldelor 
de deșeuri menajere, estimarea viabilității 
sistemului de colectare a gazului metan, 
cît și găsirea potențialilor beneficiari. Deși 
compania amintită a folosit noul tip de 
combustibil doar pentru arderea cărămizi
lor. acesta ar putea avea numeroase alte 
întrebuințări, cum ar fi acționarea turbi
nelor generatoare de electricitate. Specia
liștii au apreciat că în Marea Britanie 
unde, anual, rezultă 40 milioane de tone 
deșeuri menajere, acestea ar putea genera 

o cantitate de energie echivalentă cu cea 
produsă de 5 milioane tone de cărbune.

• ATENȚIE LA MEDICATIA 
COPIILOR ! Medicamentele noi care 
au fost testate doar pe pacienți adulți nu 
trebuie administrate, automat, și sugarilor, 
copiilor mici, în general, întrucît organis
mul acestora reacționează deseori altfel 
decît cel al adultului. Potrivit unui număr 
tot mai mare de experți din întreaga lume, 
trebuie pornit de la principiul că organis
mul copiilor metabolizează și elimină me
dicamentele în mod diferit decît organis
mul adulților.

După cum a afirmat, recent, un reputat 
specialist din Diisseldorf. studii Întreprinse 
în R.F.G. și S.U.A. arată, bunăoară, că 
teofilina utilizată pentru tratarea astmului 
trebuie să se administreze în doze mai 
mari la copii decît la adulți. Anumite 
medicamente cu efect stimulativ asupra 
adulților au, dimpotrivă, acțiune tranchili

zantă asupra copiilor. Dozarea optimă a 
medicamentelor trebuie să se facă deci sub 
un temeinic control terapeutic, după ce 
s-au adunat suficiente informații farmaco
logice asupra absorbției și eliminării me
dicamentelor de către organismul copilului.

• SIMULTAN, AER CONDI
ȚIONAT Șl APĂ CALDĂ. Specialiștii 
firmei japoneze „Kubota" au realizat o ori
ginală instalație cu pompe de căldură care 
asigură, în același timp, climatizarea aeru
lui și încălzirea apei menajere. Capacitatea 
de încălzire este de 70 500 kcal pe oră, iar 
cea de răcire — de 48 mii kcal pe oră.

Ca sursă de căldură se folosesc apele 
subterane, iar pentru transferul căldurii, 
metoda de schimb apă-apă. Instalația este 
dotată cu un motor diesel de tip vertical 
în patru timpi răcit cu aer care acționează 
un compresor de mare viteză cu mai mulți 
cilindri. Utilizarea apelor subterane asigură 
funcționarea eficientă și stabilă a instala
ției, chiar și în zonele mai reci, deoarece

temperatura lor este aproape constantă. Din 7 
experiențele efectuate într-o seră de pe- I 
peni galbeni, cu suprafața de 900 metri 4 
pătrați, a rezultat că, prin folosirea noii > 
instalații, scade consumul de combustibil l 
convențional cu 64 la sută pe an. /

• VACCIN MAI EFICIENT. De
20 de ori mai eficient decît vaccinurile rea- > 
lizate anterior este noul vacrfin antigripal I 
pus la punct, în Japonia, de Institutul na- i 
țional al sănătății, în colaborare cu Insti- i 
tutui de cercetări pentru chimioterapie și i 
imunoterapie. Cum s-a realizat această ’ 
nouă armă împotriva gripei ? Antigenul de ) 
suprafață al virusului gripal a fost inte- 4 
grat într-o membrană care conține o sub- ‘ 
stanță stimulatoare a sistemului imuni tar. I 
Următoarea etapă constă în producerea, / 
prin inginerie genetică, a unor mari can- ) 
tități de proteine virale, diferite de la un an 4 
la altul. Astfel, se poate realiza în fiecare I 
an o nouă versiune a vaccinului, valabilă 
pentru virusul care circulă atunci. i
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„Sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu, 
Rumania aduce o importantă contribuție la lupta 

pentru înlăturarea pericolului nuclear, pentru 
asigurarea păcii, colaborării si progresului11

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-libian

In legătură cu încetarea din viață

a primului ministru al Suediei, Olof Palme

Politica de pace a României socialiste - promovată 
cu fermitate de conducătorul partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu — dorința poporului 
român de a trăi intr-o lume a colaborării pașnice, mai 
dreaptă și mai bună, în care toate statele să se dez
volte potrivit propriei voințe, sînt reflectate de ziare și 
reviste, de alte publicații, de agenții de presă și pos
turi de radio-televiziune din diferite țări.

Este prezentată pe larg cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul delegației Partidului 
Comunist Român, rostită la tribuna celui de-al XXVII-lea 
Congres al P.C.U.S., în care este reafirmată poziția 
constructivă a țării noastre față de problemele funda
mentale ale lumii contemporane, în primul rînd cele 
privind apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la măsuri concrete de dezarmare.

Ziarele sovietice ,.PRAVDA" și 
IZVESTIA" au publicat în între
gime textul cuvintării rostite de 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul P.C.U.S.

în relatarea agenției sovietice de 
informații T.A.S.S. se relevă că, în 
cuvîntarea de salut rostită la Con
gresul al XXVII-lea al P.C.U.S., 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Republi
cii Socialiste România, a ară
tat că situația internațională 
continuă să se mențină deose
bit de gravă și încordată, ca ur
mare a politicii imperialiste de 
forță și amestec în treburile inter
ne ale altor state, subliniind că 
problemele fundamentale ale lumii 
de astăzi sint apărarea păcii, opri
rea cursei înarmărilor și trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare, 
de lichidare a armelor nucleare, 
în context, secretarul general al 
P.C.R. —relevă T.A.S.S. — a salu
tat și a arătat că sprijină pe deplin 
inițiativele și propunerile Uniunii 
Sovietice in direcția reducerii cu 
50 la sută a armelor nucleare, a 
încetării experiențelor nucleare și 
opririi militarizării Cosmosului. 
Apreciem că deosebit de important 
programul propus de Uniunea So
vietică privind lichidarea, pină la 
sfîrșitul acestui 
secol, a întregu
lui arsenal de ar
me nucleare.
Conducătorul ro

mân a arătat că 
trebuie să se facă 
totul în vederea 
încheierii cu suc
ces a Conferinței 
de la Stockholm 
consacrate întări
rii încrederii și 
pentru dezarmare 
in Europa, a ne
gocierilor de la 
Viena pentru re
ducerea trupelor și armamentelor 
în centrul Epropei, precum și pen
tru desfășurarea cu rezultate pozi
tive a conferinței de dezarmare de 
la Geneva.

Vorbind despre realizările tării 
sale, conducătorul român a subli
niat că, în 40 de ani de construcție 
socialistă. România a devenit din- 
tr-o țară agrară slab dezvoltată 
o tară indtlstrial-agrară socialistă 
și a arătat, totodată, că, prieteni 
apropiați fiind, ne bucură marile 
progrese realizate în dezvoltarea 
economiei, științei, tehnicii, cultu
rii Uniunii Sovietice, în ridicarea 
generală a nivelului de trai al oa
menilor sovietici.

Sub titlul „De la tribuna Con
gresului al XXVII-lea al P.C.LF.S.", 
ziarul „RUDE PRAVO" relatează 
despre cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Secretarul ge
neral al P.C.R. — scrie ziarul — 
a subliniat că situația internațio
nală continuă să fie deosebit de 
gravă si încordată, ca urmare a 
politicii imperialiste de forță și 
amestec in treburile interne ale 
altor state, evidențiind că, în pre
zent. problemele fundamentale ale 
omenirii constau în apărarea păcii, 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare si 
la lichidarea armelor nucleare.

Este relevat sprijinul pentru ini
țiativele si propunerile Uniunii So
vietice cu privire la reducerea ni
velului armelor nucleare cu 50 la 
sută. încetarea experiențelor nu
cleare și preintîmpinarea militari
zării spațiului cosmic. După pă
rerea noastră, a arătat secretarul 
general al P.C.R.. o importanță 
deosebit de mare o are programul 
propus de Uniunea Sovietică de 
lichidare a întregului arsenal de 
arme nucleare pină la sfirsitul se
colului.

Popoarele speră că S.U.A. și 
aliații lor din N.A.T.O. vor adopta 
o poziție realistă in această pro
blemă și. pe baza propunerilor 
ambelor părți, se vor încheia acor
durile corespunzătoare in scopul în
lăturării pericolului de război nu
clear si al preintimpinării milita
rizării spațiului cosmic — citează 
„Rude Pravo".

România se pronunță, de aseme
nea, pentru crearea in Balcani a 
unei zone fără arme nucleare și 
chimice, sprijină crearea unor ase
menea zone in Europa centrală și 
de nord și in alte părți ale lumii, 
a declarat Nicolae Ceaușescu.

Ziarele „PRACE", „MLADA 
FRONTA", „LIDOVA DEMOKA- 
CIE“ au prezentat, de ase
menea, cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Sub titlul „Nicolae Ceaușescu — 
toate forțele pentru cauza comună 
a socialismului", ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND", din R.D. Ger
mană, prezintă extrase largi din 
salutul comuniștilor români la Con
gresul P.C.U.S., transmis de secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Cotidianul re
levă partea din cuvîntare in care 
sint evocate relațiile de prietenie 
dintre România și Uniunea Sovie
tică, aprecierea marilor progrese 
realizate de Uniunea Sovietică in 
dezvoltarea economiei, științei, teh
nicii și culturii, colaborarea tra
dițională dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
hotărîrea de a face totul pentru 
dezvoltarea pe mai departe a aces
tor relații spre binele ambelor țări, 
pentru cauza generală a socialismu
lui și păcii.

Citind din cuvîntare, ziarul arată: 
Poporul român a obținut in 40 de 
ani de construcție socialistă rezul
tate importante în dezvoltarea in

dustriei. România a devenit o tară 
industrial-agrară socialistă care se 
dezvoltă continuu. Poporul român a 
trecut cu toate forțele la îndepli
nirea hotărîrilor celui de-a XIII- 
lea Congres al P.C.R., a obiective
lor planului cincinal. Arătînd că 
aceasta înseamnă un înalt grad de 
dezvoltare a tării, ziarul eviden
țiază că România pune accentul pe 
ridicarea productivității muncii, a 
calității, a nivelului tehnic al pro
ducției. O atenție deosebită se 
acordă noii revoluții tehnico-știin- 
tifice, dezvoltării științei, învăță- 
mintului, culturii.

O importantă deosebită o are 
programul Uniunii Sovietice de li
chidare a întregului arsenal de 
arme nucleare pină la sfîrșitul se
colului, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciind că 
trebuie făcut totul pentru realiza
rea acestui program, scrie ziarul.

Este evidențiată, totodată, aten
ția deosebită pe care o acordă 
România dezvoltării relațiilor între 
țările socialiste, întăririi colaborării 
și solidarității statelor socialiste, 
pentru prestigiul socialismului în 
lupta pentru pace și colaborare în 
întreaga lume.

Extrase ample din cuvîntarea 
conducătorului partidului și statu
lui nostru au fost difuzate, de ase
menea, de agenția de presă A.D.N. 
din R. D. Germană.

Cuvîntarea rostită de secretarul general al P.C.R. 

la Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S., reafirmarea 

politicii externe constructive a țării noastre 

- amplu reflectate în presa de peste hotare

Ziarul „NEPSZABADSZAG" din 
R.P. Ungară inserează referirile 
din cuvîntare la poziția consecven
tă a României în favoarea creării 
de zone libere de arme nucleare si 
chimice în Balcani, precum și în 
Europa centrală și de nord. Se 
menționează, de asemenea, că 
secretarul general al P.C.R. a salu
tat inițiativele sovietice de dezar
mare, chemind, totodată, la depu
nerea de eforturi in continuare pen
tru realizarea de acorduri de dezar
mare corespunzătoare.

Se evidențiază, totodată, aprecie
rile conducătorului partidului și 
statului nostru privind succesele 
obținute de U.R.S.S. în dezvoltarea 
sa multilaterală.

„MAGYAR HIRLAP" își intitu
lează relatarea despre cuvîntarea 
conducătorului delegației Partidu
lui Comunist Român la Congresul 
P.C.U.S. „Nicolae Ceaușescu : 
România sprijină concepția unei 
zone lipsite de arme nucleare in 
Balcani". Ziarul subliniază apre
cierea secretarului general al 
P.C.R. asupra gravității situației 
internaționale actuale datorită po
liticii imperialiste de amestec in 
treburile interne ale altor state, 
preocuparea cea mai importantă a 
omenirii răminînd apărarea păcii, 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare și 
lichidarea armelor nucleare.

La rindul său, „MAGYAR. NEM- 
ZET“ a. publicat o relatare a cuvîn- 
tării președintelui țării noastre sub 
titlul : „Nicolae Ceaușescu — 
Acorduri pentru încetarea amenin
țării războiului nuclear".

Sub titlul „Nicolae Ceaușescu — 
Zone lipsite de arme nucleare", 
ziarul „NEPSZAVA" a relatat des
pre conținutul cuvintării conducă
torului partidului și statului nostru 
la Congresul P.C.U.S. Au fost scoa
se in evidență succesele dobindite 
de România in cele patru decenii 
de construcție socialistă, faptul că 
poporul român acționează pentru 
înfăptuirea hotăririlor celui de-al 
XIII-lea Congres al P.C.R.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat că P.C.R. acordă o mare 
însemnătate întăririi colaborării si 
solidarității cu partidele comuniste 
și muncitorești, pornind de la nece
sitatea asigurării deplinei egalități, 
a respectării independenței și drep
tului fiecărui partid de a-și hotări 
de sine stătător linia politică și 
strategia revoluționară, corespunză
tor condițiilor concrete din țara sa, 
a neamestecului in treburile inter
ne ale altor partide, arată agenția 
iugoslavă TANIUG în relatarea sa 
despre cuvintarea conducătorului 
partidului și statului român la Con
gresul P.C.U.S. Se arată, de aseme
nea, că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cursul pozitiv spre nor
malizarea relațiilor U.R.S.S. cu R.P. 
Chineză. Agenția iugoslavă eviden
țiază din cuvîntare aprecierile po
trivit cărora viața demonstrează cu 
puterea faptelor că socialismul se 
realizează in forme diferite de la o 
țară la.alta. Diversitatea căilor spre 
socialism nu diminuează, ci, dimpo
trivă, pune cu mai mare putere în 
evidență forța și trăinicia socialis
mului științific, faptul că viitorul 
omenirii este socialismul.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu — se arată — a 
fost primită cu aplauze in sala 
congresului.

Ziarul bulgar „RABOTNICESKO 
DELO" informează, într-o relatare, 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat. Congresul P.C.U.S. în nu
mele partidului, al întregului popor 
român.

POSTURILE DE RADIO și TELE
VIZIUNEA din R.P. Bulgaria au 
prezentat extrase din cuvîntare, în 
mod deosebit, poziția României in 
problemele păcii și dezarmării.

Despre cuvîntarea de salut 
adresată Congresului comuniști
lor sovietici de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informat, de 
asemenea, PRESA CENTRALĂ 
poloneză.

Din cuvîntarea rostită de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S., 
agenția REUTER reține necesitatea 
exprimată de a se ajunge la acor
duri corespunzătoare între Uniu
nea Sovietică și Statele Unite cu 
privire la armele nucleare și cos
mice. Agenția relatează că în ca
drul cuvintării a fost exprimat 
sprijinul României față de propu
nerile sovietice privind reducerea 
cu 50 la sută a armelor nucleare, 
încetarea experiențelor nucleare și 
oprirea militarizării Cosmosului.

România, a relevat președintele 
Nicolae Ceaușescu, situează la baza 
relațiilor sale internaționale prin
cipiile independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in 
treburile interne, dreptul fiecărui 
popor de a-și hotărî singur calea 
dezvoltării, fără nici un amestec 
din afară, arată Reuter. Cuvîntarea 
sa s-a referit la necesitatea întă
ririi colaborării și solidarității cu 
partidele comuniste și muncito
rești, pe baza respectării indepen
denței și dreptului fiecărui partid 
de a-și hotărî de sine stătător linia 

politică și strate
gia revoluționa
ră, corespunzător 
condițiilor con
crete din țara sa, 
a neamestecului 
în treburile inter
ne ale altor par
tide, evidențiază 
agenția.

Relatînd des
pre întîlnirea 
dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
secretar general 
al Partidului Co
munist Român, 

președintele Republicii Socialiste 
România, și Mihaiț Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, ziarul 
„PRAVDA" evidențiază că in 
cursul întîlnirii a fost exprimată 
satisfacția reciprocă față de dez
voltarea pe linie ascendentă a co
laborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste. Au 
fost examinate perspectivele extin
derii raporturilor economice în di
recțiile prioritare ale progresului 
tehnico-științific. pe bază bilaterală, 
precum și pe baza Programului 
complex al țărilor membre ale 
C.A.E.R. Cei doi conducători de 
partid — subliniază cotidianul so
vietic — au reliefat necesitatea in
tensificării eforturilor în vederea 
înfăptuirii dezarmării, a întăririi 
păcii și securității internaționale, 
fiind evidențiată însemnătatea 
creării în diferite regiuni ale Eu
ropei și lumii, inclusiv în Balcani, 
de zone libere de arma nucleară și 
chimică, ceea ce ar avea o mare 
însemnătate pentru cauza eliberării 
omenirii de acest gen deosebit de 
periculos de arme de distrugere în 
masă.

Largi spații au acordat mij
loacele de informare in masă 
sovietice cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la întîlnirea cu 
oamenii muncii de la Uzina de linii 
automate „A 50-a aniversare a 
U.R.S.S.", din Moscova.

Relatind despre întîlnirea dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mihail Gorbaciov, ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" relevă 
satisfacția exprimată cu acest pri
lej în legătură cu dezvoltarea co
laborării dintre P.C.U.S. si P.C.R., 
dintre U.R.S.S. și România. Părțile 
— arată ziarul — au subliniat, tot
odată. că evoluția situației inter
naționale impune întărirea conti
nuă a unității și coeziunii țărilor 
socialiste, acțiuni intense, conve
nite. ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, eforturi 
constante ale tuturor forțelor iubi
toare de pace. Secretarul eeneral 
al Partidului Comunist Român a 
reafirmat sprijinul deplin al tării 
sale fată de programul sovietic pri
vitor la lichidarea, pină la sfirșitul 
acestui secol, a armamentelor nu
cleare. fiind subliniată însemnăta
tea creării de zone libere de arma 
nucleară și chimică în diferite zbne 
ale Europei și in lume, inclusiv in 
Balcani.

Relatări privind întîlnirea dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mi
hail Gorbaciov au inserat, în emi
siunile lor, și marile agenții inter
naționale FRANCE PRESSE, AS
SOCIATED PRESS, REUTER.

Presa internațională a relatat, de 
asemenea, despre problemele ac
tuale ale situației politice interna
ționale prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul ședin
ței Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

„Săptămînile culturii, artei și tu
rismului românesc" încheiate, re
cent, in Elveția au fost amplu re
flectate de presa din această țară, 
care a publicat, de asemenea, arti
cole despre România. „LUZER- 
NER TAGBLATT", „VATERLAND", 
„24 HEURES LAUSSANNE", „LU- 
ZERNER NEUESTE NACHRICH- 
TEN" au inserat ample relatări 
despre istoria țării noastre, frumu
sețile ei naturale, despre arta și 
cultura ei, au înfățișat noul chip al 
României.

(Agerpres)

TRIPOLI 1 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu au fost adre
sate colonelului Moammer El Ged- 
dafi, conducătorul Marii Revoluții 
de la I Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
și doamnei Safia Farkash un cald 
mesaj de salut și cele mai bune 
urări, iar poporului libian prieten, 
urări de progres, pace și prosperi
tate.

Din partea colonelului Moam
mer El Geddafi și a soției sale 
au fost transmise tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut cald de priete
nie, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului 
român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de întîlnirea dintre Mohamed 
AI-Zarouq Rajab, secretarul Comi
tetului Popular General al Jamahi
riei Arabe Libiene Populare Socia

liste, și tovarășul Constantin Radu, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, condu
cătorul delegației partidului nostru 
care participă la lucrările celei de-a 
XH-a sesiuni a Congresului Gene
ral Popular din Jamahiria Arabă Li- 
biană. în cursul întrevederii au 
fost abordate aspecte ale relați
ilor româno-libiene, exprimin- 
du-se dorința comună de a se ac
ționa în spiritul înțelegerilor și al 
documentelor româno-libiene con
venite la cel mai înalt nivel, pen
tru amplificarea raporturilor de co
laborare pe multiple planuri dintre 
cele două țări și popoare, în inte
resul cauzei păcii șl înțelegerii in
ternaționale. ★

Reprezentantul P.C.R. la cea de-a 
XlI-a sesiune a Congresului Gene
ral Popular din Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă s-a în- 
tîlnit cu conducătorii (secretarii) unor 
departamente și cu. alte persoane 
oficiale, abordîndu-se cu acest pri
lej aspecte ale dezvoltării relațiilor 
româno-libiene.

Poziția P.C. din Spania față de participarea țării 
la N.A.T.O.

MADRID 1 (Agerpres). — Partici
parea Spaniei la N.A.T.O. este o 
problemă care afectează suveranita
tea și libertatea țării, a spus secre
tarul general al P.C. din Spania, Ge
rardo Iglesias. Luind cuvintul la up 
miting care a avut loc la Almeria, el

a arătat că menținerea Spaniei în 
cadrul N.A.T.O. va aduce daune 
securității naționale și apărării sta
tului. Gerardo Iglesias a cerut popu
lației să spună „Nu“ rămînerii Spa
niei în N.A.T.O. în cadrul referen
dumului din martie.

Dialogul — singura cale de soluționare a situației 
din America Centrală

CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager
pres). — Reprezentanții statelor la- 
tino-americane și caraibiene care au 
participat, în capitala Mexicului, la 
lucrările „Conferinței privind popu
lația și orașele mici și mijlocii", au 
adoptat „Declarația de la Ciudad de 
Mexico" — transmite agenția de 
presă spaniolă E.F.E. In document 
se face apel la popoarele din regi
une să-și intensifice eforturile con
sacrate promovării politicii dialogu
lui ca singura cale de soluționare a 
divergențelor internaționale și reali
zării unui consens general pentru 
depășirea dificultăților social-econo- 
mice regionale.

MONTEVIDEO 1 (Agerpres). — 
Cele opt țări latino-americane 
membre ale „Grupului de la Conta- 
dora" (Columbia, Mexic, Panama și

Venezuela) și „Grupului de sprijin" 
(Argentina, Brazilia, Peru și Uru
guay) au hotărit oficial crearea unei 
„Comisii civile de observare, preve
nire și inspecție" care va fi desfășu
rată la frontiera dintre Nicaragua și 
Costa Rica. Comunicatul oficial dat 
publicității, la Punta del Este (Uru
guay), la încheierea reuniunii miniș
trilor de externe ai statelor mențio
nate cere din nou „încetarea orică
rui sprijin exterior acordat forțelor 
neregulate și mișcărilor insurecțio
nale operînd în țările regiunii cen- 
troamericane".

Documentul lansează un apel în 
favoarea „soluționării negociate a 
conflictelor interne existente in anu
mite țâri din regiune" și semnalează 
„urgența pentru guvernele intere
sate de a adopta măsuri favorizind 
o adevărată reconciliere națională".

Spre o strategie comună a țărilor latino-americane 
in problema datoriilor externe

MONTEVIDEO 1 (Agerpres). — 
Țările cu cele mai mari datorii ex
terne din America Latină au anunțat 
hotărîrea lor de a sprijini „acțiunile 
de urgență" adoptate individual de 
către guvernele unor state din re
giune pentru a introduce „modificări 
semnificative ir» acordurile in vi
goare". cu creditorii lor. Decizia în 
acest sens a fost adoptată în cadrul 
reuniunii „Comitetului de suprave
ghere a acordurilor de la Cartage
na", din care fac parte miniștrii de 
externe și ai economiei din Argen
tina, Brazilia, Mexic, Columbia. Ve
nezuela și Uruguay, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat in localitatea uru- 
guayană Punta del Este.

Comunicatul dat publicității Ia în
cheierea reuniunii precizează că mi
niștrii au analizat implicațiile „per
sistenței dobinzilor ridicate și ale 
deteriorării permanente a prețurilor 
la cea mai mare parte a produselor 
de bază care sint exportate de către 
țările Amefjcii Latine", precum și 
„impactul căderii brutale a prețuri
lor la petrol asupra economiilor anu
mitor state din regiune".

în cadrul reuniunii au fost re
afirmate gradul ridicat al solidarită
ții țărilor latino-americane și nece
sitatea luării unor măsuri' concrete 
în vederea apărării economiilor lor 
naționale, în special in ce privește 
consecințele datoriei externe.

CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager
pres). — într-o conferință de presă, 
care s-a desfășurat la Ciudad de 
Mexico, secretarul general al C.C. al 
Partidului Socialist Unificat din Me
xic (P.S.U.M.), Pablo Gomez, s-a

pronunțat pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale 
— transmite agenția Prensa Latina. 
El a amintit că scăderea prețurilor 
la petrol și la alte produse de ex
port mexicane, ca și sporirea per
manentă a dobinzilor la împrumu
turi, menținerea unei datorii externe 
uriașe — de aproape 100 miliarde 
dolari — scurgerea de capital peste 
graniță și măsurile restrictive impu
se pe piața mondială de unele state 
puternic industrializate au condus la 
înrăutățirea situației economice na
ționale și la necesitatea declarării, 
de către guvern, a unui moratoriu, la 
datoria externă.

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — 
La Buenos Aires se vor desfășura, 
în perioada 1—3 aprilie, lucrările 
unei reuniuni ministeriale consacrate 
examinării situației alimentare pe 
continentul latino-american — infor
mează agenția Prensa Latina. Un 
studiu elaborat de Comitetul pentru 
securitate alimentară regională 
(C.A.S.A.R.), care va servi ca bază 
pentru dezbateri, relevă că dacă in 
1980 datoria externă raportată pe lo
cuitor era de 625 dolari, in 1985 a- 
ceasta a sporit la 922 dolari, ceea ce 
a avut repercusiuni negative asupra 
nivelului de trai, îndeosebi al sec
toarelor nevoiașe ale populației. Do
cumentul consemnează că, la înce
putul acestui deceniu, 35 la sută din 
locuitorii statelor latino-americane, 
respectiv 130 milioane de persoane, 
trăiau sub limita sărăciei, număr 
care pe parcurs a crescut cu nu mai 
puțin de 20 milioane.

Maiestății Sale CARL AL XVI-LEA GUSTAF
Regele Suediei

STOCKHOLM
Am aflat cu profundă tristețe vestea încetării din viață a primului mi

nistru al Suediei, Olof Palme, ca urmare a unui atentat.
Condamnăm cu indignare acest act criminal și vă adresez dumnea

voastră, precum și guvernului suedez, sincere condoleanțe.
Transmit familiei îndoliate întreaga mea compasiune.

★
STOCKHOLM 1 (Agerpres). — 

Agenția suedeză de presă T.T. — 
citată de agențiile internaționale de 
presă — anunță că, vineri seara, la 
Stockholm, primul ministru al Sue
diei, Olof Palme, a fost asasinat.

Asupra premierului Palme au fost 
trase mai multe focuri de armă, două 
dintre gloanțe lovindu-1 in piept. 
A fost rănită, de asemenea, soția pri
mului ministru. Atentatul a fost în
făptuit de un necunoscut, care a reu
șit să dispară la bordul unui auto
mobil. Poliția a intervenit imediat și 
Olof Palme, împreună cu soția au 
fost transportați la spitalul Sabbats- 
berg, în apropiere, unde premierul 
suedez a decedat. Soția sa se află în 
afară de pericol.

Autoritățile sint în căutarea auto
rului atentatului. Serviciile de secu
ritate au anunțat că, în mod frec
vent, la adresa unor membri ai gu
vernului au fost proferate amenin
țări cu moartea. Au fost întărite 
controalele la frontiere.

Vicepremierul Ingvar Carlsson a 
convocat membrii cabinetului într-o 
reuniune de urgență, pentru a ana
liza situația creată.

Născut la 30 ianuarie 1927, Olof 
Palme a devenit membru al Parti
dului Social-Democrat în 1949, iar 
in 1969 este ales liderul acestui 
partid. în această calitate, precum 
și în aceea de șef al guvernului 
suedez timp de mai multi ani, Olof 
Palme a promovat o politică fermă 
în favoarea păcii și dezarmării, pen
tru intensificarea cooperării inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
★

Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a declarat că 
este „șocat și profund mihnit" de 
asasinarea primului ministru al Sue
diei, Olof Palme, care — a spus el 
— a exercitat „importante respon
sabilități" pentru Națiunile Unite. 
„Contribuția sa la pace și coope
rare internațională va rămîne o moș
tenire durabilă".

Ingvar Carlsson, vicepremier șt mi
nistru pentru problemele mediului 
înconjurător al Suediei, și-a asumat 
sîmbătă funcția de șef interimar al 
guvernului, în urma asasinării pri
mului ministru Olof Palme, infor
mează agenția France Presse, citind 
un comunicat oficial dat publicității 
la Stockholm. Carlsson va menține 
această funcție pină la alegerea unui 
nou prim-ministru, care, la rindul 
său, va proceda la formarea unui 
nou guvern, în conformitate cu pre
vederile Constituției suedeze.

STOCKHOLM 1 (Agerpres). — 
Conducerea Partidului Muncitoresc 
Social-Democrat din Suedia, al cărui 
președinte a fost premierul Olof 
Palme, asasinat vineri noaptea la 
Stockholm, a propus sîmbătă pe 
Ingvar Carlsson, vicepremier si mi
nistru al mediului ambiant, ca nou 
lider al partidului. Candidatura pro
pusă va fi examinată în cadrul unei 
reuniuni extraordinare a Comitetu
lui Executiv al partidului, care ur
mează să aibă loc în primele zile ale 
săptămînil viitoare, relevă agenția 
France Presse.

„Restabilirea păcii in Ciad reclamă 
în mod necesar reconcilierea națională”

DAKAR 1 (Agerpres). — „Resta
bilirea unei păci durabile în Ciad 
reclamă în mod necesar reconcilie
rea națională, respectul unității na
ționale, independenței și integrității 
teritoriale a acestei țări, se sub
liniază în comunicatul comun dat 
publicității după convorbirile de la 
Dakar dintre președintele Senega
lului, Abdou Diouf, președintele în 
exercițiu al O.U.A., și președintele 
R.P. Congo, Denis Sassou Nguesso" 
— relevă agenția M.A.P.

1
PARIS 1 (Agerpres). — Avioane 

cargou „Lockheed C-5" au transpor
tat la N’Djamena, capitala Ciadului, 
rachete antiaeriane de tip „Hawk" și

echipament radar — informează a- 
genția France Presse, citind oficiali
tăți ale Ministerului Apărării al 
Franței. Potrivit aceleiași surse, noile 
arme au drept scop esențial „să com
pleteze dispozitivul militar francez 
de descurajare", desfășurat in capi
tala Ciadului. In momentul de față, 
la N’Djamena se află un contingent 
de 800 de militari francezi și cel 
puțin 10 avioane de luptă, relevă 
agenția Associated Press.

Numeroși șefi de stat din Africa 
s-au pronunțat, încă din primele zile 
ale reizbucpirii conflictului intern din 
Ciad, pentru reglementarea lui nu
mai între părțile interne implicate, 
prin negocieri pentru realizarea 
reconcilierii naționale.

Evoluția situației din Uganda
KAMPALA 1 (Agerpres). — După 

lupte intense, trupele guvernului 
ugandez au reușit să ocupe orașul 
Lira din. nordul țării — informează 
agențiile internaționale de presă. 
Forțele guvernamentale, aparținind 
Armatei de Rezistență Națională 
(N.R.A.), conduse de președintele 
țării, Yoweri Museveni, se află an
gajate, de la sfîrșitul lunii ianuarie, 
cind au preluat puterea politică la 
Kampala, într-o largă campanie mi
litară împotriva ultimelor elemente 
militare ale fostului guvern, regru

pate și conduse acum de fostul șef 
al armatei ugandeze, generalul Basi
lio Okello. O dată cu ocuparea lo
calității Lira de către cea de-a 15-a 
brigadă a forțelor N.R.A., următorul 
și ultimul obiectiv urmează să fie 
orașul Gulu, după care trupele gu
vernamentale vor deține toate punc
tele strategice din nordul țării și, 
practic, vor putea Infringe rezistența 
rămășițelor fostei armate guverna
mentale — informează agenția 
Reuter.

ÎN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Numărul șomerilor în creștere
LONDRA 1 (Agerpres). — Numă

rul persoanelor fără locuri de muncă 
a ajuns, in Marea Britanie, la 3.381 
milioane, informează agenția United 
Press International, citind o statis
tica guvernamentală dată publicității 
la Londra. Se menționează că acest 
nivel este echivalent cu 14 la sută 
din populația activă a țării.

TOKIO 1 (Agerpres). — în Japo
nia, șomajul a atins cel mai ridicat 
nivel din 1953. După cum s-a comu
nicat oficial Ia Tokio, numărul celor 
lipsiți de locuri de muncă a ajuns, în 
ianuarie acest an, la 1,65 milioane 
de oameni, ceea ce înseamnă cu 
130 000 mai mulți în raport cu aceeași 
lună a anului trecut.

GEIUT1ILE DE PRESA
pe scurt

DECLARAȚIE. Partidul Munci
toresc Norvegian se pronunță îm
potriva producerii și amplasării in 
Europa de noi tipuri de arme 
chimice, a declarat președintele 
acestei formațiuni politice, Gro 
Harlem Brundtland, intr-un inter
viu acordat ziarului „Arbeiderbla- 
det". Ea a subliniat că partidul său 
sprijină ideea creării in Europa 
centrală a unei zone libere de arma 
chimică și va face demersuri pe 
lingă guvern pentru a nu permite 
amplasarea de" asemenea arme pe 
teritoriul norvegian în situații de 
criză.

spre combaterea inflației. între 
măsurile adoptate se numără crea
rea unei noi monede naționale — 
cruzado — care va înlocui cruzei- 
roul, înghețarea imediată a prețu
rilor și a dobinzilor, instituirea 
unei scări mobile a salariilor. Toate 
tranzacțiile financiare vor fi efec
tuate cu noua monedă (1 cruzado 
egal 1 000 cruzeiros), care va fi 
introdusă în circulație Ia 3 martie.

(S.U.A.) și 9 abțineri. Prevederile 
sale fac apel la toate statele lumii 
de a adopta „măsuri vizind preve
nirea actelor împotriva libertății și 
securității aviației civile interna
ționale, ca și a instalațiilor și servi
ciilor sale".

INFLAȚIE. în 1985 inflația a evo
luat in Peru intr-un ritm de 160 
la sută, precizează statistici guver
namentale. Directorul Institutului 
național de statistică. Graciela Fer
nandez Baca, a declarat că cifra ar 
fi putut ajunge la 200 la sută anul 
trecut dacă guvernul nu ar fi insti
tuit măsuri stricte de austeritate, 
între aceste măsuri sint menționate 
devalorizarea cu 12 la sută a mone
dei naționale; majorarea unor pre
turi, înghețarea conturilor în do
lari și stabilirea unui control ri
guros al preturilor la numeroase 
produse de bază și servicii.

ÎNTÎLNIRE. în capitala Zambiei, 
o delegație a Commonwealth-ului 
însărcinată cu misiunea de a pro
mova dialogul între populația nea
gră și cea albă din Republica Sud- 
Africană s-a întilnit cu conducăto
rii Congresului Național African 
(A.N.C.), organizație antiapartheid 
interzisă în R.S.A. — informează 
agenția Reuter. Observatorii politici 
remarcă faptul că A.N.C., cea mai 
largă și reprezentativă grupare po
litică a negrilor din Africa de Sud, 
a dobîndit, în ultimul timp, o le
gitimitate internațională.

PREȘEDINTELE ARGENTINEI, 
Râul Âlfonsin, a cerut poporului, 
intr-un discurs pronunțat in orașul 
Diamante, să-și intensifice eforturi
le consacrate relansării economiei 
naționale. Președintele Argentinei a 
criticat politica protecționistă pro
movată de unele state puternic in
dustrializate împotriva produselor 
de export latino-americane. ca si 
scăderea bruscă a prețurilor pe 
piața mondială la produsele pe care 
le exportă tradițional Argentina, a- 
rătind că aceasta afectează profund 
programul național de relansare 
economică a țării.

DEFICIT. în luna ianuarie, defi
citul Statelor Unite în schimburile 
comerciale cu Japonia a atins 5,5 
miliarde dolari. Acesta este un 
indice lunar record pentru întreaga 
perioadă de după război. în anul 
1985, soldul pasiv al schimburilor 
comerciale ale Statelor Unite cu 
companiile nipone a ajuns la 49,7 
miliarde dolari. în cadrul negocie
rilor nipono-americane în proble
mele economice, reprezentanții Ad
ministrației S.U.A. cer ca Japonia 
să acționeze in vederea echilibrării 
schimburilor comerciale reciproce, 
amenințind că, in caz contrar, vor 
fi luate măsuri protecționiste față 
de produsele japoneze.

EXTRĂDARE. După extrădarea 
sa de către S.U.A., John Demjan
juk, fost membru al gărzilor SS 
din lagărul de exterminare de la 
Treblinka, a fost transferat în 
Israel, pe calea aerului. Cunoscut 
pentru cruzimea și brutalitatea 
față de victimele din lagărul men
ționat, John Demjanjuk, în virstă 
de 66 de ani, a fost extrădat către 
Israel, după o bătălie de procedură 
care s-a prelungit timp de doi ani 
și jumătate. El a fost încarcerat în 
închisoarea Ayalon din Ramleh, 
urmînd a fi judecat de un tribunal 
israelian.
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CREAREA UNEI NOI MONEDE 
NAȚIONALE ÎN BRAZILIA. în
tr-o alocuțiune radiotelevizată, 
președintele Braziliei, Jose Sarney, 
a anunțat un plan guvernamental 
de stabilizare economică, orientat

REZOLUȚIE. Consiliul Organiza
ției Internaționale a Aviației Civile 
(O.A.C.I.), reunit la Montreal (Ca
nada). a condamnat Israelul pentru 
interceptarea și deturnarea unui 
avion aparținind companiei „Libian 
Arab Airline" în spațiul aerian in
ternațional, la 4 februrie, deasupra 
Mediteranei orientale. Rezoluția 
consiliului a fost adoptată cu 21 
de voturi pentru, un vot împotrivă

MANIFESTAȚII. într-o confe
rință de presă ținută la Bonn, 
Ernest Breit, președintele Uniunii 
sindicatelor vest-germane. a cerut 
guvernului să renunțe la elaborarea 
unei legislații care să lase clasa 
muncitoare la bunul plac al patro
natului. El a anunțat că, la începutul 
lunii martie, în R.F.G. vor avea loc 
ample manifestații împotriva legis
lației preconizate și pentru garan
tarea dreptului la muncă al clasei 
muncitoare.

CĂUTAREA RESTURILOR NA
VETEI „CHALLENGER". în citeva 
zile, de pe fundul Oceanului Atlan
tic vor fi aduse la 
mente din racheta 
dreapta a navetei 
lenger", a declarat 
nor, coordonatorul grupului care se 
ocupă cu 
vetei, la 
televizată, 
suprafață 
din racheta 
care se află la o adîncime de 
aproape 400 metri, a fost determi
nată de faptul că acestea pot oferi 
indicii privind cauzele accidentu
lui de la 28 ianuarie.
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