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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a examinat modul în care se acționează pentru realizarea 
sistemei de mașini necesare programului de irigații,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Sovietului Suprem

al Uniunii Republicilor . Sovietice Socialiste
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele ' Republicii So
cialiste România, a primit, joi, de
legația Sovietului Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste, 
condusă de I. V. Kapitonov, deputat 
în Sovietul Suprem, președintele 
Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.U.S.. care. la invitația Marii 
Adunări Naționale, efectuează o vi
zită în țara noastră.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. con
ducerii partidului nostru un cald 
salut și cele mai bune urări din 
partea tovarășului Mihail Gorbaeiov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, a celorlalți membri ai 
conducerii P.C.U.S. Totodată, oaspe
tele a mulțumit pentru întrevederea 
acordată, pentru posibilitatea de a 
vizita țara noastră și de a cunoaște 
realizările obținute de poporul ro
mân în construcția socialismului.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis în nu
mele său, al conducerii de partid 
tovarășului Mihail Gorbaeiov. celor
lalți membri ai conducerii P.C.U.S.

un salut călduros. împreună cu cele 
mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate relațiile de prietenie și co
laborare multilaterală dintre parti
dele. țările și popoarele noastre, 
rolul determinant al înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel in 
lărgirea și diversificarea lor con
tinuă. S-a subliniat că acordurile și 
programele de lungă durată încheia
te intre România și Uniunea Sovie
tică asigură cadrul necesar amplifi
cării schimburilor comerciale, a coo
perării și specializării in producție, 
a conlucrării tehnieo-științitice, pe 
baze reciproc avantajoase. Totodată, 
s-a apreciat că există condiții pen
tru dezvoltarea și mai puternică a 
colaborării româno-sovietice in toate 
domeniile de activitate, in interesul 
și spre binele popoarelor român și 
sovietice, al cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

Abordindu-se unele probleme 
ale vieții mondiale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că, in 
actuala situație internațională, 
osebit de gravă și complexă, se im
pune să se facă totul pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
acțiuni concrete de dezarmare, la a- 
doptarea unor măsuri care să ducă

la eliberarea omenirii de pericolul 
unui război nuclear nimicitor, pentru 
promovarea ferma a politicii de des
tindere și securitate, de înțelegere, 
colaborare Și pace în lume. în acest 
context, a . subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se înscrie și 
recenta inițiativă a României, apro
bată de întreaga națiune la refe
rendumul de la 23 noiembrie, de a 
reduce, in acest an, cu 5 la sută, ar
mamentele. efectivele și cheltuielile 
militare; expresie a voinței ferme a 
țării noastră de a contribui concret 
la înfăptuirea dezarmării, la asigu
rarea păcii pe planeta noastră.

In timpul convorbirii s-a relevat 
contribuția importantă pe care 
parlamentele și parlamentarii din 
cele două țări au adus-o și o pot 
aduce, în continuare, la extinderea 
legăturilor de prietenie și colabo
rare dintre România și U.R.S.S., la 
rezolvarea marilor probleme ce con
fruntă omenirea.

La primire au luat parte Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Eugenia Măndiță și Vasile 
Vîlcu, deputați.

A fost de față E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

desecări și combatere a eroziunii solului 68 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președin* 
tele Republicii Socialiste 
România, a examinat, joi di
mineața, în cadrul unei ex
poziții amenajate la Comple
xul expozițional din Piața 
Scînteii, modul în care se ac
ționează pentru realizarea 
sistemei de mașini necesare 
înfăptuirii programului de iri
gații, desecări și combatere a 
eroziunii solului.

La acest dialog de lu
cru au participat tovară
șii Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Gheorghe David, Va- 
sile Milea, Ion Ursu, Silviu 
Curticeanu, precum și cadre 
de conducere și specialiști 
din ministere, centrale in
dustriale, din întreprinderi și 
unități de cercetare științifi
că și inginerie tehnologică.

Miniștrii prezenți la analiza 
efectuată au subliniat că, în spi
ritul orientărilor și indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului, au fost luate măsuri pentru 
realizarea unfei largi game de ma
șini și utilaje, cu performanțe 
tehnico-funcționale superioare, 
destinate lucrărilor de îmbună
tățiri funciare și de gospodărire a 
apelor, lucrări care au un rol în
semnat în păstrarea și sporirea 
fertilității solului. în acest sens, 
au fost relevate preocupările și 
rezultatele dobîndite în perfecțio
narea și modernizarea .echipamen
telor și instalațiilor aflate în fa
bricația de serie, în asimilarea de 
noi mașini și utilaje de înaltă pro
ductivitate, cu o folosință multiplă 
și consumuri reduse de combusti
bili. S-a subliniat că realizările 
deosebite înregistrate în acest do
meniu au fost posibile datorată alo
cării. prin grija statornică a con
ducătorului partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a unor importante fonduri de in
vestiții.

în cadrul sistemei de mașini au 
fost prezentate, la început, utila
jele speciale de săpare a canalelor

cu adîncime pînă la 5 metri și lăți
me la bază pînă la 4 metri, intre 
care se disting, prin performanțele 
lor, excavatorul cu rotor și buldo- 
screperul, ce vor intra în dotarea 
unităților de profil. Tot aici se 
aflau expuse excavatorul cu braț 
telescopic, draglina mecanică șt 
hidromecanică, alte mașini moder
ne utilizate la executarea canalelor 
și digurilor. în expoziție au fost 
remarcate, totodată, mașinile de 
săpat și transportat pămint, cum 
ar fi autoscrepere, autogredere, a- 
gregatul tractor cu screper de 6—8 
mc, produse caracterizate prin 
îmbunătățiri constructive, ce asi
gură creșterea fiabilității, reduce
rea greutății și a consumului de 
combustibili. Un spațiu important 
a fost rezervat utilajelor de încăr
cat și ridicat, de compactat, reți- 
nînd atenția automacaralele de 
puteri diferite, de la 12,5 tone for
ță la 20 tone forță, macaralele pe 
șenile de mare capacitate și diver

se tipuri de vibrocompactoare. Se
cretarului general al partidului i-a 
fost prezentată, de asemenea, in
stalația complexă de finisat și ber 
tonat canale, utilaj special de îm
bunătățiri funciare. Au fost exami
nate, în continuare, o serie de mij
loace de transport — autobetonie- 
re, autoremorchere, autotrenuri și 
remorci, precum șl utilaje pentru 
exploatarea și întreținerea lucrări
lor de îmbunătățiri funciare.

Eforturile creatoare ale specia
liștilor își găsesc concretizarea și 
în realizarea unor echipamente și 
instalații cu parametri ridicați de 
efectuare a udărilor. Din această 
grupă de utilaje se remarcă insta
lațiile de aspersiune cu tamburi și 
furtun, echipamentele de udare 
prin brazde, pentru deschis brazde 
și rigole, pentru executat șanțuri 
înguste și drenuri. în vederea eli
minării excesului de umiditate de 
pe terenurile agricole, instalația 
pentru udarea prin picurare a 

plantațiilor pomiviticole pe tere
nuri în pantă.

Expoziția pune pregnant în evi
dență, totpdată, o preocupare de 
profundă semnificație — folosirea 
în scopuri pașnice a unor categorii 
de mașini și instalații de tehnică 
militară devenite disponibile prin 
aplicarea în viață a măsurii ini
țiate de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare ale țării noastre, 
nouă si strălucită acțiune de pace 
a României socialiste, care a în
trunit adeziunea unanimă, entu
ziastă a întregii națiuni prin re
ferendumul de la 23 noiembrie.

Pe deplin ilustrative sînt în aqest 
sens exponatele prezentate. Astfel, 
pe tancuri și autotunuri, pe trac
toare de artilerie au fost montate 
diferite echipamente, fiind adap
tate, corespunzător, pentru lucră
rile de îmbunătățiri funciare — să
pat șanțuri și canale mari, săpat 
și pozat tuburi de drenaj, interven
ții operative în terenuri greu ac
cesibile. De asemenea, prin schim
barea destinației lor, o serie de 
alte mașini își găsesc o nouă și 
eficientă întrebuințare în domeniul 
îmbunătățirilor funciare și gospo
dăririi apelor.

în timpul vizitării expoziției 
și în cadrui analizei desfășu
rate cu acest prilej, «tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat re
zultatele obținute și a cerut ca
drelor de conducere, tuturor spe
cialiștilor prezenți să acționeze în 
continuare cu fermitate pentru 
urgentarea fabricației de serie a 
noilor instalații, utilaje și echi
pamente, pentru realizarea, in cele 
mai bune condiții, a întregii 
sisteme de mașini destinate înfăp
tuirii programului de îmbunătățiri 
funciare. De asemenea, s-a indicat 
să fie acordată o atenție deosebită 
asigurării utilajelor cerute de 
realizarea integrală a lucrărilor de 
irigații prevăzute.

Pârtiei panții la dialogul de 
lucru au asigurat pe secre
tarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, că vor face 
totul pentru transpunerea în prac
tică a indicațiilor date, pentru asi
gurarea, la un înalt nivel calita
tiv, a tuturor mașinilor și utila
jelor necesare pentru înfăptuirea 
exemplară a amplului program de 
îmbunătățiri funciare, program de 
importanță esențială pentru creș
terea potențialului productiv al 
pămîntului în vederea obținerii 
unor producții, agricole tot mai 
mari, în concordanță cu hotărârile 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., 
cu obiectivele noii revoluții agrare.

Eveniment de importanță crucială 
în istoria poporului nostru

Angajat cu toate forțele în opera 
de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul 
României, poporul nostru sărbăto
rește în aceste zile împlinirea a 68 
de ani de la unirea din 1918, pro
clamată solemn, necondiționat Si 
„pentru toate veacurile" în vechea 
cetate de la Alba Iulia. „Unirea 
Transilvaniei cu România" — după 
cum se arată în Programul P.C.R. — 
a constituit nu numai ..înfăptuirea 
firească a năzuinței seculare de 
unitate a poporului nostru, a visu
lui pentru care au luptat și s-au 
jertfit nenumărate generații de îna
intași". ci și „împlinirea unei nece
sități obiective a însăși dezvoltării 
istorice". în virtutea căreia construc
ția statală trebuie să meargă pînă ia 
constituirea fiecărei națiuni într-un 
stat propriu și suveran. Tocmai de 
aceea, cum subliniază secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, unirea 
Transilvaniei cu România Ia 1 de
cembrie 1918 este un „eveniment is
toric de importantă crucială în viața 
poporului nostru".

în momentul înfăptuirii ei. premi
sele care au dus la Marea Unire 
ajunseseră la deplină maturitate, la 
afirmarea lor amplă, alcătuind un tot 
unitar și indivizibil. Rădăcinile aces
tor premise sînt însă străvechi, ur- 
cînd pină la începuturile istoriei 
noastre ca popor. în timp, ele au cu
noscut un proces de amplificare și 
îmbogățire — dezvoltîndu-se și ma-

O REALIZARE REMARCABILA A MINERILOR DE LA PAROȘENI

Un milion tone de cărbune 
extras de la începutul anului

Ziarul nostru a pu
blicat zilele trecute 
știrea cu privire la 
îndeplinirea de către 
colectivul întreprin
derii miniere Paro- 
șeni a sarcinilor de 
plan pe anul în curs 
cu 52 de zile mai de
vreme. Ulterior, au 
fost prezentate în ziar 
și elementele de ex
periență — factorii- 
pilon ai acestui suc
ces. O coincidență 
face ca la aniversa
rea în aceste zile a 
două decenii de la 
extracția primei tone 
de cărbune ia I.M. 

Paroșeni, colectivul a- 
cestei unități,, distins 
în anii 1984 și 1985 cu 
„Ordinul Muncii" cla
sa I și steagul de u- 
nitate minieră frun
tașă pe tară, să atingă 
acum cel mai înalt 
nivel de producție 
din istoria sa : un 
milion de tone de 
cărbune cocsificabil și 
energetic realizat in
tr-un an. Inginerul 
loan Beserman, di
rectorul întreprinderii, 
sublinia că, in pre
zent, întregul proces 
de extragere si trans
port al cărbunelui la

turizîndu-se treptat. împingînd ine
xorabil — cu forța legităților obiecti
ve — spre înfăptuirea idealului na
țional. în cuprinsul acestui complex 
inseparabil de premise — obiective 
și subiective — se numără, alături 
de teritoriul oomun, de comunitatea 
etnică, de limbă, .cultură, de factură 
psihologică — și premisele de na
tură eoonomică.

Născute din cele mai vechi timpuri 
și întreținute în chip permanent, 
legăturile economice dintre românii 
din toate regiunile istorice ale tării 
se sprijineau, in« chip firesc, 
pe elementele constitutive ale 
teritoriului de la Carpați. Dunăre si 
Mare, adică ale mediului natural al 
patriei. Prin atributele sale, acest 
mediu natural — structurat pe axul 
Carpaților — a favorizat legăturile 
dintre români, jucind. totodată, un 
rol însemnat în rezistența lor la vi
cisitudinile veacurilor trecute. Pe 
drept cuvint au fost observate — nu 
numai de autori români, ci si de cei 
străini — rotunjimea ideală a spa
țiului geografic românesc, propor
țiile echilibrate dintre munte, deal și 
cîmpie. caracterul variat și comple
mentaritatea organică a bogățiilor și 
resurselor de pe ambele versante ale 
Carpaților. Aceste realități au consti
tuit temelia firească a diviziunii 
muncii, a diversificării și a schimbu
lui de activități care i-au ținut în 
permanente legături, pe toate planu
rile. pe locuitorii pămintului româ
nesc.

suprafață este com
plet mecanizat, că pro
ductivitatea muncii în 
abataje este mai mare 
decit. prevederile pla
nului cu peste 1,5 tone 
de cărbune pe fiecare 
miner, că întreaga 
producție obținută 
peste plan este reali
zată pe seama creș
terii productivității 
muncii. Minerii din 
Paroșeni s-au angajat 
ca Dină la sfirsitul a- 
nului să realizeze o 
producție suplimen
tată de peste 130 000 
tone cărbune. (Sabin 
Cerbii, corespondentul 
„Scînteii").

Legăturile economice dintre ro
mâni, cu adinei rădăcini in trecut, 
s-au afirmat din ce în ce mai pu
ternic și s-au ridicat pe o treaptă 
calitativ superioară, o dată cu for
marea națiunii române, în cursul 
trecerii la orânduirea capitalistă. încă 
din vremea Unirii Principatelor, 
după cum s-a subliniat, se închegase 
deja și acționa tot mai viguros co
munitatea economică interromâneas- 
că, ce cuprindea in linii generale te
ritoriul de astăzi al statului român, 
puternic sudată prin existența inte
reselor materiale convergente. înca
drarea integrală a acestei comuni
tăți economice in granițe politice, 
care să excludă orice stavile din ca
lea dezvoltării, devenise, in ajunul 
primului război mondial, o cerință 
obiectivă de mult maturizată.

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, „realizarea statului 
național unitar devenise, in preajma 
primului război mondial, o cerință 
imediată, o condiție primordială a 
mersului înainte al țării noastre pe 
plan economic și social".

Proclamată prin hotărârea marii 
adunări de la 1 decembrie 1918, in
tr-un moment istoric în care — după 
cum scria, inspirat, ziarul „Alba 
Iulia" din aceeași zi — ..un neam

Conf. univ. dr. 
Vasile BOZGA

(Continuare în pag. a V-a)

AU ÎNDEPLINIT planul 
PE 11 LUNI

Actionînd in spiritul indicațiilor și 
orientărilor formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nidolae Ceausescu, oamenii muncii 
din industria județului Covașna au 
îndeplinit înainte de termen planul 
productiei-marfă pe primele 11 luni 
ale acestui an. succes datorat creș
terii peste prevederi a productivi
tății muncii, aplicării unor măsuri de 
perfecționare a proceselor de produc
ție. în perioada cire a mai rămas 
oină la sfirsitul lupii noiembrie, uni
tățile economice ale județului yor 
realiza o producție suplimentară da 
peste 100 milioane lei. concretizată 
in circa 70 000 tone lignit, produse 
ale industriei electrotehnice în va
loare de 44 milioane lei. un volum 
de confecții textile însumînd 30 mi
lioane lei. ca si alte produse soli
citate de economia națională.

(Agerpres)
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Congresul al IlI-lea al oamenilor 

muncii, siluind in centrul lucrărilor 
sale promovarea consecventă a prin
cipiilor autooonducerii muncitorești, 
auwg&stiunii și autofinanțării, pro
blemele perfecționării șl aplicării 
ferme a noului mecanism economi co- 
financiar, a stabilit cu claritate 
pentru etapa imediată, dar și pen
tru o -perioadă de mai mare perspec
tivă sarcinile șl obiectivele ce re
vin organelor de conducere colec
tivă și forurilor de îndrumare ale 
acestora . in vederea conducerii efi
ciente a activității eoonomico-so- 
ciale.

finind seama de aceste exigente. 
Consiliul județean Timiș al oame
nilor muncii, îndrumat permanent 
de comitetul județean de partid, a 
luat no! măsuri pentru perfectiona
rea activității consiliilor oamenilor 
muncii din unitățile economice și 
sociale, care vizează in esență ri
dicarea la un nivel superior a răs
punderii acestora in luarea și apli
carea deciziilor, adoptarea unui stil 
de lucru angajant, dinamic, pătruns 
de un puternic spirit revoluționar.

Pornind <!e la sublinierea tăcută 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, potri
vit căreia trebuie să se realizeze un 
stil nou de muncă in conducerea în
tregii activități economice, am făcut 
o mai judicioasă repartizare a mem
brilor consiliului județean al oame
nilor muncii pe unităti. Prezența a- 
cestora in fabrici, uzine. întreprin
deri nu este legată numai de pre
gătirea și desfășurarea adunărilor 
generale ale oamenilor muncii, cum 
se petreceau lucrurile pină nu 
de mult, ci de necesitatea sprijinirii 
permanente a consiliilor de condu
cere în îndeplinirea obligațiilor ma
jore conferite acestora prin lege, a 
atribuțiilor noi statuate prin Decre
tul Consiliului de Stat nr. 19 din 
luna ianuarie a.c. Mai mult decît 
atit. in anumite situații, determina
te de existența unor greutăți deose
bite cu care se confruntau unele 
întreprinderi, am constituit colecti
ve compuse din membri ai comite
tului județean de partid și ai con
siliului județean al oamenilor mun
cii, specialiști din producție și din 
unitățile de cercetare științifică și 
învățămînt. care, pe perioade mai 
îndelungate, au sprijinit direct, la 
fata locului, Consiliile de conducere 
în rezolvarea stărilor necorespunză
toare de lucruri, in întronarea ordi
nii și disciplinei la toate locurile d'e 
muncă, in creșterea răspunderii fată 
de sarcinile încredințate a tuturor 
cadrelor de la toate nivelurile de 
organizare a producției.

Alăturind acestor modalități de 
acțiune și alte metode eficiente de 
lucru — ca. de pildă, analizele co
mune în comitetele sau birourile or
ganizațiilor de partid și consiliile 
oamenilor muncii, consacrate unor 
probleme de însemnătate deosebită 
pentru buna desfășurare a activită
ții in unitățile respective, schimbu
rile de experiență, inițiate pe ra
muri și sectoare economice, între 
secretarii de partid, analizele pe do-

Obiective de interes obștesc 
prin contribuția cetățenilor

Povestește primarul din Alțîna — 
Sibiu că numărul și varietatea ac
țiunilor organizate de consiliul popu
lar cu participarea cetățenilor este 
mai mare decît se poate cuprinde 
in rubricile unui registru obișnuit. 
Pentru că nici consiliul popular, nici 
cetățenii nu s-au limitat strict doar 
la prevederile legii privind contri
buția în muncă, ci — cu înțelegerea 
clară a faptului că ei sînt cei di
rect interesați în dezvoltarea, mo
dernizarea și înfrumusețarea locali
tății în care trăiesc — au lucrat mult, 
foarte mult peste cit prevede Le
gea nr. 1.

Cum s-a ajuns la asemenea rezul
tate ? In adunările cetățenilor, in 
discuții de la om Ia om, membrii 
biroului executiv al consiliului popu
lar, deputății au explicat cu toată 
claritatea avantajele îndeplinirii, de 
către toți locuitorii apți dc muncă 
din comună, a obligației de a con
tribui cu brațele la executarea lu
crărilor edilitar-gospodărești, de a- 
părare șî ameliorare a fondului fun
ciar, dc amenajare și folosire rațio
nală a surselor de apă. Totodată, s-a 
stabilit contribuția in muncă pentru 
executarea ținui anumit volum fizic 
de luorări de interes obștesc, La 
rjndul lor. comitetele de cetățeni au 
asigurat cunoașterea dc către toti 
locuitorii a lucrărilor aprobate, a 
contribuției stabilite, precum și ur
mărirea executării lucrărilor și re- 
cep(ionării acestora.

Puse față in față, prevederile le
gale și rezultatele contribuției m 
muncă ilustrează pregnant că locui
torii din Altlna se situează Ia un ni
vel superior de înțelegere a îndato
ririlor și responsabilităților civico. 
De la începutul anului și pină acum 
cetățenii apți de muncă au prestat 
— pentru. îndeplinirea obligației le
gale — peste trei mii de zile — 
muncă efectivă, cu brațele, și aproa
pe o mie cu atelajele. Unde ? La 
lucrări de interes obștesc pe raza 
comunei* lucrări care, așa cum s-a 
subliniat, le-au adus lor irișile avan
taje și inlesniri : alimentare cu apă, 
redarea unor terenuri in circuitul 
agricol, ameliorarea pășunilor, con
strucții noi, reparații și întrețineri 
la școli și dispensare, la căminul 
cultura! etc. Valoarea contribuției 
in muncă realizate depășește de pe 
acum șapte sute mii lei, contribuția 
ce revine in medic pe cetățean fiind 
dc 1 300 lei, urmînd să mai creas
că pină la finele anului.

" Dar pentru a eontribui mai mult 
la dezvoltarea social-eeonomică și 
edilitară a comunei, la înfrumuse
țarea localității și a cadrului de 
muncă și de viață, cetățenii, de la 
elevi de școală și pină la oamenii 
vjrstei a treia, au înțeles să depă
șească stricta prevedere legală ; toți 
—• după putință și fără norme pre
stabilite — au efeetuat prin muncă 
patriotică o mare diversitate de lu
crări a căror valoare însumează două 
milioane și jumătate de Ici, depă
șind astfel — de citeva ori — cuan
tumul contribuției bănești și în 
muncă.

; Prezentîndu-ne aceste date, pri- 
; mărul Olimpiu Achim subliniază că 

menii și probleme, cum ar fi acti
vitatea dc export ori cea de inves
tiții. efectuate periodic de consiliul 
județean cu președinții și prim- 
vicepreședinții organismelor de con
ducere colectivă — conturăm în 
bună parte preocupările noastre 
pentru perfecționarea activității or
ganelor de conducere colectivă din 
întreprinderi. Putem aprecia că 
măsurile luate au contribuit și ele 
la îndeplinirea în condiții mai bune 
a sarcinilor de plan in unitățile e- 
conomice. Astfel, după zece luni din 
acest an. prevederile de plan Ia pro- 
ducția-marfă au fost depășite in 
industria județului Timiș cu 760 mi
lioane lei — spor care are la bază 
creșterea cu 7,3 la sută a producti
vității, comparativ eu aceeași pe
rioadă a anului trecut — iar la 
export s-au livrat suplimentar pro
duse in valoare de aproape 30J mi
lioane lei.

VIATA DE

Puternic mobilizate de însufle- 
țitoarea chemare adresată în
tregului popor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la plenara din 
Juna octombrie a C.C. al P.C.R.. de 
a face totul pentru a încheia primul 
an al actualului cincinal cu rezulta
te cit mai bune în realizarea planu
lui la toți indicatorii, organizațiile 
de partid și, sub conducerea lor. 
consiliile oamenilor muncii din în
treprinderile industriale, de construc
ții, transporturi și telecomunicații, 
din centralele industriale și unită
țile asimilate acestora, din institu
tele de cercetare științifică, ingi
nerie tehnologică și de proiectare, 
din toate sectoarele de activitate au 
trecut, cu sprijinul direct al con
siliului județean al oamenilor mun
cii. la transpunerea în fapte a pro
gramelor de măsuri adoptate de re
centele adunări generale ale oame
nilor muncii. La indicația secreta
riatului comitetului județean de 
partid am folosit cadrul oferit de fo
rumurile supreme ale democrației 
noastre muncitorești revoluționare 
pentru a explica și sublinia noile 
reglementări privind perfecționarea 
mecanismului economico-financiar și, 
în acest context, noile atribuții con
ferite organismelor de conducere 
colectivă, coroborate cu înaltele răs
punderi ce revin fiecărui membru 
al consiliului oamenilor muncii. Tot
odată, din dezbnterile care au avut 
loc in adunările generale. am 
desprins o serie de concluzii pentru 
perfecționarea activității consiliului 
nostru județean, care, trebuie să re
cunoaștem deschis, nu s-a . situat 
întodeauna la nivelul sarcinilor ce 
i-au revenit si. în mod deosebit, al 
exigențelor formulate de secretarul 
general al partidului atit la plenare
le Consiliului Național al Oameni- 

toți cetățenii apți de muncă, fără 
nici o excepție, au îndeplinit sau 
depășit prevederile legale de con
tribuție in muncă —- atit cu bra
țele, cit și cu atelajele. Și ne su
gerează asemănarea cu o clasă dc in- 
tegraliști : „La «examenul muncii» — 
conchide primarul — au promovat 
toți cetățenii comunei".

Prin lucrările efectuate în acest 
cadru s-a realțzat alimentarea cu 
apă. Mai întii. prin discuții și con
sultări, s-a stabilit bine obiectivul 
final — alimentarea eu apă; din ace
leași izvoare captate și din aceleași 
bazine comune, a fermei zootehnice 
din cooperativa agricolă și a gospo
dăriilor personale. Analizînd sugesti
ile cetățenilor în adunări obștești 
pe comună și pe circumscripții,

® Mii de ore de muncă 
susținută, cu brațele 
și cu atelajele • Le
gea stabilește cadrul 
activității, viața îl com

pletează

consiliul popular 41 decis să eșalo
neze „lucrarea mare" pe un,număr 
de ani, executindu-se in fiecare an 
lucrări de alimentare cu apă pe cite 
una sau două străzi, în raport cu 
posibilitățile reale.

Ingeniozitatea oamenilor, spiritul 
. lor gospodăresc ”au fost ilustrate 
pregnant de propunerea făcută la 
„Tribuna democrației", și materiali
zată deja, de a înlocui în proporție 
<ie sută la sută energia electrică sau 
carburanții pentru pomparea apei. 
Cum ? Prin captarea unor izvoare 
de coastă cu debit constant în ba
zine amplasate deasupra nivelului 

. clădirilor și asigurarea permanentă 
a apei prin cădere liberă. Forța gra
vitației — s-ar putea spune, forța 
inteligenței creatoare — va înlocui 
astfel respectivele cheltuieli de ener
gie. Ideea folosirii multiple a rețe
lei de alimentare cu apă s-a îmbo
gățit pe parcursul lucrărilor, amena- 
jindu-se pe artera principală opt 
jgheaburi cu apă pentru adăparea 
animalelor in trecere spre și de la 
pășune, cit și pentru irigarea legu
melor în solarii. Contribuția în 
muncă a cetățenilor la executarea 
lucrărilor de alimentare cu apă — 
săparea șanțului, transportul, așe
zarea și acoperirea conductelor — 
au Însemnat aproape două mii de 
zile-om. La transportul țevilor au 
participat — cu traetoare și remorci 
— conform prevederilor legale, și 
mecanizatori. Pină acum, 280 de gos
podării ale cetățenilor au deja apă 
limpede de izvor la robinet — în 
bucătărie, în baie ori unde au ne
voie. 

lor Muncii,. cit și la Congresul al 
IlI-lea al oatnenilor muncii. Iată de 
ce, în prezent, pe agenda noastră 
de lucru figurează sarcini de ime
diată actualitate, dar și de perspec
tivă, menite să determine o mai ac
tivă și eficientă implicare a orga
nismelor de conducere colectivă în 
soluționarea problemeloi’ pe care le 
ridică desfășurarea in cele mai bune 
condiții a activității de îndeplinire 
exemplară a planului pe acest an, 
de pregătire temeinică a producției 
anului viitor.

în vederea creșterii aportului fie
cărui membru al consiliului oameni
lor muncii la actul elaborării deci
ziilor, la înfăptuirea operativă a 
măsurilor stabilite, am organizat, pe 
bază de program, fără scoatere din 
producție, instruirea tuturor celor 
peste 3 400 de membri ai organe
lor de conducere colectivă din indus
trie și alte sectoare ale economiei 

județului, pe grupe de unități din 
aceeași ramură sau din ramuri de 
producție înrudite, punînd accentul, 
mai ales în cazul reprezentanților 
oamenilor muncii, pe abordarea și 
aprbfundarea, in afara problemelor 
de la locul lor de muncă, a unor 
aspecte majore ale activității, in lu
mina sugestiilor și propunerilor 
făcute de oamenii pe care-i repre
zintă și cu care se sfătuiesc frec
vent. Această instruire are, de ase
menea, in vedere cunoașterea te
meinică a legislației care stă la baza 
activității organelor de conducere co
lectivă și a sarcinilor ce decurg din 
hotărîrile Congresului al IlI-lea al 
oamenilor muncii, din cuvîntările 
secretarului general al partidului.

Continuăm, intr-o nouă viziune, 
instruirea președinților, prim-vice- 
președinți'lor consiliilor oamenilor 
muncii, acordînd o atenție deosebită 
problemelor științei conducerii. în 
acest scop, am întocmit un program, 
eșalonat pe parcursul unui an, la 
realizarea căruia au fost atrase cadre 
de la catedrele de specialitate djn 
centrul nostru universitar. Totodată, 
în vederea accentuării laturilor prac
tice rde instruirilor, pe lingă schim
burile periodice de experiență or
ganizate pină acum în unități sau la 
nivelul municipiilor și orașelor, ne 
propunem să abordăm aspectele me
todologice în cadrul unui cabinet 
dotat. cu o bibliotecă cuprinzînd 
lucrările social-politice consacrate 
autoconducerii muncitorești, demo
crației muncitorești revoluționare in 
general. Legislația respectivă, mate
rialul ilustrativ alcătuit din planșe 
și panouri cit mai funcționale, care 
să redea clar și concis sarcinile și 
atribuțiile organului de conducere 
colectivă și ale membrilor acestuia, 
sint organizate pe domenii de activi
tate etc.

Vocația constructivă a meșteșuga- 
rilor-agricultori și implicațiile ei șo- 
cial-economice se manifestă în ac- 

•țiuni edilitare și gospodărești din cele 
mai variate. Consiliul popular a sta
bilit contribuția în muncă a cetățe
nilor împreună cu cetățenii, urmă
rind ca meseriașii, toți cei calificați 
într-un domeniu sau altul să pres
teze lucrări ce implică o anume 
calificare. Astfel, meseriașii secției 
prestări-servicii în construcții a con
siliului popular, ajutați de cetățeni, 
au reparat acoperișul la căminul 
cultural, la grădinița de copii și la 
Școala nr. 1. In timp ce meseriașii 
lucrau „la înălțime", cei din insti
tuțiile respective și alți cetățeni 
prestau muncile necalificate. Un 
meșter din cei mai pricepuți. Zan- 
dar Andreas, care „știe șapte me
serii și pe toate bine" — șeful sec
torului prestări de servicii con
strucții — a lucrat ca zidar-dulgher, 
fierar-betonist. timplar, fâianțar-mo- 
zaicar etc. Și alți meseriași poli- 
ealificați execută lucrările mai pre
tențioase.

Prin contribuția în muncă s-au 
asigurat șl posibilități de extindere 
a micii industrii. Astfel, s-au repa
rat și amenajat clădiri vechi unde 
ființează secții de producție — de 
încălțăminte și marochinărie — ce 
aparțin de Fabrica de piele și în
călțăminte din Agnita. Rezultatul : 
50 de tinere care înainte făceau na
veta s-au stabilizat in localitate. 
Altă secție, aparținind consiliului 
popular comunal, amenajată prin 
contribuția in muncă, este cea de 
repansat stofe in cooperare cu în
treprinderea „Textila" Cisnădie. 
Efectul a fost și aici cel anticipat : 
stabilizarea forței de muncă. în co
relație cu cerințele participării și 
la lucrările agricole. La dispensarul 
comunal ne-au fost relevate și unele 
aspecte pozitive (de ordin socio-de- 
mografic) ale înlăturării navetismu- 
lui din rîndul femeilor. De la în
ființarea secțiilor amintite numărul 
nou-născuților a crescut de la 18 la 
93, femeile care au trăit, bucuria 
maternității avînd condiții optime 
pentru îngrijirea și educația copi
ilor, Alte secții dp industrie mică și 
prestări servicii amenajate sau în
treținute prin contribuția in muncă 
a cetățenilor — tîmplărie, croitorie, 
cojocărie, brutărie etc. — ajută, de 
asemenea, la stabilizarea locuitorilor 
in comună.

Să menționăm, în încheiere, că 
— la nivel de comună, de sat și de 
circumscripție — cetățenii au la în- 
demină „oglinda realizărilor", o evi
dență pe baza căreia se analizează 
lunar rezultatele, stabilindu-se mă
suri operative pentru corectarea „din 
mers" a neîmplinirilor, pentru re
zultate superioare celor precedente, 
în nici un caz sarcinile stabilite pe 
circumscripții și pe cetățeni nu ră- 
mîn undeva, în scripte, ci sînt dis
cutate mereu cu cetățenii — de la 
bun început— și apoi, pe parcursul 
înfăptuirii lor, pină la finalizarea 
lucrărilor.

C. BORDEIANU

Urmărim astfel ca toți membrii 
consiliului oamenilor muncii să aibă, 
pe lingă competență profesională, 
fără de care nu este posibilă abor
darea in cunoștință de cauză a pro
blematicii specifice activității pro
ductive, o pregătire politico-ideolo- 
gică corespunzătoare pentru înțele
gerea - temeinică a hotăririlor de 
partid și a legilor tării, a necesi
tății de a face totul pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan.

în vederea creșterii eficientei acti
vității consiliilor oamenilor muncii 
avem in continuare in vedere spo
rirea răspunderii organelor de partid 
față de aceste organisme, exercita
rea unui control de partid perma
nent asupra muncii lor. Ideea gre
șită. care își mai face uneori loc 
in gîndirea unor activiști de partid, 
potrivit căreia, din moment ce 
secretarul de partid este și președin
te al consiliului oamenilor mun
cii, n-ar mai fi nevoie de exerci
tarea altui control de partid, a fost 
și este combătută energic de co
mitetul județean, de organele de 
partid teritoriale, Se știe că exerci
tarea dreptului de control este un 
atribut statutar al organizației de 
partid și nu al unei persoane. Iată 
de ce noi am introdus in practica 
muncii de partid analiza periodică, 
pe bază de raport, in plenare ale 
comitetelor de partid sau in ședințe 
ale hirourilor de partid cu activul, 
a activității consiliilor oamenilor 
muncii, a modului în care acestea 
Înfăptuiesc hotărîrile de partid și 
respectă legile tării. Cerem, de ase
menea, comuniștilor carp sînt mem
bri ai organului de conducere co
lectivă sli raporteze la rindul lor 
în comitetele de partid sau în or
ganizațiile de bază asupra felului 
in caro iși fac datoria în forul au- 
toconducerii muncitorești. Urmărim 
cai stilul de muncă exigent al or
ganelor de partid, caracterizat prin- 
tr-un pronunțat caracter de lucru, 
analitic, prin spirit critic și auto
critic. revoluționar, să fie imprimat 
și activității consiliilor oamenilor 
muncii- Avînd in vedere exigentele 
to>t mai mari puse în fața organe
lor de conducere colectivă, care au 
datoria să mobilizeze capacitatea și 
energiile creatoare ale oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul ăl 
XlII-lea al partidului, vom acționa 
in continuare cu mai multă răspun
dere și hotărâre pentru consolidarea 
experienței bune dobîndite pînă 
acum, pentru punerea în valoare a 
unor noi forme și mijloace de îm
bunătățire a muncii de îndrumare, 
sprijin și control, sporind astfel 
contribuția tuturor organismelor au
toconducerii muncitorești la pro
gresul economico-social al ju
dețului.

Florea SOFROME
secretar ql Comitetului județean 
Timiș al P.C.R.,
vicepreședinte al Consiliului 
județean al oamenilor muncii

Din noua arhitectură a municipiului 
Focșani
Foto ; E. Dichiseanu

REZOLVAREA SCRISORILOR $1 A PROBLEMELOR RIDICATE IN AODIENTE
- mijloc de intensificare a participării eamenilnr muncii la cnndocerea trelmrilnr obștești

Recent, Comitetul orășenesc de 
partid Huși a analizat într-o plenară 
modul in care organele și organiza
țiile de partid, de sindicat și U.T.C.. 
consiliul popular, consiliile oameni
lor muncii din întreprinderi acțio
nează pentru solutionarea in termen 
a scrisorilor, a sugestiilor și propu
nerilor făcute de cetățeni în audien
te. Ce a relevat această analiză ?

— Mai întîi. faptul că în perioada 
care a trecut din anul în curs 
această importantă activitate, fiind 
mai bine organizată, s-a situat în 
mai mare măsură în preocupările 
generale, ne spune Vasile Muntea- 
nu, secretar al comitetului orășenesc 
de partid. în spiritul cerințelor și 
exigentelor formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la plenara Comi
tetului Central al partidului din 
aprilie a.c., ne-am preocupat mai stă
ruitor de asigurarea și utilizarea efi
cientă a acestui cadru de adîncire a 
legăturii cu toate categoriile de cetă
țeni, prin rezolvarea în termen a 
scrisorilor și problemelor ridicate de 
ei în audiente, urmărirea riguroasă 
și. îndeosebi, valorificarea propu
nerilor făcute in? vederea rezolvării 
diferitelor probleme ale activității 
economico-sociale.

— în acest fel, se poate spune, 
aceștia se simt implicați mai mult 
în conducerea activității din locali
tate.

— într-adevăr, dorim ca oamenii 
muncii nu numai să facă propuneri 
de larg interes economic, edilitar- 
cetățenesc, dar să și participe efec
tiv ia realizarea celor propuse. De 
aid și interesul lor tot mai mare 
pentru problemele privind dezvol-

Măsuri concrete, cuprinzătoare 
pentru îmbunătățirea activității 

unităților, comerciale
RĂSPUNS AL MINISTERULUI COMERȚULUI INTERIOR 

Șl AL UNOR ORGANIZAȚII COMERCIALE

în ultimul timp, in paginile zia
rului au fost abordate mai multe 
probleme ale activității unităților 
comerciale — de la distribuirea 
mărfurilor pe magazine pînă la comr 
portamentul vînzătorilor din uni
tăți. de la corectitudinea în ac
tivitatea de desfacere pină la res
pectarea regulilor comerciale în re
lațiile eu publicul, în vederea gos
podăririi cît mai bune, mai judicioa
se a fondului de marfă existent, pus 
la dispoziție de întreprinderile pro
ducătoare. Sint probleme urmărite 
îndeaproape de forurile coordona
toare — de la Ministerul Comerțului 
Interior la direcțiile comerciale ju
dețene — care în activitatea curen
tă. de zi cu zi, se preocupă atit de 
asigurarea de Ia furnizori a fondului 
de marfă prevăzut, cît și de îmbună
tățirea condițiilor de desfacere a 
produselor — fie ele alimentare ori 
nealimontare. Inclusiv de respec
tarea strictă a normelor și dispozi
țiilor de comportare atentă față de 
cumpărători, cu atit mai mult cu cit 
în fiecare localitate, in fiecare sec
tor al comerțului există numeroși 
lucrători — de la cadre de condu
cere pînă la vânzători din magazine
— care prin întreaga lor activitate 
constituie exemple pentru întregul 
personal de servire.

Am putut consemna cu satisfacție 
că, in urma semnalelor critice pu
blicate. conducerea MINISTERULUI 
COMERȚULUI INTERIOR a luat 
un șir de măsuri concrete și cuprin
zătoare. de certă eficientă, cu ca
racter general, de interes pentru În
treaga rețea comercială. De aseme
nea, unitățile vizate au adoptat și 
ele. pe plan local, diferite măsuri de 
înlăturare a lipsurilor semnalate.

Să începem cu această din urmă 
categorie.

Graficele de distribuire 
a mărfurilor pe magazine — 

riguros fundamentate, 
integral respectate I

Primele precizări ni le face direc
torul I.C.L. Alimentara sectorul 3, 
Florian Dumitrescu.

— Așa cum, pe drept cuvînt, s-a 
arătat în ziarul „Scinteia", buna re
partizare a mărfurilor depinde în 
primul rînd de judiciozitatea grafi
celor de distribuție întocmite de în
treprinderile comerciale cu amănun
tul (I.C.L. — n.n.) Or, pentru a di
mensiona cit mai exact aceste gra
fice, vom avea în vedere pe viitor 
la stabilirea lor — alături de cei
lalți indicatori de fundamentare fo
losiți pină in prezent — și densita
tea populației din zona fiecărui ma
gazin. Se. vor putea evita astfel 
necorelările actuale dintre fondul de 
marfă și solicitările de desfacere ale 
unor magazine.

— Concret, ce. aveți în vedere ?
— însușindu-ne critica formulată, 

vom face o analiză amănunțită a 
graficelor pe fiecare produs și pc 
fiecare magazin, fixînd criterii pre
cise de întocmire a lor. introducînd 
totodată reguja ca fiecare merceolog 
din compartimentele comerciale să 
urmărească decadal modul de res
pectare a graficelor pe care le are 
în răspundere.

...întărirea disciplinei în distribui
rea mărfurilor depinde insă și de 
modul în care înțeleg să-și facă da
toria lucrătorii din depozitele I.C.R.A. 
(numite in limbajul de specialitate — 
spații de păstrare a mărfurilor șl de 
formare a sortimentului comercial)
— distribuitori, merceologi, șefi de 
depozite — puși să aplice graficele 
întocmite de I.C.L.-uri. Ce măsuri se 
au în vedere pe această linie ?

— După dezbaterea articolelor din 
„Scinteia" cu toti lucrătorii din în
treprindere. am analizat in amă
nunt fiecare caz in parte, căutind 
soluții practice care să dea garan
ția nerepetării lor pe vjitoi- — ne 
spune directorul comercial al Între
prinderii I.C.R.A. București. Niculina 
Plumb. Mai mult, am extins cerce
tările în cadrul unui control general
— la toate produsele și la toate de
pozitele — împreună cu Inspectora
tul general comercial de stat. Preci
zez că fiecare caz sesizat l-am tratat 

tarea economică a localității reflec
tat in scrisori, la audiente, în întîl- 
nirile din cadrul „Tribunei democra
ției". Astfel, in 1986 am înregistrat 
o creștere numerică și, mai ales, 
valorică a propunerilor referitoare 
la activitatea de producție, la utili
zarea materiei prime și economisi
rea energiei și combustibilului, la 
folosirea mai eficientă a pămîntului 
și înlăturarea unor neajunsuri din 
zootehnie. Exemple avem nu
meroase.

Trebuie să spunem însă că mai 
sînt unități,'ca unitatea de gospodă
rire comunală și Jocativă, întreprin
derea de încălțăminte, filatura și 
I.P.I.L.F., unde se manifestă încă 
insuficientă preocupare pentru re
zolvarea operativă , și în termenul 
prevăzut de lege a cererilor și sesi
zărilor oamenilor muncii.

— Ceea ce trebuie însă reținut și 
subliniat, adaugă Grigore Benches, 
vicepreședintele consiliului popular 
orășenesc, este că am reușit să 
creăm și să menținem un climat de 
încredere, favorabil exprimării des
chise a părerilor și propunerilor de 
către fiecare om al muncii. Atit noi, 
cit și conducătorii de întreprinderi, 
avem programe de audiențe pe care 
le-am afișat și le respectăm. Dar, 
cunoscind importanta experienței si 
înțelepciunii celor multi, mergem și 
direct in unitățile industriale și agri
cole din teritoriu acordind audiente 
la locul de muncă, cît și pe la gos
podăriile cetățenilor, unde stăm de 
vorbă cu oamenii. Și trebuie să 
spunem că cele mai valoroase pro
puneri și sugestii cu aceste prilejuri 
au fost făcute.

nu. ca pe o abatere singulară — deși 
am luat măsuri de sancționare in fie
care caz. mergînd pînă la trimiterea 
celor vinovați spre cercetarea orga
nelor de urmărire penală — ci am 
căutat să depistăm cauzele de fond, 
organizatorice, care au permis ori 
favorizat apariția acestor anomalii. 
Astfel, de la inceputul anului viitor 
vom introduce controlul prin calcula
tor al respectării graficelor pe ma
gazine — deocamdată la nivelul 
unui sector, urmînd să generalizăm 
procedeul pentru toată Capitala, 
Totodată, am stabilit ca nici un act 
de expediție a mărfurilor din depo
zite spre magazine — indiferent de 
cine efectuează transportul (I.C.R.A. 
ori I.C.L.) — să nu se mai întoc
mească fără precizarea exactă a 
destinației și a cantității de distri
buit. Orice abatere de la traseu — 
fără aprobarea factorilor în drept — 
va fi socotită ca un transport ilegal 
și in consecință cheltuielile respec
tive vor fi imputate celor vinovați.

...Cum vor proceda furnizorii de 
produse ? De la Alexandru ' Aciu, 
directorul Fabricii de produse lac
tate Vitan (vizată într-o anchetă 
publicată), aflăm :

— Pornind de la critica justă a 
„Scinteii". am introdus regula ca 
toate livrările spre magazine să ic 
facem numai pe baza graficelor de 
distribuție stabilite de beneficiari. 
Totodată, am desemnat o persoană 
care verifică zilnic respectarea de 
către distribuitori a repartițiilor pe 
magazine, orice abatere fiind sesi
zată direct conducerii întreprinderii. 
Sint măsuri de la care nu acceptăm 
nici un fel de rabat, pentru că ele 
sint de natură să introducă ordinea 
și disciplina in activitatea cotidiană 
de aprovizionare.

Pentru gospodărirea judicioasă 
a fondului de mărfuri

...Obligații de mare importanță in 
gospodărirea și repartizarea judi
cioasă a fondului de marfă in Ca
pitală revine, desigur, Direcției ge
nerale comerciale. Tovarășul Octa
vian Anghel, director general-ad
junct, a ținut să ne precizeze :

— Din inițiativa conducerii comi
tetului municipal de partid si a 
Comitetului executiv al Consi
liului popular al Capitalei, după 
apariția semnalelor critice din 
ziarul „Scânteia", a avut loc 
o analiză cu toți factorii de răs
pundere din întreprinderile co
merciale. furnizoare si de transport, 
la care au participat cadrele de con
ducere si secretarii comitetelor si 
organizațiilor de partid. Cu acest pri
lej. s-a luat atitudine fermă fată de 
neajunsurile existente, stabilindu-se 
.0 serie de măsuri pe linia mai bu
nei organizări a transportului mărfu
rilor de la fabricile producătoare și 
din depozite spre magazine, funda
mentarea si urmărirea riguroasă a 
distribuției fn teritoriu, întărirea e- 
xigentei fată de orice încercare de 
nesocotire a repartițiilor.

— Aspectele sesizate de ziar nu 
puteau fi depistate din timp, pen
tru a fi prevenită apariția ior ?

— Fără îndoială, era de datoria 
noastră să facem acest lucru. Drept 
pentru care vom înscrie pe agenda 
noastră de lucru, alături de proble
mele asigurării fondului de marfă, 
efectuarea unor analize detaliate la 
nivelul fiecărei întreprinderi comer
ciale si a depozitelor I.C.R.A. pri
vind modul in care se intocmeso si 
se respectă graficele si comenzile de 
mărfuri pe unități, în vederea evi
tării unor disproporții. In plus, vom 
continua să verificăm, decadal și cu 
mai multă exigentă, modul cum sint

După cum am constatat, drept 
urmare a unui asemenea stil de 
lucru, a atitudinii de respect și con
siderație pentru cuvintul si sesizările 
cetățenilor, îmbinate cu o susținută 
activitate' de popularizare și cunoaș
tere a legislației, numărul scrisorilor 
și sesizărilor adresate organelor cen
trale și județene s-a diminuat con
siderabil. Ceea ce înseamnă că cetă
țenii au înțeles și s-au convins că 
toate problemele pot și trebuie să se 
rezolve, în spiritul hotăririlor de 
partid și al legilor noastre, pe plan 
local, de către organele teritoriale, 
de partid și de stat.

— In schimb, precizează Maria 
Calest.ru. secretara biroului executiv 
al consiliului popular, a sporit nu
mărul propunerilor și sugestiilor 
vizind probleme însemnate de in
teres general obștesc.. Este un aspect 
îmbucurător, care se înregistrează. 
De aceea, ne-am concentrat efor
turile spre o judicioasă evidentă și 
urmărire Ja îndeplinirii propunerilor 
—- reieșite nu numai din scrisori și 
audiente, ci și din întîlnirile cu 
cetățenii la „Tribuna democrației". 
Informăm apoi periodic biroul exe
cutiv și pe cei care le-au făcut de 
înfăptuirea Ior.

Iată, de exemplu... Și ni se pre
zintă zeci și zeci de realizări năs
cute din propunerile și participarea 
hu.șenilor.

Consemnăm și noi cîțeva : Du
mitru Bahnaru. din circumscripția 
17, a propus extinderea și moderni
zarea pieței agroalimentare. Astăzi, 
cu contribuția unor colective 
muncitorești și a altor cetățeni, 
s-au si executat lucrări în valoare 

aplicate graficele ne fiecare sector 
administrativ al Capitalei si cum 
acționează furnizorii pentru asigu
rarea fondului de produse, ritmic și 
proporțional. Vom interzice orice li
vrare de mărfuri de către furnizori 
si depozite fără specificarea destina
ției pe documente. Vom căuta să a- 
coperim mai bine necesarul de trans
port al depozitelor. în limitele parcu
lui de mașini disponibil, prin întro
narea unei ordini și discipline ferme, 
incit distribuția să se realizeze în mai 
mare măsură decît pină acum de că
tre I.C.R.A. Furnizorii vor fi obli
gați să elibereze fondul de marfă 
numai în structura si cantitățile sta
bilite de comun acord de noi și în
treprinderile comerciale cu amănun
tul. Sîntem conștienți că este nevoie 
de o atenție mai mare din partea 
noastră, a întreprinderilor din subor
dine, a organelor de control speciali
zate in ce privește distribuirea măr
furilor în teritoriu, pentru înlătura
rea practicilor incorecte care mai 
există, pentru tragerea severă la răs
pundere a celor vinovați. astfel incit 
fondul de produse de care dispunem 
să fie cît mai bine gospodărit, asigu- 
rînd și pe această cale îmbunătăți
rea in continuare a condițiilor de 
aprovizionare a populației.

*
In legătură cu ciiolul de articole 

apărute in ziarul nostru am solicitat 
și punctul de vedere al MINISTE
RULUI COMERȚULUI INTERIOR. 
De la tovarășul Gheorghe Boeru, 
director general, aflăm :

— Aspectele negative sesizate în 
ziarul „Scinteia" au făcut obiectul 
unor dezbateri aprofundate, critice 
și autocritice, în cadrul consiliului 
de conducere și biroului executiv al 
ministerului, la care au participat 
și directorii direcțiilor comerciale 
județene, precum și cadre de condu
cere din comerțul Capitalei. De ase
menea, aceste probleme au fost am
plu analizate în recentele adunări 
generale aie oamenilor muncii din 
toate întreprinderile comerciale clin 
țară. Cu aceste prilejuri s-a luat o 
atitudine fermă, responsabilă, față 
de deficiențele semnalate si s-au 
adoptat o serie de măsuri pentru 
înlăturarea acestora, stabilindu-se, 
totodată, soluții organizatorice care 
să asigure prevenirea apariției pe 
viitor a unor asemenea abateri.

Pe lingă acțiunile întreprinse pe 
plan local, la nivelul ministerului 
s-a hotărit. in primul rînd, îmbună
tățirea sistemului de repartizare a 
produselor șl de urmărire a respec
tării graficelor de livrare pe județe, 
localități, cartiere și unităti de des
facere. în același scop vom intro
duce — așa cum va începe in Bucu
rești — urmărirea pe calculator a 
livrărilor dc produse Ia magazine.

Pentru asigurarea continuității a- 
provizionării, analizăm sistematic, 
împreună cu ministerele, centralele 
și întreprinderile producătoare, si
tuația livrărilor în structura sorti
mentală, stabilind măsurile operati
ve ce se impun, avînd în vedere dis
tribuirea echilibrată și ritmică a 
fondului de mărfuri pe județe, cen
tre muncitorești și localități. Ne 
preocupă, de asemenea, rezolvarea în 
condiții mai. bune a problemei sta
bilirii repartițiilor pe producători, 
astfel incit mărfurile să fie livrate 
de ia furnizori la comerț in canti
tățile prevăzute și pe drumul cel 
mai scurt.

O atenție deosebită acordăm inten
sificării controlului atit de către 
Inspecția comercială de stat, cît și de 
cadrele de conducere și aparatul de 
specialitate din întreprinderile co
merciale, pentru prevenirea neajun
surilor și înlăturarea neregulilor în 
circuitul distribuției produselor, 
pentru întărirea ordinii și disciplinei 
în fiecare unitate și asigurarea des
fășurării in condiții corespunzătoare 
a aprovizionării populației.

4r x
Sint măsuri de importantă utilita

te practică, care, aplicate cu consec
vență și urmărite, de asemenea cu 
consecventă, vor putea conduce, fără 
îndoială, la îmbunătățirea activității 
comerciale, la perfecționarea muncii 
in acest domeniu de larg interes ce
tățenesc.

Mihai IONESCU

de 1,2 milioane lei : pe str. Ana 
Ipătescu și în punctul Obor, aproa
pe 2 hectare de teren au fost redate 
agriculturii și cultivate cu legume 
și zarzavaturi la propunerea lui 
Alecu Liciu din circumscripția 21, 
Alte suprafețe insumind 4,2 hectare 
au mai fost, de asemenea, intro
duse în cârcuitul productiv pe stră
zile Corni, Dobrina și Melchisedec 
asigurînd produse agricole pentru 
gospodăriile anexe ale I.A.S., S.M.A. 
și liceului „Cuza Vodă"; la propu
nerile cetățenilor a fost extinsă re
țeaua de apă potabilă pe străzile 
Huși și Carpați, în lungime de 1,4 
km, iar acum se continuă pe strada 
Ana Ipătescu, au fost modernizate 
străzi totalizînd 19 600 mp, s-au forat 
fintini ș.a. In prezent se finalizează 
un pod din beton pe strada M. Ra- 
lea? materializindu-se astfel altă 
propunere a lui Victor Munteanu ; 
la. inițiativa unul grup de cetățeni, 
în partea de sud-vest a orașului se 
conturează tot mai mult parcul de 
odihnă și agrement „1 Mai", amena
jat și extins pe mai multe coline, 
valoarea lucrărilor ridieîndu-se la 
1,6 milioane lei din cele 6 milioane 
cit va avea în final. în total, valoa
rea lucrărilor edilitar-gospodărești 
executate in acest an a ajuns la 32 
milioane lei.

în spiritul celei mai profunde de
mocrații, oamenii muncii iau astfel 
parte atit la rezolvarea diferitelor 
probleme obștești, cit și la înfăptui
rea practică a propunerilor și solu
țiilor cristalizate.

Petru NECULA 
corespondentul „Scinteii*

Calest.ru
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' scoate in evidentă faptul că ei au 
fost puțin favorabili dezvoltării nor
male a culturilor agricole. Lipsa 
unor cantități suficiente de precipi
tații a făcut ca deficitul de apă in 
sol să se accentueze de la un an la 
altul, culminind cu 1986, cînd mai 
mult decît în anii precedenți, plan
tele au avut mult de suferit din lip
sa apei.

Dar iată că, în pofida condițiilor

■nou cele două mari adevăruri de
monstrate de-a lungul anilor, și anu
me că știința și hărnicia oamenilor 
pot suplini în bună măsură ceea ce 
natura refuză să ofere și că tocmai 
datorită acestui fapt, aici, Ia I.A.S. 
Prejmer, producțiile vegetale și ani
maliere sporesc de la un ai) la al
tul. Spre exemplificare vom prezen
ta evoluția producțiilor la două din 
culturile de bază ale gospodăriei.

jeră 150 000 kg. Realizările din do
meniul zootehniei — 
numără peste 11000 
rine, din care peste 
juninci gestante, un 
creștere a animalelor 
nă cu 50 000 capete.

1975 1980 1982 1985 1986

Cartofi 27 776 34 537 37 000 55 598 51 014
Orz-orzoaicâ 2 053 4 034 5 000 6 000 8 000

Ce demonstrează aceste cifre ? Că 
deși factorii climaterici din ultimii 5 
ani au fost puțin favorabili plantelor 
agricole, producțiile la cele două cul
turi au sporit de la un an la altul. 
Dar aceeași curbă mereu ascendentă 
au cunoscut-o producțiile și la alte 
culturi. în ultimii 4 ani, la sfecla de 
zahăr această creștere a fost de circa 
15 000 kg la ha, iar la sfecla fura
jeră de circa 40 000 kg (de la 110 000 
kg la 150 000 kg). Rezultate la fel de 
bune a obținut I.A.S. Prejmer și în 
sectorul zootehnic. Ele își găsesc 
concretizarea în depășirea prevede
rilor de plan la principalii indica
tori. Așa, spre exemplu, efectivele de 
taurine și porcine — principalele 
grupe de animale ale întreprinderii 
— au sporit față de prevederi cu 8,3 
și, respectiv, cu 26,8 procente, în timp 
ce producția de lapte și carne a fost 
pe primele 10 luni ale anului cu 
10 000 hl și, respectiv, cu 400 tone 
mai mare decît prevederile.

— Cum explicați aceste rezultate, 
îl întrebăm pe dr. ing. Ioan Toma, 
directorul întreprinderii.

— Simplu 1 Ele sint rodul practi
cării unei agriculturi științifice, al 
priceperii și dăruirii cu care a mun
cit întregul nostru colectiv. Ceea ce 
se impune subliniat — iar faptul a- 
cesta se desprinde chiar din situația 
prezentată mai sus (din datele bilan- 
țiere pe 10 luni) — este că producțiile 
respective nu s-au obținut pe loturi 
experimentale sau datorită unei con
juncturi deosebite, ci pe suprafețe 
și perioade mari de timp, pe baza 
unor programe de lungă durată, cu 
măsuri bine chibzuite.

Un astfel de program este cel care 
se referă Ia ridicarea gradului de 
fertilitate a solului și care se întin
de pe o perioadă de multi ani. El 
cuprinde o gamă largă de măsuri, 
începînd cu executarea unor lucrări 
de hidroameliorații, și în primul rind 
de combatere a excesului de umidi
tate, și continuă cu administrarea de 
îngrășăminte, pînă la aplicarea co
rectă a tehnologiilor de lucru. Pe te
renurile pe care s-au executat ase
menea lucrări s-au obținut în acest 
an — ca să mă refer doar la două 
exemple — In jur de 8 000 kg orz și 
150 000 kg sfeclă furajeră la ha.

La I.A.S. Prejmer se vorbește cu
rent despre strategia producțiilor 
mari. Un rol hotăritor in această 
strategie îl au îngrășămintele orga
nice. In solurile unității sînt incor
porate anual în jur de 80 000 tone 
îngrășăminte. Iar ele se administrea
ză în funcție de structura lor, de ce
rințele solului și ale plantelor, de den
sitatea acestora. Cea mai mare can
titate de îngrășăminte organice se 
administrează la cultura cartofului, 
îngrășăminte de care beneficiază și 
plantele ulterioare, în special păioa- 
sele. Cantitatea administrată este de 
circa 40 tone la ha, în cazul gunoiului, 
și de 15—20 tone, în cazul mraniței. 
în contextul aceleiași „strategii" sînt

administrate și îngrășămintele chi
mice : 150—200 kg azot, 120—150 kg 
fosfor, 150—200 kg potasiu, iar pe 
unele suprafețe și anumite cantități 
de amendamente. în plus, de cîțiva 
ani, în perioada de dezvoltare a plan
telor, se administrează fazial cu bune 
rezultate cite 10—15. kg azot la ha 
sub formă de uree.

Desigur — ține să precizeze direc
torul întreprinderii — fertilizarea

I.A.S. Prejmer - o unitate 
care oferă exemplul unei 
dezvoltări gindite In timp, 

cu efecte economice
superioare

este doar unul dintre factorii impor
tanți care determină cantitatea și 
calitatea producțiilor obținute, o ve
rigă din lanțul tehnologic al pro
ducției agricole. Dar aceeași impor
tanță o acordăm și celorlalte „verigi" 
ale procesului tehnologic, cum ar fi 
pregătirea terenului, introducerea se
minței în sol, întreținerea culturilor, 
combaterea dăunătorilor și 
rea. Ignorarea unei singure 
poate aduce mari prejudicii 
ției agricole, calității ei.

Specialiștii de aici n-au vorbit 
despre tehnologii verificate și îm
bunătățite în decursul multor ani, 
despre amănunte tehnice de „finețe 
profesională", unele cunoscute, al
tele care ar trebui cunoscute prin 
schimburi de experiență concrete, la 
fata locului și de alți specialiști. 
Comune pentru toate sînt răspunde
rea, migala cu care se lucrează.

— La noi, spunea ing. Gh. Drago- 
mir. șeful fermei din Hărman. care a 
recoltat de pe fiecare ha mai bine de 
55 tone, plantarea cartofilor este 
considerată ca o lucrare de mare 
artă. Căutăm ca biloanele să fie per
fect drepte și la distanțe egale unele 
de altele, așa cum la distanțe per
fect egale sînt plantați tuberculi. 
Nu întîmplător această lucrare este 
încredințată celor mai buni meca
nizatori. Odată, cineva ne-a re
proșat că am acorda, chipurile, o 
prea mare atenție aspectului estetic 
al lucrărilor de plantat. I-am de
monstrat atunci că lucrările de 
„artă" pe care le executăm fac par
te din factorii care 
cel mai înalt grad 
producții mari.

Important este 
statornic rezultate 
lalte culturi și în

recolta- 
„verigi" 
produc-

condiționează în 
obținerea unor

obțin 
cele-

că aici se 
bune și la 
celelalte sectoare.

sector care 
capete tau- 
5 300 vaci și 
complex de 
mici de bla- 

. un complex 
de hibridare pentru porci de 25 000 
capete — nu sînt nici ele mai pre
jos decît cele înregistrate in sec
torul vegetal. Producția de lapte de 
vacă va ajunge pînă la finele anu
lui la 4 100 1, cu 100 1 mai mult decît 
anul trecut la întregul efectiv de 
peste 4 000 capete vaci. Notabile sînt 
și rezultatele obținute în domeniul 
natalității, al creșterii in greutate etc.

— Să știți, ține să ne precizeze 
directorul întreprinderii, că munca 
de organizare si conducere a activi
tății întreprinderii, aplicarea corectă 
a agrotehnicii, baza materială ori 
semințele au avut, fiecare, roiul lor 
important în rezultatele obținute de 
unitatea noastră. Dar factorul de
terminant, cel mai dinamizator, care 
a făcut din I.A.S. Prejmer ceea ce 
este astăzi și ne-a adus nu.mai puțin 
de 15 înalte distincții, l-au constituit 
oamenii, capacitatea, hărnicia și 
ciplina lor și care este cea mai 
țioasă avuție a unității.

— Puteți exemplifica 7
— Mi-e greu să-i remarc 

oamenii cu merite deosebite, 
ce numărul lor este foarte mare. 
Dintre aceștia amintesc totuși pe șe
fii de fermă ing. Gh. Dragomir și 
Teodor Marușca. care au obținut o 
producție de aproape 55 000 kg car
tofi la ha, Simion Popa, Vasile Mi- 
riceoiu, loan Răuță. ale-căror ferme 
vor realiza în acest an o producție 
de lapte de vacă între 4 300 1 și 4.500 1 
în medie. Dintre îngrijitori se re
marcă prin rezultatele obținute Elena 
Drăgan. care a obținut de la începu
tul anului o creștere în greutate la 
tineretul bovin de reproducție de 
1 kg pe zi. Eva Antal, care la grupa 
sa de vaci va încheia anul cu o. pro
ducție medie de 6 000 1, sau Mihai 
Ilarion. Albert Martin, cu cite 5 000 1 
etc. Din rîndul celor mai buni me
canizatori nu pot fi omiși Nicolae 
Moțoc, loan Mirică, loan Radu, Vio
rel Filiip și alții, care reușesc nu 
numai să execute lucrări de cea mai 
bună calitate. în condițiile unei îuej* 
te productivități, dar să și stapi- 
pească cu aceeași măiestrie întreaga 
gamă de mașini și tractoare.

Și totuși, în rîndul cadrelor de 
conducere și specialiștilor de la 
I.A.S. Prejmer domnește o stare de 
spirit care unora Ii s-ar părea cel 
puțin ciudată, dacă nu deplasată : 
persistenta unei nemulțumiri față de 
producțiile obținute, convingerea că 
limitele atinse pot fi depășite. O 
spune chiar directorul unității.

— Sîntem conștient! că putem pro
duce mai mult, că nici chiar la car
tofi si la orz. unde am realizat adevă
rate recorduri nemaiattase pe aceste 
locuri. n-am atins limita peste 
care nu se poate trece. Cînd fac o 
astfel de afirmație mă bazez pe două 
argumente : 1. Producțiile atinse de 
noi în ultimii ani s-aiu obținut în 
condițiile unei 
Unele 
zările 
dere.

Iar 
anii ce viin țin seama tocmai de a- 
ceste posibilități. Și 
drul I.A.S. Prejmer 
de realismul lor.

Nicolae
corespondentul

dis- 
pre-

pe
deoare-

:Oțl

ani s-aiu obținut în 
secete prelungite. 2. 

ferme s-au situat prin reali
lor sub media pe întreprin-

programele întocmite pentru

nimeni din ca- 
nu se îndoiește

MOCANU
„Scînteii

Cooperativele agricole Siliștea și 
Gemenele din județul Brăila dispun 
de bază tehnico-materială si de te
renuri cu capacitate productivă ase
mănătoare : soluri grele, cu tendință 
de sărăturare și conținut redus de 
humus. Cu toate acestea, prima uni
tate a obținut în 1986 mai mult decît 
cea de-a doua cu 2 628 kg porumb, 
4 000 kg orz. 435 kg grîu, 450 kg soia, 
382 kg floamea-fioarelui de pe fiecare 
hectar, ceea ce. raportat la suprafe
țele însămînțate cu aceste culturi. în
seamnă circa 1500 tone de produse 
în plus.

Cu mal multi ani In urmă, pe cînd 
lucra în altă unitate, inginerul-șef al 
C.A.P. Gemenele. Ion Ispas, obținea, 
după afirmațiile sale, câte 6—7 tone ...

De 
a- 
de 
se 

semănatul 
motivează

străm că afirmația e inexactă. întru- 
cit unitatea are trei ingineri stagiari, 
din care măcar unul trebuia să oon- 
ducă efectiv aoeastă formație.

Ca să realizezi producții mari, toa
tă suprafața trebuie cultivată. Or. 
porțiuni apreciabile de pe parcela 
respectivă erau acoperite de stuf. De 
oe nu s-a întreprins nimic pentru de
versarea surplusului de apă in ca
nalele de desecări care străbat tere
nurile unității ? în legătură cu aceas
tă problemă, ni s-a vorbit de un pro
gram de modernizare a sistemului de 
desecări. Dar pînă • vor începe lu
crările nu e o soluție să stai cu bra
țele încrucișate. Cit din vină revine 
pămîntului și cit organizării ? Greu

păioase, 
însămin-

mergătoare pentru cereale 
ceea oe ar duce la evitarea 
tării unor suprafețe în monocultură. 
Pentru aceasta este nevoie de hibrizi 
timpurii care se găsesc din belșug în 
județ și de luarea tuturor măsurilor 
la timpul potrivit în vederea recol
tării cu prioritate a porumbului de 
pe suprafețele unde va urma să se 
amplaseze griul. Dacă la C.A.P. Si
liștea această cerință a fost bine pri
mită. stabilindu-se pe loc ce e de 
făcut, la Gemenele a fost întîmpinată 
cu rezerve. De oe ? „N-am reușit 
noi niciodată să strîngem la timp 
porumbul" — motivează lngine- 
rul-șef.

Cu trei ani în urmă. datorită

I

Se înalță un nou obiectiv economic. (Imagine de pe șantierul viitoarei uzine cocso-chimice din Reșița)

La întreprinderea de articole teh
nice din cauciuc și cauciuc regenerat 
din Tîrgu Jiu se află în construcție 
o nouă capacitate. Mai 
instalație de recondiționat 
transport și tamburi cu 
din cauciuc. Benzile de 
agregate complexe, de mari dimen
siuni, constituie „sistemul circulator" 
al oricărei exploatări miniere, fiind 
principalul „cărăuș" al cărbunelui 
extras. Condițiile deseori grele de 
lucru din cariere determină însă o 
uzură accentuată a acestor benzi, 
fapt care duce uneori la blocarea Și 
oprirea fluxului de cărbune spre 
locurile de depozitare.

Pentru a evita un asemenea ne
ajuns. specialiștii și-au pus. cum 
este si firesc, problema recondițio- 
nării si refolosirii acestor benzi. Re
zultatele experimentale obținute de 
un colectiv de specialiști din cadrul 
Institutului de ceroetări pentru pre
lucrarea cauciucului si a maselor 
plastice au fost mai mult decît în
curajatoare. S-a demonstrat, prac
tic. că prin utilizarea cu grijă și. 
deci, prin funcționarea în condiții 
normale a acestor benzi pot fi recu
perate ulterior aproape 95 la sută 
din componentele lor. iar în urma 
unor operații de recondiționate, 
„viața" activă a benzilor de trans
port se prelungește cu peste 50 la 
sută.

Așadar, suficiente motive pentru 
ca execuția acestei instalații să fie 
tratată ca o prioritate de către toti 
cei care participă la realizarea ei. 
Adică, să se acționeze de la început 
cu răspundere pentru pregătirea din 
timp si completă a investiției, pu- 
nîndu-se accentul pe . proiectarea 
tehnologică si contractarea fermă a 
utilajelor necesare. Iar numai după 
încheierea . . ... ' . .
subliniem din nou. toate aspectele 
legate de tehnologia si utilajele a- 
doptate să fi fost puse la punct, să 
se fi făcut pasul următor : începerea 
lucrărilor pe șantier si conducerea 
riguroasă a desfășurării lor în rit
muri rapide.

în realitate, lucrurile s-au petre
cut exact invers. Proiectarea a 
„mers" în paralel cu execuția, ră- 
mînind deseori în urma ei si. cum 
era de așteptat în asemenea cazuri, 
stînienindu-se reciproc. într-un ar
ticol publicat sub titlul „Livrați ur
gent utilajele tehnologice", în ziarul 
nostru din 20 februarie a.c„ arătam 
limpede consecințele acestui mod 
„atehnic" de a aborda o problemă 
tehnică. Lucrările au început cu in- 
iîrziere. ritmul de muncă pe șantier 
a fost multă vreme necorespunzător, 
datorită slabei organizări a construc
torilor. în timp ce diferiți furnizori 
au amînat de Ia un termen Ia altul 
proiectarea, execuția si livrarea uti
lajelor în concordantă cu ordinea de 
montaj. ..Sînt greutăți inerente. în
cercau să justifice cadrele de con
ducere din întreprinderea beneficia
ră conul de umbră în care intrase 
evoluția lucrărilor. Este prima capa-

precis. o 
benzi de 
învelișuri 
transport,

acestei etape, in care.

la program și tehnologie, care ajută 
pe oricine-i calcă pragul" — caracte
rizarea. aparține tovarășului Ion A- 
riton, organizatorul de partid al con
siliului agroindustrial Traian) a re
prezentat o bogată sursă de învăță
minte pe care tînărul stagiar a ex
ploatat-o Ia maximum zi de zi în 
folosul producției, oel al inginerului- 
șef Marin Piper de la C.A.P. Sih- 
leanu a rămas carte nedeschisă pen
tru colegul de la Soorțaru Nou.

Am trecut cu ani în urmă prin cî- 
teva unități din consiliul agroindus
trial Măxineni. Terenurile albicioase, 
prezența vegetației specifice, „cheli- 
turile" indicau un grad ridicat de de
gradare a solului. De producții mari

citate cu acest profil pe care o con
struim în tară". De parcă noutatea 
unei instalații sau a unui utilaj tre
buie să fie neapărat sinonimă cu 
rebutul si pierderea de timp. Toc
mai pentru că era vorba de o „pre
mieră" în acest domeniu ar fi tre
buit să se fi acordat maximă aten
ție Si interes pregătirii pînă in cele 
mai rsi-ci detalii a investiției.

Nu insistăm întîmplător asupra 
acestor aspecte. Cel puțin două sînt 
motivele care ne determină să o fa
cem. Pe de o parte, avem în vedere 
mentalitatea eronată a unor factori

intr-un, ritm care ne permite ca, 
pînă la sfîrșitul anului, să asigurăm 
punerea parțială în funcțiune a In
stalației de recondiționat benzi.

Intr-adevăr, vizitind șantierul, am 
avut confirmarea „pe viu" a celor 
spuse de directorul unității. în in
teriorul halei de recondiționat benzi 
transportoare din cauciuc am întîl- 
nit muncind cu sîrg cîteva zeci de 
constructori si montori. organizați pe 
echipe. Maistrul Ion Cîlea. din ca
drul Antreprizei de construcții in
dustriale Tîrgu Jiu. ne-a explicat 
succint la ce se lucrează : „După ce

Pe șantierul Întreprinderii de articole tehnice 
din cauciuc și cauciuc regenerat din Tîrgu Jiu

dln domeniul investițiilor, prea pu
țin dispuși să înțeleagă importanța 
primordială a pregătirii temeinice si 
integrale a unui nou obiectiv de in
vestiții. înainte de începerea lucră
rilor. Iar ne de altă parte, ideea că 
o dată „lansată" activitatea ne șan
tier. problemele lăsate in suspensie 
vor trebui. într-un fel sau altul, 
să-si găsească pînă la urmă o so
luție. Dar soluțiile nu vin de la 
sine. Găsirea si aplicarea lor nece
sită preocupări insistente. eforturi 
stăruitoare oe planuri multiple.

Iar acesta este, de fapt, cel de-al 
doilea motiv si. totodată, concluzia 
maioră a investigațiilor noastre. 
Pentru că. în răstimp de cîteva luni, 
aspectul general al șantierului s-a 
schimbat fundamental. Dacă in luna 
februarie consemnam că pe șantier 
mai mult se pierde timpul decît se 
muncește, acum sîntem în măsură să 
precizăm că se acționează, se acțio
nează pe fronturi largi si în ritmuri 
susținute. Explicația ? Tocmai efor
turile insistente depuse în comun de 
beneficiar și proiectanți, pe de o par
te, de constructori și furnizorii de 
utilaje, pe de altă parte, pentru a 
găsi cele mai adecvate soluții de orga
nizare corespunzătoare a lucrărilor. 
S-a dovedit încă o dată, dacă mai 
era nevoie, că soluțiile nu vin de la 
sine, ci trebuie căutate. Dar să-l as
cultăm chiar pe directorul între
prinderii beneficiare, ing. Ion Ca- 
tană :

— în urma unor repetate ședințe 
de analiză, care au avut loc în uni
tatea noastră din inițiativa comite
tului municipal de partid, toți cei 
care participăm la realizarea acestei 
investiții ne-am asumat răspunderi 
ferme, trecînd imediat la organi
zarea corespunzătoare a activității 
pe șantier. Începînd cu luna iulie, 
constructorul a mobilizat forte spo
rite Ia execuția halelor industriale, 
a platformelor betonate și a drumu
rilor de acces, astfel că în prezent 
sînt create condiții pentru desfășu
rarea în grafic atît a lucrărilor de 
construcții, cît si a celor de montaj.

am turnat fundațiile pentru utilaje, 
croind deci fronturi de lucru și pen
tru montori, ne-am concentrat for
țele la lucrările de acoperire și de 
închidere ale halei. Lucrăm în schim
buri prelungite, dispunem de toate 
utilajele necesare de ridicat și de 
transport, astfel incit, pînă în . luna 
decembrie, vom încheia lucrările ce 
condiționează desfășurarea 
montajului și punerea în 
a instalației".

La rîndul său. maistrul .
Ghllduș. din cadrul Antreprizei de 
instalații-montaj Craiova, pe care 
l-am întîlnit. de asemenea, alături 
de oamenii din subordinea sa, a 
adăugat : „Am încheiat montajul 
primului pod rulant de 32 tone-forță. 
în zilele precedente au fost pre- 
asamblate și montate pe poziție și 
alte utilaje de bază — prima mașină 
de reșapat benzi transportoare uza
te, agregatul de inspecție tehnică,

ritmică a 
funcțiune
Gheorghe

precum și agregatul de aplicat fețe 
de cauciuc". In sfîrșit. izolatorii An
treprizei de lucrări speciale și izola
ții tehnologice Craiova sînt și ei pre- 
zenți in număr mare pe șantierul 
noului obiectiv, unde lucrează la 
realizarea hidroizolațiilor de la cu- 
vele preselor de vulcanizat.

Așadar, pe șantier se muncește, 
Intr-adevăr, cu spor. De la muncitor 
Ia maistru sau șeful de brigadă, 
toată lumea acționează cu răspunde
re și. mai ales, cu convingerea că 
există suficiente resurse pentru ac
celerarea ritmului de execuție și ter
minarea cît mai rapidă a lucrărilor. 
Un cîștig important pentru un șantier 
pe care, pînă nu de mult, își făcuse 
loc o optică contrară. De ce atunci 
se scontează numai pe punerea par
țială în funcțiune a instalației de 
recondiționat? „Dintr-un motiv deloc 
simplu, ne-a lămurit ing. Mihai 
Manea, șeful biroului de investiții, 
întreprinderea de mașini grele din 
București amină în continuare li
vrarea celor două prese de vulcani
zat, utilaje de bază în fluxul de re- 

,condiționare. Cum și perspectivele 
de livrare pînă la sfîrșitul anului 
rămîn incerte, am stabilit să punem 
noua capacitate în funcțiune parțial, 
urmînd ca operațiile ce trebuie exe
cutate pe aceste prese — aplicarea 
fețelor de cauciuc și vulcanizarea 
lor — să le efectuăm cu echipamen
te din secțiile existente".

Așadar, se va apela la un provizo
rat. Evitarea lui și. implicit, finali
zarea integrală a investiției depind 
de întreprinderea de mașini grele 
din București. Va recepționa condu
cerea acesteia apelul ce i-a fost 
făcut 7 Așteptăm răspunsul.

Cristian ANTONESCU 
Dumitru PRUNĂ

POZITIVUL „TOLERANȚELOR 
generalizarea aces
teia".

Ce știe să facă nu
mărătorul electronic 7 
în funcție de diame
trul cilindrilor cu care 
se execută laminarea, 
aparatului i se pre
scrie numărul de im
pulsuri ne care tre
buie să le înregistre
ze oe metru liniar de 
sîrmă. Acesta are o 
sensibilitate atît de 
mare încît poate divi
za 100 de cm în 150 
pînă la 350 de im
pulsuri. asa încît pre
cizia de măsurare este 
extrem de ridicată. 
Totodată. aparatul 
memorează lungimea 
firului pe fiecare din 
cele două linii de la
minare. o afișează și 
apoi însumează totul 
pentru ca in final să 
vizualizeze lungimea 
fiecărui colac obținut.

NEGATIVE'*

grîu, 8—10 tone porumb boabe, 
tone de soia în medie la hectar, 
oe astfel de producții au devenit 
cum amintiri ? „Aici, pămîntul e 
vină. Nu dă rezultate. E sărac, 
lucrează greu. întîrziem 
din cauza băltirilor..." - ------
el. Oare numai terenul e de vină 7 
Să notăm mai întîi opinia ingineru
lui-șef al consiliului agroindustrial 
Siliștea. Vasile Olteanu („Pămîntul 
te ajută după cum îl lucrezi. Ca să 
ai densitate, răsărire uniformă, să 
creezi condiții bune de dezvoltare 
Pliantelor trebuie să începi cu începu
tul. adică să-1 aduci la condiția pe 
care o cer producțiile superioare. 
Aici e greu. La arat șl pregătire. 
Pentru că în teren bine arat și pre
gătit și un nepriceput însăminteazâ 
bine") și să vedem cum se lucrează 
acum In cîmp. Pe o parcelă de circa 
30 hectare arau 20 de tractoare. Nu
mai că nu se căleau pe... pneuri. Ca 
să schimbe poziția, treceau de-a lun
gul și de-a latul suprafeței arate, lă- 
sînd în urmă șleauri adinei. Nesu- 
pravegheați. unii mecanizatori aler
gau cu tractoarele, fierul plugului 
pătrunzînd cînd la 20 cm, cînd la 
25 cm și foarte rar Ia adîncimea 
prevăzută în ordinele de lucru. Ce 
notă dați arăturii 7 — cerem păre
rea inginerului-șef al oonsiliului a- 
groindustrial. „Nu de note îmi 
arde acum, cl mă gîndesc mai degra
bă că va trebui să reparăm la pri
măvară ce s-a stricat acum".

Cum trebuia să se lucreze vedem 
la cooperativa agricolă Siliștea, unde, 
datorită conducerii de către specia
liști a formațiilor de tractoare și di
mensionării corespunzătoare a aces
tora, se făoea o arătură corectă. De 
ce nu s-a prooedat la fel și la Ge
menele 7 „Am dat ordin de lucru 
tractoriștilor, trebuie să-1 execute. 
De unul singur e greu să cuprinzi 
atîta teren" — explică inginerul-șef 
al acestei unități. Inutil să demon-

Cînd te faci că înveți de la fruntași...
FAPTE INTILNITE IN UNITĂȚI DIN JUDEȚUL BRĂILA ARATĂ 
CĂ DE FERTILIZARE ARE NEVOIE NU NUMAI PĂMÎNTUL, 
CI ȘI STILUL DE LUCRU AL UNOR CADRE DE CONDUCERE

de răspuns cu exactitate. Un argu
ment care face să se incline balanța 
6pre latura subiectivă îl constituie 
producțiile din anii 1982 și 1983 cind 
s-au obținut, in medie, peste 7 000 kg 
porumb boabe de pe fiecare hectar.

Mergînd pe firul lucrărilor bine și 
mai puțin bine făcute de-a lungul 
anului agricol, notăm că la porumb, 
la Siliștea, s-au aplicat două udări, 
pe cînd vecinii de la Gemenele au 
dat numai una, acuzîndu-se faptul 
că „nu s-a putut asigura presiunea 
necesară în conducte, motopom- 
pele nefiind bine reparate", ca si 
cînd nu secția de mecanizare de aici 
sau atelierul S.M.A. erau datoare 
să le pună la punct, să le întrețină 
și să le mențină în funcțiune.

Ceea ce ne-a atras însă oel mai 
mult atenția la C.A.P. Gemenele a 
fost frecventa cu care ni se spunea : 
„Așa ceva la noi nu se poate" ; „Sînt 
necesare lucrări mari, pe care să Je 
facă județul" etc. Noi ne vom referi 
la o situație comună ambelor uni
tăți din care rezultă atitudinea di
ferită în cazul unei schimbări vizînd 
îmbunătățirea rotației culturilor, 
după aprecierea inginerului-șef al 
oonsiliului, neoesară. Si anume Intro
ducerea porumbului ca plantă pre-

promovării ing. Petre Perianu în 
funcția de director tehnic al I.AS. 
Urleasca. la conducerea fermei a 
fost adus un stagiar. Traian Chișlea- 
gă. La fel s-au petrecut lucrurile și 
la C.A.P. Soorțaru Nou. fiind adus ca 
inginer-șef Ion Mărgărit, specialist 
cu experiență. Dacă la I.A.S. Ur
leasca tînărul stagiar a apucat din 
prima zi cu nădejde coarnele plugu
lui, folosind din plin zestrea pe care 
i-a lăsat-o predecesorul și învățînd 
din experiența vecinilor („modele 
sînt peste tot la noi" — afirmă el) 
a reușit să obțină rezultate superioa
re anilor anteriori, la C.AP. Scorțaru 
Nou s-a înregistrat o dare înapoi. De 
ce ? După cum a înțeles fiecare să-și 
facă datoria, după cum a privit in 

■ jur și oe a avut de văzut. Fapt este 
că exemplul generos al vecinilor a 
fost în primul caz preluat, iar în oel 
de-al doilea ignorat. Dacă modelul 
recunoscut în întreg județul oferit 
mai multor generații de specialiști 
de ing. Mircea Popescu de la I.A.S. 
Urleasca în cei 22 de ani de cînd 
conduce aceeași fermă (ținută tehni
că exemplară, preocupări de cerce
tare aplicativă, un specialist hotărît 
în a se situa numai pe treapta cea 
mai înaltă a calității, ordonat, disci
plinat, care nu se abate cu nimio de

nu se putea vorbi cu nici un chip. 
Iată însă că în acest an una din 
unitățile din consiliu — C.A.P. Sih- 
leanu — depășește această condiție, 
obținînd de pe fiecare hectar 12 200 
kg porumb știuleți. 40 600 kg de 
sfeclă de zahăr și producții bune la 
celelalte culturi. Celelalte unități 
Insă se află la mari distanțe cu pro
ducțiile. C.A.P. Scorțaru Nou, bună
oară, obține numai 3 751 kg porumb 
știuleți la hectar. 15 350 kg sfeclă de 
zahăr la hectar și recolte simțitor 
mai mici la alte culturi. Firește că 
cei de la Sihleanu nu au ajuns pe 
drum bătătorit la rezultatele aminti
te. Punctul de plecare în transforma
rea unor terenuri sterpe în fertile 
l-a constituit realizarea în 1971 a sis
temului de desecare. De atunci însă 
în acțiunea de însănătoșire a pămîn
tului n-a existat pauză. Mai mult, 
tocmai această situație deosebită a 
pămîntului cerea exigență sporită, un 
grad superior de tehnicitate la efec
tuarea tuturor lucrărilor și partici
pare. Cum s-a prooedat 7 La ferti
lizare trebuiau folosite numai în
grășăminte care atenuează alcalini- 
tatea solului și s-au folosit ; struc
tura și amplasarea culturilor tre
buiau să răspundă caracteristicilor 
solului și au răspuns ; scarificarea

cerea înlocuită cu afînarea adîn- 
și așa s-a procedat ș.a. Toa- 

_ aceste măsuri, la care se adaugă 
fertilizarea cu gunoi de grajd făcută 
cum spune cartea, au contribuit la 
creșterea procentului de humus din 
sol de la 1 — 1,5 la 2 — 2,5. Alte 
dovezi concrete ale muncii făcute 
cu răspundere le constituie modul în 
care se prezintă culturile, cum se 
execută lucrările la zi.

Despre cum s-a lucrat pentru re
colta acestui an la C.A.P. Soorțaru 
Nou ne-a vorbit autocritic președin
tele unității Pavel Moroianu. Dar 
numai cu recunoașterea' unor lip
suri evidente, lucrurile nu se schim
bă cu nimic. Așa că am vrut să ve
dem oe s-a făcut și ce se face con
cret pentru producția anului viitor. 
Așadar, ce spune cîmpul ? Benzi ne
gre în lanurile de grîu. drumuri pe 
culturi, nu se ara la adîncimea sta
bilită. se împrăștiau pe cîmp îngră
șăminte naturale nefermentate, mai 
mult paie. Tractoriștii n-aveau ordi
ne de lucru, nici un cadru tehnic nu 
se afla la cîmp. Am întrebat dacă 
s-a făcut recepția semănăturii de 
grîu și ni s-a răspuns că da și că 
n-au fost observații. Am întrebat de 
ce ‘ nu sînt specialiștii la cîmp și de 
ce se ară fără ordine de lucru și s-a 
răspuns că... „mecanizatorii știu bine 
ce au de făcut".

O altă problemă căreia trebuie să 
1 se dea atenția cuvenită o consti
tuie întronarea ordinii si disciplinei 
în rîndul specialiștilor din unitate. 
Or, la C.A.P. Scorțaru Nou. după 
cum ne-a spus președintele coopera
tivei, ,Jnginerul-șef nu prea are pof
tă de treabă, mai mult lipsește decît 
se află în unitate și cînd este se ara
tă rar la cîmp" (în ziua prezenței 
noastre era plecat din județ), iar in
ginera stagiară „n-a intrat încă în 
probleme". Cum poate această uni
tate care are terenurile amenajate 
pentru irigat să obțină anul viitor 20 
de tone de știuleți la hectar și pro
ducții corespunzătoare la celelalte 
culturi ? Este o întrebare la care 
răspunsul organelor agricole județe
ne trebuie să fie dat neîntîrziat prin 
măsurile oe se impun.

Discuțiile purtate cu numeroși spe
cialiști din județul Brăila arată că 
sînt posibilități ca unitățile cu pro
ducții slabe să ajungă la nivelul 
celor fruntașe. Condiția realizării a- 
cestul obiectiv este ca lecția pe care 
o oferă fruntașii să fie bine învăța
tă și aplicată.

Lucian CIUBOTARU 
Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scînteii"
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întreprinderea me
talurgică din Beclean 
este una din marile 
unităti producătoare 
de otel-beton din țara 
noastră, material de 
neînlocuit în domeniul 
construcțiilor civile și 
industriale. în alte 
sectoare de activitate 
unde se folosesc armă
turi metalice. Desigur, 
în conformitate cu 
standardele in vigoa
re. în fiecare panou de 
prefabricate. în stîlpii 
de înaltă tensiune. în 
grinzi, chesoane tre
buie să intre o anu
mită cantitate de me
tal. Din acest motiv, 
între producătorul de 
otel-beton si consuma
tori există o concor
dantă de interese. în 
sensul economisirii 
metalului. întrebarea 
este cum se poate a- 
tinge acest obiectiv în 
condițiile în care tre
buie să se respecte sl 
parametrii de rezis
tentă prevăzut! 7 E- 
xistă. într-adevăr. po
sibilitatea ca secțiu
nea otelului-beton să 
aibă anumite mici to
lerante în plus sau în 
minus. Dar cum să se 
măsoare cu suficien
tă precizie aceste to
leranțe ? Apoi, cum 
să se regleze fabrica
ția pentru ca metalul 
să fie folosit cu efi
cientă maximă ?

— Posibilități ar e- 
xista. ne-a spus direc
torul întreprinderii, 
tovarășul Valentin Co- 
man. Astfel, fiecare 
colac ar putea să fie 
derulat si măsurat ma
nual. iar apoi înfășu
rat la loc. Numai că 
la o producție lunară 
de 35 de mii de ast
fel de colaci. în greu
tate totală de aproxi
mativ 90 de tone, cît 
realizăm noi. o astfel 
de soluție este prac
tic imposibil de apli
cat. Totuși, cu ajuto
rul oamenilor, al elec- 
tronistilor în special, 
am rezolvat mai mult 
decît satisfăcător’ a- 
geastă problemă.

Despre ce este vor
ba ? Să-i amintim în 
primul rînd pe cei care 
au realizat ceea ce se 
cheamă : „Sistem pen
tru măsurarea în flux 
a lungimii profilelor 
mici laminate" : subin- 
ginerul 
autorul 
gistrate 
din 15 
ginerul 
lexandru Barbu, ingi
nerul electronist Va
sile Cordoș. în me
moriul Ministerului 
Industriei Metalurgi
ce. ca organ de avi
zare. se spune : „So
luția prezintă noutate 
la nivel national, con
duce la o eficientă e- 
conomică importantă 
prin economia de me
tal De care o realizea
ză si se avizează fa
vorabil aplicarea și

Emil Maxim, 
invenției înre- 

sub nr. 196, 
iulie 1986. in- 
electronist A-

0
și vafoarea ei

citesc cu 
Înscrisurile

După aceea, o Impri
mantă cartează auto
mat pe banda de alu
miniu lungimea cola
cului. operatorului ră- 
mînîndu-i doar sarci
na să capseze banda 
înregistrată. Cei de la 
expediție 
ușurință
de pe bandă* si efec
tuează formele de li
vrare către beneficiari 
a cantităților prevă
zute pentru expediție.

— Din calculele 
noastre, ne-a spus au
torul invenției, subin- 
ginerul Emil Maxim, 
rezultă că. prin siste
mul de livrare in me
tri lineari, care de fapt 
înseamnă optimizarea 
si posibilitatea practi
că a obținerii unei 
cantități sporite de 
otel-beton în toleran
te negative, consumul 
de metal se reduce atît 
in întreprinderea noas
tră. cit si la benefi
ciari. Dar această idee 
odată finalizată e doar 
matricea altora, dintre 
care unele cu imple
mentare imediată, iar 
altele în perspectivă 
si care îndrăznesc să 
afirm că vor fi 
miere chiar pe 
mondial.

Deci care sînt
secintcle pozitive ale 
laminării in tolerante 
negative ? întreprin
derii din Beclean (care 
pe lingă laminorul de 
sirmă mai dispune și 
de o modernă trăgă- 
torle de oțel moale), 
beneficiarii externi 
i-au solicitat colaci de 
sirmă subțire la greu
tate fixă. Numărăto
rul realizat a putut fi 
adaptat foarte ușor 
pentru a opri mașini
le de trefilat la un a- 
numit număr de spi
re. iar în acest fel co-

pre- 
plan
con-

iacii de sîrmă au o 
greutate fixă. O altă 
problemă in curs de 
rezolvare : normarea 
tuturor mașinilor de 
trefilat si totalizarea 
producției pe 
crocalculator. 
poate stabili 
cantitatea de 
produsă de _____
mașină; în felul aces
ta se calculează con
comitent si drepturile 
de retribuire ale fie
cărui muncitor, ceea 
ce înseamnă, ne de 
altă parte, renunțarea 
la operațiile de reeîn- 
tărire, optimizarea 
transporturilor inter- 
uzinale. ușurarea mun
cii calculatorilor de 
retribuții, excluderea 
oricărei posibilități de 
eroare pe care le pre
supun calculele efec
tuate cu ajutorul nor
melor echivalente.

Dar cea mai spec
taculoasă acțiune care 
se încearcă acum, tot 
prin folosirea numă
rătorului electronic, 
asa cum ne-a confir
mat ineinerul-sef. Iu- 
liu Valea, si care va 
determina economii 
de-a dreptul specta
culoase. este reglarea 
automată a cilindrilor 
de laminare. în asa fel 
încît să se respecte 
moment cu moment 
tehnologia prescrisă 
Ia cajele 1—14. Noua 
instalație la care se 
lucrează în momentul 
de fată poartă nume
le provizoriu de .Tra
ducător robust pentru 
determinarea secțiu
nilor intermediare ale 
metalului intre caie". 
în felul acesta, prin 
măsurarea producției 
de otel-beton în lun
gimi si nu în tone, 
prin fixarea consumu
lui normat de cilin
dri se va asigura la
minarea exclusiv in 
tolerante negative. 
Deci, mai multe pro
duse finite obținute 
din aceeași cantitate 
de metal.

în coloanele ziaru
lui nostru am maî 
scris despre neastîm- 
părul creator al meta- 
lurgistilor din Be
clean. Era vorba a- 
tunci de primul recu
perator functional 
pentru captarea si 
valorificarea căldurii 
degajate de sirma în
cinsă de pe paturile de 
laminare. Iată deci că 
aici. în această unita
te. una dintre cele 
mal tinere din ramu
ră. se îndrăznește din 
ce în ce mai mult. O 
dovedesc si cele 30 de 
creații tehnice finali
zate în 1985 si cele 29 
de soluții noi aplica
te în trei trimestre 
din primul an al ac
tualului cincinal.

un mi- 
care 

imediat 
sirmă 

fiecare

Gheorqhe 
CRI ȘAN 
corespondentul 
„Scînteii”
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Forța creatoare a teoriei revoluționare

I* n memoria istoriei contempo
rane, un loc aparte îl ocupă 
acele evenimente, fapte, teorii, 

personalități care au devenit, prin 
semnificațiile lor majore, un dat al 
istoriei și conștiinței omului con
temporan, al culturii și al înseși 
stării lui existențiale. Un asemenea 
dat fundamental al istoriei il repre
zintă azi opera lui Marx și Engels, 
începind cu ceea ce in mod obiș
nuit se numește simțul comun și 
sfirșind cu practicile politice sau cu 
cele mai subtile reacții teoretice — 
în estetică, în etică. în sociologie, In 
filozofie etc. — opera lui Marx și 
Engels este una dintre cele mai im
punătoare prezențe.

Unii ideologi conservatori, de 
orientare antimarxiști și anticomu
nistă, încearcă și azi, cu o voință 
intrată in conflict acut cu realitatea 
influenței crescînde a marxismului, 
cele mai variate și sofisticate mijloace 
de denaturare a creației teoretice a 
lui Marx și Engels, pe care o opun 
fie activității practice și teoretice a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
fie operei lui Lenin, fie societății 
socialiste înseși. Unul dintre mijloa
cele des utilizate îl constituie „de
monstrarea" existenței unor presupu
se opoziții de fond între idei ale lui 
Engels și cele ale lui Marx, mergînd 
pînă la negarea contribuției lui 
Engels la elaborarea filozofiei revo
luționare. considerarea lui ca un gîn- 
ditor apropiat de empirism, de pozi
tivism sau ca unul care a simplifi
cat teoria lui Marx. în același timp, 
opera lui Engels și raporturile ei cu 
cea a lui .Marx a fost și este stu
diată tot mai intens in ultima vreme 
si de pe pozițiile marxismului, cu o 
finalitate deosebită însă, aceea de a 
descifra procesul elaborării concep
ției revoluționare despre, lume și al 
evoluției sale de la mijlocul secolu
lui trecut pină astăzi.

Friedrich Engels s-a născut la 28 
noiembrie 1820 intr-o Germanie 
fragmentată la acea vreme in 

stătulețe cu un statut economic, 
social și politic anacronic, dominat 
de relații feudale, caracterizat de 
lipsii libertăților politice, de realita
tea brutală a despotismului și biro
crației. de filistinism. Dacă ger
manii se aflau in plan politic sub 
nivelul popoarelor modeme — fran
cezii și englezii — în schimb ei trăi
seră in gindjre, prin filozofia lor, 
îndeosebi prin cea hegeliană, dra
mele și prefaoerile istoriei modeme. 
La 22 de ani, Engels va intra in 
luptă deschisă cu realitățile politice 
anacronice ale Germaniei acelui 
timp, cu monarhia, cu ideologia re
ligioasă, cu dogma revelației, pe 
atunci susținută de Schelling, de
monstrând încă în primele lui scrieri 
că alianța puterii de stat cu cea bi
sericească contravine libertății și că 
principiul care stă la baza guvernării 
ca urmare a acestei alianțe este „îm
păcarea și estomparea contradicțiilor 
absolute". Engels a demonstrat că 
teoriile socialiste și comuniste au 
apărut în Franța pe cale politică. în 
Anglia pe cale practică, iar in Ger
mania pe cale filozofică datorită 
particularităților naționale ale fie
cărui popor. în celebra sa „Schiță a 
unei critici a economiei politice" En
gels a descoperit, o dată Cu faptul că 
economia politică clasică era o jus
tificare metafizică a proprietății 
private burgheze și că ea eșua prin 
chiar logica ei interioară. Funda
mentul social cane poate conduce la 
înlăturarea proprietății private, ob
serva Engels, nu poate fi decit re
voluția generată ea insăși de „legea 
concurenței". Emanciparea omului 
ca subiect istoric, a mijloaoelor care 
pot transforma posibilitățile eman
cipării general-umane în emancipare

socială, scria Engelș. presupun o 
filozofie a istoriei și a omului opusă 
speculativismului. subiectivismului 
abstract și metodologiei metafizice.

Pină la întîlnirea lui eu Marx. din 
august 1844, la Paris. Engels ajun
sese. independent de Marx. la des
coperiri asemănătoare cu cele for
mulate de autorul „Manuscriselor 
ecpnomico-filozofioe din 1844". Să 
notăm astfel că Engels definise el 
însuși înainte de întîlnirea cu Marx 
rolul factorilor materiali in dezvol
tarea vieții sociale, al practicii so- 
cial-istorioe în producerea ideologii
lor și a științei, al unității dintre 
teorie și practică în schimbarea lu
mii. împreună cu Marx. Engels va 
da lucrări de căpătîi în domeniul fi
lozofiei și socialismului științific 
(„Sfinta familie". „Ideologia germa
nă", „Manifestul Partidului Comu
nist" etc.) care vor influenta cul

titlu de onoare pentru mișcarea mun
citorească din România de a fi a- 
preciat valoarea operei lui Engels, 
încă de la sfirșltul secolului trecut, 
și de a fi statuat-o ca fundament 
teoretic al ei.'

Progresele teoretice și practice re
alizate de mișcarea muncitorească ro
mânească a acelor vremuri, situarea 
ei, intre primele din lume, pe poziții 
teoretice .marxiste, dezvoltările ei 
originale, traducerile in presa socia
listă a unor lucrări ale lui Marx si 
Engels au atras atenția si aprecierea 
lui Engels, satisfacția acestuia de a 
vedea' ideile vieții sale recunoscute 
și dezvoltate. El scria în acest sens, 
referindu-se la traducerile în română 
ale unor lucrări ale sale : „Dgti-mi 
voie să vă mulțumesc pentru oste
neala ce ați avut pentru a face în
țelese de Cititorii români aceste scri
eri... Cu mare plăcere am văzut că

166 de ani de la nașterea 
lui Friedrich Engels

tura timpului lor și a vremii noas
tre, practica politică a mișcării mun
citorești.

Colaborarea dintre fondatorii ma
terialismului dialectic și istoric nu a 
însemnat cîtuși de puțin dispariția 
activității independente a fiecăruia.. 
De importanță excepțională in acest 
sens aveau să fie lucrările ulterioare 
ale lui Engels „Ludwig Feuerbach și 
sfîrșitul filozofiei clasice germane", 
„Originea familiei, a proprietății 
private și a statului". „Anti-Duhring", 
„Dialectica naturii", pentru a aminti 
doar citeva. Gînditor adine ancorat 
în practica politică a timpului. En
gels a militat pentru organizarea po
litică superioară a proletariatului 
văzind mult mai departe decit alți 
contemporani ai săi. socialiști si ei. 
însemnătatea aoestei organizări pen
tru victoria noii societăți.

în condițiile progresului accelerat 
al științelor, în cea de-a doua jumă
tate a secolului trecut, teoreticianul 
marxist a insistat în lucrările sale 
asupra valorii științei și a rolului ei 
în transformarea vieții sociale, ca si 
în realizarea unui progres în cunoaș
tere și libertate. „Dialectica naturii", 
lucrare rămasă neincheiată datorită 
uriașei sarcini ce Si-a asumat-o En
gels de a pregăti pentru tipar volu
mele rămase în manuscris ale „Ca
pitalului". este o pildă vie si azi atît 
a unei trăsături caracteristice filo
zofiei revoluționare de a fi in rela
ție directă cu știința, a efortului de a 
percepe modificările pe care știința 
le impune pentru filozofie și statu
tul ei. ca și, se înțelege, pentru viața 
socială. „Știința modernă, afirma 
Engels, s-a văzut în situația de a 
prelua de la filozofie principiul in- 
destructlbilitătii mișcării, principiu 
fără de care ea n-ar mai putea 
exista". Lui Engels ii revine meritul 
de a fi cercetat intr-o nouă perspec
tivă metodologică stiinta cu istoria 
ei. îndeosebi stiinta epocii moderne 

•și cea contemporană lui (fizica, chi
mia. biologia, geologia, paleontolo
gia. matematica, istoria etc.), obser- 
vîndu-i influenta asupra comporta
mentului social al oamenilor, rolul 
în producția vieții materiale și con
secințele asupra mentalității oame
nilor.

Influenta operei și personalității 
lui Engels asupra contempora
nilor săi. ca si asupra istoriei 

contemporane nouă se explică toc
mai prin aceste trăsături. Este un

socialiștii din România primesc in 
programul lor principiile de căpete
nie ale teoriei care a izbutit a adu
na. într-un mănunchi de luptători, pe 
mai toți socialiștii din Europa si din 
America — e vorba de teoria priete
nului meu Karl Marx".

Moștenitor legitim al creației teo
retice a lui Marx și Engels, al gin- 
dirii socialiștilor români. Partidul 
Comunist Român a aplicat — in cei 
peste 65 de ani de istorie care poar
tă azi amprenta acțiunii sale trans
formatoare — concepția revoluționa
ră despre lume la Condițiile speci
fice ale tării noastre, dezvoltind-o în 
mod original.

Tocmai un asemenea mod de a 
percepe apartenența sa la valorile 
perene ale concepției revoluționare, 
respingerea oricăror tendințe de în
chistare si osificare dogmatică, stu
dierea atentă a realităților în per
manenta lor devenire au asigurat în
deplinirea cu succes a rolului parti
dului de dinamizator al transformă
rilor sociale. „Studiind învățătura lui 
Marx, Engels și Lenin, arăta în acest 
sens tovarășul Nicolae Ceausescu. 
avem permanent in vedere condițiile 
concrete, istorice, sociale, naționale 
in care trăim. Numai așa vom putea 
trage concluzii juste teoretice si prac
tice pentru lupta revoluționară, pen

tru făurirea noii orînduiri. numai 
asa vom putea acționa atit in con
cordantă cu legile generale ale dez
voltării sociale, cit si cu viata".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului nos
tru, a cărui operă teoretică si practi
că exprimă in contemporaneitate 
una din dimensiunile semnificative 
ale afirmării originale a concepției 
revoluționare despre lume și viată, 
ale promovării idealurilor .majore 
ale poporului român si ale epocii in 
care trăim, a orientat activitatea teo
retică și ideologică a partidului nos
tru in direcția elaborării și funda
mentării unor teze și concepte ori
ginale asupra problemelor de bază 
ale făuririi socialismului si ale îna
intării României spre comunism. 
Amploarea transformărilor revoluțio
nare care au avut loc în perioada 
istorică de după elaborarea concep
ției revoluționare, ca si impactul noi
lor cuceriri ale științei contempora
ne. influenta lor profundă asupra 
tuturor domeniilor vieții sociale im
pun tot mai mult o asemenea abor
dare creatoare a teoriei revoluționa
re. asa cum au procedat la rîndul 
lor Marx si Engels, care nu au ezi
tat să revadă si să modifice unele 
din propriile lor concluzii atunci cind 
evoluția vieții sociale si a cunoaște
rii o impunea.

Elaborată în perspectiva concep
ției revoluționare despre lume, cu o 
finalitate umanistă, transformatoare, 
critică, viziunea teoretică larg cu
prinzătoare a secretarului general al 
partidului- acordă un loc central pro
blemelor acute ale lumii contempo
rane. speranțelor umanității, dorin
țelor ei de a se elibera de coșmarul 
u-n-ui război distrugător, de a se ști 
neamenintată in propria ei ființare, 
cauzei nobile a dezarmării și păcii. 
De cuprinderi vaste, asociindu-și ca 
premise teoretice ale sale opera fon
datorilor materialismului dialectic si 
istoric, moștenirea filozofică româ
nească. dezvoltările actuale ale știin
ței și culturii., cunoașterea profundă 
a istoriei, a transformărilor si con
tradicțiilor lumii contemporane, con
cepția partidului nostru instaurează 
in centrul ei — cum Marx și Engels 
au procedat ia vremea lor — omul. 
Se deschid astfel căi și soluții 
lucide problemelor lumii, contempo
rane. Ele vorbesc prin ele însele 
despre umanismul românesc si trăsă
turile lui particulare, ca expresie 
nemijlocită a spiritului creator al 
teoriei revoluționare.

Gh. Al. CAZ AN

Seara tîrziu. cind animația 
străzilor se domolește. cind 
ochii de lumină ai ferestrelor 
se închid rînd pe rînd, în „schim
bul de noapte" al Aradului intră 
și un grup de lucrători cu o califi
care aparte. Sint „muncitorii cu vi
sul", a căror trudă tăcută, fixată 
in dreptunghiul alb al hirtiei, era 
invocată cindva' — cu o pulsație 
solidară — și de Nichita Stănescu. 
Ei își spun însă (modestie 1 orgo
liu ?) doar „scriitori din schim
bul 3“, iar această titulatură 
insolită, amintind obiceiurile lu
mii industriale, include și o profe
siune de credință, și un senti
ment de comuniune întru frumos. 
Subliniind acestea, simt nevoia 
unei observații preliminare : nu e 
vorba de solidaritatea egoistă și 
stearpă a unor izolați ce-și vindecă 
reciproc senzația de singurătate, ci 
de coeziunea unor artiști care se 
știu și mulți, și recunoscuți in „rit
mul comun" al cetății. Cind intr-un 
oraș „provincial" există cincizeci 
de autori de cărți și alte citeva 
zeci de oameni ale căror nume 
apar frecvent in reviste, amănun
tul devine elocvent pentru puterea 
lui spirituală și (de ce nu ?) pen
tru calitatea vieții. Talentele nu 
se înmulțesc niciodată pe un fond 
de indiferență! Convingerea acestor 
scriitori este că „marginea" nu di
feră in esență de „centru". Și, ca 
atare, nu trebuie să se facă un caz 
din situarea' creatorului în provin
cie. Condiția succesului, mi-a 
mărturisit unul dintre ei, dînd de 
fapt glas unei certitudini comune, 
se află in primul rind in om. Prin 
urmare, condițiile optime stau in 
interiorul scriitorului, iar el tre
buie să și le asigure. Firește, nu 
o face singur. La Arad il ajută, îl 
impinge necontenit înainte, stimu- 
lindu-1, și tradiția.

PUTEREA TRADIȚIEI. Litera
tura a apărut aici de timpuriu din 
moment ce încă în 1833 e atestat 
documentar un Cabinet al muzelor 
române, compus din cărturari ce 
intenționau să înființeze și o edi
tură. Alexandru Gavra (autor, între 
altele, și al unei istorii a literaturii 
române), Sebastian Tabacovici, Ion 
Barac, Grigore Obradovici, Iosif 
Vulcan, Diaconovid Loga și-au 
înscris și ei, într-un fel 
sau altul, numele în istoria 
culturală a orașului, care se dez
voltă temeinic, meticulos, ardele
nește, pentru a ajunge in preajma 
primului război mondial o vatră 
generoasă de acțiune pentru 
„idealul Daco-Romaniei". El era 
pe atunci un „mare oraș și prin
cipal centru de cultură al româ
nismului de peste munți" (cum se 
exprima un important cotidian 
bucureștean), în care veneau Dui-liu 
Zamfirescu, Emil Gârleanu, Ion 
Agârbiceanu, Cincinat Pavelescu, 
Al. Stamatiad și Victor Eftimiu ; 
era AraduJ debutului poetic al lui 
Blaga, dar mai ales al publicisti
cii fremătătoare a lui Vasile Gol-

diș. Ștefan Cicio Pop și Ion Rusu 
Șirianu, care făcuseră din ziarele 
„Tribuna" si „Românul" organe de 
luptă, de rezistență morală în fața 
unei obtuze politici de deznaționa
lizare. într-un elan frumos, arăde
nii au reamenajat azi curtea inte
rioară a „Românului", dar e păcat 
că lipsesc deocamdată inscripțiile 
și indicatoarele necesare semnală
rii acestui emoționant monument.

Cind ceea ce era scris pe steag a • 
devenit realitate, cind Unirea s-a 
împlinit prin lupta tuturor româ
nilor. au sosit la Arad, pentru un 
răstimp sau altul, Perpessicius, Al. 
Stamatiad, Tudor Vianu, Aron Co- 
truș, Al. Negură, prin entuziasmul

Azi, avem în oraș condiții reale de 
afirmare. Nu -mai e o incompati
bilitate intre statutul de arădeni și 
acela de scriitor. Nu vreau să afirm 
că aceste condiții sint perfecte 
(căci sintem totuși departe de re
viste, de edituri, de critică), dar 
esențial e faptul că în acest mare 
devorator de cărți care e Aradul 
munca noastră e recunoscută, pre
țuită și încurajată". E părerea poe
tului Vasile Dan, secretarul cena
clului. iar ca argument posibil al 
spuselor sale pot fi invocate cele 
cinci volume de versuri pe care 
le-a publicat pînă acum. Nu sînt 
sigur dacă Vasile Dan este, cum se 
crede, „un poet puțin cunoscut în

Universitatea populară. Cine se 
arată interesat și de poezia patrio
tică, socială, și de cîntul intimită
ții, cine vede idei și descoperă 
sentimente și prin intermediul 
poeziei e un cititor evoluat, un ade
vărat fiu al cetății. Dar înțelegere, 
încredere mai pot însemna și co
municarea, prețuirea, fraternizarea 
spirituală in pofida obstacolului 
natural al graiului. Aradul e un 
județ cu autori ce scriu in patru 
limbi : română, germană, maghia
ră, slovacă, iar in aceste condiții 
Cenaclul Uniunii scriitorilor se 
transformă ades într-un „cenaclu 
al cenaclurilor". în cadrul căruia 
citesc și sint comentați și scriitori 
ca Szabo Peter și Zsnorovzsky 
Attila, Ondrej Stefanko, Pavel 
Bujtar, Dogmar Maria Anoca ș.a. 
E firesc, așadar, ca ne scena lui să 
apară — intr-o succesiune bine 
gindită — și membri ai cenacluri
lor „Toth Arpad", „Nikolaus 
Schmidt", „Variațiuni", ba chiar și

Tradiția, izvor 
al prestigiului 
contemporan

Am putea spune că nu 
există confruntare muzicală 
internațională (in progra
mul căreia să nu figureze ș’ 
o piesă românească) unde 
să nu fie rostite cuvinte de 
apreciere pentru opus-ul 
respectiv și, in general, 
față dc ținuta creației con
temporane românești. Ce
lebrul contrabasist italian 
Fernando Grillo — prezență 
remarcabilă în marile în- 
tilniri muzicale europene, 
în centre de tradiție — con
sidera școala românească 
modernă de compoziție 
printre primele în lume ! 
Departe de căutările șoc — 
cum se procedează in gene
ral — de investigațiile ce vi
zează doar tehnicile moder
ne și depistarea unor con
glomerate sonore; o școală 
modernă, de inaltă clasă, o 
voce distinctă în concer
tul internațional. „Cantos" 
pentru saxofon și orches
tră de Ștefan Niculescu, de 
exemplu, a fost socotită 
„unul dintre cele trei vîr- 
furi" ale întilnirii interna
ționale de muzică contem
porană de la Metz (Franța 
— noiembrie 1985). In „Le 
monde de la musique", cu
noscutul critic Harri Hal- 
breich (care-1 așeza pe Ște
fan Niculescu alături de 
celebrii Ligeti și Lutoslaw- 
ski) simțea în partitura 
saxofonului ecouri pastora
le din Carpați. ecou de 
doină. Iar cind juriul 
internațional al criti
cilor de discJ (IRCA) 
i-a acordat compozitoru
lui Ștefan Niculescu 
premiul special al Festiva
lului de la Montreux — 1986, 
pentru „valoarea de an
samblu a creației sale mu
zicale", criticul Pierre Mi- 
chot de la „Journal de 
Geneve" a vorbit pe larg 
despre înalta ținută a mu
zicii românești, care se cu
vine și mai mult cunoscută 
pe plan internațional, des
pre creația lui Ștefan Ni
culescu in special.

— După marele moment 
Enescu, din ce perioadă 
apreciați că școala româ
nească modernă de compo
ziție a început să fie cu
noscută in circuitul inter
national ?

— Cred că o primă „eta
pă" a început prin anii ’60, 
iar a doua s-a conturat în 
ultimii ani — considera 
compozitorul Ștefan Nicu
lescu. Nu e vorba doar de 
prezenta lucrărilor noastre 
în unele capitale muzicale 
din lume, ci în primul rînd 
de solicitarea creației, con
temporane românești pe 
scena internațională, de in
teresul pe care îl suscită, de 
opinia favorabilă de care se 
bucură. Dar de ce două 
etape ? Pentru că. în cea 
dinții, efortul popularizării 
muzicii fusese asumat a- 
proape exclusiv de compo
zitori ai generației mele, 
in timp ce la cea din 
urmă participă cu un suflu -z

nou și succes compozitori 
din generații mai tinere. 
Tocmai de aceea unii cri
tici recunosc azi faptul că 
școala noastră muzicală n-a 
apărut, așa-zicind, din se
nin, ci se sprijină pe un 
invățămint remarcabil și 
pe o tradiție multiseculară 
in domeniul creației orale, 
în sfirșit, pe fondul diver
sității extreme a opțiunilor 
stilistice, s-a impus unita
tea de fond a culturii noas
tre muzicale, cea modernă 
implintîndu-și adine rădă
cinile în cea străveche. 
Ceea ce ar explica reu
șita de a fi deopotrivă 
novatoare și accesibilă.

— Ați avut contact cu 
diverse categorii de public, 
de la specialiști in muzica 
modernă la studenți melo
mani, fără îndoială cu 
reacții diferite față de mu
zica de ultimă oră. După 
astfel de experiențe, cum 
vă regăsiți in paginile 
scrise cu un pătrar de veac 
în urmă, să spunem ?

— Mă recunosc în toată 
muzica scrisă pînă acum. 
Se constituie, sper, într-un 
tot organic. Mai mult, as
pecte dintr-o anumită pie
să mai veche pot deveni 
puncte de plecare pentru 
alte lucrări, unele chiar 
foarte noi. în 1962 scriam 
muzica de scenă pentru 
„Cartea cu Apolodor" de 
Gellu Naum. De acolo am 
extras o suită, (recompus/! 
și reorchestrată) — Scene 
pentru orchestră. Din nou 
am regîndit muzica, pe 
baze mai riguroase și a de
venit , Simfonia pentru 15 
soliști (1963)... total, re
topit, a devenit opera-ba- 
let-pantomimă „Cartea cu 
Apolodor" — prezentată la 
Opera Română din Cluj- 
Napoca.

— Este cunoscut că, 
o dată cu afirmarea crea
ției muzicale contempora
ne românești, s-a impus și 
o exegeză critică pe măsu
ră, in cadrul căreia se 
acordă cu îndreptățire aten
ție raportului dintre tradi
ție și arta muzicală ac
tuală...

— Cunoașterea prin com
parație este. cred, o cale 
ne care nu poți rătăci. 
Cu cit aprofundezi mai 
multe culturi tradiționale, 
cu atît descoperi (mai in 
cunoștință de cauză, mai 
fără riscuri) valoarea pro
priei tradiții, aspectele ei 
cu adevărat universale. Iar 
constatarea' este valabilă și 
pentru creația modernă. 
Cultura, inclusiv cea mai 
nouă, ne obligă în cele din 
urmă la a ne dșscoperi pe 
noi inșine. Del altfel, doar 
melomanul care cunoaște 
diferitele modalități ale 
noului din muzica univer
sală și totodată cite ceva 
din culturile tradiționale 
ale lumii poate aprecia 
corect importanta muzicii 
românești contemporane.

Smaranda OTEANU

• GIND ROMÂNESC DE 
PACE. Prof. Gavril Irimescu de la fi

liala Arhivelor Statului din Suceava ne 
semnalează un document inedit din peri
oada interbelică, ilustrativ pentru aspira
ția statornică de pace a românilor. Este 
vorba de o moțiune adoptată de locuitorii 
Cimpulungului Moldovenesc la 23 mai 1933 
și trimisă apoi lui Nicolae Tltulescu. Iată 
citeva fragmente din moțiune : „Locui
torii orașului Cimpulung ’ Moldovenesc 
asistați de puternice delegatiuni 
toate satele și orașele județului, 
trunindu-se astăzi ip 28 mai 1933

din 
în- 

. - in
capitala județului (...) declară solemn si 
hotărîți : Însuflețiți de duhul păcii ciști- 
gate cu atitea jertfe și sacrificii și adine 
.pătrunși de sincera dorință de a viețui 
în bune raporturi de vecinătate și priete
nie cu toate neamurile din jurul nostru, 
carj înțeleg a trăi libere și mulțumite de 
soarta lor in marginile fruntariilor lor et
nice, ne ridicăm cu toată hotărlrea și pro
testăm cu ultima energie și cu adincă re
voltă sufletească împotriva stăruitoarelor și 
atit de nejustificatelor tendințe revizionis
te din orice parte ar veni ele, avertizind 
la primejdia enormă și laf incalculabila 
răspundere ce ar provoca. Respectuoși 
pentru suveranitatea tuturor popoarelor și 
pentru întocmirile lor naționale și nejin- 
duind Ia nimic ce nu este al nostru, noi 
sintem ferm hotărîți să ne apărăm pînă 
Ia cel din urmă strop de singe pămîntul 
strămoșesc (...)“. Telegramă la care Titu- 
lescu a răspuns că hotărîta atitudine a lo
cuitorilor județului îl „întărește în apăra
rea drepturilor intangibile ale României".

• TEZAURELE GETO-DACI- 
LOR. Revista „Magazin istoric" nr. 11/1986 
inserează în coloanele sale un foarte in
teresant studiu despre tezaurele geto-dace 
din secolele I înaintea erei noastre — I 
era noastră, semnat de Mihai Gramatopol. 
Au fost descoperite pînă acum peste 150 
de asemenea tezaure din argint, cuprin- 
zind peste l 800 de piese întregi sau frag
mentare : cercetările arheologice din ulti
mele decenii, arată autorul, au dat la iveală 
unelte și ateliere de bijutier in care au 
fost lucrate obiectele de podoabă ale aeto- 
dacilor, argument peremptoriu, ce se adaugă 
altora, al executării lor pe pămîntul Daciei. 
Tezaurele sint alcătuite dintr-o mare va
rietate de piese : fibuie, lanțuri, brățări, 
coliere.1 cercei, inele etc. Multitudinea te
zaurelor descoperite stă mărturie înaltului 
nivel de civilizație atins de societatea geto- 
dacică. Totodată, bogăția tezaurelor geto- 
dace ca și faptul că metalele prețioase 
constituiau monopolul regilor daci, vine să 
sugereze, conchide autorul, că „relatările 
despre imensele bogății capturate de ro
mani de la regele Decebal sint departe de 
a fi doar o legendă".

Lucian Emandi. pentru că sînt 
aici din tată-n fiu, dar și pentru 
că toți marii noștri poeți — Emi- 
nescu, Coșbuc, Blaga, Cotruș ș.a. — 
n-au uitat niciodată destinul colec
tiv, întrebările, căutările, durerile 
și nădejdile neamului". La Ilie Mă- 
duța, pulsația patriotică e 
convertită în pastel, în ele
gii cu substrat tonic, într-o cîn- 
tare a timpului niciodată pierdut 
cită vreme măsoară istoria fără 
sfirșit a țării. Vasile Dan a debu
tat în 1971 cintînd „Priveliști" au
reolate de sentiment, „Nori lumi
nați" („starea lui predilectă ' e 
aceea a unei melancolii luminoase", 
nota cindva Eugen Simion), dar a 
descoperit treptat, in „Scara interi
oară", „Arbore genealogic", „în- 
timplări crepusculare și alte poe
me", dimensiunea lăuntrică, „ce
tatea eternă" a eului legat totuși 
prin multe și nevăzute fire de cei
lalți. „Fiindcă mai intii te atinge 
oricine cu umbra / ca o bătaie

„Scriitori din schimbul 3“
Cu autorii arădeni despre puterea creatoare a provinciei

și stăruința cărora se înființa, prin 
1926. „Salonul literar". Refac, Îm
preună cu poetul Lucian Emandi, 
istoricul puterii literare a orașului, 
și in memorie ne vin, intr-o subită 
tentativă de geografie literară, nu
mele lui Mihai Beniuc, Șt. Aug. Doi
naș, Titus Popovici, Francisc Mun- 
teanu, Mircea Micu, George Ciu- 
dan și Ovidiu Cotruș, al mai tine
rilor Ilie Măduța, Carolina Ilica, 
Vasile Dan, Vasile Speranță, Ale
xandru Banciu, Gheorghe 
Schwartz, Florin Bănescu, Horia 
Ungureanu, Cornel Marandiuc, Do- 
rel Sibii, Dumitru Toma. Metamor
fozele scrisului lor implică și me
tamorfoze ale cenaclului. Din 1983 
el intră sub patronajul direct al 
Uniunii scriitorilor.

RADIOGRAFIA UNEI TRANS
FORMĂRI. Șase scriitori lo
calnici răspundeau în 1978 „co
menzii sociale" și închinau .ce
tății de pe Mureș un emoționant 
omagiu — volumul de reportaje 
Orele orașului Arad. Dacă am me
taforiza puțin, autorul real era 
atunci Orașul, iar cei șase nu erau 
decît personaje plecate în căutarea 
lui. Tot cu șase personaje, creatori 
la amiaza artistică, precum Florin 
Bănescu. Gheorghe Schwartz. Va- 
silc Dan, Lucian Emandi, Cornel 
Marandiuc și Dumitru Toma. ple
căm — ca într-o vestită piesă pi- 
randelliană — in cercetarea unui 
prototip — scriitorul arădean.

Chipul său se configurează trep
tat, prin mărturii succesive. Pentru 
el pledează de la o vreme, hotărâ
tor, stabilitatea. „Spre deosebire 
de prima etapă din viața cenaclu
lui nostru, cînd se întilneau autori 
care imediat ce ajungeau la o anu
mită notorietate plecau în alte 
centre, actualmente se reunesc oa
meni hotărîți să rămînă aici.

lumea literară bucureșteană". în 
literatură pur și simplu el s-a fă
cut totuși cunoscut, probante fiind 
chiar rindurile unui redutabil cri
tic din ...Capitală. Dar să nu anti
cipăm !

în aceste rînduri care se vor ra
diografia unei transformări ne in
teresează îndeosebi resorturile unei 
mentalități, mobilurile „întoarcerii 
autorului" la cetatea care-1 propul
sează. Atașamentul său se explică 
și prin caracterul multiplu al soli
citărilor la care e supus. „Poliva
lența necesară" nu e pentru el o 
vorbă goală, ci o realitate vie, co
tidiană. „într-un oraș ca Aradul 
— crede prozatorul Gheorghe 
Schwartz — scriitorii au foarte mul
te funcții: sint și reporteri, și cri
tici de artă, și cronicari dramatici 
ori de film, sint, pe scurt, cariati
dele unui climat spiritual". La 
Arad, ca și in alte orașe de alt
minteri, scriitorul nu mai poate 
adormi pe cărți uitat, pierdut ba- 
covian intr-o provincie pustie. 
Scrisul e o singurătate cu fața spre 
ceilalți! Desigur, cînd creează, li
teratul are un drum de singură
tate absolută, dar la capătul lui el 
află un chip similar : cititorul său, 
semenul său. Nu sint deci de mi
rare nici mindria cu care Cornel 
Marandiuc subliniază că în 1985 
Centrul de librării arădean s-a si
tuat intre primele din țară, nici 
încrederea sa în puterea de înțele
gere, de participare sufletească a 
concetățenilor. Să,-1 credem prin 
urmare cind spune că șansa lui, a 
colegilor săi e „șansa căldurii"

Cite ipostaze poate avea a- 
ceastă înțelegere ? Una poate fi, 
probabil, afluența publicului la 
cursul de analiză critică „Poezia 
și înțelesurile vieții", pe care Lu
cian Emandi îl ține de doi ani la

ai unor cenacluri sătești (precum 
cel din comuna Șagu), care ar me
rita ele insele spațiul unei con
semnări. Roadele lor, deloc negli
jabile, sînt reținute în publicații 
demne de toată atenția, ca Aradul 
literar (din care au apărut două 
tomuri masive). Orizont arădean, 
Variațiuni.

LUMEA POEȚILOR. „în Arad 
există devotați ai tuturor genuri
lor literare ; poezia, proza, istoria 
și critica literară, reportajul, dra
maturgia, literatura pentru copii și 
tineret pasionează un număr, de Ii- 
terați de o deplină profesionali- 
tate". Este părerea prozatorului 
Gheorghe Schwartz, autor distins 
intr-o carieră nu tocmai lungă cu 
citeva premii literare importante. 
Reținind sugestia multilateralității, 
să dăm totuși mai intii cuvintul 
poeților. Ce lirism cultivă arăde
nii ? Din punctul de vedere al au
torilor, fiecare opțiune poetică im
plică o profesiune de credință. 
Directă ori subințeleasă ! Schim- 
bind momentan uneltele, reporteru
lui cu acele ale criticului, aș sem
nala mai intii că poezia „arădeană" 
este locul geometric al mai multor 
stiluri verificate de istoria literară. 
E vorba mai intii de fericita tra
diție a liricii transilvane de anga
jare patriotică, socială, in care re
torica fluentă ișt află acoperire in 
sentiment. în vibrația normei mo
rale. Lirismul acesta nu e spontan, 
nu captează instantaneu emoția, 
căci se revendică mai mereu de la 
faptul de cultură, de la ^meditația 
laborioasă. El poate lua forma dis
cursului patriotic (e cazul lui Lu
cian Emandi, Ilie Măduța, Gllgor 
Sa va), resortul său fiind nu doar 
atașamentul nativ la „șesurile na
tale", ci și conștiința datoriei de a 
continua lecția înaintașilor. „Scriu 
poezie patriotică, m-a încredințat

afectuoasă, neașteptată pe umăr / 
înaintea Iluminației", afirmă scriito
rul intr-un frumos poem emble
matic, animat de aspirația de a 
ilumina prin vers și „propoziții" 
tensionate, „cit mai rotunde", cău
tările celorlalți.

ORIZONTURILE EPICII. Pen
tru productivul prozator Florin 
Bănescu țelurile lui și ale colegi
lor intru epică sint clare. „Progra
mul nostru vizează repunerea in 
drepturi a Banatului ca spațiu spi
ritual. Acum la noi se naște o miș
care in proză ce nu va putea fi ne
glijată de istoricii literari ai viito
rului". Notind că același lucru il 
obseda și pe regretatul Sorin Titel, 
să menționăm protagoniștii acestui 
program. Paul Eugen Banciu, Ion 
Marin Almăjan, Gheorghe 
Schwartz. Ion Arieșanu, I. D. Teo- 
dorescu, Teodor Bulza, Daniel Vi- 
ghi. Daniel Marineasa configurea
ză o nouă dimensiune a literaturii 
bănățene, care e regională numai 
prin dragostea pentru un anumit 
spațiu, fiind altminteri competi
tivă pe plan național. Cum se con
cretizează totuși programul ? 
Gheorghe Schwartz, autor al unor 
romane problematizante și parabo
lice ca „Martorul". „Efectul P“, 
proiectează un... „uriaș" editorial : 
„Cei o sută", adică o sută de ro
mane dispuse pe un arc temporal 
de 2 500 de ani.

Ambiția monumentalului o are 
și Florin Bănescu. Dispusă pe trei 
planuri, trilogia la care lucrează 
apelează succesiv la realitatea ime
diată. la amintirea apropiată și la 
istoria mai îndepărtată (eroul se 
proiectează mental în anul 1918, 
participind afectiv la Marea Uni
re). realizînd astfel fresca unei 
umanități în dinamică prefacere. 
Primul volum e gata ! Lui Dumitru

Toma, in viața de toate... dimine
țile desenator tehnic, ii place, zice 
el, „neasemuit de mult" să scrie 
povești pentru copii. Să recunoaș
tem că și copiilor le plac cărți ca 
„Făt Frumos certat cu gluma" și 
„Orașul piticuților mincinoși", pe 
care, în trecăt fie zis, le-am citit și 
eu cu plăcere, admirînd verva is
torisirii, insolitul perspectivei, 
umorul situațiilor imaginate. „Cind 
nu crezi în ceea ce faci, e puțin 
probabil ca oamenii să creadă și 
ei in scrisul tău" sună verdictul 
proaspătului membru al Uniunii 
scriitorilor. Dumitru Toma crede 
în ceea ce face...

Chestiunea încrederii se arată 
esențială si pentru Cornel Ma
randiuc. Precum bucureșteanul 
C. Turturică, om trecut prin- 
tr-o sumedenie de meserii, nu
mai din dorința de a cunoaște via
ța, scriitorul arădean a fost șofer 
de autobuze și agricultor, contro
lor de trafic aerian și dascăl de 
țară, anticar și emul al celebrului 
erou arghezian Unanian, impiegat 
de mișcare și, în fine, lucrător la 
Centrul de librării. Dincolo de 
mulțimea ocupațiilor el e pur și 
simplu scriitor (din schimbul 3). 
Nici mai mult, dar nici mai puțin. 
A scris mult și a publicat cu 
zgircenie. E autorul (mă refer la 
cărțile publicate !) a două romane: 
„Trandafiri pentru contesă" și 
„Casa aurului", al unor volume de 
proză scurtă, piese de teatru, repor
taje. dar opera vieții lui este „Inimi 
cit să cuprindă cerul patriei", roman 
documentar despre luptele piloților 
din Corpul 8 vinătoare în timpul 
ultimului război. Cit poate costa o 
carte ? Din unghiul autorului ea 
poate fi echivalată cu zece ani de 
muncă, cu șase rescrieri integrale, 
cu șapte-opt ani de corespondență, 
de cercetare a arhivelor, de dialog 
prin scrisori cu foștii combatanți 
din țară, din R.F. Germania, 
Anglia, S.U.A., Ungaria. Cornel 
Marandiuc a început să scrie din 
supărare (pentru indiferența cu 
care istoricii și literații noștri tre
ceau atunci peste memorabile fap
te de arme românești), apoi au în
vins conștiința datoriei, dorința de 
ă face istorie și literatură cu toa
tă implicarea, cu toată seriozitatea, 
cu voința fermă de a releva in di
mensiunile ei reale contribuția ro
mânească la scurtarea lungii nopți 
a războiului. „Mă preocupă războ
iul și pacea pentru că oamenii au 
traversat mereu o stare extraor
dinară și tragică de examen în 
urma căreia au reușit (sau nu) să 
rămînă oameni. Pentru noi, scriito
rii români, tema războiului se im- 
plește strîns cu aceea a păcii. Fie 
ca lumea să iasă pentru totdeauna 
din această deloc romantică săl
băticie !"

E opțiunea unui scriitor. E op
țiunea unui om. Unul dintre acei 
oameni care ritmează prin scris 
orele orașului Arad. Oameni pen
tru cei multi, ei. scriitorii arădeni, 
adorm ultimii, căci timpul nu le 
mai aparține în exclusivitate : e 
„timp pentru mărturisirile lucruri
lor șl ale oamenilor".

Ioan ADAM

• DOCUMENTE ARHEOLO
GICE ALE CONTINUITĂȚII 
NOASTRE. De curind, la Oradea s-a 
desfășurat cel de-al IX-Iea simpozion na
țional de tracologie, consacrat împlinirii a 
2 500 de ani de la prima atestare documen
tară a luptelor purtate de geto-daci pentru 
libertate și neatimare. Dintre cele aproape 
o sută de comunicări științifice ne oprim 
astăzi asupra celei prezentate de cont, 
univ. dr. Dumitru Protase despre așezarea 
autohtonă din secolele IV—VI e.n. de la 
Țaga (județul Cluj). Identificată cu peste 
două decenii in urmă, așezarea a fost cerce
tată doar parțial, dîndu-se la iveală 11 lo
cuințe din perioada menționată. Din aceeași 
epocă datează și două cuptoare gospodă
rești. Locuințele făceau parte dintr-o așeza
re nefortificată. Inventarul arheologic con
stă din fragmente de vase de tradiție 
daco-romană. lucrate la roată (oale-borcan. 
castroane, fructiere etc.). împreună cu 
materialul ceramic s-au mai descoperit 
piepteni, fusaiole și greutăți de tip roman, 
bulgări de zgură din fier, precum și o 
monedă mică de bronz de Ia împăratul 
Constans, emisă între anii 337—350. Tot 
aici s-a mai aflat o fibulă romană de bronz 
a cărei tipologie o plasează cronologic la 
inceputul veacului al IV-lea al erei noas
tre. Pe baza materialului arheologic exis
tent. subliniază autorul comunicării, locuin
țele descoperite la Taga pot fi datate din 
preajma anului 300 al erei noastre și pină 
in primele decerni ale secolului al VI-lea 
Si pot fi atribuite unei așezări daco-roma- 
ne din Dacia intracarpatică. Autorul mai 
adaugă că în vatra așezării au fost desco
perite. de asemenea, vestigii ale unei așe
zări din secolele VII—VIII, identificin- 
du-se urmele a 16 locuințe. Viitoare cer
cetări vor adăuga noi date despre aceste 
importante așezări, noi mărturii despre ne
întrerupta continuitate autohtonă pe pă
mîntul vechii Dacii.

• MINERI SI METALURGISTI 
BĂNĂȚENI LA SFÎRȘITUL VEA
CULUI AL XVIII-LEA. In cadrul Labo
ratorului de demografie istorică de pe 
lingă Facultatea de is.terie-filozofie a Uni
versității din București, cercetătorul știin
țific Costin Feneșan de la Direcția Genera
lă a Arhivelor Statului a prezentat datele 
unui interesant document de la sfirșitul 
veacului al XVIII-lea privind situația mi
nerilor și metalurgiștilor din Banat. Este 
vorba despre o conscripție alcătuită în anul 
1785, referitoare la localitățile Oravița, Ci- 
clova. Steicrdorf, Dognecea, Șasea, Moldova, 
Bocșa și Reșița, fiind înregistrate în aceste 
8 așezări 10 777 persoane, români și ger
mani. O mare parte a populației adulte de 
aici era angajată in minerit și metalurgie ; 
după date din 1787 lucrau in aceste sectoa
re 3 051 de oameni, adică aproximativ o 
treime din populația totală. Conscripția din 
1785, una dintre cele mai vechi cu referire 
la muncitorii mineri și metalurgiști din 
această parte a țării, ne scrie prof. L. Ro
man. secretarul Laboratorului, aduce astfel 
noi știri despre începuturile formării pro
letariatului in țara noastră.

• 584 DOCUMENTE DESPRE 
MAREA RĂSCOALĂ A ȚĂRANI
LOR DIN 1907. . Nu cu multă vreme 
in urmă a văzut lumina tiparului cel de-al 
IV-lea volum — penultimul — al colecției 
de documente privind energica ridicare la 
luptă a țăranilor din 1907, colecție ce apare 
de mai mulți ani la Editura Academiei, 
sub egida Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.. 
Institutului de istorie „N. Iorga", Direcției 
Generale a Arhivelor Statului. Volumul 
cuprinde 584 documente privitoare la des
fășurarea răscoalei în județele Muscel, 
Argeș. Olt, Romanati. Dolj, Vîlcea, Me
hedinți și Gorj. Noile mărturii istorice, 
acum redate; pentru intîia oară, integral 
circuitului științific, atestă amplitudinea și 
larga sferă de cuprindere a răscoalei, ho- 
tărirea de luptă a țărănimii.

Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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Vizita în țara noastră a delegației

ai României și Cehoslovaciei Partidului Noua Democrație din Grecia

La București au început, joi, con
vorbirile dintre loan 
afacerilor externe al 
cialiste România, 
Chnoupek. ministrul 
terne al Republicii Socialiste Ceho
slovace, care se află într-o vizită 
oficială de prietenie în țara noastră.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul dialogului româno-ceho- 
slovac la cel mai inalt nivel, cei 
doi miniștri analizează stadiul actual 
și perspectivele relațiilor dintre cele 
două țări. O atenție deosebită este 
acordată problemelor privind extin
derea colaborării economice, intensi-

Totu, ministrul 
Republicii So- 
și Bohuslav 

afacerilor ex-

ficării cooperării in domenii de in
teres comun, lărgirii schimburilor 
comerciale. Sînt examinate, de ase
menea, aspecte actuale ale vieții po
litice internaționale.

A fost prezent Jan Papp, amba
sadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

★
în cursul dimineții, ministrul afa

cerilor externe al R. S. Cehoslovace 
a depus o coroană de fiori la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

(Agerpres)

în zilele de 26 și 27 noiembrie, pre
ședintele Partidului Noua Democra
ție din Grecia. Constantin Mitsotakis. 
a efectuat, in fruntea unei delega
ții. o vizită in tara noastră. Îs in
vitația C.C. al P.C.R. Din delegație 
au mai făcut parte Iannis Varvitsio- 
tis. Alexandras Papadongonas și An
dreas Zainis. deputat!. Efstathios 
Lagakos, consilier al președintelui 
partidului, alte persoane oficiale.

în timpul vizitei, președintele 
Partidului Noua Democrație din Gre
cia a avut întrevederi cu loan Totu. 
ministrul afacerilor externe, llie 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale. precum și cu Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări

Naționale. Au fost abordate proble
me privind dezvoltarea relațiilor bi
laterale. precum și aspecte ale vie
ții internaționale.

Conducătorul delegației Partidului 
Noua Democrație din Grecia s-a în- 
tîlnit. de asemenea, cu patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române. Teoctist 
Araoașu.

Delegația a vizitat'obiective so- 
cial-edilitare din Capitală.

Vizita 
Partidului 
Grecia 
bunelor 
laborare 
dezvoltă 
poare.

în România a delegației
Noua Democrație din 

s-a desfășurat sub. semnul 
relații de prietenie si co- 
care s-au statornicit si s’e 
între cele două țări si po-

VILCEA : însemnate sporuri 
la producția fizică

Hotărîți să răspundă prin fapte 
exemplare vibrantelor îndemnuri ale 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
îndeplini in cele mai bune condiții 
sarcinile de plan rv acest an. oame
nii muncii din unitățile economice 
ale județului Vîlcea acționează ener
gic pentru realizarea si depășirea 
prevederilor la producția fizică. Ast
fel. minerii din bazinul . carbonifer 
Berbești-Alunu au extras peste plan 
aproape 23 000 tone lignit energetic. 
Au fost, de asemenea, fabricate si 
puse suplimentar la dispoziția eco
nomiei naționale 503 milioane kWh 
energie electrică, produse de meca
nică fină in valoare de -28 milioane 
lei. 13 805 mc cherestea si alte pro
duse cu desfacere asigurată pe piața 
internă și la export. (Ion Stanciu).

r O 1 C zilei

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE

SOCIALISTE ALBANIA
Președintelui Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Socialiste Albania
RAMIZ ALIA

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
TIRANA

în perioada 20—27 noiembrie, o de
legație a M.P.L.A. — Partidul Mun
cii din Angola, condusă de Doukui 
de Castro, membru supleant al C.C. 
al M.P.L.A. — P. M., directorul De
partamentului de reflații externe al 
partidului, a făcut o vizită în tara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

Delegația a purtat discuții la orga
nizațiile de partid din municipiul 
București și județul Brașov, a vizitat 
obiective economice si social-cultu- 
rale. La încheierea vizitei, delegația 
s-a întilnit la C.C. al P.C.R. cu to
varășul Ion Stoian. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej s-a semnat un Pro
tocol de colaborare intre P.C.R. și 
M.P.L.A. — Partidul Muncii.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

Iugoslavia, joi a avut loc in 
tală o manifestare culturală 
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, in 
cadrul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie din această tară

si a fost vizionat un film documen
tar.

R.S.F.
Capi- 
orga-

★
Consiliul Național al Femeilor. în 

colaborare cu Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare. Comi
tetul municipal București al P.C.R. 

. si Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale si Controlului Gospodări
rii Fondurilor Fixe, a organizat, joi, 
la București o consfătuire cu carac
ter de schimb de experiență pri
vind creșterea aportului comitetelor 
si comisiilor femeilor la colectarea, 
recuperarea si valorificarea materia
lelor refolosibile. A fost analizat mo
dul în care comitetele si comisiile 
de femei au acționat pentru recu- 
oerarea unui volum cit msi mare de 
materiale refolosibile. astfel incit a- 
cestea să acopere, potrivit Directi
velor Congresului al XIII-lea al 
partidului, cel puțin jumătate din 
necesarul de materii prime al ecor 
nomiei naționale. în cadrul dezba
terilor au fost evidențiate cele mai 
eficiente forme si metode folosite de 
comitetele si comisiile femeilor pri-

vind realizarea acestui important o- 
biectiv economic. De asemenea, au 
fost prezentate măsurile care să a- 
sigure îndeplinirea 
nului ne acest an 
meinică a planului 
domeniu.

Participantele Ia 
periență au vizitat secția de recu
perare si valorificare a materialelor 
refolosibile a întreprinderii de în
călțăminte ..Progresul'', precum si 
centre de colectare a materialelor re
folosibile din Capitală. •

integrală a pla- 
Si pregătirea ie
pe 1987 în acest

schimbul de ex-

Cu prilejul încheierii misiunii sale 
în țara noastră, ambasadorul Suediei 
la București, Per Bertie Kollberg, a 
oferit, joi, o recepție.

Au luat parte membri al conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, oameni de cultură 
și artă.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

(Agerpres)

„Vom întări prin fapte de muncă
votul dat la referendum"

Adeziunea față de noua inițiativă 
de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, satisfacția față 
de impresionanta unanimitate cu 
care întregul nostru popor a spus DA 
Ia referendumul din 23 noiembrie își 
găsesc expresia în numeroase scrisori 
primite de redacția noastră. în vers 
sau proză, autorii țin să-și exprime 
gindurile de stimă și prețuire pentru 
activitatea neobosită a conducătoru
lui partidului și statului nostru în 
favoarea păcii și dezarmării, convin
gerea că această politică exprimă 
voința întregii națiuni. Intr-un nu
măr anterior al ziarului am publicat 
o parte din gindurile împărtășite de 
cititorii noștri. în cele ce urmează, 
continuăm să spicuim din scrisorile 
adresate redacției.

Muncitorul Emilian Corîci, din 
Gura Motrului, comuna Butoiești, 
județul Mehedinți, dedică păcii 
citeva versificări in maniera poeziei 
populare :
Frunzuliță de cicoare,
Pacea-i cea mai mindră floare... 

iar verde trei alune,
Piară armele din lume.
Și să crească-n lumea-ntreagi 
Floarea păcii cea mai dragă. S-o culeagă toți cei care, 
Pace vor intre popoare...

către țara noastră a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare 
reprezintă o nouă dovadă a înaltei 
răspunderi pentru viitorul poporului 
nostru și al întregii omeniri. Ca 
fiu al unei țări libere și dem
ne, ca om al muncii cu mai bine de 
40 de ani vechime in această fabrică 
ploieșteană, am spus din toată inima 
DA la recentul referendum al păcii, 
cu conștiința limpede că prin aceasta 

•îmi fac datoria de cinste de a sprijini 
politica partidului și statului nostru, 
îndreptată spre dezvoltarea necon
tenită a patriei, spre înfăptuire^ pă
cii. destinderii și colaborării inter
naționale. Colectivul fabricii noas
tre. in frunte cu. comuniștii, desfă
șoară în aceste zile o însuflețitoare 
activitate în producție, pentru a în
tări votul dat la referendum prin 
noi și însemnate succese în muncă".

Corespondentul nostru Gheorghe 
Popa, țăran cooperator din satul 
Iernuta, județul Arad, ne informea
ză la început despre faptele de mun
că ale consătenilor săi, relatînd, în
tre altele., despre realizările lor în

Ne scriu cititorii
Același autor se referă, intr-o altă 

poezie, la semnificația referendumu
lui de la 23 noiembrie, scriind :
Prin referendum, noi am făcut

legământ, 
Pacea s-o apărăm și viața pe Pămînt. 
Alături ne va fi conducătorul drag, 
Ce-a dus în lume faima străbunului 

meleag.

Despre noua inițiativă de 
țării noastre. Cornelia Anca, 
drul cenaclului „Gheorghe 
din Tirgu Mureș, scrie :

pace a 
din ca- 
Șincai"

La noi, o flamură de pace am ridicat 
peste Carpați

Si am intins un braț de frate înspre 
ai păcii vrednici frați...

Aceeași temă este abordată de 
Niou Zbuehea, pensionar din Hațeg, 
județul Hunedoara :

„Inițiativa tovarășului 
Nicojae Ceaușescu privind reducerea 
de către România cu cinci la sută a 
armamentelor, efectivelor și cheltu
ielilor militare mi se pare nu numai 
valoroasă, ci și foarte oportună, ți- 
nind seama de nivelul periculos pe 
care l-a atins cursa înarmărilor, în 
afara amenințării pe care o repre
zintă pentru insăși viața omenirii, 
escalada Înarmărilor agravează pe zi 
ce trece problemele economice ale 
lumii, datorită faptului că o mare 
parte din resursele materiale, finan
ciare și umane sînt folosite 
pentru a înmulți și perfecționa 
loacele de distrugere.

Nu pot decît să susțin din 
inima hotărirea de reducere a 
loacetor militare adoptată de 
noastră, reducere asupra 
ne-am pronunțat cu toții printr-un 
DA hotărît la recentul referendum. 
Sînt convins că această consultare a 
poporului nostru va intra în istorie, 
ca un act cu valoare de exemplu 
pentru celelalte țări, pentru toți cei 
ce doresc să fie evitată o conflagra
ție pustiitoare".

La rindul său, Ionel Mirea. pro
iectant principal la Fabrica de utilaj 
complex din Ploiești, județul Praho
va, ne scrie :

„Pentru mine, ea și pentru între
gul colectiv al întreprinderii unde 
lucrez, strălucita inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind reducerea cu cinci la sută de

astăzi 
mij-

toată 
mij- 
țara 

căreia

producția agricolă, ca și despre ma
rile transformări înnoitoare, inter
venite în genere în înfățișarea satu
lui și în viata locuitorilor lui. în 
continuare, autorul se referă la po
litica externă de pace a României 
socialiste, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, subliniind faptul 
că această politică înțeleaptă se 
bucură de sprijinul întregii noastre 
națiuni.

„Țăranii cooperatori din satul nos
tru. ca și toți cetățenii patriei — 
scrie autorul — susțin din tot sufle
tul politica de apărare a păcii prin 
înfăptuirea dezarmării, politică pe 
care o promovează neobosit iubitul 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Știm bine că pla
nurile noastre de dezvoltare în toate 
domeniile vor putea fi îndeplinite 
numai in condiții de pace și că pacea 
nu poate fi înfăptuită în umbra 
munților de . arme tot mai ucigă
toare. Sigur că după ce vreme înde
lungată s-au tot adunat și s-au per
fecționat arme, a lichida armele 
dintr-o dată nu e posibil. Dar nici 
continuarea cursei înarmărilor nu 
mai este posibilă fără de cele mai 
mari primejdii pentru întreaga ome
nire. Și atunci, singura cale de a 
salva popoarele de la distrugere este 
aceea a înfăptuirii dezarmării in mod 
treptat. Reducerea cu cinci la sută 
a armamentelor, efectivelor si chel
tuielilor militare, adoptată de țara 
noastră, constituie un valoros exem
plu, pe care ar fi bine să-1 urmeze 
și alții, cit mai multi, mai ales cei 
ce au arme mai multe și cu mai 
mare putere de distrugere. Măsura 
hotărîtă a României este. înainte de 
toate, o contribuție nu numai în 
vorbe, ci și în fapte la promovarea 
dezarmării. Referendumul de Ia 
23 noiembrie ne-a oferit nouă tutu
ror prilejul de a ne exprima adeziu
nea deplină la noua inițiativă de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu". 
Asemenea întregului popor român, 
cooperatorii din' satul nostru sînt 
hotărîți și ei să-și îmbunătățească 
rezultatele muncii. întărind prin a- 
ceasta votul dat ia referendum, vot 
de aprobare deplină pentru reduce
rea de către țara noastră, cu 5 la 
sută, a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare*.

Ginduri similare ne Împărtășește Și 
Ion F. Diacona. din satul Galfin. ju-

detul Dolj, care. între altele, no
tează :

„Alături de colegii mei de muncă, 
susțin și eu cu toată hotărirea și 
convingerea inițiativa de pace a pre
ședintelui tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este o continuare 
firească a activității neobosite 
desfășurate de conducătorul partidu
lui și statului nostru in favoarea în
făptuirii dezarmării, ca o condiție 
pentru salvarea păcii și deci a vie
ții pe planeta noastră. Măsura adop
tată de România de a reduce cu 
cinci la sută mijloacele militare 
exprimă dorința tuturor românilor 
de a trăi în. pace și liniște, de a 
putea munci în siguranță pentru în
florirea patriei. De aceea, la refe
rendumul de la 23 noiembrie am 
răspuns printr-un DA categoric 
pentru măsura înțeleaptă inițiată de 
președintele tării. înțelegem că acest 
răspuns de aprobare entuziastă a mă
surii trebuie să se traducă acum 
în fapte de muncă, pe măsura ne
cesităților de a asigura condiții cit 
mai bune înfloririi patriei în toate 
sectoarele de activitate."

Iată ce ne scrie și Constantin Do- 
chița din București :

„Ca veteran și invalid din războ
iul antifascist, doresc să vă împărtă
șesc și eu gindurile despre hotărirea 
ca România să-și reducă cu cinci la 
sută efectivele, armamentele și chel
tuielile militare.

Generația mea si cele dinaintea ei 
au știut ce-i războiul și. personal, 
doresc ca nimeni să nu mai fie silit 
să știe ce-i războiul. Pe scurt, el în
seamnă doar moarte, suferințe și 
distrugeri. Tatăl meu a fost invalid 
din primul război mondial, iar bu
nicul meu a căzut în războiul de 
independență de la 1877. Trei gene
rații lovite de urgia războiului. Înțe
leg că astăzi, datorită armelor exis
tente, un război ar putea însemna 
chiar dispariția omenirii. Am și eu, 
împreună cu cei trei copii ai mei 
și cu cei șapte nepoți, motive te
meinice să resping cursa înarmări
lor, să susțin din adîncul sufletu
lui politica de pace și dezarmare pe 
care o promovează tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Referendumul de 
la 23 noiembrie ne-a oferit și nouă 
ocazia să ne exprimăm totala ade
ziune la această politică plină de 
omenie și înțelepciune".

Cuvinte de adeziune deplină la po
litica externă a țării noastre, la noua 
inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu conține și scri
soarea pe care ne-a trimis-o Io» 
Tarbac, maistru la întreprinderea 
de mașini-unelte pentru presare și 
forjare din Tirgu Jiu, județul Gorj :

„Am spus și eu un DA categoric 
hotăririi de reducere de către țara 
noastră a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare, cu convin
gerea că o asemenea măsură răspun
de dorinței de pace a întregului nos
tru popor. Această dorință fierbinte 
a fost exprimată, cum era de aștep
tat, de toată suflarea românească, în 
cadrul referendumului de la 23 no
iembrie. Dacă trecerea unilaterală la 
dezarmare hotărîtă de România ar fi 
urmată și de alte țări, acest lucru 
ar întări speranțele oamenilor de 
pretutindeni că va veni o vreme cînd 
nu vor mai exista arme și războaie".

Sînt doar cîteva fragmente din nu
meroasele scrisori adresate redacției 
noastre de oameni ai muncii 
toate colțurile țării, 
adeziunii fierbinți 
tiativă de pace

din
Ele dau glas 

la noua ini- 
___ a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. hotăririi de a în
tări prin fapte de muncă aprobarea 
unanimă exprimată față de această 
inițiativă la referendumul din 23 no
iembrie.

O. VASILE
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Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 noiembrie, ora 20 — 1 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fl în general Închisă, iar cerul aco
perit. Precipitații locale sub formă de 
ploaie, iar izolat și trecător, lapoviță 
și ninsoare, se vor semnala în a doua 
parte a intervalului în regiunile din 
nordul și estul țării. în rest, precipi-

tații izolate. VIntul va sufla slab plnă 
la moderat, cu intensificări locale în 
regiunile estice, cu viteze de pină la 
40 km/h. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 5 și plus 5 
grade, mai coborite în. centrul țării, 
iar cele maxime intre zero și 10 gra
de. Local se va produce ceață. în 
București : Vremea va fi in general 
închisă, iar cerul mal mult acoperit. 
Se vor semnala precipitații slabe în 
a doua parte a intervalului. Vintui va 
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări de scurtă durată. Temperatu
rile minime vor oscila între minus 2 
și plus 2 grade, iar cele maxime între 
3 și 5 grade.

EVENIMENT DE IMPORTANTĂ CRUCIALĂ
1N ISTORIA POPORULUI NOSTRU

(Urmare din pag. I)
întreg gindește un singur gînd și 
inimile a milioane de oameni palpită 
de o singură simțire", unirea Tran
silvaniei, cu România, făurirea, prin 
aceasta, ă statului național unitar 
român, au avut, înainte de toate, o ex
cepțională importantă din punct de 
vedere politic. Numai pe această 
bază poate fi apreciată la întreaga ei 
dimensiune și însemnătatea econo
mică și socială a Marii Uniri.

împlinind un ideal multisecular ăl 
poporului român, mărețul 
a permis națiunii noastre 
solidaze independenta si 
tatea. s-o exercite pe tot 
național. Eliberat în totalitate de 
asuprirea națională — care căuta 
să-i desființeze insăși identitatea 
proprie și împotriva căreia au tre
buit cheltuite, în scop defensiv, 
atîtea forțe — poporul nostru și-a 
putut concentra întreaga energie 
creatoare spre o. construcție econo
mică mai susținută, spre lupta pen
tru eliberarea sa socială. Cadrul na
țional unitar, realizat prin desă
vârșirea construcției statale, a deve
nit astfel o însemnată forță motrice 
pentru întreaga noastră dezvoltare 
ulterioară, pe baza căreia progresul 
se desfășoară mai rapid ne toate 
planurile.

„O dată cu realizarea statului na
țional unitar — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — România intră 
într-o nouă etapă a dezvoltării sale 
economice, sociale și politice". 
Această nouă etapă s-a caracterizat 
prin creșterea puternică a forțelor de 
producție — mai ales comparativ cu 
perioadele anterioare — si accele
rarea dezvoltării capitaliste, prin 
mari schimbări in structura societă
ții, afirmindu-șe energic noi forțe 
sociale în viață politică a tării. S-au 
dezvoltat, de asemenea, pe noi trep
te, gîndirea științifică și creația 
cultural-artistieă. Totodată, s-a des
chis calea afirmării mai puternice a 
țării in viața economică și politică a 
continentului și a lumii.

Statul național unitar român, 
reunind la un loc resursele materiale 
și umane ale tuturor teritoriilor ro
mânești. a înfăptuit prin aceasta nu 
numai un act de emancipare poli
tică, ci și unul de dezrobire econo
mică, fiind înlăturate stavilele poli
tico-administrative care le frînaseră 
în trecut, sub stăpinirile străine, 
dezvoltarea. Marea Unire din 1918 
a permis ca piața națională să se 
constituie pe deplin. S-a închegat 
definitiv — consacrat printr-o orga
nizare de stat unitară — complexul 
economic național, adică acel sistem 
de relații neîngrădite, multilaterale 
și permanente între ramurile și sec
toarele vieții economice. între dife
ritele zone ale tării, intre diferitele 
clase și categorii sociale. Procesul 
economico-social al reproducției lăr
gite era'astfel considerabil stimulat, 
iar inițiativa națională in materie de 
dezvoltare putea funcționa fără im
pedimente discriminatorii. în aceste 
condiții industria, agricultura, re
țeaua de transport si de credit, co
merțul interior și exterior, viata eco
nomică în ansamblu — cu toate con
tradicțiile inerente modului de. pro
ducție capitalist — au putut să se 
dezvolte cu o amploare mult mai

act istoric 
să-și con- 
șuverani- 
teritoriul 

Eliberat în totalitate

mare și intr-un ritm mai rapid decît 
oricind in trecut.

Realizind cadru! corespunzător 
pentru inmânuncherea tuturor 
energiilor și capacităților creatoare 
ale poporului nostru. înfăptuirea 
unității statului român a creat, în 
același timp, condiții favorabile acti
vității forțelor progresiste ale socie
tății, mișcării muncitorești, revolu
ționare. Unificată la scară națională, 
mișcarea revoluționară 
muncitoare s-a afirmat cu o energie 
și pondere sporită in viața societății 
românești. A crescut și forța nume
rică a proletariatului. In condițiile 
unul puternic avint revoluționar ce 
se manifesta in întreaga lume, in 
țara noastră s-a produs o pronun
țată radicalizare a maselor munci
toare. Drept urmare, la 8 mai 1921 
a fost făurit Partidul Comunist 
Român, care și-a asumat misiunea 
istorică de a duce societatea înainte, 
de a conduce la victorie lupta de eli
berare socială a poporului nostru.

în noua epocă istorică, deschisă 
țării noastre prin actul revoluționar 
de la 23 August 1944 — sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, situat ferm în fruatea clasei 
muncitoare, a întregului popor — 
România fructifică in continuare, dar 
la alt nivel, superior, și cu alte 
perspective cadrul național și social- 
economic lăsat moștenire de 
către făuritorii Marii Uniri din 1918.

Parcurgind mai multe etape pe 
drumul edificării noii orinduiri. po
porul nostru î.și concentrează în pre
zent toate capacitățile pentru înde
plinirea importantelor orientări pro
gramatice ale Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., din noiembrie 1984, de la a 
cărui desfășurare s-au împlinit in 
aceste zile doi ani. Congresul a adop
tat, ca obiectiv fundamental al cinci
nalului 1986—1990, dezvoltarea puter
nică a forțelor de producție, în ve
derea continuării ferme a politicii 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Pentru 
realizarea acestui obiectiv, Directive
le Congresului al XIII-lea prevăd 
trecerea de la faza extensivă la 
faza intensivă a dezvoltării indus
triei, creșterea productivității muncii, 
perfecționarea relațiilor sociale și de 
producție, realizarea unei noi calități 
a muncii și vieții întregului popor. 
Orientările., formulate de Congresul 
al XIII-lea pentru 
1990, împreună cu 
perspectivă pînă in 
tuiesc un program 
plex, prefigurind atingerea de către 
România a unui nou stadiu, cel de 
tară dezvoltată, cu un înalt grad de 
civilizație și cultură.

La 68 de ani de la Marea Unire 
din 1918,- poporul nostru, strins unit 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, face un semnifi
cativ bilanț al înfăptuirilor obținute 
prin traducerea in viață a unor 
orientări de durată, urmate cu con
secvență și îmbogățite continuu în 
anii construirii noii orinduiri so
ciale, cu deosebire în cele 
peste două decenii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidului, 
așezînd trainice temelii pentru viito
rul comunist al patriei.

a clasei

cincinalul 1986— 
orientările de 

anul 2000, alcă- 
amplu și com-

INFORMAȚII SPORTIVE

Cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a eliberării Albaniei și a victoriei 
revoluției populare, în numele poporului român, al Consiliului de Stat, al 
Consiliului de Miniștri și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră 
și poporului albanez felicitări cordiale si cele mai calde urări de fericire, 
precum si noi succese in construcția socialista a patriei.

Sintem încredințați că dezvoltarea relațiilor de prietenie tradițională și 
colaborării pe multiple planuri dintre țările noastre corespunde intereselor 
popoarelor român și albanez, cauzei păcii și înțelegerii in Balcani și în 
Europa.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Prim-ministru
al Guvernului Republicii Socialiste România

Poporul albanez sărbătorește, la 
29 noiembrie, împlinirea a 42 de 
ani de la eliberarea țării, eveni
ment memorabil, care a încununat 
lupta eroică a patrioților, maselor 
populare, in frunte cu comuniștii, 
împotriva forțelor de ocupație ale 
Italiei fasciste și Germaniei 
hitleriste, marcind o cotitură isto
rică in destinele țării. Victoria re
voluției populare a deschis calea 
unor profunde prefaceri economice 
și sociale, a făuririi unei vieți noi.

Sub conducerea Partidului Mun
cii din Albania, au fost înfăptuite 
mari transformări in toate dome
niile. a fost lichidată exploatarea 
moșierească și capitalistă, au fost 
transpuse în practică planuri cu
prinzătoare de dezvoltare economi
că și socială. Biruind greutățile 
generate de înapoierea economică 
în care a fost menținut timp de se
cole, poporul- albanez a trecut la 
făurirea unei industrii naționale, pe 
baza folosirii resurselor naturale 
ale țării. Printr-un efort stărui
tor, au fost puse treptat in valoare 
asemenea bogății cum sint petrolul 
și gazele naturale, zăcămintele de 
cărbune, cele de crom, cupru și 
alte minereuri. Pentru progresul 
industriei o mare însemnătate a 
avut-o intrarea in funcțiune, cu 
cițiva ani in urmă, a complexului 
siderurgic de la Elbasan, devenit 
un puternic punct de sprijin pen
tru industrializarea țării in general 
și pentru dezvoltarea construcției 
de mașini in special. Prefaceri evi
dente s-au petrecut și in agricultu
ră, a cărei producție a sporit de 
peste cinci ori in anii de după eli
berare. Dinamismul economiei al-

. *

baneze a fost confirmat Si de re
zultatele cincinalului precedent, in 
cursul căruia producția industrială 
a sporit cu 27 la sută, iar in agri
cultură cu 13 la sută.

Potrivit botăririlor Congresului 
al FX-lea al Partidului Muncii din 
Albania, in actualul cincinal eco
nomia va cunoaște noi realizări. 
Circa 74 la sută din creșterea pro
ducției industriale urmează să fie 
asigurată prin folosirea mai in
tensă a capacităților de producție 
existente, prin restructurări ti ex
tinderi.

In spiritul sentimentelor de prie
tenie pe care le nutrește față de 
toate popoarele care construiesc 
noua orinduire, poporul român se 
bucură de realizările obținute de 
oamenii muncii din Albania in 
dezvoltarea patriei lor.

Intre popoarele român și alba
nez ș-au statornicit de-a lungul 
istoriei relații de prietenie și co
laborare, care s-au dezvoltat în 
anii socialismului pe baza respec
tării principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in treburi
le interne și avantajului reciproc. 
Volumul schimburilor de bunuri 
materiale a cunoscut in ultimii ani 
sporuri semnificative si noi creș
teri sint prevăzute pentru perioada 
următoare, conform înțelegerilor in 
vigoare, care prevăd lărgirea și di
versificarea colaborării economice.

Dezvoltarea colaborării româno- 
albaneze este in Interesul celor 
două popoare, al întăririi prieteniei 
dintre ele, ca și in folosul cauzei 
păcii, socialismului și colaborării internaționale.

Luminile de pe Drin

• In sala sporturilor din Craiova au 
continuat joi întrecerile competiției 
internaționale de handbal masculin 
„Trofeul Carpați". Prima reprezen
tativă a României a întrecut cu sco
rul de 26—22 (15—10) reprezentativa 
Poloniei. Iată și rezultatele celorlal
te două partide : U.R.S.S. — Româ
nia tineret 27—15 (9—10); R.F. Ger
mania — Bulgaria 22—21 (11—11). 
Vineri este zi de repaus. Turneul se 
reia simbătă.

Pentru iubitorii handbalului, orga
nizatorii au programat vineri un 
meci intre formațiile de veterani 
care va opune foștilor jucători ai 
echipei României, ciștigătoare a cam
pionatului mondial din 1964, o selec
ționată a municipiului Craiova.

8 în cadrul concursului internațio
nal de patinaj viteză de la Tomaszow ' 
(Polonia),, sportivii români au obți
nut o serie de rezultate notabile. 
Astfel, proba de 3 000 m s-a încheiat 
cu victoria iui Tiberiu Kopacz, cu 
timpul de 4’18”. în cursa feminină de 
1 500 m. Cerasela Hordobețiu a sta
bilit un nou record național cu 
timpul de 2T9”6/10 (vechiul record — 
2’22”2/10). clasîndu-se pe locul se
cund, ca și Orlando Cristea la 500 m, 
cronometrat în 40”5/10. La 500 m fe
minin. Ileana Clăteșteanu a ocupat 
locul 3 in 45”3/10. în continuare, pa
tinatorii români vor fi prezenți la 
concursul internațional „Sirena Var
șoviei", precum și la „Cupa Dynamo 
Berlin", care constituie prima etapă

a actualei ediții a „Cupei mondiale", 
competiția din capitala R.D. Germa
ne urmînd să se desfășoare pe pistă 
acoperită.
• In meci retur pentru „Cupa 

campionilor europeni" la hochei pe 
gheată, echipa finlandeză Tappara 
Tampere a întrecut pe teren pro
priu. cu scorul de 13—0 (2—0, 4—0, 
7—0). formația norvegiană Stjernen 
Oslo. învingători și in primul joc, 
hocheișlii finlandezi s-au calificat 
pentru optimile de finală ale com
petiției.
• în turneul internațional de te

nis de la Atlanta (Georgia), cam
pionul vest-german Boris Becker J-a 
învins cu 6—3, 5—7, 7—5 pe america
nul John McEnroe.
• La Zoetermeer (Olanda), în 

meci pentru „Cupa ligii europene" 
Ja tenis de masă, selecționata Sue
diei a Întrecut cu scorul 
matia Olandei. Cel mai 
al echipei învingătoare 
Lindh. care a dispus cu 
21—13) de Paul Haldan 
cu 2—1 (21—18, 15—21, 21—19) parti
da cu Frank Boute.
• în ziua a doua a competiției in

ternaționale masculine de handbal 
„Cupa Polară", ce se desfășoară in 
orașul norvegian Trondheim, selec
ționata Suediei a învins cu scărul 
de 25—18 (11—9) formația Franței. 
Alte rezultate : Olanda — Italia 
23—20 (12—11) ; Danemarca — Nor
vegia 19—15 (10—8).

de 5—2 for- 
bun jucător 
a fost Erik 
2—0 (21—12, 
și a cîștigat

în nordul Albaniei, în apropierea 
orașului Shkodra, Alpii albanezi, 
înalți de peste 2 000 de metri, for
mează împreună cu valea riului 
Drin o unitate naturală de o rară 
frumusețe. Aici, in acest splendid 
peisaj, constructorii albanezi au 
durat puternice obiective energeti
ce, pentru ca scinteia de lumină să 
pătrundă pretutindeni, contribuind 
la înălțarea noii civilizații socialiste.

în urmă cu aproape două dece
nii, in sălbatica vale a riului Drin 
au început să se pună temeliile 
primei mari hidrocentrale electrice 
albaneze, la Vau i Dejes, cu o pu
tere instalată de 250 000 kW. Unul 
dintre specialiști, 
inginerul Cezar 
Babameto. mi-a 
vorbit atunci. în 
1969. de un gran
dios plan de per
spectivă privind 
folosirea poten
țialului hidraulic al Drinului. ară- 
tindu-mi și o mică expoziție de 
machete și grafice. Era embrionul a 
ceea ce avea să devină in decursul 
.anilor „Expoziția construcțiilor de 
hidrocentrale", un adevărat muzeu 
al electrificării țării. încă nu era 
terminată hidrocentrala de la Vau
1 DejeS cînd, pe cursul aceluiași
rîu, au început lucrările la hidro
centrala de la Fierza, cu o putere 
instalată de 500 000 kW. pentru ca 
în perioada celui de al șaptelea 
plan cincinal albanez (1981—1985) 
să fie construită cea mai mare hi
drocentrală de pe riul Drin, cea de 
la Koman, cu o putere instalată 
de 600 000 kW. Acest din urmă 
obiectiv a intrat, parțial în func
țiune, cu două turbine, incă din 
noiembrie 1985, întregind astfel sal
ba de hidrocentrale a riului cu cea 
mai . . .... _____
gen realizată pină acum în Alba
nia. Cu un baraj înalt de 115 me
tri,
2 231 000 metri 
transportați 4 500 000 metri cubi de 
piatră — și executate numeroase 
lucrări auxiliare, hidrocentrala de 
la Koman a devenit și un impor
tant punct turistic intr-o zonă altă-

• dată aproape inaccesibilă omului. 
După patru ani de muncă intensă, 
cu colaborarea a zeci de întreprin
deri albaneze, constructorii de la 
Koman au terminat înainte de ter
men toate lucrările. Mecanicii au 
montat intr-un ritm accelerat cele

Note de drum 
din R. P. S. Albania

importantă eons-tfuctie de acest

de unde au fost excavați 
cubi de pămint,

patru turbine ale hidrocentralei, 
pentru ca aceasta să producă ener
gie la întreaga capacitate. Operă 
realizată în întregime de munci
torii. inginerii și tehnicienii alba
nezi, hidrocentrala de pe Drin con
stituie un exemplu al energiei des
cătușate a unui popor mindru de 
trecutul său istoric, dar- și de rea
lizările tot mai notabile ale pre
zentului socialist

O dată cu punerea in funcțiune a 
noii hidrocentrale electrice de pe 
Drin, Albania a intrat in cel de-al 
optulea plan cincinal (1986—1990)
cu importante resurse suplimentare 
de energie electrică, necesară dez

voltării în conti
nuare a tuturor 
ramurilor econo
miei naționale. 
Prin folosirea po
tențialului ener
getic al apelor se 
obține astăzi mai 

mult de 80 la sută din energia elec
trică a Albaniei, aceasta constituind 
una din principalele ei bogății. Pa
ralel cu punerea în funcțiune a 
unor mari centrale hidroelectrice, 
pentru satisfacerea unor necesități 
locale au fost construite și hidro
centrale mai mici, ca, de exemplu, 
cele de la Shkodra și Skavica, ast
fel că întreaga vale a Drinului a 
devenit o adevărată magistrală a 
luminii, contribuind la punerea în 
valoare a uneia dintre cele mai bo
gate și frumoase regiuni ale Al
baniei de nord.

Datorită noilor construcții de pe 
Drin. întreaga zonă a cunoscut o 
rapidă dezvoltare pe multiple pla
nuri. localități 
piu, vechiul si legendarul oraș 
Shkodra devenind in anii socialis
mului un adevărat simbol al 
energeticii albaneze. O dată, cu va
lorificarea altei bogății naturale — 
cuprul — la Shkodra s-a construit 
o mare și modernă întreprindere 
de producere a cablurilor electrice 
de diferite profiluri, care asigură 
necesarul întregii țări și chiar anu
mite cantități pentru export. Salba 
de hidrocentrale de pe Drin ilus
trează elocvent dezvoltarea ener
geticii albaneze, ramură de bază a 
economiei naționale, punînd în 
evidentă capacitatea creatoare a 
poporului prieten albanez. .

ca. de exem-

Gelcu MA.KSUTOVICI

VASLUI. In toate localitățile 
județului Vaslui au loc. în 
aceste zile, numeroase manifestări 
politico-educative și cultural-ar- 
tistice dedicate aniversării Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 191S. Ast
fel, oamenii muncij de la între
prinderea de rulmenți din Birlad 
au luat parte la simpozionul cu 
tema „Lupta pentru unitate și in
dependență națională, pentru pace 
— constantă a istoriei poporului 
român". De asemenea, la Combi
natul de fire sintetice din Vaslui și 
la casa de cultură din aceeași loca
litate 
„Marea Unire de la 1- Decembrie 
1918 — moment crucial în 
poporului român pentru 
statului național 
Necula).

BRĂILA. în cadrul Festivalului 
național „Clntarea României" se 
desfășoară ample manifestări sub 
genericul „Amfiteatru politico-i

a avut loc simpozionul
i lupta 
făurirea 

unitar". (Petru

CARNET CULTURAL

deologic și cultural-artistic Brăila 
’86". In întreprinderi și instituții, 
în așezăminte de cultură de la 
orașe și sate au fost programate 
simpozioane, intîlniri cu brigăzi 
științifice, schimburi de experien
ță, prelegeri, colocvii, mese rotun
de, șezători literare, lansări de 
cărți, concerte, vernisaje de expo
ziții, spectacole de teatru și filme, 
in care se regăsesc în prim-plan 
preocuparea permanentă pentru 
educația multilaterală a oamenilor 
muncii, cultivarea înaltelor senti
mente patriotice și revoluționare. 
(Candiano Priceputu).

„Craiova 
an la cea 
prilej, au 
de cultu-

tradiționala manifestare 
muzicală", aflată in acest 
de-a 15-a ediție. Cu acest 
avut loc la așezămintele 
ră și la cluburile muncitorești con
certe simfonice și corale, majorita
tea în primă audiție, spectacole de 
operetă, concerte de inițiere pen
tru elevi, recitaluri ale unor cu- 
noscuți interpret! de muzică sim
fonică din țara noastră. Totodată, 
actuala ediție a acestei manifestări 
a fost de bun augur pentru afir
marea unor tinere și reale talente 
ale muzicii culte. (Nicolae Băbălău).

muncitorești". Manifestarea este 
organizată de comitetul județean 
de cultură și educație socialistă, 
consiliul județean al sindicatelor, 
centrul de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă și comitetul județean al 
U.T.C. în cadrul întrecerii partici
pă colective teatrale din mai multe 
județe ale țării. (Mihai Grigoroș- 
cuță).

DOLJ. La Craiova s-au desfășu
rat acțiuni politico-educative și 
eultural-artistice prilejuita de

OLT. La Slatina a fost inaugu
rată cea de-a Vl-a ediție a con
cursului lnterjudețean „Zilele co
mediei pentru teatrele populare și

IAȘI. Au avut Ioc, Ia Iași și 
Pașcani, „Zilele Mihail Sadoveanu", 
amplă și tradițională manifestare 
culturală ajunsă la cea de-a XV-a 
ediție. în programul acțiunii, orga
nizată de Comitetul județean de 
cultură și educație. socialistă. Mu
zeul de literatură al Moldovei și A- 
sociația scriitorilor ieșeni, au figu
rat evocări, simpozioane, dezbateri, 
șezători literare. (Manole Corcaci).
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AL PĂCII ÎN LUME

ORIENTUL
MIJLOCIU

în favoarea unui comerț internațional liber,
I

• Acțiuni • Poziții • Manifestări
Tot mai puternic se aud in lume glasurile care se pronunță pentru i 

salvgardarea păcii ca o condiție esențială a progresului și bunăstării I 
tuturor națiunilor, pentru realizarea dezarmării, în primul rind a dezar- ț 
mării nucleare. Oameni politici, reprezentanți ai opiniei publice de pre- i 
tutindeni evidențiază necesitatea realizării unui climat de securitate și ‘ 
destindere, de largă colaborare si înțelegere intre popoare. ț
O.N.U.: Imperativul creării unui sistem internațional J 

de securitate
NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager

pres). Comitetul nr. 1 al Adunării 
Generale a O.N.U. și-a încheiat 
lucrările. Au fost recomandate 
Adunării Generale o serie de 
proiecte de 'rezoluție — în total 71 
— în problemele dezarmării și în
tăririi securității internaționale.

în ultima zi a lucrărilor, corni-In ultima

tetul s-a pronunțat in favoarea 
unui proiect de rezoluție privind 
crearea unui sistem cuprinzător de 
securitate internațională, în care se 
subliniază, între altele, că în lu
mea contemporană nu există o al
ternativă rațională la politica con
lucrării tuturor statelor, pe baza 
egalității in drepturi.

NU, militarizării Cosmosului I
(Agerpres). — într-o 

Prezidiului Partidului
BONN 27 

hotărî re a 
Social Democrat din R.F. Germania 
privind problemele securității se 
arată că principala piedică în calea 
obținerii de succese grabnice pe ' 
calea dezarmării o constituie „ini
țiativa strategică de

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLAMICE MAURITANIAlipsit de orice obstacole și discriminări
Intervenția reprezentantului țării noastre la sesiunea anuală 

a G.A.T.T.
• Situația din Liban • O re
afirmare a sprijinului pentru 
drepturile legitime ale po

porului palestinian
BEIRUT 27 (Agerpres). — In loca

litatea Magdousheh, situată la 4 km 
sud-est de Saida, au . continuat, joi. 
pentru a patra zi consecutiv, luptele 
de stradă între milițiile ...Amal" și 
combatanți palestinieni care își dis
pută reciproc controlul asupra acestei 
așezări strategice din apropierea ta
berelor de refugiati Miyeh-Miyeh și 
Ain El Helweh. Potrivit agențiilor 
internaționale de presă, părțile nu au 
răspuns apelului Crucii Roșii libane
ze de încetare temporară a ostilită
ților pentru a permite evacuarea ră- 
nitilor. în cursul luptelor de la Mag
dousheh și-au pierdut viata 195 
persoane și alte 163 au fost rănite, 
relevă agenția U.P.I.

Totodată, avioane militare israe- 
liene au survolat, joi după amiază, 
zona situată la sud de orașul Saida, 
tinde se desfășurau lupte intre mi
lițiile „Amal" și combatanți palesti
nieni. bombardind pozițiile acestora, 
relevă agenția U.P.I.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. și-a 
încheiat dezbaterile asupra proble
mei palestiniene. Majoritatea covir- 
sitoare a reprezentanților țărilor 
membre si-au reafirmat sprijinul 
pentru dreptul legitim al poporului 
palestinian de a-și crea un stat pro
priu. independent si au condamnat 
acțiunile agresive ale Israelului in 
Orientul Mijlociu. Actuala sesiune a 
Adunării Generale urmează să adop
te o rezoluție care reafirmă sprijinul 
fată de propunerea privind organi
zarea unei conferințe internaționale 
de pace consacrată Orientului Mij
lociu si crearea, in acest scop, a 
unui comitet pregătitor din care să 
facă parte si membrii permanent! ai 
Consiliului de securitate.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate a hotă- 
rît. in unanimitate, prelungirea 
cu încă sase luni a mandatului For
ței de Observare O.N.U. din Golan 
(U.N.D.O.F.). anunță agențiile inter
naționale de presă.

BAGDAD 27 (Agerpres) — Pre
ședintele Irakului, Saddam Kussein, 
a conferit, joi, cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P.. care se află într-o vizită la 
Bagdad. Potrivit agenției INA, au 
fost analizate, cu acest prilej, ulti
mele evoluții de pe frontul irania.no- 
irakian și situația refugiaților pa
lestinieni din Liban.

Domnului colonel
MAAOUYA OULD SID’AHMED TAYA

Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 
Șef al Statului Republica Islamică Mauritania

GENEVA 27 (Agerpres). — La Ge
neva s-au desfășurat lucrările celei 
de-a 42-a sesiuni anuale a părților 
contractante la Acordul General pen
tru Tarife si Comerț (G.A.T.T.). Se
siunea a analizat activitățile desfășu
rate pentru stabilirea structurilor or
ganizatorice și a planului negocieri
lor din noua rundă G.A.T.T. („Run
da Uruguay") pornind de la obiecti
vele principale stabilite prin Decla
rația ministerială adoptată la recen
ta Conferință G.A.T.T. de la Punta 
del Este. Acestea se referă la libe
ralizarea comerțului internațional, 
prin convenirea unor noi măsuri de 
reducere și eliminare a taxelor va
male și a obstacolelor netarifare, 
îmbunătățirea și consolidarea cadru
lui juridic multilateral de reglemen
tare a schimburilor comerciale mon
diale, aplicarea in practică a anga
jamentelor asumate de țările mem
bre prin Declarația ministerială de 
la Punta del Este. Sesiunea a exa
minat. de asemenea, diferite activi
tăți desfășurate în cadrul G.A.T.T. în 
perioada trecută de la sesiunea anua
lă precedentă, din 1985.

Luind cuvîntul în dezbaterile ge
nerale, reprezentantul țării noastre a 
prezentat concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, privind 
căile și modalitățile depășirii crizei 
economico-financiare mondiale ac
tuale. pornind de la necesitatea rea
lizării unor relații noi, de deplină 
egalitate și echitate, care să permi
tă progresul fiecărei economii na
ționale, in primul rind dezvoltarea 
mai rapidă a țărilor în curs de dez

voltare, asigurarea unei dezvoltări 
armonioase a tuturor statelor, a eco
nomiei mondiale în ansamblul ei și 
desfășurarea unui comerț interna
țional liber, lipsit de obstacole și dis
criminări. Reprezentantul român a 
subliniat că atît timp cit relansarea 
economică înregistrată în unele țări 
dezvoltate nu se va extinde și asu
pra țărilor în curs de dezvoltare, a- 
cestea din urmă vor continua să se 
confrunte cu grave dificultăți ale 
balanțelor de plăti externe, cu dete
riorarea permanentă a raportului de 
schimb și cu protecționismul sporit 
în domeniul comercial. Toate acestea 
reclamă întreprinderea unor acțiuni 
concertate, hotărîte, la nivel mon
dial. in primul rînd în cadrul 
G.A.T.T., pentru inversarea tendin
țelor protecționiste și pentru spriji
nirea efectivă a eforturilor făcute de 
țările în curs de dezvoltare în direc
ția creșterii participării lor la comer
țul internațional.

A fost subliniată poziția României 
conform căreia renunțarea de către 
țările membre G.A.T.T. la măsurile 
discriminatorii și aplicarea trata
mentului națiunii celei mai favori
zate de o manieră stabilă și fără 
condiționări politice sint de natură 
să creeze condiții favorabile negocie
rilor comerciale din noua rundă 
G.A.T.T. S-a subliniat, de aseme
nea, că in procesul de desfășurare a 
negocierilor va trebui să se țină cont 
de situația specifică a țărilor în curs 
de dezvoltare, cărora trebuie să li 
se acorde un tratament diferențiat, 
mai favorabil.

NOUAKCHOTT
Cu prilejul aniversării proclamării independenței Republicii Islamice 

Mauritania, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul mauritanian.

Exprim convingerea că r&porturile de prietenie și cooperare dintre Re
publica Socialistă România și Republica Islamică Mauritania se vor dezvolta 
tot mai mult în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

voltare au fost insă 
mult îngreunate de se
ceta dezastruoasă din 
Sa hoț — secetă care a 
decimat o bună parte 
a șeptelului și a pustiit 
vaste regiuni agricole.

în ciuda adversități
lor naturii, datorită 
programelor adoptate, 
a muncii depuse de 
imensa majoritate a 
populației, Mauritania 
a reușit să obțină o se
rie de succese pe linia 
dezvoltării economice 
si a transformării în-i 
fătișării unor locali
tăți. Au fost puse ba
zele unei industrii pro
prii. s-a trecut la mo
dernizarea agriculturii, 
la valorificarea boga
telor zăcăminte de mi
nereu de fier, care si
tuează țara pe locul al 
doilea în Africa. La 
Nouadhibou și Zoue- 
rate au fost înălțate 
două uzine siderurgice, 
iar la Rhein, in apro
pierea capitalei, a fost 
construit un mare 
complex de extracție a 
minereului de fier. In 
prezent, ca rezultat al 
acestor realizări, mine
reul de fier asigură 80 
la sută din totalul de
vizelor încasate și 20 la 
sută din produsul na
tional brut. Totodată.

Poporul mauritanian 
aniversează astăzi îm
plinirea a 26 .de ani de 
la memorabilul act al 
proclamării ' indepen
denței tării sate. •

Apărută pe harta 
politică a Africii in
tr-un moment cînd 
mișcarea de eliberare 
națională luase un pu
ternic avint. dudnd la 
zdrobirea lanțurilor 
dominației coloniale. 
Mauritania, ca si alte 
state ale continentului, 
a depus eforturi susți
nute în vederea lichi
dării înapoierii econo
mice moștenite din 
trecut și a făuririi u- 
nei vieți noi. Tînăra 
republică este cunos
cută ca o tară a întin
derilor aride, circa 60 
la sută din suprafața 
sa de 1 118 700 kmp re
venind deșertului. Sin
gurele zone fertile se 
găsesc in sud. de-a 
lungul fluviului Sene
gal. unde trăiește ma
joritatea populației tă
rii, evaluată la 1 574 000 
locuitori. Aceasta se o- 
cupă cu agricultura si 
creșterea animalelor 
Mauritania ocupind 
primul loc în Africa în 
ce privește numărul de 
vite pe cap de locui
tor. Eforturile de dez

este acordată o aten
ție crescindă diversifi
cării economiei națio
nale. în cadrul planu
lui ne perioada 1985— 
1988 un loc important 
11 ocupă fondurile alo
cate pescuitului și a- 
griculturii, știut fiind 
că zonele oceanice de 
coastă sînt printre cele 
mai bogate in pește 
din lume.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
statele africane, cu 
toate țările care au 
nășit ne calea dezvol
tării de sine stătătoa
re. România socialistă 
urmărește eu interes 
eforturile depuse de 
poporul mauritanian 
pentru făurirea unei 
vieți noi. între tara 
noastră și Republica 
Islamică Mauritania 
s-au statornicit relații 
de colaborare priete
nească. o contribuție 
hotărîtoare la realiza
rea acestui .curs adu- 
cînd-o convorbirile la 
cel mai înalt nivel. Do
cumentele semnate cu 
acest prilej deschid noi 
perspective conlucrării 
romăno-mauritane. in 
interesul reciproc, al 
politicii de pace, des
tindere si înțelegere 
internațională.

tratatul încheiat de R.F.G. cu 
S.U.A. referitor la participarea fir
melor vest-germane la S.D.I. va fi 
anulat — se subliniază în hotărire. 
Totodată, in document este adre
sată guvernului chemarea de a nu 
crea obstacole în dialogul dintre l 
U.R.S.S. și S.U.A. Un important / 
pas pe calea dezarmării nucleare ț 
l-ar constitui crearea în Europa 
centrală a unor coridor denuclea- 
rizat, liber de arma tactică — se 
arată în hotărire.

I

I
apărare" 

inar-
-----  ------- , cunoscut

l sub numele de „războiul stelelor".
In cazul venirii la putere a social-

> democraților, după alegerile legls- 
......................................................
Pezita retragerea armelor nucleare din Coreea de Sud

*
*

i (S.D.I.), program militar de i:
1 mări spațiale al S.U.A., cuno

Iative din ianuarie anul viitor.

PHENIAN 27 (Agerpres). — Ne
cesitatea diminuării încordării în 
Asia, în Peninsula Coreea, ca o 
cerință foarte importantă a apără
rii păcii și securității internaționa
le, este subliniată in ziarul „No- 
don Sinmun" care apare la Phe
nian. într-un articol citat de a- 
genția A.C.T.C. sînt prezentate o 
serie de cifre privind prezența mi
litară a S.U.A. in Coreea de Sud,

ț menționindu-se că aici se află

peste jumătate din armele nuclea
re pe care le-au dislocat în Asia, 

în interesul destinderii încordă
rii în Asia și în Peninsula Coreea 
— se subliniază în „Nodon Sin- 1 
mun“ — trebuie retrase forțele a- * 
mericane și armele nucleare din ț 
Coreea de Sud, trebuie desfășura- - 
tă o luptă intensă pentru a se . 
crea aici o zonă a păcii, liberă l 
de arme nucleare, pentru a fi în- • 
cetate manevrele militare. 1(

varșovia , Congresul sindicatelor din Polonia
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — în 

cadrul Congresului sindicatelor din 
Polonia, care se desfășoară la Varșo
via, joi a luat cuvîntul Wojciech 
Jaruzelski, prim secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone.

în aceeași zi, conducătorul delega

ției române, tovarășa Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv ai C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., a 
transmis participantilor la congres 
un mesaj de salut din partea sindi
catelor și a oamenilor muncii din 
România.

„In secolul nuclearo-cosmic toate statele trebuie 
să se gîndească la supraviețuirea civilizației" 

Cuvin ta rea lui Mihail Gorbaciov, în parlamentul Indiei
DELHI 27 (Agerpres). — în cuvîn- 

tarea rostită în parlamentul Indiei, 
Mihail Gorbaciov. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a subliniat că, 
în secolul nuclearo-cosmic. toate sta
tele. indiferent de orientare politică 
si convingeri ideologice, de aparte
nență religioasă si de alte deose
biri. trebuie să se gîndească la su
praviețuirea civilizației si să acțio
neze în mod corespunzător în a- 
ceastă direcție.

Conducătorul sovietic a eviden- ' 
țiat necesitatea depășirii impasu
lui în care se ’ află problema 
demilitarizării Oceanului Indiăn și 
a declarat că U.R.S.S. este gata 
să înceapă in orice moment — 
cu S.U.A. și cu celelalte state neri
verane care dispun de nave mili
tare permanente în Oceanul Indian 
— negocieri privind reducerea con
siderabilă a efectivului si activității 
forțelor maritime militare. De ase
menea. Uniunea Sovietică se pro
nunță pentru tratative cu S.U.A. și 
țările asiatice interesate cu privire 
la măsuri de încredere in domeniul 
militar, aplicabile în Asia si în ba
zinele Oceanelor Indian si Pacific. 
Totodată, U.R.S.S. este gata să 
participe la tratative multilaterale 
alături de toate statele care folosesc 
apele Oceanului Indian în vederea 
elaborării unor garanții vizind secu
ritatea comunicațiilor maritime, in
clusiv în zona Golfului si în strîm- 
torile Ormuz și Malacca, precum și

garanții de respectare a suveranită
ții țărilor riverane asupra resurse
lor naturale proprii, să participe la 
elaborarea unui acord multilateral cu 
privire la securitatea comunicațiilor 
aeriene deasupra Oceanului Indian.

Cursa înarmărilor, a arătat vorbi
torul. inseamnă de fapt deturnarea 
unor uriașe resurse materiale, inte
lectuale si de altă natură si. prin 
urmare, privarea omului de mijloa
cele necesare pentru îmbunătățirea 
condițiilor de existentă. încetarea 
cursei înarmărilor, a menționat 
M. Gorbaciov. va contribui si la în
făptuirea ideii de creare a unei noi 
ordini economice internaționale șl va 
facilita solutionarea problemei dato
riilor externe, care pentru nu
meroase țări are consecințe grave nu 
numai economice, ci si politice.

★
Cu prilejul vizitei în India a lui 

M. Gorbaciov. la Delhi a fost sem
nată Declarația comună . sovieto-in- 
diană. document ce reliefează do-1 
rinta ambelor state de a extinde 
colaborarea multilaterală dintre ele.

De asemenea, primul ministru al 
Indiei. Rajiv Gandhi, și Mihail 
Gorbaciov au semnat „Declarația de 
la Delhi privind o lume liberă de 
arme nucleare si de violentă". Do
cumentul consacră rolul primordial 
al respectării principiilor co
existentei pașnice și normelor de 
drept, internațional înscrise în Carta 
O.N.U.

Concedieri în țările 
vest-europene

LONDRA 27 (Agerpres). — în 
numai două zile. 2 300 de muncitori 
din sectorul construcțiilor navale din 
Marea Britanie au primit notificări 
privind desființarea locurilor de 
muncă in următoarele patru luni — 
informează agenția Associated Press. 
Este vorba de 1 500 de muncitori de 
la șantierul naval „Scott Lithgow" 
din Greenock, lingă Glasgow, care 
fabrică platforme de exploatări pe
troliere submarine, si de alti 800 
muncitori de la firma „Harland and 
Wolf" din Belfast, Irlanda de Nord.

Observatorii subliniază că noile 
decizii survin pe un fundal social 
britanic afectat deja de o rată deo
sebit de ridicată a șomajului, peste 
trei milioane de oameni aflîndu-se 
în căutarea unui loc de muncă.

PARIS 27 (Agerpres). — Principa
lele grupuri siderurgice din Franța 
— „Usinor" și „Sacilor" — intențio
nează să concedieze 14 000 de sala- 
riați în 1987, cifră care s-ar putea 
ridica la 20 000 pînă in martie 1988. 
transmite agenția Reuter. Sursa ci
tată menționează că această decizie 
a conducerii celor două firme sur
vine după ce, încă din acest an, in 
cadrul programelor do „restructura
re" au fost desființate 11 000 de 
locuri de muncă.

BELGRAD: Plenara
BELGRAD 27 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au încheiat lucrările 
plenarei C.C. ăl Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia. în cadrul că
reia au fost discutate rezultatele ob
ținute în dezvoltarea economică si 
socială a tării în cursul acestui an. 
sarcinile ce revin comuniștilor iu
goslavi în îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute în planul pe anul viitor, a- 
nuntă agenția Taniug. în raportul 
prezentat plenarei se subliniază că

Datoria externa - 
pentru economia

LIMA 27 (Agerpres). — Sub aus
piciile Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru America Latină (C.E.P.A.L.), 
la Lima se desfășoară lucrările unei 
reuniuni asupra crizei economice și 
căilor de depășire a stării de sărăcie 
pe continent — informează agenția 
Prensa Latina.

Referindu-se la problematica su
pusă dezbaterii, secretarul executiv 
permanent al C.E.P.A.L., Norberto 
Gonzalez, a , subliniat, la o confe
rință de presă, necesitatea întăririi 
cooperării regionale, a promovării 
unor acțiuni la nivel international 
vizind înlăturarea efectelor crizei 
economice cu care se confruntă sta
tele latino-americane, unde sărăcia 
afectează între 35—40 la sută din 
populație. El a relevat că factorii 
externi ce întrețin actuala criză 
sint datoria externă, ratele înalte ale 
dobînzilor. schimburile comerciale 
inechitabile și protecționismul.

BRASILIA 27 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul în cadrul celui de-al 21-lea 
congres al industriașilor latino-ame-

C.C. al U.C. I.
traducerea în viață a programului pe 
termen lung de stabilizare a e- 
conomiei constituie sarcinile funda
mentale ale politicii economice aNu- 
gosiaviei în 1986 și 1987. Pentru rea
lizarea lor sînt necesare. între al
tele. folosirea deplină a capacității 
industriale a tării, a potențialului 
științific și de cadre, o mai bună 
stimulare a inițiativelor creatoare, 
folosirea cu eficientă sporită a sis
temului de planificare.

o grea povara 
Americii Latine

ricani, de la Rio de Janeiro, secre
tarul general al Organizației State
lor Americane (O.S.A.). Joao Baena 
Soares, a lansat comunității interna
ționale apelul de a se alătura efortu
rilor de soluționare a dificilei situa
ții economice a țărilor latino-ameri
cane. agravată de împovărătoarea 
datorie externă — informează agen
ția E.F.E.

QUITO 27 (Agerpres). — Guvernul 
ecuadorian își va menține hotărîrea 
de a-și plăti datoria externă in con
formitate cu .posibilitățile pe care le 
are in prezent tara — a declarat 
președintele Ecuadorului. Leon Fe
bres Cordero, ia o întîlnire cu presa, 
în capitala țării. După cum trans
mite agenția ecuadoriană de presă 
— Ecuapres. șeful statului a precizat 
că Ecuadorul, ca tară in curs de 
dezvoltare, urmărește renegocierea 
problemei datoriei externe pe princi
pii noi, echitabile, care să asigure 
condiții pentru dezvoltarea social- 
economică a țării și pentru ridicarea 
nivelului de viață al poporului.

Regimul rasist de la Pretoria pe banca acuzării
• Noi dezbateri în Consiliul de Securitate • Declarație ti 
A.N.C. în legătură cu hotărîrea unor iirme de a-și înceta 

activitatea pe teritoriul sud-airican
NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager

pres). — Consiliul de Securitate ur
mează să ia în dezbatere, vineri, un 
proiect de rezoluție care cheamă 
toate statele să adopte măsurile cele 
mai stricte împotriva colaborării cu 
R.S.A. pe plan militar. Regimul ra
sist din R.S.A. este condamnat 
ferm în document pentru agravarea 
continuă a situației din țară, pen
tru acțiunile represive în masă îm
potriva militanțiloT antiapartheid.

După cum se știe, de la instau
rarea stării de urgență în urmă cu 
cinci luni, ca rezultat al interven
țiilor poliției, peste 200 de persoane 
și-au pierdut viața și alte 10 000 au 
fost aruncate în închisori. Regiuni 
întregi se zbat în mari dificultăți 
economice. Ina Perlman, directorul 
unei organizații intitulate sugestiv

„Operațiunea foametea", a declarat 
presei că în zonele rezervate în 
exclusivitate populației de culoare 
există peste 3 milioane de copii în
fometați.

LUSAKA 27 (Agerpres). Congre
sul Național African (A.N.C.), 
principala grupare politică a popu
lației de culoare, interzisă. din 
R.S.A., a dat publicității la Lusaka 
o declarație în care salută hotărî
rea instituției financiare britanice 
..Barclays Bank" de a se retrage 
din Africa de Sud. A.N.C. consi
deră că decizia băncii, ca și alte 
acțiuni similare ale unor companii 
străine, reflectă pierderea credibi
lității în lume a guvernului rasist 
de la Pretoria. precum și starea 
precară a economiei sud-africane.

Reuniune africană la nivel înalt
KIGALI 27 (Agerpres). — în ca

pitala Republicii Ruandeze — Ki
gali — au început, joi, lucrările re
uniunii la nivel înalt a șefilor de 
stat din Africa orientală și centrală. 
Participă conducătorii de stat din 
Burundi, Kenya, Ruanda, Sudan, 
Tanzania, Uganda și Zair. Vor fi

examinate, potrivit agențiilor de 
presă, probleme ale colaborării re
gionale în domeniul securității, prp- 
cum și căile de extindere în conti
nuare a legăturilor comerciale și de 
comunicație dintre țările participan
te la întîlnire.

„IARNA NUCLEARĂ"
In cuvintarea rostită in aceste zile la marea adunare populară din 

Capitală, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat incă o dată că in 
viața mondială s-a creat o situație nouă, ca rezultat al armelor nu
cleare, a căror folosire poate duce la distrugerea a inseși vieții pe pla
neta noastră. Tot mai mult se impune, a afirmat șeful statului român, 
concluzia că un război nuclear nu poate fi ciștigat de nimeni, că in
tr-un asemenea război nu vor exista invingători, ci va fi distrusă intreaga 
omenire.

Aceasta este o apreciere care iși găsește confirmarea in multiple 
studii și cercetări întreprinse de oamenii de știință de pe diferite me
ridiane, care demonstrează consecințele cumplite pe care le-ar avea un 
conflict atomic. Savanți din diferite țâri aduc noi și noi argumente in 
sprijinul concluziilor trase, pentru prima oară in 1982, de către Acade
mia de Științe a Suediei, potrivit cărora, in cazul unui război atomic. 
Terra ar fi confruntată cu un fenomen devastator, nemaiintilnit in în
treaga sa istorie, anume „iarna nucleară".

Sintetizînd discuțiile purtate pe această temă, publicația „INFORMA
TION UNESCO" a inserat recent un articol intitulat „Ziua de după : 
o lume moartă $1 încremenită", din care extragem :

„Să presupunem că s-a produs im
posibilul. Cum s-ar prezenta lumea 
după catastrofa nucleară ? Răspunsul 
la această întrebare ar putea servi 
ca argument decisiv împotriva pre
zenței armelor nucleare.

In cursul unor conferințe ale spe
cialiștilor comunității științifice mon
diale, care au avut loc la Moscova, la 
Washington și in alte orașe ale lumii, 
au fost examinate rezultatele ulti
melor estimări asupra consecințelor 
unui eventual conflict nuclear. Dacă 
in urmă cu numai doi ani numeroși 
oameni de știință afirmau, potrivit 
cercetătorului american Brian Toon, 
că -situația va fi grea, dar nu se va 
înregistra neapărat exterminarea in 
masă a oamenilor-, in prezent păre
rile s-au schimbat. Date pină acum 
necunoscute ne fac să credem că 
există puține argumente pentru un 
asemenea -optimism-.

Iată deci «ziua de după- un even
tual conflict nuclear, așa cum este 
văzută de oamenii de știință :

Supuse analizei cu ajutorul ordina
toarelor, diversele scenarii ale con
flictelor nucleare — indiferent care 
ar fi încărcătura totală nucleară fo
losită, 100 sau 5 000 megatone — au 
ajuns la aceeași concluzie : efectele 
consecutive exploziilor ar fi mult 
mal teribile și distrugătoare pentru 
viața pe Terra decit efectele directe 
(unde de șoc. factorul termic și ra
diațiile).

Schemele climatice, stabilite inde-

o

Publicația „Information UNESCO11, despre concluziile unor recente 
rapoarte ale oamenilor de știință

pendent unii de alții de către cerce
tătorii americani și sovietici — echi
pa lui Carl Sagan, de la universitatea 
«Corneli-, specialiștii Centrului na
țional de cercetări atmosferice al Sta
telor Unite, condus de Steve Schnei
der, cercetătorii sovietici Vladimir 
Alexandrov și Gheorghi Stetnlkov de 
la Centrul de matematică al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., Gheorghi 
Golițin și Alexandr Guinzburg de la 
Institutul de fizică atmosferică, de 
asemenea al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. — au zugrăvit un tablou 
analog.

Principalele consecințe ; o scădere 
bruscă, profundă și durabilă a tem
peraturii va cufunda, in citeva zile, 
planeta intr-un frig cvasiarctic pe 
timp de cel puțin un an. Iarna nu
cleară s-ar declanșa la o săptămină 
după explozii, printr-un întuneric 
total. Sute de mit de tone de praf și 
fum. provocate de incendii la scară 
continentală, vor acoperi cerul cu un 
strat opac, care va împiedica pătrun
derea razelor solare spre Pământ. 
Potrivit estimărilor celor mal pru
dente, poluarea globală a atmosferei 
va reduce în citeva săptămîni de 150

perspectivă inadmisibilă pentru omenire
de ori razele solare ce ajung pe su
prafața Terrel. Atmosfera însăși va 
suferi o răsturnare totală, devenind 
fierbinte sus și rece jos. Potrivit lui 
Vladimir Alexandrov, intre 10 și 15 
km altitudine temperatura va ajunge 
pină la 100 de grade, in timp ce in 
apropierea suprafeței terestre va scă
dea pină la 50 de grade sub zero. 
Acest fenomen va marca începutul 
unei reacții in lanț, ce va duce la o 
catastrofă ecologică globală.

Iarna nucleară va determina, între 
altele, o enormă diferență de tempe
ratură între continente și oceane 
(aerul se va răci mai încet deasupra 
apei). Ca rezultat al acestui fapt, de-a 
lungul coastelor vor lua naștere ura
gane teribile, care vor îndrepta spre 
uscat mase gigantice de zăpadă, su
ficiente pentru a pune capăt oricărei 
forme de viață pe Terra. Modificările 

atmosferice, după ce vor suprima 
complet ciclul hidrologic, vor arunca 
continentele întunecate și înghețate 
într-o secetă cumplită. Tot ce va su
praviețui incendiilor sau secetei va 
sucomba din cauza înghețului. înghe
țul brusc și puternic va afecta toate 
pădurile situate la altitudini medii. 
In ceea ce privește pădurile din zo
nele tropicale și subtropicale, aces
tea vor dispărea cvasiinstantaneu, 
căci ele nu pot să existe decit in con
diții foarte stricte de temperatură și 
luminozitate".

Articolul relevă în continuare o 
serie de alte consecințe ale unui 
război nuclear, ca, de exemplu : to
pirea ghețurilor de pe o serie de 
munți înalți și revărsarea peste con
tinente a unor imense cantități de 
apă ; dezlănțuirea unor furtuni de 
nisip asemănătoare celor existente 
pe planeta Marte, subliniind că de 
fapt orice explozie de la 100 mega- 
tone în sus (adică echivalentul a 8 000 
de bombe gen Hiroshima) ar trans
forma planeta într-un astru în care 
nu există loc nici pentru om, nici, în 
generai, pentru viată.

„Să admitem — scrie autorul ar

ticolului — că milioane de ființe 
umane ar scăpa de efectele directe 
ale exploziilor nucleare. Ele ar fi 
obligate să trăiască însă într-o lume 
fără păduri și fără pășuni, fără flori, 
fără cintec de păsări. Noapte și tă
cere. Potrivit lui Paul Ehrlich, bio
log la Universitatea Stanford (Cali
fornia), orice viață organică care ar 
scăpa pîrjolului nuclear ar fi con
damnată la dispariție datorită distru
gerii capacității de fotosinteză a 
plantelor, sursa vitală a lumii vege
tale. Iar fără această lume vegetală, 
orice animale care ar supraviețui ar 
dispărea la rindul lor. Un alt pericol 
pe care ar urma să-l înfrunte natura 
îl constituie puternicele raze ultra
violete, cu efecte din cele mai ucigă
toare. Unii oameni de știință 
consideră că formarea unei cantități 
colosale de oxid de azot în zona glo

bului de foc ar provoca distrugerea 
păturii de ozon care protejează na
tura vie împotriva radiațiilor ultra
violete. Odinioară stimulent al vieții, 
acestea ar putea să aducă omenirii o 
lovitură fatală. Acțiunea lor s-ar face 
simțită mai ales în zona oceanelor, 
unde ar cauza moartea majorității 
organismelor unicelulare, veriga prin
cipală a ciclului alimentar al faunei 
marine, antrenînd dispariția celor-

După cum se vede, faptele, cercetările științei pun in evidență cu 
forța unor argumente de necontestat justețea poziției consecvente a 
României socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia 
vechea teză a inevitabilității războiului trebuie inlocuită cu o nouă teză, 
aceea o imposibilității in actualele condiții a unui nou război mondial, 
care ar insemna și sfirșitul vieții pe planeta noastră.

Tocmai de aceea, in concepția țării noastre problema fundamentală 
a contemporaneității o constituie dezarmarea, in primul rind nucleară, 
scoaterea in afara legii și distrugerea tuturor arsenalelor atomice. Aceas
ta și numai aceasta este singura cale de evitare a unui cataclism fără 
precedent, a prevenirii unei conflagrații nucleare și a „iernii nucleare" 
ce s-ar instaura in urma acesteia. Militind cu dirzenie pentru dezarmarea 
nucleară, România socialistă, președintele ei militează, astfel, pentru 
apărarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor, la viață, la exis
tență, pentru supraviețuirea omenirii.

lalte verigi. Radiațiile ultraviolete ar 
distruge moleculele ADN, purtătoa
rele caracteristicilor genetice. In ce 
privește viețuitoarele, fie ele chiar 
a-părate de blană sau perie, le va fi 
imposibil să-și protejeze ochii. Lu
mea va deveni atunci oarbă. Milioa
ne de păsări și de animale fără ve
dere se vor zbate în căutarea de hra
nă și de apă. Rarele ființe umane 
care vor supraviețui nu vor putea să 
le ajute, situația lor nefiind cu 
nimic mai bună.

In aceste condiții, precizează Niko
lai Bocikov, de la Academia de Ști
ințe Medicale a U.R.S.S., nu se va 
putea conta pe reluarea evoluției 
ciclului vital. Radiațiile ionizante și 
căderile radioactive vor provoca nu
meroase mutații la toate microorga
nismele, ca și la animalele ce vor 
supraviețui, ca și la plante și chiar 
la ființele umane. Microbii cei mai 
inofensivi vor deveni un pericol de 
moarte pentru om, a cărui imunitate 
va fi redusă. Mai mult, diminuarea 
numărului populației, adusă la un 
nivel critic, va pune în cauză capa
citatea sa de reproducere. Pe de o 
parte, diversitatea genetică ar fi pu
ternic micșorată, pe de alta, nu se 
vor putea evita legăturile cosangui- 
ne, care amplifică mutațiile laterale. 
Povara maladiilor ereditare, acumu
late de umanitate in cursul evoluției 
sale, ar fi agravată de o serie de fac
tori noi.

Toate acestea vor antrena dispari
ția omului ca specie biologică" — în
cheie articolul din „Information 
UNESCO".
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AGENȚIILE DE PRESA
W - pe scurt

PRIMIRE. Președintele Republi
cii Franceze, Francois Mitterrand, 
l-a primit pe Petre Gigea, care și-a 
prezentat scrisorile de ^creditare in 
calitate de ambasador "extraordinar 
și plenipotențiar al 
cialiste România în

Republicii So- 
Franța.

ÎNTÎLNIRE. In
27 noiembrie a.c,.

zilele de 26 
la Moscova

Și 
a 

avut loc o intîlnire de lucru a ad
junctelor miniștrilor afacerilor ex
terne ad statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, in cadrul 
căreia au fost examinate unele 
probleme internaționale actuale. Ia 
întîlnire. 
sovietice 
americane 
la armele 
prezentat o informare în legătură 
cu aceste tratative.

conducătorul delegației 
la negocierile sovieto- 
de la Geneva cu privire 

nucleare și cosmice a

ACORD DE ÎNCETARE A FOCU
LUI ÎN FILIPINE. Reprezentanți 
ai guvernului fllipinez și ai Fron
tului Democratic National au sem
nat joi un acord de incetare a 
focului pe o perioadă de 60 de Zile, 
începînd din 10 decembrie. S-a con
venit, de asemenea, ca in acest 
interval să fie continuate negocie
rile pentru a se pune capăt con
fruntării interne, care durează de 
17 ani.

LICHIDAREA UNEI BANDE DE 
CONTRAREVOLUȚIONARI. La 26 
noiembrie o patrulă a poliției a 
lichidat în capitala Mozambicului, 
patru contrarevoluționari care se 
infiltraseră în Maputo — a anun
țat agenția mozambicană de presă 
A.I.M. Potrivit aceleiași surse, cei 
patru contrarevoluționari făceau 
parte dintr-o bandă care s+a 
strecurat în cartierul Barrio da 
Liberdade în scopul de a ataca o 
codperativă. Poliția a capturat ar
mele deținute de banda contrare
voluționară.

PROIECT DE BUGET. Prezen
tând proiectul guvernamental asu-

UDSfflrasHB

1

I

la datoria externă a

pra' bugetului de stat pe anul 1987, 
ministrul de finanțe al Greciei, Do- 
mitris Tsolvas. a menționat că in 
domeniul economic va fi oontinuat 
programul de austeritate. La o se
rie de capitole ale bugetului ^e 
preconizează însă o sporire a fon
durilor alocate — cu 20 la sută — 
in domeniul apărării, cu 32 la sută 
— pentru ocrotirea sănătății și cu 
14 la sută — pentru educație. Re
ferindu-se _ ■___ “
Greciei — de circa 16 miliarde do
lari. precum și la rata inflației — 
de aproximativ 20 la sută, ministrul 
economiei naționale. Costas Simitis, 
a lansat un apel pentru un pro
gram de stabilizare economică, re
latează agenția U.P.I.

CEL MAI LUNG LANȚ DE PO
DURI RIN LUME. In prezența 
emirului statului Bahrein, șelcul 
Salman Al-Khallfa, și a regelui 
Fahd al Arabici Saudite a fost 
deschisă traficului artera de circu
lație rutieră dintre Manama, ca
pitala Bahreinulul. și localitatea 
saudită Al Khobar, care traversea
ză Golful Bahrein. Ea are lungi
mea de 25 km, comportind șapte 

și cinci poduri. Construcția 
începută in anul 1082. Lam- 
poduri este plasat pe piloni 
care permit efectuarea tra- 
maritlm fără impedimente, 

conceput a fi cel mai

I
I

I

I
diguri 
a fost 
tul de 
uriași. 
fieului
Podul-dig, ::.zl
lung din lume, dispune de o auto
stradă cu o 
automobile pe capacitate de 3 000 

oră.

I

DOMENIUL ENER-
12 țări membre ale I

MASURI în 
GETIC. Cele
Pieței Comune au convenit să con
tinue măsurile de economisire a 
energiei, au anunțat oficialități ale 
C.E.E. din Bruxelles. In ultimul 
deceniu — relevă agenția U.P.I. 
— ca urmare a sporirii ran
damentului unor mașini și instala
ții. consumul de energie s-a redus 
cu 20 la sută pentru obținerea ace
leiași cantități de produse. Un efort 
asemănător va fi depus si în urmă
torul deceniu.
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