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ROLUL DINAMIC, PROPULSOR
AL IDEILOR ÎNAINTATE, REVOLUȚIONARE

• „Să dezvoltăm și să îmbunătățim continuu concepția noastră revoluționară des 
pre lume și viață, activitatea ideologică. Ceea ce am realizat pînă acum și ceea ce cu 
noaștem astăzi constituie baza pentru o nouă cunoaștere și o 
riei, a concepției despre lume și viață”.

nouă dezvoltare a teo

NICOLAE CEAUȘESCU

Colectivul Trustului de antrepriză generală pentru 
construcții-montaj Bihor raportează un succes de 
prestigiu — realizarea sarcinilor anuale la construc
ția de locuințe, bilanț ce are la bază organizarea su
perioară a activității pe șantiere, atenția deosebită 
acordată mecanizării lucrărilor și creșterii produc
tivității muncii.

— Primul an al noului cincinal — ne-a spus loan 
Malița, inginerul-șef al trustului — marchează un 
însemnat salt în activitatea noastră, concretizat, prin
tre altele, în construirea și predarea către beneficiari 
cu aproape 1 000 apartamente mai mult decit in anul

trecut. Totodată, la construcții-montaj s-a executat 
un volum de lucrări cu 70 milioane Iei mai mare ca 
în 1985, în timp ce la producția industrială, sporul 
este de 42 milioane lei.

Este semnificativ faptul că peste 500 apartamente au 
fost preluate de către beneficiari pentru efectuarea 
finisajelor interioare. Sint eforturi care se regăsesc 
cuprinzător cu precădere îh peisajul noilor ansambluri 
urbanistice „6 Martie", „Decebal", ..Tudor Vladimi- 
rescu", „Proletarilor" și „Nufărul" II din municipiul 
Oradea. (loan Laza),
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Cercetarea
însemnătatea istorică a Congresu

lui al Xlll-lea al partidului, își în
tregește concludent semnificația prin 
adoptarea magistralei expuneri a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu- 
privire la stadiul actual al edificării 
socialismului in țara noastră, la pro
blemele teoretice, ideologice și acti
vitatea politico-educativă drept pro
gram ideologic al partidului.

Pornind de la unitatea dialectică 
dintre viața materială și spirituală a 
noii orinduiri. secretarul general al 
partidului sublinia necesitatea de a 
avea permanent în vedere că modul 
de gîndire, conștiința socială, gradul 
de dezvoltare a științei, învățămîn- 
tului și culturii sint determinate de 
baza materială a societății, de modul 
de producție și de repartiție a bu
nurilor materiale, activitatea ideolo
gică avînd, în același timp, un rol 
important în stimularea dezvoltării 
forțelor de producție. Astfel, amploa
rea și profunzimea vieții ideologice, 
rolul ideilor înaintate ca ferment al 
progresului social se oglindesc 
vastele transformări economice, 
ciale, politice, morale 
generate de revoluția 
socialistă.

Conștiința de sine a 
mereu îmbogățită de spiritul revolu
ționar ce ii jalonează devenirea is
torică. este expresia proceselor 
succesive, interdependente — de ordin 
economic, social, politic — ce deter
mină nu numai schimbarea radicală 
a vechilor structuri și relații sociale, 
ci și progresul de ansamblu al noii 
societăți. în lumina programului 
Ideologic, dacă factorii materiali, eco
nomici au. în ultimă instanță, rolul 
hotărîtor, factorilor politico-ideolo- 
gici le revine o sarcină nu mai puțin 
importantă : aceea a influențării și 
convingerii maselor, a

în 
so- 
nolcalitativ

și construcția
noii societăți, ■

contribuției

active la perfecționarea sistemului 
social, în interiorul căruia se definesc 
și .se exercită căile afirmării 
libertății și creației umane.

Noua orînduire întrunește 
optime pentru elaborarea și 
Uzarea unei concepții teoretice uni
tare despre lume și viață, oeea ce 
nu înseamnă „înghețarea" „osifi- 

' carea" acesteia la un anumit nivel al 
cunoașterii sau al experienței sociale. 
Dimpotrivă, unitară în esența' ei, 
ideologia socialistă, conștiința de 
sine a societății se află — sub sem
nul unor permanente transformări 
calitative dat fiind că procesul re
voluționar, revoluția socialistă conti
nuă, se amplifică permanent, in 
conformitate cu fiecare stadiu istoric 
— ații în domeniul forțelor de pro
ducție, cit și al structurii sociale, al 
relațiilor de producție și sociale, al 
modului de viață al oamenilor.

Abordarea relației dialectice dintre 
baza materială și viața spirituală 
comportă, desigur, analize multilate
rale. nuanțate, cu atît mai necesare 
cu cit în istoria generală a edificării 
noii orinduiri o astfel de problemă 
a fost uneori privită simplist, uneori 
dîndu-i-se interpretări unilaterale, 
rutiniere, manifestate prin exagera
rea uneia sau alteia dintre laturile 
vieții sociale, implicit prin neglijarea 
problemei strategice a armonizării 
lor. ceea ce nu a putut să nu gene
reze și să întrețină iluzii și apre
cieri .subiectiviste.

Ca urmare a cursului nou. creator 
al Congresului al IX-lea al partidu
lui. dezvoltarea societății noastre so
cialiste a avut și are loc în condi
țiile integrării armonioase a tuturor 
laturilor vieții social-economice în- 
tr-un amplu proces constructiv ce se 
răsfringe, deopotrivă, asupra bazei și 
suprastructurii. In acest sens, pro-

reale a
condiții 
genera-

gramul ideologic al partidului, deve
nit parte integrantă a Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, funda
mentează strategia potrivit căreia 
actualul stadiu al dezvoltării țării, 
nivelul forțelor de producție, exigen
tele întăririi continue a proprietății 
socialiste, funcționalitatea optimă a 
democrației muncitorești, revoluțio
nare impun, cu puterea unei oe- 
rințe obiective, generalizarea concep
ției ideologice înaintate despre 
lume și viață, realizarea unei con
cordanțe cit mai depline între 
nivelul forțelor de producție, carac
terul relațiilor sociale și conștiința 
maselor largi.

Așa cum a stabilit Congresul al 
Xlll-lea, întrepătrunderea armonioa
să a dezvoltării intensive a forțelor 
de producție cu afirmarea unei con
cepții înaintate despre lume și viață 
reprezintă unul din obiectivele cen
trale ale perfecționării noii orinduiri, 
dat fiind că raportul existență-con- 
știință conferă funcții superioare, un 
rol activ, dinamic ideologiei, conști
inței socialiste. „Să înțelegem că 
munca de formare a omului nou, de 
creare a unui spirit revoluționar în 
muncă, în viață, în toate domeniile 
presupune ca toate organele și orga
nismele de partid și de stat din ca
drul propagandei și culturii — dar și 
întregul partid — să considere pro
blema activității politico-educative 
ca o sarcină centrală in momentul 
de față" — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Experiența arată că modelarea so
cialistă a gîndirii oamenilor, a com
portamentului lor psihosocial, deci 
afirmarea la scară generală a conști
inței socialiste, se petrec în cursul 
unui proces revoluționar complex,

care nu urmează automat, spontan 
transformările de ordin material. Re
lația dialectică dintre acești factori 
rezultă din faptul ■ că transformările 
revoluționare din sfera producției 
materiale, ambianța realității socia
liste bazate pe raporturi de produc
ție socialiste și purtind pecetea dez
voltării și modernizării forțelor de 
producție, a proprietății socialiste, 
obștești constituie terenill fertil al 
afirmării conștiinței înaintate. Aceas
ta are drept temei valorile sociale și 
principiile etice ale socialismului, 
respectul și dragostea față de muncă 
și de avutul obștesc, spiritul, de drep
tate socială, profunde sentimente de 
patriotism și de solidaritate interna
țională. Dintr-o asemenea perspec- 

. tivă, masele populare se afirmă ca 
totalitate de individualități unite 
prin conștiința intereselor comune, 

. prin lupta pentru împlinirea înalte
lor idealuri ale socialismului și co
munismului. înțelegerea și înfăp
tuirea obiectivului etapei actuale, a 
exigentelor modernizării structurilor 
economice, îndeosebi pornind de la 
dezideratul fructificării cuceririlor 

. impetuoasei revoluții tehnico-științi- 
fice, de la promovarea consecventă a 
unei politici avansate de economisire 
a materiilor prime, a combustibili
lor și energiei, de la exigentele im
plementării programatice a noii re
voluții agrare sint condiționate de 
nivelul de conștiință, de pregătirea 
politică, . ideologică; nrofesională' a 
tuturor oamenilor muncii.

Desfășurată
practica socială, 
călăuza acesteia.

•gică a partidului

superioare
în sprijinul valorificării 
a resurselor materiale

în strînsă relație cu 
fiind expresia și 

activitatea ideolo- 
nostru se caracte-
Ion MITRAN

(Continuare in pag. a V-a)
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DIALOG

Trăim o epocă de 
eforturi sociale pentru ri
dicarea nivelului de cu
noaștere al oamenilor. Dez
voltarea învățămîntului, a 

. diferitelor instituții social- 
culturale, a mijloacelor de 
comunicare în masă a con
tribuit decisiv la această 
adevărată explozie a nive
lului general de instrucție, 
a orizontului cultural al 
oamenilor. Dar oricît s-ar 
investi în această direcție, 
oricîte eforturi ar consacra 
societatea socialistă edifi
cării propriei noastre per
sonalități culturale, acest 
obiectiv se cere completat 
— și împlinit — prin efor
tul fiecăruia dintre noi. Nu 
întîmplător există astăzi 

. teorii care asociază analfa
betismul cu absenta sensi
bilității față de informație, 
a priceperil de a o procu
ra și folosi. Ni se relevă și 

' din această perspectivă im
portanța cerinței formulate 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a ne 
perfecționa 
pregătirea 
care capătă în 
contemporane 
unui adevărat 
A-ți îmbogăți 
cunoștințele, al... .
cu cadențele trepidante ale 
progresului reprezintă pri
ma condiție de a stăpîni 
condiția propriei noastre 
existențe.

Este și ceea ce conferă o 
valoare de neînlocuit lectu
rii. Diderot spunea că „oa
menii încetează să gindeas- 
că atunci cînd încetează să 
citească". Poate în condi
țiile de astăzi aprecierea 
este șocantă : au apărut și 
alte canale care oferă 
date, informații cu care se 
pot face noi asociații. Cert 
este că în absența lecturii 
sărăcește, secătuiește sau 
chiar se epuizează materia 
primă a gîndirii — datele, 
aprecierile, interpretările 
ce apar intre timp — se 
produce o desprindere de 
exercițiul ei zilnic, o su- 
perficializare în asociații 
comune, banale și, mai 
ales, rigide. Lectura Indi
vidualizează, cultivă, for
mează, dezvoltă : fără ea, 
acel dat, acel mănunchi de 
calități specifice fiecăruia 
se ofilesc, se chircesc. Ne- 
practiCată mult timp, poa
te conduce la o pierdere a 
identității culturale, in 
sensul că necultivate, ne
stimulate, capacitățile inte
lectuale se atrofiază și, 
astfel, se „dizolvă" in cli
șeele obișnuite, in modele 
curente. Relieful cultural 
propriu se aplatizează, cu- 
fundindu-se si confundin-

permanent 
profesională, 

i condițiile 
valoarea 

imperativ, 
permanent 

ține pasul

du-se cu judecăți comune, 
cu aprecieri stereotipe.

Urmăriți cu atenție un 
cunoscut care a pierdut — 
dacă a avut-o vreodată — 
deprinderea lecturii. El ve
hiculează doar ce a învă
țat cindva, lipsa de nuan
ță, de prospețime a jude
cății se accentuează, lim
bajul sărăcește, punînd șl 
mai mult în evidență pri
mul simptom. Se instalea
ză cu timpul o anumită ri
giditate care favorizează 
un proces de automargina- 
lizare profesională.

în alte cazuri, intervine 
un vădit efort de a disi
mula lipsa lecturii. Atunci, 
cunoscutul nostru se vrea

„informat" și vehiculează 
„puncte de vedere" sur
prinse în discuții sau în 
parcurgerea fugitivă a 
unor scrieri. O întrebare 
mai incisivă, solicitarea 
unor detalii, a unor nuan
țe sint de natură să arate 
imediat că „punctul de ve
dere" respectiv este cules, 
purtat, nu dobindit, 
mat. A doua zi, 
altceva nou, el 
fără reticențe, 
s-a obișnuit să 
nu gîndirea, ci 
trecătoare.

Firește, luat 
ritmurile tot mai accelera
te ale progresului, furat 
de o sumedenie de tenta
ții și preocupări, omul are 
timp mai puțin pentru lec
tură. încă din secolul tre
cut, Schopenhauer propu-' 
nea ca împreună cu cărțile 
să se vindă și timpul ne
cesar pentru a le citi. în- 
tr-una din epistolele sale, 
Seneca, parcă intuind o 
meteahnă a lumii moder
ne, își bătea joc de un om 
înfumurat care avea in 
casă o sută de cărți. Se în
treba el : cine va avea 
timp să citească o sută de 
cărți ? Era avut in vedere, 
evident, un sens profund 
al lecturii. Nu lectura fugi
tivă. ci pătrunderea articu
lațiilor acelui univers de 
gîndire reprezentat de o 
carte. Și în acest sens dacă 
luăm lectura, să recunoaș-

asu- 
dacă apare 
il adoptă 
pentru că 
îmbrățișeze 
modele ei

cu asalt de

tem, oare ironia gînditoru- 
lui antic nu ar putea viza 
și pe unii dintre contem
porani ?

Cineva îmi povestea că a 
lucrat împreună cu un tî- 
năr în primii ani după ab
solvirea facultății. Citea și 
recitea tot timpul aceeași 
carte, e adevărat o lucra
re de referință în cultura 
universălă. Dacă mai par
curgea și altceva, o făcea 
pentru a putea înțelege și 
adinei .mai 'bine aprecierile 
din cartea sa de căpătii. 
Văzînd că citește nu o săp- 
tămină-două, nu o lună- 
două, ci aproape un an 
aceeași lucrare, colegii au 
început să schimbe ironii : 
e limpede, nu va ieși nimic 
din noul nostru cercetător. 
Dar, în cîțiva ani, tînărul 
s-a impus printr-o gindire 
originală, în care se putea 
ușor remarca propensiunea 
către asociația inedită, 
proaspătă, pentru identifi
carea acelor semnificații 
mai puțin accesibile gindi- 
rii obișnuite.

Realitatea este că sensu
rile profunde ale lecturii 

, sînt adesea părăsite. Ci
tirea și recitirea unui au
tor, a unei creații. însu
șirea cadenței interioare a 
gîndirii sale, a universului 
pe care îl propune, desci
frarea legăturilor și cone
xiunilor. a raporturilor ne
cesare in care se află pro
pozițiile de bată ale respec
tivului univers sint mai 
puțin practicate. De aici, și 
diminuarea rolului instruc- 
tiv-formativ al lecturii. Au 
apărut chiar substitute ale 
lecturii integrale : extrase, 
capitole multiplicate etc. 
Poți neîndoielnic să te in
formezi astfel sau, mai 
bine-zis, să nu pari nein
format, dar este greu de 
închipuit că pe această cale 
se poate ajunge la ceva 
semnificativ : pentru că 
lipsește înălțimea gîndului, 
a interpretării care se re
găsesc, împlinite, numai la 
nivelul ansamblului.

își face loc chiar un 
complex al lecturii. Priviți 
ce fac unii specialiști in 
momentul cînd iau o carte 
nouă in mină. Nu se uită 
la conținut, ci la bibliogra
fie. Ce a citat ? Cit sint de 
recente sursele bibliografi
ce ? S-a încetățenit și obi
ceiul de a cita cu tot 
dinadinsul chiar dacă auto
rul, se vede bine, nu a ci
tit decît două pagini din 
lucrarea citată. Am întilnit 
cărți in care se luau cita
tele din alte lucrări cu co-

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

La întreprinderea constructoare de mașini din Caransebeș 
se finalizează noi produse de inalt nivel calitativ destinate 

unor programe prioritare ale economiei naționale

Printre orientările programatice 
elaborate și fundamentate de parti- 

, dul nostru, de secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind dezvoltarea economiei națio
nale. un loc de primă importanță 
îl deține afirmarea puternică a rolu
lui hotărîtor al cercetării științifice 
în introducerea rapidă și fermă a 
progresului tehnic în toate domeniile 
de activitate. Promovînd cu consec
vență această orientare, secretarul 
general al partidului a initiat și a 
determinat stimularea puternică a 
gîndirii ’creatoare autohtone. legarea 
ei tot mai strinsă de cerințele com
plexe ale progresului societății ro
mânești. în vederea dezvoltării eco- 
nomico-sociale. a așezării întregii 
opere de construcție socialistă pe 
temelia celor mai avansate cuceriri 
ale noii revoluții tehnico-științifice 
contemporane.

Unul din obiectivele majore urmă
rite cu consecventă de conducerea 
partidului îl constituie valorificarea 
superioară a materiilor prime și ma
terialelor, concomitent cu ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. In spiritul acestor sarcini, 
in cuvîntarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu la 
recenta plenară a Consiliului Națio
nal al Științei și învățămîntului,. se 
subliniază că o contribuție esențială 
trebuie să aducă cercetarea la reali
zarea programelor de valorificare 
superioară a materiilor prime și ma
terialelor. In toate ramurile econo
miei naționale va trebui să se ia 
măsuri pentru elaborarea, introdu
cerea și generalizarea tehnologiilor 
moderne, asigurîndu-se pe această 
bază o folosire cit mai bună a ma
teriilor prime și materialelor, spo
rirea randamentelor de utilizare a 
acestora, creșterea coeficientului de 
transformare a lor în produse finite, 
reducerea pierderilor.

O asemenea cerință majoră se im
pune și pentru industria textilă care, 
cu deosebire în ultimele două dece
nii, a cunoscut în țara noastră o 
dezvoltare impetuoasă, fiind deservi
tă și de o puternică și modernă bază 
de cercetare. Puternic mobilizați de 
sarcinile și indicațiile date de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul analizelor efectuate cu con
ducerea Ministerului Industriei 
Ușoare, de a se realiza produse cu 
un consum redus de materii prime, 
in special a celor din import, oame
nii muncii din Institutul de cercetări 
textile au obținut o serie de rezul
tate cu efecte deosebit de bune în 
economie.

Căile prin care ceroetarea în do
meniul industriei textile a acționat 
pentru valorificarea superioară a 
materiilor prime sint diverse. Aces
tea vizează în mod deosebit con
ceperea și aplicarea unor noi tehno
logii și optimizarea celor existente, 
obținerea unor produse textile noi, 
care să înglobeze mai puțină mate
rie primă, să necesite cheltuieli mai 
reduse și să păstreze sau să depă
șească nivelurile stabilite pentru in
dicatori tehnici și funcționali care 
determină calitatea produsului textil. 
In acest sens, o direcție în care co
lectivele de cercetători ai institutu
lui și-au orientat eforturile o con
stituie stabilirea. împreună cu spe
cialiști din întreprinderile din in
dustria bumbacului, a unor tehnolo
gii neconvenționale de filare a ace
lor fibre de bumbac care prezintă 
probleme în prelucrare determinate 
de unele caracteristici ale acestora 
și anume : lungime mică a fibrei, 
procent ridicat de fibre scurte — sub 
10,5 mm — și un conținut mare de

impurități vegetale. Astfel, cercetă
torii experimentează un nou sistem 
de pregătire mecanică a fibrelor, 
lucru ce va permite ca operația de 
filare să se execute cu o producti
vitate ridicată, obținînd in acest fel 
fire de 34 m/gram. cu caracteristici 
fizico-mecanice si de aspect compa
rabile cu cele realizate pe plan 
mondial.

Și pentru fibrele naturale de in și

în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei

cînepă, tradiționale în țara noastră, 
au fost abordate lucrări de filare 
neconvențională. Astfel, pentru fi
brele scurte de in, cunoscute sub 
denumirea „cilți de la melită", s-au 
stabilit experimental procedee me
canice de îndepărtare avansată a 
resturilor lemnoase — puzderii — cfe 
pregătire pentru filare si de filare, 
obținînd fire de finețe ridicată. 
34 m/g, față de 2—3 m/g realizate 
prin tehnologiile clasice. Noile fibre 
pot fi utilizate astfel în domeniul 
articolelor pentru îmbrăcăminte, și 
nu doar pentru saci și ambalaje 
cum' se utilizau înainte. în prezent, 
cercetările continuă și pentru a găsi 
posibilitatea prelucrării eficiente, 
utilizînd același sistem, a fibrelor de

O dimineață ca oricare alta
Dimineață 

Faptele par 
gasul obișnuit. Se lucrează 
atent. încordat, eficient in ori
care dintre cele 13 secții, mai 
bine-zis, in toate cele trei fa
brici ale celui mai mare expor
tator de confecții din tară, in 
realitate insă la I.C.T.B. (în
treprinderea de confecții si tri
cotaje București) nici o zi nu 
seamănă cu cealaltă. Totul este 
sub semnul innoirii, al moder
nizării. sarcinile de producție, 
de export sint in permanență 
corelate cu acțiunile de moder
nizare. Pentru că modernizarea 
unei îritreorinderi-etalon — cum 
spunea ing.-sef de concepție 
Galupa Anghelina — inseamnă 
Si creșterea productivității fizi
ce, la unele sortimente cu mai 
mult de 50 la sută, și creșterea 
eficienței fondurilor fixe — 
după cum a indicat in luna 
martie a acestui an. secretarul 
general al partidului — și. in 
acest sens. găsirea de noi so
luții. noi măsuri. Si moderni
zarea tehnologiei și a fluxului 
de fabricație pentru reducerea, 
de exemplu, a distantelor de 
transport si introducerea unor 
noi sisteme de transport opera
țional. Sau, adîncirea profilării

ca oricare alta, 
să meargă pe fă- 

Se '

?i.

Si specializării secțiilor, astfel 
incit, respectind termenele be
neficiarilor. să se lanseze pro
duse noi, secțiile să poată fi 
profilate si pe sortimente. Sau 
linearizarea atelierelor de croit 
avînd în vedere ordinea opera
țiilor tehnologice, așa cum mo
dernizarea înseamnă bogata ac
tivitate de autodotare : sute de 
dispozitive ajutătoare (cum ar 
fi robotul de ambalat in pungi 
de polietilenă construit de ing. 
Alexe Dan)... Toate pledind 
pentru eficientă, eliminarea 
unor timpi morți, concentrarea 
activității spre creșterea pro
ductivității, a parametrilor cali
tativi...

La I.C.T.B., se lucra eficient, 
cu chibzuință — în ziua cind 
m-am aflat in întreprindere 
— și la tronsoanele trans
portorului suspendat (tip mo- 
norai), care va fi gata pînă la 
sfirsitul anului, si in secții, și 
la expediție... „Dacă vorbim de 
modernizare — sublinia și Au
relia Brgtu. secretara comitetu
lui de partid al întreprinderii — 
ar trebui amintiți toți cei care 
au creat acele dispozitive ajută
toare. în 
dar care 
nomii. și

aparentă neînsemnate, 
aduc importante eco- 
ridică productivitatea

muncii : toți specialiștii — si 
sint vreo 200 in întreprindere — 
care acum isi verifică rapoar
tele pe care le vor prezenta in 
..Sfatul inginerilor si tehnicie
nilor".

„Este primul sfat organizat de 
comitetul de partid, comitetul 
sindicatului si consiliul ingine
rilor si tehnicienilor — C.I.T , 
avind ca temă : modernizarea 1 
Adică, mai clar : cum si-au în
deplinit programul lansat in 
primăvară, ce au realizat, ce a 
rămas neîmplinit... Special am 
programat această intilnire ime
diat după referendum : să fie 
prilej de bilanț, de lansare a 
unor interesante propuneri, de 
stimulare a fanteziei, ingenio
zității, priceperii, experienței..., 
toate intr-o lume a păcii pe care 
noi toți ne-o dorim".

O dimineață obișnuită ? Pen
tru cel mai mare exportator 
de confecții din țară nici o zi 
nu seamănă cu cealaltă, iar 
in acea zi, in special, se făceau 
ultimele pregătiri pentru cel 
dinții Sfat al inginerilor și teh
nicienilor". In obiectiv : moder
nizarea.

cînepă care prezintă caracteristici 
mai grosiere.

Noile tehnologii de transformare a 
fibrelor de in în fibre cu caracteris
tici tip bumbac permit prelucrarea 
mult mai eficientă a acestora pe ma
șinile de filare neconvențională. A- 
plicarea este insă condiționată de 
realizarea de către intreprinderea 
„Unirea" Cluj-Napoca a unei noi 
mașini de filat neconyentional, al 
cărei principiu de funcționare a fost 
elaborat de cercetătorii institutului. 
Este de dorit ca această mașină să 
fie cit mai rapid realizată. întîrzie- 
rea în asimilarea ei fiind conside
rabilă. O serie de obiective de cer
cetare au în vedere, in continuare, 
valorificarea superioară a fibrelor 
de lînă (brută și spălată) din pro
ducția indigenă. în acest sens, se 
urmărește posibilitatea de îndepăr
tare accentuată a impurităților pă- 
mîntoase. ceea ce va facilita opera
ția de spălare cu influente favora
bile asupra calității, a consumului 
de produse chimice si a randamen
tului la spălare. Totodată, se preli- 
mină și in acest domeniu posibili
tatea obținerii unor rezultate bune 
în prelucrarea mecanică de filare, 
reducîndu-se prin aceasta consumu
rile specifice.

Deși pentru utilizarea firelor unice 
în urzeală, în întreprinderile de 
bumbac s-au efectuat și în trecut o 
serie de lucrări tehnologice, reali- 
zîndu-se astăzi o gamă largă de pro
duse. continuăm totuși. în comun, 
acțiunea pentru extinderea acestui

Inq. Iulia PETRESCU
director al Institutului de cercetări 
textile

(Continuare in pag. a IlI-a)

DE PACE A POPORULUI RUMÂN
„Votul pentru pace și înțelegere,
cu conștiința datoriei împlinite

Redacția noastră continuă să pri
mească de la cititorii săi din toate 
colțurile țării numeroase scrisori 
in care își găsesc expresie adeziu
nea deplină față de noua ini
țiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, satisfacția fată 
de impresionanta unanimitate cu 
care întregul nostru popor a spus 
DA la referendumul din 23 no
iembrie. In versuri si proză, auto
rii își manifestă sentimentele de 
stimă si prețuire pentru activitatea 
neobosită a conducătorului partidu
lui si statului nostru în favoarea 
păcii si dezarmării, convingerea că 
această politică exprimă voința în
tregii națiuni. în două numere an
terioare ale ziarului am publicat 
asemenea ginduri împărtășite de 
cititorii noștri. în rîndurile de mai 
jos continuăm să spicuim din scri
sorile adresate redacției.

Ion Socol. din București, sos. Co- 
lentina 10. sector 2. ne trimite cite- 
va- poezii dedicate idealului păcii, 
in care exprimă limpede mîndria 
pentru demersurile ferme si sta
tornice ale României, ale președin
telui ei. in favoarea acestui nobil 
deziderat. Autorul evidențiază in 
această privință sprijinul- unanim 
al poporului român exprimat cu 
prilejul recentului referendum față 
de noua inițiativă de pace a condu
cătorului partidului si statului 
nostru :
La referendum DA am spus noi 

doară,
Semnînd, astfel. Pămîntului 

amiaza,
Din cqre isi primește pacea raza,
Cu ea să însorească orice tară...
Eroul nostru Ceausescu este
Și-al Terrei întru trace demn Erou, 
Unirea-i luminează ’nalte creste.

Semnificația referendumului din 
țara noastră privind reducerea mij- 
loacelor militare formează si tema 
unei poezii a Iui Geo Ciolcan, din 
București, care. între altele, scrie :
Iară nouă pacea astăzi , ni-i lumina 
Ce ne jalonează drumul înălțărilor 

prin ani. 
Spunînd DA în dreptul păcii, 

sintepi pururi suverani.
Smaranda OȚEANU

Pe vecie-n perimetrul ce se cheamă 
sacru-tară !

Votul păcii si al vieții. înfrățit 
cu omenia,

Să triumfe peste tară ca lumina 
veste zori !

Ca o floare mîndră a păcii este 
astăzi România !

Vasile Neagu. frezor la 
prinderea „ROMLUX" din 
viște, se. referă in scrisoarea _ _ 
adeziunea profundă a colectivului 
din care face parte fată- de noua 
inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. validată de În
tregul popor român în cadrul re
ferendumului de la 23 noiembrie, 
in general față de politica externă 
a partidului si statului nostru : 
„Acțiunile întreprinse de partidul 
Si statul nostru pentru triumful pă- 

icii si colaborării intre popoare ne 
umplu inimile de bucurie si min- 
drie patriotică, deoarece ele expri
mi voința de pace a întregului nos
tru popor — scrie corespondentul 
nostru. Ca si pentru toți conceti- 
tenii noștri, referendumul de li 23 
noiembrie a constituit și pentru co
lectivul întreprinderii unde lucrez 
un prilej de a ne exprima sprijinul 
deplin fată de reducerea cu 5 la 
sută de către România a armamen
telor, efectivelor si cheltuielilor mi
litare. Consider că această măsură 
este folositoare sub toate aspectele. 
Mai întii, asa cum s-a informat in 
presă, unele mijloace militare su
puse reducerii au si fost adaptate 
pentru nevoile construcțiilor civile, 
iar cu altele urmează să se pro
cedeze la fel. In afară de aceasta 
— si cred că acest lucru e . chiar 
mai important — reducerea ho- 
tărită de România este îndreptată 
spre micșorarea încordării din 
lume, dpspre nevoia căreia se vor
bește asa de mult si se face asa de 
puțin. Ar fi bine ca si alte țări să 
urmeze exemplul românesc. mai . 
ales țările care au mijloace militare 
mai multe si mai puternice".

între- 
Tirgo- 

sa la

între corespondenții ce dedică 
poezii păcii se numără si Rădules-

V. OROS
(Continuare in pag. a V-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII A GÎNDI ÎN PERSPECTIVĂ

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, cn principiile

Respectarea legii nu poate cunoaște derogări
Potrivit deciziei tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. activiști ai Co
mitetului Central al P.C.R. au ve
rificat o scrisoare referitoare la 
unele abuzuri și ilegalități săvirșite 
de directorul Asociației economice 
intercooperatiste pentru creșterea 
și ingrășarea porcilor (A.E.I.C.I.P.) 
Veștem — județul Sibiu, comise cu 
știrea unor cadre de la Consiliul 
popular municipal Sibiu.

Cercetările efectuate au confir
mat temeinicia afirmațiilor cuprin
se in scrisoare. Astfel, referitor la 
activitatea de producție, s-a adeve
rit afirmația din scrisoare potrivit 
căreia punctul de tăiere și carman
geria din incinta A.E.I.C.I.P. Veș
tem funcționează la un loc ; nu se 
țin gestiuni separate, nu se com
pletează separat documentele de 
evidență primară pentru sacrifica
re, tranșare și producerea de pre
parate de carne, conform metodo
logiei industriei cărnii ; nu există 
fiorme pentru randamente la sacri
ficare, pierderi tehnologice și nici 
consumuri specifice. Toate acestea 
au dus, se înțelege. Ia serioase nea
junsuri în ce privește înregistrarea 
produselor finite și, implicit, la po
sibilități de sustragere. în al doilea 
rind, s-a confirmat că unele dintre 
măsurile stabilite în toamna anului 
1984, cu prilejul unei analize, de 
către un colectiv de activiști ai C.C. 
al P.C.R.. împreună cu reprezen
tanți ai Comitetului județean de 
partid Sibiu, nu au fost aplicate. 
Este vorba ' despre neexecuțarea 
popririlor pe retribuții care trebu
iau aolicate directorului, contabilu- 
lui-șef și șefului lotului de con

Automulțumireă duce Iu diminuarea realizărilor
Cooperativa agricolă de produc

ție Sinpetru Mare, județul Timiș, 
dispune de o bază materială bună, 
iar producțiile vegetale si anirpale 
sînt în , creștere. Cu toate a- 
oestea. după cum reiese din- 
tr-o scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceausescu, rezultatele eco
nomice si financiare sînt necores
punzătoare. cooperativa înregis- 
trînd persistenta unor datorii.

Din lectura scrisorii se desprinde 
concluzia că această situație nu se 
datorează unor condiții deosebite, 
ci. pur si simplu, faptului că ma
joritatea cooperatorilor nu-și înde
plinesc ăsâ cum ar trebui obliga
țiile de muncă? iar conducerea co
operativei. multumlridu-se cu rea
lizările minimei hu depune sufi
ciente eforturi pentru organizarea 
judicioasă a muncii, economisirea 
materialelor, cheltuirea cu maxi
mum de grijă și eficientă a fiecă.- 
rui leu. Toate acestea au condus, 
se înțelege, la diminuarea sensi
bilă a rezultatelor.

După cum aveau să constate ac
tiviști ai C.C. al P.C.R. si ai or
ganelor locale de partid si de stat, 
care, sub îndrumarea secretarului 
cu probleme agrare al C.C. al 
P.C.R. — asa . cum a indicat 
tovarășul Nicolae Ceausescu — au 
verificat fantele semnalate. înregis

Exigențele mecanismului economico-financiar in activitatea consiliilor populare
La cel de-al treilea Congres al 

oamenilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat, cu o 
'deosebită pregnanță, că orice activi
tate economică trebuie să răspundă 
criteriilor de eficientă, că in toate 
sectoarele trebuie să se acționeze cu 
fermitate pentru întronarea princi
piilor noului mecanism economico-fi- 
nanciar. Firește, acestea reprezintă 
cerințe de bază și pentru activitatea 
productivă desfășurată în unitățile 
consiliilor populare. După cum pre
văd reglementările legale, consiliile 
populare au obligația de a urmări 
permanent, în cadrul unităților pro
prii, utilizarea cu maximă eficiență a 
resurselor materiale și financiare, 
creșterea rentabilității tuturor activi
tăților de producție și prestări, spo
rirea contribuției lor la veniturile 
bugetelor locale.

Iată, în această privință, cîteva as
pecte ale experienței unor consilii 
populare comunale din județul 
BUZĂU

OPTICA NOUA, REALIZĂRI PE 
MĂSURĂ. în numeroase comune din 
județul Buzău există o bună expe
riență în valorificarea de către con
siliile populare a resurselor locale 
și dezvoltarea sectorului propriu de 
industrie mică și prestări servicii. 
Pe lingă comunele cu tradiție în 
această direcție — Minzălești, Ne- 
hoiu, Cislău — se înscriu, cu rezul
tate notabile, în ultima perioadă, și 
alte localități. La Glodeanu-Siliștea, 
pină în urmă cu șase ani. ac
tivitățile economice ale consiliului 
popular erau extrem de restrinse, în 
pofida cerințelor cetățenilor, pe 
„motivul" că ,.nu se poatș". că nu ar 
fi rentabile. Iată însă că — după nu
mai cițiva ani, respectiv, de cind a 
fost învinsă și depășită acea păgubi
toare mentalitate negativistă și fata
listă — în aceeași comună, valoarea 
prestărilor și producției de industrie 
mică a crescut la aproape 6 000 de lei 
pentru fiecare din cei peste 6 000 de 
locuitori. Din această activitate 80 la 
sută se desfășoară în unitățile proprii 
ale consiliului popular, înființate în
tre timp. Cit despre rentabilitate, să 
spunem de la bun început că bene
ficiile obținute de consiliul popular 
comunal, pe această cale, trec in acest 
an de 1.5 milioane lei. fiind întru
nite toate condițiile ca în următorii 
ani să se dubleze. Alte precizări ne 
oferă primarul localității. Gheorghe 
Popescu.

— Extinderea activităților consiliu
lui popular pină la volumul actual 
este urmarea autodezvoltării acestora 
din propriile resurse financiare, ceea 
ce dovedește, rentabilitatea lor, efi
ciența strict economică. Dar s-a avut 
în vedere și eficienta socială, edifi
cator fiind faptul că peste 120 de 
locuitori ai comunei, tineri în primul 
rînd. au găsit un loc de muncă bun 
în acest sector. De asemenea, tre

strucții pentru neregulile constata
te cu acel prilej. De asemenea nu a 
fost aplicată directorului sancțiunea 
stabilită.

Raportul de cercetare mențio
nează. de asemenea, o serie de ile
galități comise de directorul aso
ciației. Acesta, împreună cu fami
lia sa. deține cu chirie o vilă în 
municipiul Sibiu, deși ambii soți 
lucrează in comuna Șelimbăr ; con
trar legii (nr. 22/1981) consiliul 
popular municipal i-a aprobat să-și 
construiască o casă proprietate per
sonală în municipiul Sibiu. De aici 
au început alte ilegalități. Consiliul 
popular municipal Sibiu a aprobat 
fratelui directorului să-și constru
iască și el o casă proprietate per
sonală în Sibiu, deși părinții lui, 
respectiv și ai directorului, dețin 
o casă proprietate personală tip 
vilă în Sibiu — compusă din 4 ca
mere. două bucătării, dependințe, 
garaje etc. Pe referatul de aproba
re s-a adăugat ulterior, cu știrea 
prim-vicepreședintelui consiliului 
popular municipal, numele părin
ților. după care toate documentele 
au fost eliberate pe numele aces
tora. In afară de faptul că cele 
două apartamente — construite ca 
o singură vilă — nu se încadrează 
în dimensiunile autorizate, s-au 
constatat mari diferente între va
loarea reală a materialelor și ma
noperei încorporate în execuție 
si actele de cheltuieli prezentate, 
în plus, directorul și părinții săi 
și-au construit în mod abuziv gar
duri. din beton și țevi de metal, 
pentru îngrădirea a aproape 800 mp 

trarea datoriilor a fost determina
tă în mare măsură de nereaîizarea 
Producției planificate, care, la rîn- 
dul ei. se datorează slabei mobili
zări a forței de muncă la execu
tarea lucrărilor agricole. în rapor
tul de cercetare se dă ca exemplu 
faptul că anul trecut volumul de 
norme fizice s-a realizat ceva mai 
mult de jumătate — 55 la sută — 
fată de necesar. Pe de altă parte, 
s-a efectuat un volum mare de 
cheltuieli prin depășirea consumu
rilor specifice de materiale, de fu
rate. executarea unor transporturi 
neeconomicoase etc., precum și prin 
proasta valorificare a producției 
obținute. Unii cooperatori folosesc, 
an de an. ca loturi personale Su
prafețe de teren peste prevederile 
statutului ; de asemenea, s-au con
statat nereguli și ilegalități în ca 
privește realizarea suprafețelor pre
văzute în planul de producție. S-au 
dovedit, de asemenea. întemeiate 
criticile referitoare la inginerul-șef, 
care nu desfășoară, o activitate co
respunzătoare. manifestă indiferen
tă fată de mersul cooperativei : Ia 
rindul său si secretarul comitetului 
de partid al C.A.P. desfășoară o ac
tivitate slabă, săvîrșind. în plus, u- 
nele abuzuri si ilegalități.

Pentru toate acestea, secretaria
tul comitetului județean de partid 

buie arătat că prin Înființarea aces
tor activități s-a ajuns la creșterea 
gradului de autofinanțare a comunei 
și la sporirea participării sale la dez
voltarea generală a societății.

PLATFORMA PROPRIE DE AC
TIVITĂȚI ECONOMICE, „STAȚIE- 
PILOT" A BUNEI ORGANIZĂRI, 
A PRODUCȚIILOR CU EFICIENȚA 
RIDICATA. Toate acestea sînt reali
zări care stîrnesc interesul pentru 
modul concret in care s-a procedat, 
în care a fost gîndită dezvoltarea 
sectorului de activități economice al 
consiliului popular.

Decisivă a fost de la bun Început 
orientarea către acele activități de in

Mica industrie-rentabilă pentru 
comună, utilă pentru locuitorii ei
• Activitățile de producție și prestări — contribuție la înflorirea 
comunei • 6 000 de lei valoarea industriei mici pentru fiecare 
din cei 6 000 de săteni • Atitudini diferite — față de experiența 

înaintată

însemnări din județul Buzău

dustrie mică realmente necesare sa
tului și cărora, totodată, le puteau 
fi asigurate condiții de bună func
ționare : tăbăcărie. cojocărie. timplă- 
rie metalică, secție de împletit coșuri. 
Totodată, s-au organizat numeroase 
prestări cu caracter agricol — incu
batoare, maternitate de scroafe, seră 
de răsaduri și altele — care au duș 
la creșterea producției în gospodă
riile cetățenilor și a livrărilor la 
fondul de stat. S-au dezvoltat, de 
asemenea, și alte activități carac
terizate printr-o rentabilitate deose
bită — crescătorie de nutrii, stupină, 
hale de pui pentru carne in sistem 
industrial — asigurindu-se ocuparea 
eficientă a forței de muncă. De pil
dă. atelierul de croitorie, cu 60 de 
lucrătoare, realizează o producție de 
peste 20 de milioane lei. destinată 
exportului. In felul acesta s-a creat 
un complex de activități — indus
triale și agricole, de prestări și pro
ducție, cu o structură optimă — ce 
răspunde atit cerințelor rentabilității, 
cit și cerințelor sătenilor.

Faptul că aceste unități au obținut 
chiar de la Înființare beneficii și s-au 
consolidat financiar este inseparabil 
legat de buna organizare a activității 
lor. De la început toate aceste acti- 

de cultură agricolă și 200 mp con
strucția propriu-zisă.

Pentru aceste fapte și altele ase
mănătoare — de pildă, construirea 
în unitate a unei barăci pentru care 
a plătit doar 390 lei față de 5 300 
lei valoarea de deviz, relații, du
bioase cu diferite persoane etc. — 
Comitetul județean Sibiu al P.C.R. 
l-a sancționat pe directorul Ancuța 
Teodor cu „vot de blam cu aver
tisment" și l-a destituit din funcție, 
fiind trecut într-o muncă de exe
cuție la o fermă zootehnică a 
C.A.P. în aceeași ședință au fost 
atenționate conducerile U.J.C.A.P. 
și Direcția generală a agriculturii 
pentru lipsă de control, hotărin- 
du-se continuarea cercetărilor de 
către organele de stat.

în urma propunerilor făcute de 
colectivul de control, prim-vicepre- 
ședintele Consiliului popular muni
cipal Sibiu, Ioan Corlaciu. a fost 
sancționat cu „vot de blam cu aver
tisment" și destituit din funcție ; 
membrii secretariatului Comitetu
lui municipal Sibiu al P.C.R. au 
fost atenționați pentru neaplicareâ 
integrală a măsurilor stabilite în 
octombrie 1984 ; Comitetul pentru 
problemele consiliilor populare și 
Consiliul popular al județului Sibiu 
urmează să elaboreze un proiect de 
act normativ pentru aprobarea tre
cerii locuinței ilegal construite în 
proprietate de stat, cu restituirea 
sumelor cheltuite potrivit actelor 
legale ; după terminarea construc
ției, aceste locuințe vor fi în
chiriate unor muncitori fruntași in 
producție din unitățile industriale 
ale municipiului Sibiu.

a sancționat cu vot de blam Pe 
președintele C.A.P.. I. Drăgomir. cu 
..vot de blam cu avertisment" pe 
inginerul-șef, Grigore Danciu. pe 
care l-a și schimbat din funcție, cu 
vot de blam pe secretarul comite
tului de oartid al C.A.P., Constan
tin Mares, care, de asemenea, a 
fost schimbat din funcție, asa cum 
a fost schimbat și contabilul-șef, 
Dusan Novac.

Urmează ca Uniunea Județeană a 
cooperativelor agricole de produc
ție. împreună cu consiliul de con
ducere al C.A.P. să rezolve pro
blemele privind acordarea loturilor 
in folosință, in spiritul prevederi
lor statutului C.A.P.. si ca Direc
ția generală a agriculturii. împreu
nă cu Banca pentru agricultură a 
județului să analizeze activitatea 
întregului aoarat economic al co
operativei. luind măsuri pentru în
locuirea celor ce nu corespund pro
fesional. Totodată. Banca pentru 
agricultură si industrie alimentară 
va continua revizia de fond si va 
stabilt răspunderile materiale în 
sarcina persoanelor vinovate de oă- 
gubirea avutului obștesc, urmind 
ca dosarul cu concluziile respecti
ve să fie înaintat organelor de re
sort

Neculal ROȘCA

vitați au fost concentrate pe o plat
formă unică. Această dispunere dă 
posibilitatea controlului și îndrumă
rii unitare, asigurării ordinii și disci
plinei, inclusiv financiare. în felul 
acesta se asigură și utilizarea efi
cientă a forței de muncă. Activitățile 
cu caracter agricol, de exemplu — ce 
depășesc ca producție globală patru 
milioane Iei — se realizează doar cu 
20 de oameni permanenți, dar si cu 
aportul susținut al tuturor celorlalți 
lucrători.

O atenție deosebită s-a acordat mo
dernizării și creșterii tehnicității 
acestor activități, practic, ele au 
fost gîndite ca „fluxuri tehnologice"

prin care să se poată atinge niveluri 
maxime de prelucrare a resurselor 
locale. In cazul nutriilor, de pildă, 
a apărut mai intii crescătoria. Acti
vitate convenabilă financiar, dar 
care a devenit incomparabil mai 
rentabilă după ce a intrat in func
țiune tăbăcăria proprie de pielărie. 
In momentul de fată se fac demer
surile și amenajările necesare pen
tru a se înființa, tot acolo, o blănă
rie. Un alt exemplu sugestiv îl oferă 
modernizarea daracului, ce a ajuns 
in momentul de fată, prin achizi
ționarea și recondiționarea unor uti
laje casate, o instalație complexă 
de dărăcit. tras și tors lina, valori- 
fieîndu-se tone de deșeuri textile. 
De aici, veniturile consiliului au 
sporit de cinci ori la fiecare kilo
gram de materie primă prelucrată, 
în condițiile creșterii masive a so
licitărilor.

Prin astfel de măsuri, producti
vitatea muncii a crescut permanent, 
în toate activitățile de pe această 
platformă, care a devenit și o ade
vărată „stație-pilot" în comună a 
activităților de producție cu efi
ciență ridicată.

DOUA MODURI DE A ÎNȚELEGE 
O EXPERIENȚA VALOROASA. Re
zultatele obținute într-un timp scurt

Pentru a se asigura creșterea pro
ducției de cărbune cocsificabil .șl 
energetic in întreprinderile miniere 
din Valea Jiului, corespunzător nive
lurilor stabilite pentru anii actualului 
cincinal, statul nostru a alocat și 
alocă importante mijloace materiale 
șl financiare necesare deschiderii 
unor noi clmpuri miniere, creării 
unor noi capacități de producție in 
subteran și de preparare la suprafa
ță, achiziționării din import și fabri
cării de utilaje și mașini miniere în 
vederea mecanizării lucrărilor din 
subteran, imprimării unui ritm alert 
construcției de apartamente (circa 
3 000 in fiecare din următorii patru 
ani ai cincinalului).

Factorul determinant al fructifi
cării acestor eforturi menite să de
termine creșterea continuă a produc
ției de cărbune potrivit necesităților 
economiei naționale, sporirea produc
tivității muncii in abataje, la lucră
rile de deschideri și pregătiri, îl re
prezintă calitatea forței de muncă, 
cu nivelul ei de pregătire și specia
lizare profesională, cu gradul ei înalt 
de conștiință și disciplină muncito
rească, cu stabilitatea ei in domeniul 
extracției cărbunelui.

Desigur, importanța acestor aspecte 
a fost demult cunoscută dar și frec
vent invocată în justificarea neînde- 
plinirij Integrale a sarcinilor de plan 
de către întreprinderile miniere, iar 
răspunderile in această privință au 
fost de asemenea fie diluate, fie pa
sate de la unii factori la alții, astfel 
că soluționarea problemelor a fost și 
ea tergiversată de la un an la altul. 
Pe de altă parte, activitatea de zi cu 
zi pentru realizarea producției, unele 
dificultăți reale intimpinate in func
ționarea utilajelor, transportului, 
preparațiilor ș.a. au fost folosite 
multă vreme ca „argument" pentru 
amînarea soluționării problemelor 
legate de neîndeplinirea efectivelor 
planificate să muncească în subteran. 
De cele măi multe ori au fost prefe
rate provizoratele, improvizațiile.

Realitatea nu poate fi însă ignora
tă. Cu toate condițiile materiale și 
sociale deosebite oferite noilor înca
drați, fluctuația și stabilitatea forței 
de muncă deveniseră îngrijorătoare. 
Să ne referim, spre exemplificare, 
la cîteva date statistice ; la I.M. Uri- 
cani au fost încadrați anul trecut 458 
de oameni și au plecat din unitate 
464. La I.M. Bărbăteni, pină acum. 
In ’86, au fost încadrați 421 și au 
plecat 423. Situații asemănătoare 
prezintă aproape toate întreprinde
rile miniere ale Văii Jiului.

Descifrînd situația forței de mun
că din întreprinderile miniere în lu
nile octombrie și noiembrie a.c.. sîn- 
tem puși in fata unui reviriment de 
gindire și de acțiune care contra
zice stările de lucruri si mentalită
țile... traditionale. Balanța începe să 
se încline în favoarea celor care, 
preocupîndu-se mereu de realizarea 
sarcinilor de plan „la zi". întreabă 
si cum. cu cine si în ce fel pot fi 
stăpinite meseria de miner, tehnolo
giile ei noi. utilajele din dotare, 
cum pot fi obținute productivități 
ale muncii cît mai ridicate. Doi di
rectori de întreprinderi miniere — 
Ioan Berseman, de Ia I.M. Paroșeni, 
ei Ion Diaconu. de la I.M. Vulcan, 
si-au exprimat același gind mărtu- 
risindu-ne că „nici un progres, nici 
o redresare nu sint posibile doardln 
calculele hirtiei; munca, responsa
bilitatea și disciplina oamenilor decid 
întotdeauna, in toate împrejurările — 
succesul".

Pentru a depăși starea de comodi
tate. de superficialitate în această 
problemă vitală pentru îndeplinirea 
planurilor de producție pe anii vi
itori. au intervenit de curînd ener
gic factorii de. conducere ai comi
tetului județean de partid. S-a spus: 
„A gindi cu simțul perspectivei în
seamnă a îmbina armonios sarci
nile prezente cu cele de viitor. în
seamnă asumarea unei răspunderi 
sporite în asigurarea calității for
ței de muncă din întreprinderile mi
niere". Si cel care si-a asumat pri- 

de consiliul popular Glodeanu-Siliș
tea sînt, de altfel, binecunoscute în 
județul Buzău, nu puține fiind co
munele care încearcă să-i preia 
experiența. Dar, față de dezvoltarea 
activităților productive ale consiliilor 
populare, mai poate fi întîlnită și o 
altă poziție ca, de exemplu, cea care 
persistă in comuna vecină, Mihăilești. 
Aici, activitățile productive și de 
prestări nu diferă cu nimic de cele 
de la Glodeanu-Siliștea... de acum 
șapte arii. în loc de programe se
rioase, de acțiuni ferme, la consi
liul popular am găsit un „dosar" de 
justificări, care mai de care mai 
fără de temei : „Știți, la noi 
sătenii preferă serviciile orașului 
din apropiere". In 
pe lingă faptul că 
buie să fie servioii 
productive specifice — 

de kilometri.

realitate — 
la sat tre- 
și activități 

orașul se află 
O altăla circa 20

scuză („ne concurează sectorul de 
construcții al cooperativei agrico
le") nu are nici un sens, cită vreme 
primăria a fost nevoită să angajeze 
zidari din alt județ pentru a ter
mina. după șapte ani. un bloc de 
opt apartamente. In cele din urmă, 
primarul comunei ne-a spus : acti
vitățile de acest fel nu prea sint 
rentabile. La acest ultim „argument" 
am întrebat : dar in comuna vecină, 
Glodeanu-Siliștea, precum și în atî- 
tea alte localități, cum de sînt ren
tabile ? Absenta răspunsului la în
trebare pune în evidență dezintere
sul consiliului popular pentru dez
voltarea unor asemenea activități, 
care explică în mare măsură de ce 
la Mihăilești lucrurile stau așa cum
stau.

In schimb, cei care s-au gîndit, 
care au studiat și aplicat asemenea 
experiențe valoroase au deja satis
facția unor rezultate bune. Este 
cazul unei alte comune vecine. Glo- 
deanu Sărat. Apropiată ca distanță 
și ca... denumire, această comună 
se apropie tot mai mult de localita
tea Glodeanu-Siliștea In privința 
dezvoltării activităților de producție 
și de prestări. Tot cu rezultate fi
nanciare foarte bune. Căci dacă pro
ducția proprie organizată de consi
liul popular nu depășește încă 1.2 
milioane lei. in schimb, beneficiile 
sint substanțiale, trecînd de o trei
me din această sumă.

Iată, așadar, suficiente confirmări 
că acolo unde „nu se poate" a fost 
înlăturat din modul de a gindi al 
celor ce trebuie să extindă activi
tatea de producție și prestări a con
siliilor populare — pe baza princi
piilor noului mecanism economico- 
financiar — eforturile sînt răsplă
tite de realizări importante, vizibile 
în dezvoltarea generală a localită
ților.

Ion MARIN
Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii” 

mele îndatoriri, lmpunlndu-si rigori 
noi de muncă, a fost primul secre
tar al comitetului județean de partid. 
Implicindu-se in realitățile vieții co
lectivelor de mineri. împreună cu 
conducerea combinatului minier, an- 
trenind comitetele municipal și oră
șenești de partid, a „demolat" idei 
Si practici după care oricine vine in 
Valea Jiului, cu orice gind, este bine 
primit ; că doar birourile de perso
nal ar avea datoria de a cunoaște 
si încadra în muncă noii veniți, că 
recrutarea personalului muncitor ar 
putea fi făcută în județe cu excedent 
de forță de muncă, de către oamenii 
locului care nici măcar n-au sim
ții „mirosul" minei. Efectul acestei

In activitatea organizațiilor de partid 
din Valea Jiului - un început promițător 
în formarea și stabilitatea forței de muncă

„recrutări" era de cele mai multe 
ori o plimbare pină în Vale si înapo
ierea acasă sau propășirea in aceste 
locuri, ocuparea unor spatii de ca
zare. chiar apartamente, fără ca 
omul să poată spune că a dat și el 
o tonă de cărbune.

Porțile Văii Jiului sint acum larg 
deschise dar. prin filtrul Iot. nu mai 
trec plimbăreții. Valea Jiului este 
un teritoriu al muncii dîrze, aspre, 
bărbătești, al disciplinei riguroase și 
afirmării — prin muncă si abnegație
— a fiecăruia din cei care ii calcă 
pragul, este teritoriul care oferă de
osebite satisfacții — materiale si spi
rituale.

S-a renunțat la serviciile recruto- 
rilor locali. îndatorirea acestora a 
fost luată de președinții comitetelor 
de sindicat din întreprinderile mi
niere. de șefii birourilor de personal. 
Șefilor de sectoare miniere, maiștri
lor. șefilor de brigăzi li se decon
tează drumul — eventual cu primă
— pentru recrutarea unor oameni 
statornici, de care să se ocupe ul
terior. ce care să-i formeze in me
serie.

S-au stabilit, si detaliile recrutării. 
S-au precizat și îndatoririle recruto- 
rilor : să vină împreună cu „aspi
ranții" la mină, să le asigure caza
rea. hrana Ia cantină, să le urmă
rească instruirea si încadrarea în 
formațiile de muncă, evoluția în mi-

i CASA CU MULȚI COPII j 
j semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii j
Bucuria familiei, bucuria satului

Primarul comunei Văculești din 
Județul Botoșani. Mihai Axinte, ne-a 
îndemnat, zîmbind :

— Mergeți la familia Adam. Este 
familia cu cei mai multi copii. Dar 
să nu credeți că e un caz izolat 
în peisajul comunei. La vecinii 
lor. Buliga. s-au născut 12 co
pii. din care trei mai sînt aca
să. ceilalți fiind la rosturile lor. 
Maria și Radu Ionică au 8 copii. In 
familia Grădinaru sînt 7 copii. Elena 
și Gheorghe Enache au 8. Tot 8 au 
luliana și Victor Marin. Clemența și 
Ion Țurcanu au 7.„

împreună cu Maria Harie. secre
tar adjunct al comitetului comunal 
de partid, mergem acasă Ia familia 
Adam, din Gorovei — Văculești, 
unde au crescut 15 copii.

Mama. Maria Adam. tocmai se 
pregătise să plece pină Ia fiul cel 
mai mare. Alexandru, electrician la 
„înalta tensiune". în oraș, la Dorohoi.

...Ne așteptasem să vedem un 
„firmament" înstelat, de ochi mirați 
de băietei și fetițe, dar acasă nu 
era decît un nepoțel. Copiii cei nu
meroși ai familiei Adam sint unii la 
lucru, ca tatăl lor. mai pe aproape 
său mai departe : alții Ia școală. 
Mama le face prezentările... cu o 
fotografie in mînă.

— După Alexandru e Valeriu — 
muncitor Ia întreprinderea de sticlă
rie și porțelan Dorohoi. E sticlar, 
dar. să vedeți dumneavoastră, lucrea
ză orice : și zugrăveli, și tinichige- 
rie. și faianțerie. și mecanică. Are 
vreo șase meserii, de care i s-a dus 
vestea. Elvira Cocris e cooperatoa
re in satul vecin. Vîrfu Cîmpulul. 
Cooperatoare ca și mine, dar cit 
sint eu de membră de partid, ea mă 
întrece. A scos producții mai bune 
decît mine 1 Stela Ștefuță. soră-sa, 
lucrează la o fabrică de mezeluri 
din Timișoara. Octav Adam, cel în
tr-un nume cu taică-său, e tracto
rist la C.A.P. Cărpiniș. pe la Timi
șoara. La Arad o am pe Elena Bul- 
boacă. Apoi vine Valentina Sabău. 
muncitoare la întreprinderea de 
fire „Melana" din Botoșani. Lăcră
mioara este dbmnișoară-confecțio- 
neră la Arad. Acasă ii am pe Ilie și 
pe Mihai, tractoriști în C.A.P. De 
asemenea, pe gemenii Nicolae și 
Nicolina. elevi de clasa a IX-a. Mi- 
rela și Mioara, cealaltă pereche de 
gemene, sînt de clasa a VIII-a. Me
zina. Marcela, e într-a șasea. Am, 
deocamdată, și 14 nepoți, dar or mai 
fi și alții pe cale. Să vină sănă
toși !...

Cum arată o mamă cu 15 copii in 
viață ? In straie de sărbătoare („vă 
ziceam că m-am înțeles cu bărba
tul meu. care-i constructor în Do
rohoi. să mergem azi pe la feciorul 
mai mare"). Ca înfățișare, dacă-i 
dai ceva peste 35 de ani. Maria 
Adam are în realitate 55 de ani.

Dacă e greu să străjuiești prin 
veghe și muncă un asemenea șirag 
de prunci ? La început, ca tinără 
mamă, a avut unele stîngăcii. Dar... 
copiii trebuie să înțeleagă de cu
vin t 1 Lucrul nu se face aplicind 
pedepse. Aceasta a învătat-o de Ia 
mama ei și le-a spus-o și lor. Cind 
se apropie ora reîntoarcerii acasă a 
tatălui lor. mișcările se accelerea
ză : vitele — hrănite, curtea — 
măturată. De rușinea tatălui, nu de 
frica lui.

— Copiii mă ajută șl se ajută in
tre ei. Eu fac „lucruri de casă", in 
bucătărie am stative (o denumire a 
războiului de țesut). Fetele, după cum 
le vine rindul. sint bucătărese. Cind 
or pleca din casa mea să știe a fi 
gospodine. Le trebuie in viață. Să 
vedeți dumneavoastră : am avut 
două rînduri de gemeni, una după 
alta. Lăsam citeși patru sticle cu bi
beroane pe seama fetelor, iar eu gră
beam la cimp. Sau aveam de împle
tit flanele și alte lucruri de mină, 
pentru vînzare. Acum, iau alocație 
pentru cinci copii. Vreo 2 000 și ceva, 
nu prea știu exact, fiindcă bărbatu o 
aduce Ia un loc cu retribuția...

Ascultăm această mamă șl cule- 

nă si în viata de zi cu zi. asa cum o 
cer și rigorile inițiativei „Prietenul 
noului angajat".

Multe detalii și exigențe au fost 
stabilite la intilnirea din octombrie 
â.c. a primului secretar al comitetu
lui județean de partid cu secretarii 
comitetelor de partid, președinții co
mitetelor de sindicat Si șefii birouri
lor de personal din toate întreprin
derile miniere ale Văii Jiului. Cină li 
s-a promis o revedere, peste o lună, 
pentru a raporta despre modul de 
îndeplinire a măsurilor stabilite, unii 
Si-au zis că este vorba doar de un 
imbold, de o măsură care să-i sti
muleze în noua acțiune întreprinsă.

Către sfîrșitul lunii noiembrie am 

particlpat Ia a doua tntîlnire de fe
lul celei de care aminteam mai îna
inte. Oamenii — aceiași. Datele pro
blemelor — altele. Nu se mai făcea 
instructaj, nu se mai vorbea de in
tenții. nu se mai exprimau cerințe : 
se cereau rapoarte. Pe rînd. au fost 
puți să raporteze despre propria ac
tivitate și rezultatele concrete obți
nute toți secretarii comitetelor de 
partid, președinții comitetelor de 
sindicat și șefii birourilor de per
sonal din cele 13 unități miniere ale 
Văii Jiului. N-a fost loc pentru vor
bărie goală. Fiecare a trebuit să 
răspundă exact cîți oameni nou în
cadrați în muncă a adus personal, 
unde au fost plasați să muncească, 
ciți din ei au rămas, care sint con
dițiile de muncă și de viată Ce le-au 
fost create, cum se prezintă cămi
nele de nefamiliști. cantinele, cum 
se desfășoară cursurile de calificare 
și policalificare pentru meseria de 
miner, de mecanici și electricieni, 
condițiile create pentru folosirea în 
mod plăcut și instructiv a timpului 
liber. S-a vorbit despre plasarea 
noilor veniți în brigăzi bune, despre 
preocuparea maiștrilor și șefilor do 
brigăzi pentru inițierea acestora in 
tainele mineritului si sădirea dra
gostei pentru meseria aleasă, despre 
deschiderea unor cursuri de califi
care și policalificare în noiembrie 
a. c.. în loc de ianuarie anul vii

Lo grădinița nr. 9 a întreprinderii de sticlărie și porțelan din Dorohoi 
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gem judecăți, în stare să modifice 
opinii. Unii, cind vine vorba de o 
familie de mărime peste medie, au 
tendința de a-și explica lucrurile 
prin intimplare. prin lipsă de in
tenție. Bănuiala aceasta e nedreap
tă 1 Că acel „fiat 1“ ăl creșterii 
familiei nu e o năzuință inconștien
tă. ci una temeinic motivată am în
țeles prin înfiriparea din amintiri a 
unei adevărate cronici personale, 
într-un moment al sincerității, Maria 
Adam povestea cum, după aducerea 
pe lume a băieților și a uneia din 
fete, a considerat „seria" încheiată. 
La următoarea sarcină — relata ea cu 
mare mîhnire — a luat niște „pasti
le", cum îi recomandaseră niște 
„binevoitoare". A născut, totuși, o fe
tiță care... are vederea diminuată.

— De-atunci am zis că așa o gre
șeală n-am să mai fac toată viața. 
Cit de multi or fi, copiii trebuie 
lăsați să vină pe lume fără să le 
primejduiești sănătatea 1 Trebuie 
chemați, nu opriți !

Preferința pentru casa plină de
curge dintr-o străveche morală 
românească, din dreptul sentimen
telor. al statornicei griji față de ur
mași. La Văculești, cu valoare de 
adagiu larg acceptat, circulă o re
plică a Elenei Enache, mamă a 
unei familii cu multi copii, amintite 
și mai sus :

— Lăsați. le-a răspuns ea „sfă
tuitorilor" care considerau că nu e 
In cunoștință de cauză, în privința 
dreptului legal al întreruperii de 
sarcină, nu am nevoie de acest 
„drept" 1 Sînt copiii mei și-1 vreau, 
ca și pe ceilalți patru cărora le-am 
dat viată pină acum.

Sub aparenta instinctului matern, 
luat pur și simplu, al acestor femei, 
se întrezărește, de fapt, umanismul 
generos, amintind într-un fel de acea 
legendară „Mama Vrîncioaia". uma
nism evoluat spre o mai mare adîn- 
dme de responsabilitate, specifică 
evului contemporan.

Ne-am simțit îndemnați, apoi, să 
constatăm în mai multe locuri din 
Văculești cum se trăiește într-o 
casă cu mulți copii. Virăm pe o 
stradelă lăturalnică, intrind in gos
podăria lui Constantin și a Elenei 
Sandu, membri cooperatori din casa 
cărora știam că nu lipsesc copiii. 
Ansamblul gospodăriei : împrejmui
rea cu gust a curții, fîntînă 
în curte, casă cu pereți or
namentați cu mare efect deco
rativ. In casă — televizor, radio, 
mobilă modernă, zestre românească 
tradițională. In spatele gospodăriei : 
oi. vacă, păsări, iepuri. Gospodărie 
cuprinsă. Cea mal mare și neasemui
tă bogăție â familiei Sandu o repre

tor. asa cum fuseseră programate, 
despre spatiile create în acest scop 
și calitatea pregătirii. Cînd cineva a 
vorbit despre intenții și nu despre 
preocupări concrete, de zi cu zi. i s-a 
replicat Scurt : „Cunoașteți inventa
rul mașinilor, dar nu cunoașteți oa
menii".

In aoeastă analiză serioasă, res
ponsabilă s-a insistat mult pe cali
tățile și exigența față de oei înca
drați in muncă, pe necesitatea întă
ririi disciplinei în toate împrejură
rile. a gospodăririi mai bune a fon
dului locativ de către fiecare între
prindere. Un loc aparte in stabilirea 
direcțiilor do—urmat l-a constituit 
precizarea răspunderilor organiza
țiilor de partid din întreprinderile 
miniere și a oelor orășenești fată de 
problemele legate de recrutarea, 
formarea și stabilizarea forței de 
muncă. Pe agenda preocupărilor 
constante pentru conduoerea si coor
donarea aoestor laturi ale muncii, 
astfel de probleme trebuie să repre
zinte mult mai mult si mult mai 
concret decît pină acum un punct 
distinct — si nu colateral — al activi
tății aoestora. iar rapoartele cadre
lor de conducere ale întreprinderi
lor și sectoarelor, ale maiștrilor șl 
șefilor de brigăzi în fața adunărilor 
generale ale organizațiilor de bază, 
a organelor de partid să cuprindă 
referiri exprese la contribuția di
rectă. personală a fiecăruia la a- 
ceastă acțiune, astfel ca ea să de
termine soluționarea temeinică, cu 
rezultate de durată, a ceea ce în
seamnă problema vitală pentru pre
gătirea producției de cărbune din 
anul și anii viitori ai cincinalului 
actual.

Este meritoriu faptul că. încă de 
la începuturile ei. acțiunea la care 
ne referim a dat contur și unor pri
me rezultate. Astfel, fată de situa
țiile anterioare, numai in luna oc
tombrie a. c„ din forța de muncă re
crutată au rămas încadrați la între
prinderile miniere 353 de oameni.

A gîndi cu simțul perspectivei, a 
îmbina armonios preocupările pre
zente cu 'sarcinile de viitor, iată un 
atribut al activității organizațiilor de 
partid. Iar cînd aoest atribut se în
deplinește prin activitatea vie. con
cretă cu oamenii, el face ca aspira
țiile și îndatoririle oamenilor, res
ponsabilitățile organizațiilor de 
partid să devină certitudini.

Constantin MORARU 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii"

zintă Insă cel 8 copii. Unii mari, 
cu familie întemeiată — ca Valeria 
Petros, stabilită la Deva, Cornelia 
Atitienei. măritată „loco" — alții 
încă acasă, ca Liliana. Mihaela. 
Cristian mezinul.

Tabla de valori a acestor familii 
conține implicit și reflecții de fe
lul : De ce am zice că e greu cu 
multi copii în casă ? Adică nu e 
ușor, dar cum să fie altfel viața 
decit cu greutăți pe care să le bi
ruim ?

Gloria acestor' părinți este de 
a se „cheltui" pentru a da viață, a 
ridica și a pune in valoare cel mai 
important tezaur al societății, co
piii. generația ce vine și pe care 
sîntem datori să o facem să vină. 
Părinții se „cheltuiesc", făcînd-o 
conștient, cu bucurie, sublim. Fie
care familie freamătă de muncă, 
satul întreg freamătă în favoarea 
noii generații de urmași. Maria 
Axinte. Maria Hîrjoi, Xenia Pi- 
taru. Elena Tudorache, Maria Pie- 
traru — harnice cooperatoare și 
cîștigătoare de trofee în Festivalul 
național „Cîntarea României" prin 
scoarțele și covoarele țesute de 
ele — îsî dedică creațiile în primul 
rind copiilor lor. Septuagenarul 
Jenică Pohoată. rapsod popular lau
reat la faza republicană a festiva
lului. se ocuoă de un taraf unde 
mai multi copii îsi însușesc măies
tria arcușului si a altor instrumente.

Intensitatea preocupărilor pentru 
tinerele generații — candidind me
reu la succes — se împletesc cu 
eforturile pentru realizări econo- 
mico-sociale. în comună, pentru a 
asigura înnoirea înfățișării ei. Din 
cele peste 1 000 gospodării, peste 
600 sint case noi : satul de centru e 
dominat de un cămin cultural im
pozant. de școli noi. de blocul de 
locuințe al specialiștilor, căruia i se 
ridică și perechea în spațiul aso
ciației economice intercooperatiste 
din comună. Dispensarul uman, gră
dinița de copii cu două niveluri, 
kilometrii de asfalt și de drumuri 
pietruite etc. completează imaginea 
acestei comune.

Solidaritatea fiecărei familii cu 
viata întregului asigură o mare fa
milie a comunei. în ansamblu. Copiii 
sînt bucuria familiei, dar sînt și 
bucuria satului. Munca, hărnicia, 
preocuparea față de tot ceea ce 
poate servi formării tinerelor gene
rații apar cu incrustații prețioase in 
destinul de progres al localității. în 
marea familie ce se îngrijește fertil 
de averea cea mai importantă — 
copiii.

Euțjen HRUȘCA



SCINTEIA — joi 4 decembrie 1986 PAGINA 3

Ampla mobilizare forte pentru îndeplinirea srâlprnaice
O cerință, o îndatorire, un îndemn:

ECONOMISIȚI ENERGIA!
în întreaga țară se desfășoară o susținută activitate 

pentru încheierea cu rezultate bune a planului pe acest 
an. pentru pregătirea temeinică a producției anului vi
itor. îndeplinirea în cele mai bune condiții a impor
tantelor obiective din toate domeniile economiei naționale 
depinde in mod nemijlocit de livrarea ritmică a ener
giei electrice necesare, precum și de economisirea se
veră a tuturor resurselor energetice, cerințe subliniate 
din nou cu toată fermitatea la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R.

Iată de ce, în procesul de realizare a sarcinilor econo
mice complexe din această perioadă, o atenție deosebită 
trebuie acordată încadrării ferme a tuturor consumato
rilor, mari sau mici, în cotele de energie alocate. în 
consumurile specifice planificate. Cum răspund unitățile 
economice acestor exigențe ? Ce se întreprinde pentru 
diminuarea consumurilor energetice ? In prezenta an
chetă; întreprinsă 
levăm o serie de 
actualitate.

la Combinatul metalurgic Tulcea, re- 
aspecte pe această temă de stringentă

Prin specificul proceselor de pro
ducție. Combinatul metalurgic din 
Tulcea se situează printre cei mai 
mari consumatori de energie electri
că din tară. Realitatea arată însă că 
această unitate dispune și de foarte 
mari posibilități de economisire a e- 
nergiei. Care, din păcate, sînt fructi
ficate doar intr-o măsură redusă.

NEÎNCADRARE ÎN GRAFICELE 
ORARE DE PUTERE... Realizarea 
unui consum energetic echilibrat pe 
întreaga durată a zilei. în scopul 
aplatizării vîrfului de sarcină a sis
temului energetic național, este o 
obligație de prim ordin. Tocmai 
pentru a asigura o bună aprovizio
nare cu energie a tuturor sectoarelor 
au fost stabilite cu precizie pentru 
fiecare întreprindere în parte cote 
de consum defal
cate pe ore si zile. 
Am făcut aceste 
precizări întrucît 
la Combinatul 
metalurgic Tul
cea există o si
tuație nefirească.

Chiar dacă in 
prezent combina
tul beneficiază de 
o situație favora
bilă datorită ali
mentării energe
tice insularizate. 
nu se poate ad
mite ca în schim
bul I. 
între 
sească puterea 
MW. iar 
consumul 
redus cu 
stare de 
de preocupare 
cit mai uniformă a utilajelor, dar in 
același timp și o insuficientă aten
ție în urmărirea consumurilor. Fără 
îndoială că pe ansamblul combina
tului se cunoaște exact cît se con
sumă, însă la niveluri inferioare — 
secții și instalații — sistemul de ur
mărire a consumurilor energetice 
este deficitar, fapt ce determină o 
lipsă de operativitate în luarea deci
ziilor necesare la un anumit mo
ment. Or. acest lucru este de nead- 
mis la o unitate care consumă zilnic 
aproape 4 milioane kWh energie e- 
lectrică. Consiliul oamenilor muncii, 

. fiecare lucrător trebuie să înțeleagă 
clar că aceste cote nu pot fi depă
șite sub nici un motiv, că orice 
încălcare a lor duce la dereglarea 
aprovizionării cu energie a altor 
consumatori. Situație resimțită in 
propria activitate, in prima parte a 

, acestui an. cînd s-au produs între- 
j ruperi repetate. înregistrindu-se 
■ perturbații ale procesului de fabri

cație. Se știe că pentru readucerea 
i la parametrii nominali de funcțio

nare a cuptoarelor electrice se con
sumă o cantitate apreciabilă de 
energie, fără să se realizeze produc
ție. Așadar. în combinat, consumul 
de energie electrică trebuie contro
lat in permanență, iar programarea 
procesului de producție, functiona
rea utilajelor tehnologice și. desfă
șurarea celorlalte activități consu
matoare de energie să fie făcute în 
așa fel incit virfurile de consum să 
scadă la maximum.

...DAR ȘI ÎN CONSUMURILE 
PLANIFICATE. Efortul de concep
ție și organizare pe plan tehnologic 
este decisiv la ora actuală pentru 
reducerea substanțială a consumuri
lor tehnologice. Pornind de la aceas
tă realitate, colectivul Combinatului 
metalurgic Tulcea a întreprins c 
serie de acțiuni soldate cu rezultate 
notabile. De pildă, la cuptoarele de 
producere a siliciului tehnic, moder
nizarea instalațiilor, după o concep
ție proprie, a determinat, pe de o 
parte, creșterea cu aproape 25 Ia 
sută a producției, iar pe de altă 
parte, o reducere a consumului ener
getic pe fiecare cuptor cu aproape

10 Ia sută. De asemenea, prin apli
carea metodei de elaborare a șarje
lor de feromangan fără fondant se 
asigură o diminuare a consumului 
cu 15 kWh la fiecare tonă de produs.

— Activitatea specialiștilor din 
unitatea noastră a fost concentrată 
cu precădere pe aspectele tehnolo
gice. precizează Grigore Damianov, 
inginer-șef mecano-energetic al com
binatului. întrucît acestea oferă cele 
mai largi posibilități de diversifi
care și creștere a calității produse
lor, dar. în egală măsură, și de uti
lizare cît mai eficientă a resurselor 
materiale și energetice. Aș men
ționa conceperea și aplicarea cu 
forțe proprii a unor tehnologii pen
tru producerea de feroaliaje cu va
loare metalurgică ridicată. Prin im

pasivitatea și lipsa de atitudine în 
fața unor atari carențe.

CINE VA STOPA RISIPA 7 La 
Combinatul metalurgic Tulcea au 
fost inventariate importante resurse 
energetice refolosibile rezultate din 
procesele de producție. Instalația de 
valorificare alcătuită în principal 
din cinci cazane recuperatoare este 
oportună și necesară. Oportună, de
oarece prin funcționarea ei va fi re
cuperată căldura gazelor arse de la 
secția nr. 2 de feroaliaje. Necesară, 
pentru că asigură un important po
tențial energetic. într-adevăr. potri
vit calculelor specialiștilor, căldura 
gazelor arse oferă o sursă deloc ne
glijabilă de energie, estimată la 
75 000 tone de combustibil convențio
nal. Ce reprezintă

Combinatul metalurgic Tulcea

îndeosebi
orele 12—15. să se depă- 

aprobată cu 10—12 
în schimbul de noapte 
de energie să fie insă 

20—30 MW. Această 
lucruri denotă lipsa 

pentru încărcarea

plementarea lor s-a reușit o valori
ficare superioară a unor resurse se
cundare — zgura, praful cu conținut 
de mangan și bioxid de siliciu, cît 
și diminuarea consumurilor de 
energie electrică și combustibil. De 
altfel, dacă privim retrospectiv o si
tuație, a consumurilor realizate in 
ultimii ani se poate constata că ele 
au o curbă descrescătoare. însă 
trebuie să afirmăm că avem încă 
importante rezerve pe care trebuie să 
le valorificăm.

Tocmai asupra acestor aspecte 
dorim să insistăm. întrucît în zece 
luni din acest an se înregistrează, 
față de normele planificate, o depă
șire a consumului de energie elec
trică pe tona de feroaliaje cu unu la 
sută. Deci, la fiecare tonă se utili- 

• zează în plus 1 000 kWh. Este mult, 
este puțin ? Cantitatea consumată 
suplimentar este echivalentă cu ne
cesarul de energie electrică pe timp 
de un an al apartamentelor din mu
nicipiul Tulcea. Cauzele care deter
mină această situație necorespunză
toare sînt multiple. Cele mai multe 
țin de disciplina tehnologică. Astfel, 
cuptoarele de la secția nr. 2 func
ționează la libera apreciere a oțela- 
rilor care lucrează aici, fiindcă lip
sesc instalațiile de dozare a mate
riilor prime. Practic, minereurile nu 
se introduc în cuptoare așa cum 
prevăd lețetele de fabricație, ci can
titățile se cîntăresc doar din... ochi. 
De ce se tolerează o astfel de situa
ție, în timp ce instalațiile de dozare 
produse de întreprinderea „Automa
tica" din București, montate în urmă 
cu șașe ani. nu au fost puse încă in 

, funcțiune 7 în același timp, contrar 
normelor tehnice, se admite alimen
tarea cuptoarelor cu materii prime 
de granulație prea mare sau foarte 
mică. Este vorba de cUarțită. mine
reul de mangan și cocsul metalurgic 
care se introduc în cuptoare fără a 
fi prelucrate conform tehnologiei 
stabilite și care influențează negativ 
consumul energetic. Desele, cazuri de 
indisciplină 
funcționarea 
dimensionați 
arc electric 
asemenea.
energetic peste normele de consum. 
Trebuie spus că toate aceste cauze 
sint cunoscute atît de tehnologi, cit 
și de personalul mecano-energetic 
din combinat. De neînțeles rămine

această cantitate? 
Apelînd la o com
parație, ea echi
valează exact cu 
energia i 
asigurării 
rii tuturor 
tamentelor 
municipiul 
cea.

Iată, 
suficiente 
mente 
dează 
tor ca 
natul 
se fi acordat in
teresul cuvenit 
pentru valorifica

rea într-un termen cit mai redus a 
acestor resurse. Dar lucrurile nu s-au 
petrecut așa. Lucrările de construc- 
ții-montaj la cele cinci cazane au 
început de peste cinci ani. în pre
zent aflindu-se în funcțiune numaî 
două dintre 
liu, cauzele 
tirzieri sînt 
pe inutil să 
despre faptul, că proiectantul a pre
dat documentația cu multe omisiuni 
și întîrzieri. Sau că într-o îndelun
gată durată de timp constructorii nu 
s-au organizat corespunzător si au 
lucrat multă vreme sub posibilități, 
iar beneficiarul a întîrziat contrac
tarea utilajelor. Și nu în ultimul 
rind că furnizorii de utilaje au amî- 
nat sistematic onorarea obligațiilor 
contractuale asumate. Pe întreaga 
filieră a realizării acestor lucrări 
s-a dovedit lipsă de răspundere.

Pentfu valorificarea neîntîrziată a 
importantelor resurse energetice de 
pe această platformă industrială este 
necesar ca factorii de răspundere 
din.' combinat, centrala și ministerul 
de resort. împreună cu organele lo
cale de partid să analizeze cu toată 
seriozitatea situația realizării insta
lațiilor de recuperare a căldurii ga
zelor arse și să ia măsuri eficiente 
pentru intrarea lor cit mai grabnică 
în circuitul productiv.

Ion LAZĂR
Neculai AMIHULESEI

necesară 
i căldu- 

apar- 
din 

Tul-
așadar, 

argu- 
care ple- 
convingă- 
la combi - 

tulcean să

ele. Analizate în deta- 
acestei îndelungate în- 
numeroase. Este aproa- 
vorbim la această dată

tehnologică. cum ar fi 
cuptoarelor cu electrozi 
necorespunzător sau cu 
deschis au generat, de 
creșterea consumului

Un sistem informațional operativ, 
stocuri de materiale mai mici

veți ve- 
anumiită
care au

Pină i-a venit rîn- 
dul la cuvînt tovară
șului Vasile Ștefănes- 
cu. directorul bazei de 
aprovizionare a Mi
nisterului Industriei 
Electrotehnice. 11 vor
bitori își expdseseră 
intervențiile lor în 
cadrul adunării gene
rale a oamenilor mun
cii din Centrala in
dustrială de ele
mente de automatizări 
(C.I.E.A.). Iar după el 
au mai luat cuvîntul 
alți , 4. Precizarea a- 
cestor cifre nu e lip
sită — cum 
dea — de o 
semnificație.

Toți cei
vorbit pînă la inter
venția directorului ba
zei de aprovizionare 
s-au referit — si fie
care avea ■ argumente 
demne de luat in sea
mă — la lipsa compo
nentelor electronice. 
Specialistul în aprovi
zionare a tăcut, a as
cultat obiecțiile și la 
momentul potrivit a 
dezlegat „enigma" : E 
de neînțeles ce aud. 
Aproape toți tovarășii 
directori se pling de 
lipsa componentelor 
electronice. Așa să 
fie ? Din datele de
ținute de baza de a- 
provlz’pnare rezultă 
că la întreprinde
rile ministerului se 
află în stocuri compo
nente în valoare de a- 
proape 750 milioane 
lei. Dacă facem un 
calcul ajungem la 
concluzia că numai a- 
cestea asigură necesa
rul pe 2 luni pen
tru toate întreprinde
rile solicitatoare. Deci, 
componente există. A-

scaun.

devărul e că unitățile 
care au nevoie de ele 
nu știu unde se află". ,

Dacă după această 
explicație specialistul 
in aprovizionare s-ar 
fi așezat pe
mulțumit, nu s-ar fi 
cîștigat nimic sau a- 
prpape nimic. Dar nu 
a procedat așa. Și-a 
asumat si răspunderea 
de a propune o solu
ție eficientă. Mai 
exact, a emis două 
idei care împreună

0
și valoarea ei

pot finaliza soluția 
respectivă. Una se re
feră la necesitatea de 
a se centraliza stocu
rile de componente 
electronice in baza de 
aprovizionare a minis
terului și de aici să 
fie dirijate în func
ție de necesități si 
priorități. Cealaltă se 
referă la necesitatea 
creării unui sistem 
informațional al stocu
rilor pentru toate în
treprinderile ministe
rului. „Una fără alta
— a argumentat spe
cialistul — nu. ar avea 
eficientă. Amîndouă 
au sigur sorti de 
izbîndă".

„E o idee bună, ar 
trebui să ne gindirn 
la aplicarea ei“ — a 
spus. în încheiere, di
rectorul centralei. „Nu 
bună, ci foarte bună
— a completat cineva 
din sală. Dacă vrem 
să reducem stocurile.

să asigurăm rularea 
rapidă a materiilor 
prime, trebuie să 
creăm un sistem in
formațional eficient al 
acestora. Altfel nu 
vom putea rezolva a- 
ceastă problemă de
venită atit de impor
tantă pentru fiecare 
întreprindere. Oricit 
ne-am plînge că avem 
stocuri sau oricît am 
întreba în dreapta si 
în stingă unde se află 
materialele de care 
noi avem nevoie, se 
impune să existe un 
sistem precis, eficient 
de evidentă pentru 
toate categoriile de 
materiale și la care să 
putem apela in mod 
operativ. E o pro
blemă de sistem in
formațional, care atr 
trebui rezolvată pe în
treaga economie".

Nu noi sîntem. evi
dent. cei în măsură să 
ne pronunțăm dacă a- 
ceastă idee e necesar 
să fie aplicată în ca
drul fiecărei centrale, 
fiecărui minister sau 
pe economie. Cert este 
că in momentul de 
fată, cind se pune cu 
atîta acuitate proble
ma reintroducerii în 
circuitul economic cu 
maximă operativitate 
a tuturor resurselor 
materiale, materializa
rea acestei cerințe nu 
este posibilă fără e- 
xistenta unui sistem 
informațional al stocu
rilor bine pus la punct.

Așadar, cine recep
ționează — si dacă e 
posibil cît mai opera
tiv — această idee ?

Constantin 
PRIESCU

Recuperarea, 
de schimb-o

în stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județul Mehedinți 
există o experiență valoroasă în ce 
privește recuperarea, recondiționarea 
și refolosirea pieselor de schimb la 
tractoare și mașini agricole. în toate 
cele 12 unități acțiunea se desfă
șoară permanent, pe baza unui pro
gram riguros stabilit și este urmă
rită, pe zile, decade și luni.

„Am stabilit criterii precise în ce 
privește recuperarea, recondiționarea 
și refolosirea pieselor de schimb, 
astfel incit să avem garanția că vom 
putea obține rezultatele scontate —s 
ne spune ingingrul Valeriu Cean, 
directorul trustului județean pentru 
mecanizarea agriculturii. în primul 
rind, in toate unitățile s-a făcuț o 
inventariere exactă, ia zi, a întregu
lui parc de mașini. Apoi s-au no
minalizat, pe fiecare categorie de 
mașini în parte, piesele de schimb și 
subansamblele care pot fi recondi
ționate cu eforturi proprii. în fiecare 
unitate această acțiune a fost în
credințată unui specialist care răs
punde direct de modul cum se orga
nizează și se desfășoară. în raport 
de parcul de mașini și volumul re- 
condiționărilor în fiecare unitate au 
fost repartizați între 5—10 oameni 
cu cea mai înaltă calificare ce se 
ocupă numai de această muncă. 
Atelierele au fost dotate corespun
zător, pentru a putea realiza o 
înaltă productivitate, o calitate co
respunzătoare și o eficientă cît mai 
ridicată".

în prjm.ijl an ide activitates-ș 
pornit, cum era și firesc,, „ citilii 
număr mâi restrîns de repere,. Re 
parcurs, ca urmare a experienței 
acumulate, a realizării prin auto- 
dotare a unor mașini și instalații de 
prelucrare, gama acestor repere s-a 
extins pînă la cele mai complexe 
subansamble, mai ales la tractoare, 
combine și semănători — mașini cu 
care se realizează, la nivelul județu
lui. un mare volum de lucrări. Un 
exemplu bun în acest sens îl consti-

recondiționarea și refolosirea pieselor
acțiune permanentă, deosebit de eficientă
tuie stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii din Simian. Numai in 
ultimii 5 ani, specialiștii și mecani
zatorii de aici au conceput și finali
zat instalații de înaltă productivi
tate a căror valoare depășește 35

tipurile de motoare și a altor piese. 
Se folosesc metode de reeondiționare 
cu productivitate superioară și care 
asigură o bună calitate a pieselor 
recondiționate, cum sirit deformarea 
plastică la cald in matriță, incărca-

În stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județul Mehedinți

milioane Iei. „în cadrul unității 
noastre funcționează un centru in 
care se execută repararea capitală a 
motoarelor D-115, D-110, Savien și 
Raba — ne spune inginerul Ion 
Floricică, directorul acestei unități. 
Am organizat și un atelier pentru 
recondiționarea pieselor de la trac
toare. combine și celelalte mașini 
agricole. Există o echipă ce se ocupă 
de dezmembrarea utilajelor casate și 
recuperarea pieselor ce se mai pot 
refolosi saU recondiționa. Ca urmare 
a activității tot mai eficiente de re
cuperare și reeondiționare a pieselor, 
am reușit să refolosim în procesul 
de reparație a motoarelor peste 
la sută din totalul reperelor 
compun aceste motoare".

Directorul stațiunii ne spune 
între piesele ce se recondiționează 
Si care au o mare valoare în totalul 
costurilor sint blocul motor, arborele 
cotit, chiulasa,. pompa de injecție, 
■pompă ' de' Spă, ; cămășile Cilindru, 
culb'utbfli șl âlteje. în atelieriiT spe
cialist" pentru'- recondiționărl ' -de: 
piese s-au elaborat tehnologii noi, 
unele dintre ele aplicate pentru, 
prima oară în acest domeniu, asimi- 
lîndu-se recondiționarea unor pi- 
nioane din cutia de viteze a tractoa
relor și combinelor, a axelor plane
tare de la tractoare, a axelor de 
ambreiaj de la combinele C-12, a 
bolțurilor de piston pentru toate

rea cu sudură în mediu protector, 
depunerea de material prin meta
lizare sau deformare tehnică cu aju-

torul curenților de înaltă frecvență. 
Fiecare 
samblu 
tuieli 
medie, 
comparație cu 
aceasta in condiții de calitate simi
lare. La unele repere costul este 
chiar mai scăzut. La ora actuală 
stațiune se recondiționează 165 
tipodimensiuni.

Să vedem, așadar, care este, 
ansamblul celor 12 stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii din Me
hedinți, eficienta activității de recu
perare. reeondiționare și refolosire 
a pieselor de schimb. Redăm in 
tabelul de mai jos dinamica reali
zărilor :

piesă . de schimb și suban- 
este recondiționată cu chel- 
minime. Costul este, in 
cu 60 la sută mai mic în 

al pieselor noi și

in 
de

pe

♦) Pe 11 luni

Anul
Repere 

recondiționate 
— bucăți —

Valoarea 
realizată 
— lei —

1981 57 12 147 000
1982 84 17 995 000
1983 107 24 190 000
1984 134 27 993 000
1984 142 29 952 000
1986*) 172 28 700 000

80 
ce

că
Colectivele de muncă din aceste 

unități sint convinse că mai există 
încă multe rezerve in ce privește 
refolosirea pieselor de schimb, pe 
care și-au propus, bineînțeles, să le 
pună cit mai curînd posibil în va
loare. E de .fapt ceea ce a eviden
țiat. o - 'analiză efectuată în acest 
domeniu. Se apreciază că la nivelul 
anului 1987 valoarea pieselor recon
diționate ar putea fi cu cel puțin 5 
milioane lei mai mare în compara
ție cu realizările anului 1986. Au 
fost stabilite și direcțiile de acțiune : 
extinderea, tehnologiilor avansate în 
toate unitățile, ridicarea gradului de 
calificare și policalificare al oame
nilor. conceperea și finalizarea, pînă 
Ia sfîrșitul acestui an, a încă trei

metode de reeondiționare de înaltă 
productivitate, trecerea la recondi- 
ționarea a incă 14 ■ tipodimensiuni. 
astfel ca în cursul anului viitor pro
cedeul de recuperare a pieselor de 
schimb și subansamblelor din com- 

. ponența tractoarelor, combinelor șl 
semănătorilor să ajungă pină la 85 

• la sută, iar la alte 6 tipuri de mașini
— pînă la 90 la sută.

Este. într-adevăr. o experiență va
loroasă care, se înțelege, poate fi 
mereu îmbogățită prin efortul de 
gîndire și creație al celor care își 
desfășoară activitatea în domeniul 
mecanizării agriculturii.

Virqiliu TATARU 
corespondentul „Scinteii"

unic agroindustrial Sintana ___ _
s-au realizat 2 300 kg la hectar. 
600 kg mai mult decît în 1985. 
asemenea, o ușoară creștere se 
registrează la cultura sfeclei

constatările 
sînt actuale, 
se impune 

an C.A.P.

Mai bine decît acum un an,
și mai bine

Una din muncitoarele fruntașe de la Filatura de bumbac din Zalău : Elena 
unui concurs profesional pe intreprindere

Foto : Sandu Cristian
Cosma, cîștigătoarea

(Urmare din pag. I)
permite 
greutate

tip de fire fine, fapt ce va 
obținerea unor țesături cu 
redusă, de numai 70—80 g/mp. Ace
lași lucru ne străduim să-1 realizăm, 
împreună cu specialiștii din produc
ție. și pentru in. adică să extindem 
folosirea firelor unice în urzeală, 
cu o finețe superioară, înlocuind fi
rele dublate-răsucite, mai puțin fine, 
ceea ce va conduce la importante 
efecte economice.

Valorificarea superioară a mate
riilor prime poate fi obținută și prin 
aplicarea unor noi tehnologii de în
nobilare textilă care să confere ca
racteristici superioare produselor. 
Astfel, pe baza tehnologiei elaborate 
de cercetătorii noștri în întreprinde
rile din industria mătăsii, se aplică 
finisarea cu efect de șifonare per
manentă pentru 
amidă. care sînt _______ _____
export. în acest an a început valori
ficarea tehnologiei de imprimare lo
cală a produselor tricotate prin elec- 
troplușare. institutul realizînd pro-, 
dusele și dispozitivele necesare.

în curs de finalizare este și teh
nologia de tratare antiîmpîslire, a-

plicată pe tricoturi din lînă româ
nească. care creează posibilitatea în
treținerii casnice, prin spălare cu 
mașina automată. Se creează astfel 
posibilitatea valorificării superioare 
a linii românești prin realizarea 
unor produse cu valoare de între-

țesături din poli- 
solicitate pentru

în ziarul nostru nr. 13 492 s-a pu
blicat articolul : „Experiența în rea
lizarea marilor recolte — larg răs- 
pîndită !“, în care se analiza situa
ția din două unități, cu rezul
tate diferite, din consiliul unic 
agroindustrial Sintana. județul Arad: 
C.A.P. Comlăuș. unde se obțineau 
producții mari și beneficii importan
te. și C.A.P. Șimand. o unitate ve
cină. unde producțiile erau mult mai 
mici, iar activitatea mai puțin efi
cientă. Acum, cînd se încheie un 
nou an agricol, am revenit pentru a 
vedea în ce măsură 
noastre de atunci mai

O primă observație 
imediat : nici în acest 
Șimand nu a atins nivelul produc
țiilor realizate la C.A.P. Comlăuș. E 
drept, nici această unitate nu a 
bătut pasul pe loc. De exemplu, la 
cultura porumbului. C.A.P. Comlăuș 
a realizat 19 189 kg știuleți la hectar, 
față de numai 14 838 kg știuleți la 
hectar in 1985.

A doua constatare : C.A.P. Șimand 
a cîștigat totuși cîteva „bătălii" în 
întrecerea cu ea însăși. Astfel, față 
de numai 4 110 kg știuleți de porumb 
la hectar în 1985, în acest an pro
ducția a fost mai mult decît dublă 
— 10 541 kg știuleți la hectar ; la 
cultura orzului, fată de o producție 
medie la hectar de 5 008 kg în anul 
trecut. în 
la hectar, 
ducție de

1986 s-au obținut 7 800 kg 
fiind cea mai mare pro- 
orz realizată în consiliul

a firelor filamentare 
producția de tricotaje,

mal eficientă
de vîscoză în . . _
realizarea și utilizarea în producția 
de covoare a unor fibre melana mo
dificate. cu destinație specială pen
tru covoare.

O activitate susținută a specialiș-

la soia 
cu 
De 
în- 

_____  _____ de 
zahăr, iar producția medie de lapte 
pe cap de vacă furajată este cu 300 
litri mai mare decît cea înregistrată 
în aceeași perioadă a anului trecut. 

Din situația prezentată rezultă că 
la C-A.P. Șimand s-a manifestat 
mai multă preocupare pentru obține
rea unor rezultate pe măsura dispo
nibilităților. a forțelor umane și ma
teriale de care dispune unitatea. De 
altfel, iată ce ne spunea președin
tele consiliului unic agroindustrial 
Sintana, Ion Miroiu : „Cooperativa 
agricolă de producție din Șimand a 
făcut. în 1986, importanți pași înain
te pe calea redresării situației eco- 
nomico-financiare. A existat o mai 
mare preocupare pentru folosirea 
eficientă a bazei tehnico-materiale 
de aici, pentru mai buna gospodări
re a fondurilor și se prelimină ca 
la sfîrșitul anului unitatea să reali
zeze un echilibru financiar între 
venituri și cheltuieli, deci nu va mai 
înregistra pierderi. Trebuie să spu
nem însă că și noi. cei din condu
cerea consiliului agroindustrial, am 
fost mai prezenți în unitatea din 
Șimand decît în alți ani, am fost mai 
exigenți față de calitatea și oportu
nitatea lucrărilor. S-a dovedit că se 
poate mai mult și că există forțele 
necesare în acest sens“.

Dar chiar dacă rezultatele, așa 
cum s-a arătat, au fost mult mal 
bune în 1986 decît în urmă 
an. cînd ai vecini cum sînt

ratorii 
nu te . .
Iată de ce ne-am interesat 
felul in care au fost pregătite pro
ducțiile anului viitor. în ce privește 
sectorul vegetal, cu toate condițiile 
grele din această toamnă, cauzate de 
o secetă prelungită, a fost pregătită 
la înalți parametri de exigentă în
treaga suprafață cu păioase — 1 300 
hectare cu griu. 350 hectare cu or- 
zoaică și 150 hectare cu orz — asi- 
gurindu-se un pat germinativ de 
calitate. Dacă anul trecut 
tii din unitate se plîngeau 
avut îngrășăminte chimice, 
tă toamnă (prin faptul că 
așteptat să le aducă alții, ci și le-au 
asigurat ei înșiși !) a fost fertilizată 
întreaga suprafață de păioase. apli- 
cîndu-se în medie 300 kg substanță 
brută la hectar. în sectorul zootehnic 
s-a asigurat o bază furajeră cores
punzătoare. insilozîndu-se și depozi- 
tîndu-se cantități suficiente de fu
raje, mult mai mari decît în 1985.

Concluzionînd. revenirea noastră 
l-a surprins pe cooperatorii din 
Șimand într-un moment de redre
sare. de creștere a producțiilor și a 
eficientei muncii, dar este de aștep
tat ca acest proces să continue fi
resc și în viitor, incit există posibi
litatea ca această unitate să ajungă 
la nivelul producțiilor obținute in 
celelalte cooperative agricole din 
consiliul unic agroindustrial Sîntana, 
chiar să-1 depășească, așa cum a și 
făcut în 1986. la cultura orzului.

cu un 
coope-

de res-ducția de fire unele categorii _
turi de țesături și tricoturi rezultate 
din operațiile de confecționare, cer
cetătorii acordînd în acest an asis
tență tehnică la aplicarea în pro- 

, ducție. Dintre realizările mai recen
te ale specialiștilor noștri în dome-

Cercetarea în sprijinul valorificării 
superioare a resurselor materiale

și competitive pebuințare ridicată 
plan mondial.

Și in domeniul 
ciente a fibrelor 
există preocupări 
du-se experimentări 
cu colectivele _ ___ ...
nind Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Ministerului
Petrochimiei si întreprinderile texti
le. în paralel cu lucrările care se 
desfășoară 
permanentă 
sînt în cilrs

utilizării mai efi- 
și firelor chimice 
largi, desfășurin- 

in colaborare 
de cercetare aparți-

privind îmbunătățirea 
a calității produselor, 

lucrări vizînd utilizarea

tilor institutului se desfășoară pe li
nia valorificării materialelor textile 
recuperabile. în ultima perioadă, 
unele dintre eforturile depuse în 
această direcție s-au concretizat in 
obținerea unor noi produse, care în
globează cantități sporite de aseme
nea materiale, precum și în acorda
rea sprijinului necesar pentru valo
rificarea unor obiective finalizate 
anterior. Astfel, ca urmare a tehno
logiilor elaborate, au fost puse in 
funcțiune în sectorul bumbac insta
lații care valorifică superior în pro

niul valorificării materialelor texti
le refolosibile. menționăm noua teh
nologie pentru fabricarea produsului 
nețesut utilizat ca suport pentru co
vorul din PVC. Acest produs, deja 
omologat, caracterizat printr-un con
fort sporit, o izolare termică și fo
nică superioare, urmează să fie pro
dus din 1987 la întreprinderea de 
textile nețesute din Rm. Vîlcea și 
întreprinderea de materiale izolatoa
re. din Turda. De remarcat că noul 
produs, comparativ cu suportul 
țesut al linoleumului, se realizează

din Sîntana. Comlăuș. Olari, 
poți mulțumi doar cu atît.

și de

specialiș- 
că nu au 
in aceas- 
n-au mai

Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scinteii

mai ușor, cu o productivitate de 
4—5 ori mai mare și la un preț de 
cdst apropiat.

Resturile de fire încleiate din In
dustria bumbacului, resturile de fire 
sintetice din întreprinderile de mă
tase. precum și o serie de materiale 
textile refolosibile din filaturi, fără 
utilizare în prezent, cum ar fi scama 
murdară, măturătura uleiată. consti
tuie preocupări ale anului 1987 pen
tru cercetători, pentru a se găsi noi 
domenii de utilizare.

Sînt doar .cîteva din preocupările 
noastre, menite să conducă la valo
rificarea superioară a materiilor pri
me și materialelor din domeniul in
dustriei textile. Trebuie să precizăm 
că în rezolvarea lor am avut spriji
nul constant al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, al con
ducerii ministerului, -am conlucrat 
bine și eficient cu specialiștii din 
întreprinderile textile și centrale. Și 
în continuare. în activitatea noastră 
dorim să realizăm acea legătură per
manentă cu întreprinderile, asigurind 
astfel transferul rapid al rezultate
lor cercetării și eficiență mărită, așa 
cum ne cere conducerea de partid și 
de stat.

t
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CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

prin rezultatele obținute de 
copii. El știe dacă un copil 
crește intelectual și moral 
sau nu. Apoi — prin rezul
tatele școlare ; din cei 210 
absolvenți de anul trecut, 
170 sînt la liceul agroin-

...în comuna Valea lui 
Mihai, localitate bihorea
na aflată la fruntarii, exis
tă o familie de țărani în 
care au fost 11 copii. „Au 
fost“, pentru că acum în 
comună mai este unul 
singur — pe ceilalți zece 
drumurile vieții i-au dus 
prin toată tara. Toți 
unsprezece au studii supe
rioare. (Atît ar fi de-ajuns 
pentru a începe un repor
taj...). Anul trecut, fratele 
rămas în comună, profesor, 
l-a căutat pe cel mic. care 
era de vreun an inginer 
stagiar într-o întreprinde
re dintr-un alt oraș, la el. 
la fabrică. A dat cu greu 
de mezin și, cum l-a văzut, 
l-a luat în primire : „Bine, 
măi. frățioare. se poate, 
măi. ești de un an aici și 
nu te cunoaște nimeni, nici 
portarul... N-ai făcut nimic 
intr-un an de zile !“. După 
care, cu năduf : „Dacă nu 
ești in stare să faci o in
venție, măcar apucă-te de 
băutură. vino beat la 
serviciu, Să te cunoască lu
mea Umor țărănesc.

Profesorul Iosif Săcui, 
directorul Liceului agroin
dustrial din Valea lui 
Mihai, ne povestește întîm- 
plarea cu haz. pentru a 
sublinia condiția intelec
tualului. a specialistului : 
el trebuie să fie cunoscut 
de obște, să acționeze in 
așa fel incit să-și ciștige 
notorietatea însoțită de 
stimă, respect.

— Cu atît măi mult în
tr-o comună. unde toți 
ochii, vrea nu vrea, sînt pe 
el. Stima se ciștigă greu, 
dar se păstrează si mai 
greu. Poți pierde intr-un 
an ce ai adunat în două
zeci dacă nu ești mobili
zat permanent de conștiin
ța că din multe puncte de 
vedere ești și se cuvine să 
fii un exemplu. Iar în con
textul noii revoluții agrare, 
în . care este angajat satul 
românesc. locul și rostul 
intelectualului din mediul 
rural se încarcă de valențe 
deosebite.

...Dacă „toamna se nu
mără bobocii" — iar ei se 
numără, intr-adevăr, toam
na — atunci, anul acesta, pe 
gospodarii din Valea lui 
Mihai îi dor mîinile 
de-atîta numărat ; căci in 
C.A.P. au obținut produc
ții la care altădată nu s-au 
gîndit nici în vis : 8 037 de 
kg de grîu, peste 20 000 de 
kg de porumb, 40 300 de kg 
de cartofi. 50 400 kg de 
sfeclă de zahăr la hectar, 
în I.A.S. producția de 
mere a trecut de 29 de tone 
la hectar, iar cea de 
piersici de 19 tone ! „Pe 
locuri — tine să sublinieze 
ing. loan Reteșan. direc
torul întreprinderii — care 
pină acum .13—14. anj erau 
dune de nisip"? Comuna 
realizează'"'o" producție- 
marfă industrială ce se 
apropie de 300 de milioane 
de lei anual — din care

peste 40 de milioane Ia 
export. Au deci ce să 
numere gospodarii din 
Valea lui Mihai...

— în toate aceste reali
zări — este opinia lui 
Victor Cormoș. secretar 
adjunct al comitetului co
munal de partid — se află 
bine marcate și munta. 
strădania. devotamentul 
intelectualilor din comună, 
peste trei sute de specia
liști. medici, profesori — a 
unora direct, a altora in
direct, după profesia fie
căruia.

Și ni se dă ca exemplu, 
unul din multele posibile, 
inginerul Francisc Loga.

dustrial, ceea ce este o 
notă bună pentru noi In 
ochii colectivității.

— Toți ' profesorii se 
bucură de stimă ?

— Ca in orice colectiv... 
Dar intelectualul de la 
tară, dacă trece vremea și 
trece și nu reușește să se 
facă stimat, trebuie să 
plece, că doar n-o să plece 
satul, nu ? Cu cîțiva ani în 
urmă a sosit în Valea lui 
Mihai un profesor de en
gleză..., unul care a venit 
ca să vină. Ne-a spus clar : 
„Copiii de la tară nu pot 
învăța englezește !“. Ne-a 
revoltat. Cu fraza asta își 
ascundea, de fapt, lenea și 
fumurile. Pină la urmă a

Prestigiul 
faptelor 

Despre implicare 
și responsabilitate 

în viața satului de azi
- cu intelectualii 

unei așezări bihorene

Poate pentru că este doar 
din 1985 în comună, A fost 
cîțiva ani strungar în 
Șimleu Silvaniei, a urmat 
apoi cursurile Institutului 
Politehnic din Timișoara, 
pe care le-a absolvit ca șef 
de promoție. A ales Valea 
lui Mihai. împreună cu 
soția sa. care este tot in
giner. Din prima zi. „a 
intrat în probleme", cum 
se spune ; are un atelier 
de intervenție cu care se 
deplasează din punct de 
lucru în punct de lucru. 
„Anul acesta. în campanie, 
fiecare zi de lucru a în
ceput și s-a sfîrșit cu 
Francisc Loga" — ni se 
spune.

— Prestigiul specialistu
lui — opinează Pavel Rizo, 
președintele C.A.P.-ului — 
se sprijină pe încrederea 
pe care știe s-o cîștige în 
fata omului. Dacă bîiguie 
mereu „’om vedea mîine". 
s-a dus... Omul te-ntreabă. 
trebuie să-i răspunzi. 
Acum țăranul este intere
sat de tehnologia culturi
lor ; el citește ziarul și o 
dată te întreabă: „Ce-i aia 
substanță activă ?“ sau 
„Uite, tovarășe. în «Scîn- 
teia» scrie că în cutare loc 
s-a făcut așa și așa ; noi 
de ce nu facem ?“.

Reia .ideea profesorul 
Gavril Demfan. directorul 
școlii generale :

— Țăranul are o „cheie 
de control" permanentă 
asupra cadrelor didactice

plecat. Pagubă-n ciuperci 
— di te unul de ăsta poate 
să strice, dacă e lăsat, 
munca altor zece profesori.

Mulți intelectuali — in
gineri, profesori, medici 
veterinari — sînt originari 
din comună ; aproape toți 
șefii de ferme sînt local
nici. îl întrebăm pe ingi
nerul Cornel Paulescu, șe
ful fermei zootehnioe a 
C.A.P.-ului :

— Care credeți, tovarășe 
inginer, că este principalul 
cîștig al satului românesc 
de pe urma acestei puter
nice infuzii de intelectuali
tate tehnică ?

— Cum să vă spun... 
înainte toată lumea știa
agricultură, 
trebuie să 
Specialistul

astăzi știe că 
înveți mereu, 
aduce cuceri

rile științei, le aplică, se 
bate pentru aplicarea lor. 
le infuzează și în felul 
acesta agricultura merge 
înainte. El trebuie să fie un
revoluționar, să lupte pen
tru producții mari, să 
impună tehnologii avansa
te. să ridice nivelul gene
ral de cunoștințe. Rezulta
tele — asta e cheia de
boltă. Cu ele îți cucerești 
stima și respectul. Sau ți 
le pierzi. Pe țăran poți 
să-i păcălești o dată, poate 
și a doua Oară. dar a 
treia oară nu mal merge", 
nii te mai urmează. E greu 
să fii cineva la țară...

— De la noi se cer multe 
— completează Imre Far

kas. inginerul-șef al 
C.A.P.-ului. La noi vin 
oamenii, cînd au proble
me. să ne ceară sfatul. 
Trebuie să fii disponibil 
tot timpul. Oamenii ape
lează la tine nu doar ca 
să le lămurești nu știu ce 
problemă tehnică, dar și ca 
să te întrebe la ce școală 
să-și dea copilul, dacă e 
bine să se-nsoare sau nu. 
dacă să-și facă sau nu casă 
anul viitor... Nu-i ușor la 
tară pentru specialist, e 
mai greu decît la oraș.

— Pină ajungi să fii 
cineva într-o comună, să 
te salute toți, de la trei la 
optzeci de ani, e un drum 
lung, drumul faptelor pen
tru obște — afirmă dr. 
Maria Cosma.

Așa cum in repetate rîn- 
duri a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — prin- 
cipalul, în cursul noii re
voluții agrare, este schim
barea modului de a munci 
și de a gîndi al țăranului, 
cu alte cuvinte a modulul 
de trai. Aici rolul intelec
tualului este imens. El 
poate face enorm — de la 
răspîndirea cunoștințelor 
igienico-sanitare și pină la 
civilizația spectatorului.

— Civilizația spectatoru
lui ?

— Da ; cînd au venit în 
comună primele turnee ale 
teatrelor din Oradea și Satu 
Mare, actorii au plecat 
supărați, au crezut că oa
menilor nu le-a plăcut de 
fel ; ba le plăcuse, dar ei 
nu știau că se cuvine să 
aplaude. E un exemplu 
minor, insă vreau să arăt 
cu cite probleme (și cit de 
neașteptate) este confrun
tat un intelectual la tară, 
în primul rind. exemplu — 
în toate formele.

— Nu cum a fost odini
oară Popa Tanda al lui 
Slavici — opinează profe
sorul Constantin Derșidan. 
Satul acela nu mai este, 
oamenii aceia nu mai sînt. 
Dar iubirea pentru munci
torii pămintului și voința 
de a le fi de folos din 
toate puterile se cuvine să 
guverneze toate actele vie
ții noastre. Civilizația este 
o „epidemie", se la — 
conchide rîzînd interlocuto
rul nostru.

Tînărul primar al comu
nei. Alexandru Szabo, ne-a 
mai vorbit despre multe 
alte ințîmplări care atestă 
că în Valea lui Mihai ingi
nerii. medicii, profesorii, 
economiștii. bună parte 
dintre ei coțnuniști, sînt 
animați de ' voința de a 
nu.-și precupeți forțele în 
slujba colectivității, de a 
contribui cu toate puterile 
la triumful noii revoluții 
agrare. La plecare am 
trecut prin vii. plantații 
superbe unde vița iese de-a 
dreptul din nisip. Pentru 
cine nu a mai văzut așa 
ceva, peisajul este fasci
nant.

— Vedeți ce-au realizat 
oamenii noștri ? — întreabă 
mindru primarul.

— Doar atît, si «r fi 
grăitor. Dar au făcut 
multe, multe, altele...

Georqe-Radu 
CHIROV1C1

ARTĂ Șl CREAȚIE STUDENȚEASCĂ
CLUJ-NAPOCA: Promovarea valorilor autentice

Etapa zonală de la Cluj-Napoca a 
celei de-a XVII-a ediții a Festiva
lului artei și creației studențești, 
manifestare integrată Festivalului 
național „Cîntarea României", s-a 
remarcat prin participarea unui 
mare număr de formații și inter- 
preți de la institutele clujene și din 
centrele universitare Tîrgu Mureș și 
Oradea. în cele trei zile de concurs 
s-au prezentat zeci de formații de 
teatru, coruri, ansambluri folclorice, 
colective de satiră și umor, grupuri 
satirice, brigăzi artistice, montaje 
literar-muzicale, grupuri de muzică 
folk, formații de dansuri clasice, 
moderne, contemporane, muzică 
ușoară, practic o arie largă de ge
nuri care își găsesc locul în viața 
cultural-artistică a studenților. Toa
te acestea, prin ceea ce au avut mai 
valoros, au reliefat preocupările stu
denților pentru asimilarea și pro
movarea unor valori culturale au
tentice, și în primul rînd a valori
lor culturii naționale, promovarea 
creativității și pasiunii pentru fru
mos. Formațiile de teatru, colajele, 
montajele literare și muzical-core- 
grafice din centrele universitare 
Cluj-Napoca și Tîrgu Mureș, de 
exemplu, au adus în scenă secvențe 
din opere care se bucură de o largă 
audiență în rîndul tineretului, înce- 
pînd cu lucrări de Mihai Eminescu, 
I.L. Caragiale, Radu Stanca și pînă 
Ia Marin Sorescu, Adrian Dohotaru, 
loan Groșan. Interpreții au pus în 
lumină, cu dăruire și talent, me
sajul umanist al creației românești, 
bogăția de idei a unei arte inspirata 
din sentimentele și aspirațiile fun
damentale ale poporului, din împli
nirile contemporane. La loc de 
cinste în opțiunile lor artistice 
și ideologice se află creația patrio
tică, militantă, valorile reprezenta
tive ale literaturii noastre.

Ca și la edițiile precedente, au 
fost prezente în concurs coruri, for
mații, ansambluri folclorice, orches
tre de muzică populară, interprețl 
vocali și instrumentiști, unele din 
colectivele artistice care au evoluat 
și de data aceasta fiind bine cunos

cute prin premiile cîștigate la edi
țiile anterioare. Ele și-au reconfir
mat și acum valoarea prin autenti
citatea programelor prezentate, prin 
piesele alese cu discernămint. Am 
putea aminti ansamblurile „Mărți
șorul", „Românașul", „Mugurelul", 
grupul folcloric „Haba" ale Uni
versității, Institutului politehnic. In
stitutului agronomic, Casei de cul
tură a studenților din Cluj-Napoca.

Au putut fi. de asemenea, urmărite 
evoluțiile colectivelor de satiră și 
umor, grupurilor satirice și brigăzi
lor artistice, cum sînt „Haz", „Bum", 
„M.S.A.", care au prezentat programe 
inspirate din viața studențească. 
Formațiile Institutului politehnic 
clujean s-au evidențiat prin acui
tatea conținutului și talentul inter- 
preților, atrăgînd aplauzele specta
torilor. Nu au lipsit creatorii de lite-

TIMIȘOARA: Sub
Timp de trei zile, municipiul de 

pe Bega o găzduit una dintre eta
pele zonale ale ediției a XVII-a a 
Festivalului artei și creației studen
țești. Formații corale, ansambluri 
folclorice, grupuri satirice și brigăzi 
artistice, colective de teatru, recita
tori, soliști vocali și instrumentiști, 
orchestre de muzică populară, ușoa
ră și rock, artiști plastici, fotografi 
și cineaști din centrele universitare 
Craiova, Petroșani și Timișoara, 
reunind aproape 000 de creatori șl 
interpreți din rîndul studenților, au 
etalat în spectacole cu multe împli
niri, dar și cu unele minusuri, di
mensiunile unei intense trăiri spi
rituale.

Confruntarea artistică de la Ti
mișoara a avut darul de a marca, 
cel puțin sub raport numeric, un 
interes sporit al tineretului univer
sitar din centrele amintite pentru 
actul de cultură, în dubla lor cali
tate de creatori și beneficiari, dis
ponibilitățile acestuia pentru valori

ratură, artiștii plastici, creatorii de 
design vestimentar, de artă aplicată, 
în final a avut loc un spectacol de 
verietâți susținut de cele mai repre
zentative formații. Totodată, s-a or
ganizat și o dezbatere privind cali
tatea spectacolelor susținute în ca
drul acestei competiții culturale. De
sigur, pe lingă remarcarea formații
lor și interpreților care vor repre
zenta mai departe institutele și cen
trele universitare în finala acestei 
întreceri a artei și creației studen
țești, s-au făcut și unele observații 
asupra scăderilor, prezentării unor 
spectacole mai puțin semnificative 
care au lăsat impresia de a fi fost 
aduse pe scenă fără o pregătire a- 
decvată. Ceea oe a domina» însă 
această manifestare culturală stu
dențească este capacitatea studenți
lor de a pune în scenă spectacole an- 
gajante. preocuparea pentru valori 
autentice ale culturii naționale și u- 
niversale și o reală receptivitate față 
de nou. (MARIN OPREA).

semnul calității
artistice și estetice certe. Cîn- 
tecul de masă revoluționar, me
lodiile și dansurile populare des
prinse din filonul nepieritor al 
creației folclorice autentice, piesele 
de muzică ușoară și clasică de 
aleasă ținută artistică, versurile de 
puternică vibrație patriotică, lucră
rile de artă plastică, fotografică sau 
filmele inspirate din realitățile unei 
vieți dăruite omului, ctitoriilor du
rabile, păcii, dragostei au întrunit, 
cum era firesc, aprecierile publicu
lui și ale juriului. Este meritul 
artiștilor-studenți, al îndrumătorilor 
lor de la Institutul de mine din 
Petroșani. Institutul agronomic Cra
iova, facultățile de mecanică și me
dicină și din cadrul ansamblurilor 
artistice ale casei de cultură a stu
denților din Timișoara, ca să 
amintim doar o parte din „vîrfurile" 
acestei etape zonale, de a fi reușit 
să se înscrie pe coordonatele unor 
realizări artistice de valoare. Sigur, 
aceste reușite presupun muncă și 
multă seriozitate în pregătire, în

alegerea repertoriilor, neacceptarea 
artificiilor regizorale și interpreta
tive ori cantonarea într-o proble
matică minoră, nesemnificativă. 
Pentru că, trebuie spus, la faza zo
nală de la Timișoara au fost și 
unele formații, îndeosebi grupuri 
satirice și brigăzi artistice, care 
n-au justificat prezența pe scena 
de concurs nici prin conținutul și 
nici prin ținuta interpretării. Tră- 
gind însă linie și adunînd, trebuie, 
de asemenea, spus că reușitele au 
fost multe și promițătoare. Iată, de 
altfel, ce ne spun doi dintre mem
brii juriului, prezidat de profesorul 
universitar Ion Cojar (I.A.T.C.), 
despre întrecerea artistică de la 
Timișoara :

Balerina Elena Dacian, prim- 
solistă a Operei Române din Bucu
rești : „Colectivele artistice, și mă 
refer în mod deosebit la cele de 
dans modern, de o remarcabilă 
diversitate,' prezente la Timișoara, 
au dovedit în general o ținută de 
calitate care a eliminat in bună 
parte impresia de amatorism. Reda
rea nealterată a specificului fiecărui 
gen artistic și conferirea unor au
tentice atribute artistice fiecărui 
moment susținut pe scenă țin, fi
rește, de talentul Interpreților, de 
concepția regizorală. Din acest punct 
de vedere, etapa de la Timișoara a 
avut o seamă de realizări ce merită 
a fi reținute și. cunoscute".

Artistul plastic Ion Sălișteanu : 
„Etapa zonală din acest an a Fes
tivalului artei și creației studen
țești, ale cărei gazde timișorene au 
fost la înălțime și ca organizare, și 
ca- valoare artistică, constituie o 
realizare în direcția abordării cu 
curaj și talent a unei problematici 
de real interes, de intensă angajare 
interioară a interpreților. Reușitele 
unor colective care au știut să îm
bine armonios, într-o strînsă coe
ziune, elementele de selecție reper
torială, adecvare scenică și valoare 
interpretativă îndreptățesc speranța 
unor prestații de înalt nivel și la 
faza finală. Artele plastice și foto
grafice, bogat reprezentate la Timi
șoara, conving, dar, desigur, ele 
așteaptă confruntarea viitoare o da
tă cu intrarea în concurs a institu
telor specializate". (CEZAR IOANA).

(Urmare din pag. I)
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mentariu cu tot, dar se ci
tau; în schimb, lucrările 
originale. Nu se mai cău
ta să se înțeleagă univer
sul de gîndire respectiv, ci 
se urmărea doar să fie cit 
mai multe citate care ar fi 
atestat cit de informat este 
autorul. Urmăriți unele lu
crări așa-zis teoretice, în 
care contribuția proprie a 
autorului nu este altceva 
decît legătura între citate 
din diverși autori. Un 
cadru didactic universi
tar a dat la un moment, 
dat atâtea citate, incit i s-a 
reproșat că nu se mat în- 
-țelege ce e citat-și ce este, 
comentariu propriu. „M-am 
gîndit că tot nu e tradusă 
cartea la noi", a fost răs
punsul...

A gîndi — spunea cineva 
— înseamnă a gîndi dife
rit. Te poți situa pe ace
leași poziții teoretice cu 
cineva, poți împărtăși 

’aceleași opțiuni filozofice, 
culturale, artistice, dar 
aceasta nu trebuie confun
dată cu identitatea de pă
reri față de o carte, față 
de un gînd, o idee. Dialo
gul, ca expresie a deosebi
rii de vederi, într-o pro
blemă sau alta, este impli
cat de lectura serioasă, 
profundă a unei teme. Per
sonalitatea, propria noas
tră identitate culturală, se 
conturează și se dezvoltă 
numai prin intermediul 
acestui dialog. în absența 
preocupării de a așeza cu 
fiecare lectură ceva pe 
etajele propriei ipoteze, ale 
propriei personalități, se

riscă pină și o dizolvare în 
sutele de puncte de vedere 
care sînt făcute cunoscute 
de lectură sau, cel mult, 
perspectiva de a deveni de
pozitari de date și infor
mații.

Am Intîlnit nu demult un 
fost coleg, acum profesor 
de liceu. Citea cu pasiune 
o carte de istoria logicii. 
Neavînd probabil prea 
mulți interlocutori cu care

propriul punct de vedere, 
să și-l dezvolte.

Impresionează că dia
logul rămîne uneori Ia 
nivelul simplei analize, în
treprinsă ca im demers în 
sine și suficient sieși. Ob
servații interesante, pă
trunzătoare devorează 
trupul unei construcții pen
tru a o părăsi, uitînd par
că subit, așa cum preciza 
Gramsci, că „atunci cînd se

consistenta teoretică și, 
astfel, să se verifice.

Cineva îmi spunea — nu 
fără oarecare îndreptățire 
— bine, dar construcțiile, 
teoretice, o dată închegate, 
sînt mai puțin deschise 
dialogului, ele se închid 
cumva in jurul propriilor 
premise și opțiuni. Poate 
că este adevărat, dar aici 
dialogul este implicat de 
construcția ca atare, răs-

LECTURĂ ȘI DIALOG
să discute despre volumul 
respectiv dialoga în scris : 
își nota puncte de vedere 
care se cereau aprofunda
te, descoperea explicații 
mult mai pătrunzătoare 
asupra unor lucruri pe care 
le însușise încă din facul
tate. Vezi (și în continuare 
era trecut numele profeso
rului), vezi ce simplu era 
silogismul acesta (poate cea 
mai gravă imputație făcută 
unui profesor — aceea de 
a complica ceea ce el este 
chemat să explice simplu). 
Pe marginea lucrării unei 
cunoștințe comune scri
sese un adevărat studiu 
critic. Putea foarte bine să 
fie publicat, cum i-am și 
sugerat. Dar nu asta ur
mărea. Important era că a 
dialogat cu cartea, așter- 
nerea coerentă a impre
siilor ajutîndu-1 să-și pre
cizeze și să-și nuanțeze

caută descifrarea unei pro
blematici noi, «mai avan
sat» este cel care se situea
ză pe punctul de vedere că 
adversarul lui ar putea ex
prima o exigentă ce trebuie 
să fie încorporată, fie și 
numai ca un moment 
subordonat, în propria lui 
construcție".

Forma de existență supe
rioară, de fapt, dacă ne 
gîndim bine, forma auten
tică de dialog este cea din
tre construcții spirituale 
închegate deja, dintre ipo
teze materializate în crea
ții de sine stătătoare. 
Obiectul dialogului sint 
opiniile diferite în legătu
ră cu o problemă aflată in 
dispută. Dar cum putem 
proba superioritatea pro
priului punct de vedere 
dacă nu integrîndu-1 într-o 
construcție, punîndu-1 să 
„lucreze", să-și dezvăluie
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Construite nu atît prin asemă

nare cit prin analogie cu ceea 
ce este cunoscut, personajele 
literaturii sînt configurate în mare 

măsură de raporturile cu modelele 
mentale specifice fiecărei perioade 
din istoria umanității. Ideologia unei 
epoci oglindită sau exprimată în
tr-un model uman colorează, la rin- 
du-i. imaginea literară a omului. 
„Eroul antic — scrie Tudor Vianu — 
este modelul unei virtuți, depozitarul 
unei idei eterne și, ca atare, figu
rarea lui într-un portret echivalează 
cu o lecție pe care biograful o ser
vește contemporanilor lui". Dacă an
tichitatea oferă ca modele ideologice 
si mentale eroul și înțeleptul, accen- 
tuînd monumentalitatea nu numai 
lăuntrică, dar si fizică, evul mediu 
elaborează o altă figură mentală în
truchipată in devoțiunea mistică a 
cavalerului, pentru ca mai apoi Re
nașterea să coboare- divinitatea în
tr-un bm văzut ca încarnarea plenitu
dinii si totalității, trăsătură pe care 
Engels o va defini prin titaiiismul 
eroilor acestei mari epoci din istoria 
omenirii. La rîndul lor. clasicismul, 
romantismul, realismul etc. își ela
borează modele umane proprii resin- 
tetizind mereu. în alte configurații, 
cîstigurile epocilor anterioare. Vor
bim despre omul romantic. omul 
clasic etc. avind in vedere tipologia, 
tiparul istoric, modelul uman ce con
centrează intr-o imagine plină de 
semnificație particularitățile concep
ției si ale tipului de sensibilitate ce 
exprimă o epocă. Fără a fi o copie 
mecanică sau un echivalent perfect, 
personajul literar nu poate fi definit 
si înțeles decît prin continuă și com
plexă raportare la modelul uman ca 
sinteză a filozofiei si ideologiei fie
cărei epoci. Modelul exprimă nostal
giile si aspirațiile oamenilor reali si. 
astfel configurat, el determină. la 
rîndu-1. un anume tip de sensibili
tate. de acțiune si comportament. 
Este un factor activ, un concentrat 
filozofic si Ideologic si un reper di
namic al „omului literar". Mobilita
tea modelului uman, pusă in evi
dență de personalele literaturii de-a 
lungul timpului, vădește, in general, 
un 6ens ascendent, o continuă îna
intare in direcția emancipării de sub 
tirania condiționărilor abuzive si a 
unui determinism privit ca o fatali- 

. tate oarbă si inexorabilă. De la eroii

punsurile se află zidite în 
substanța sa teoretică. Fi
rește, nu putem pretinde — 
nici nu ar fi bine de altfel 
— ca dialogul să se desfă
șoare numai, sau cu precă
dere Ia acest nivel. într-o 
perioadă de rapidă împros
pătare a cunoștințelor, sin
tezele parțiale au avantajul 
că sint mai operative, mal 
vii, înlesnesc comunicarea, 
intr-un cuvînt se dovedesc 
mai adecvate noii situații. 
Dar a te menține numai la 
acest nivel înseamnă impli
cit a-ți diminua influența. 
Propriile opinii referitoare 
la un proces al lumii con
temporane pot fi intere
sante, rodnice din punct de 
vedere teoretic. Dar atit 
timp cit nu sînt valorifica
te și probate într-o con
strucție, ele se pierd, sînt 
uitate și mai ales nu pot 
înrîuri, rămîn ceea ce sînt: 
simple puncte de vedere.

Ce ați spune despre un ar
hitect — autor al unor cri
tici și păreri foarte intere
sante despre un edificiu 
arhitectonic mai aparte — 
dar care nu ridică el însuși 
un edificiu în care să-și 
incorporeze propriile ve
deri ? Cum ar putea el in
fluența evoluția arhitectu
rii, prin, simple remarci ? 
Istoria nu reține decît crea
țiile durabile.

Este foarte important și 
cine dă primul sinteza da
telor existente la un mo
ment dat, cine reușește să 
le reunească într-o creație 
teoretică de ecou. Evoluția j 
ulterioară a domeniului, 
oricît de spectaculoasă, va 
fi întotdeauna nevoită să 
se raporteze Ia momentele 
care au precedat-o pre
gătind-o. Din acest punct 
de vedere, conectarea ra
pidă la evoluția progresu
lui într-un domeniu sau 
altul al cunoașterii joacă 
rolul unei adevărate condi
ții de existență a dialogu
lui și rostului său firesc. 
Analiza unei construcții 
teoretice, care intre timp a 
fost depășită de evoluția 
cunoașterii, poate juca. în 
plan instructiv, rolul unui 
util exercițiu, dar ea nu 
mai poate aspira să in
fluențeze dezvoltarea reală 
a domeniului respectiv. 
Cînd este contemporan cu 
epoca sa și conectat la ce
rințele ei. cind este creator 
și sensibil, dialogul prile
juiește un profund proces 
de autoclarificare, depășeș
te cu mult importanta unui 
demers teoretic, devenind 
chiar un instrument al dez
voltării social-istorice.

Foto : Sandu Cristian

mitologici pînă la revoluționarii 
epocii moderne, tipologia umanității 
literare vădește o adevărată obsesie 
a identității, a afirmării esenței 
umane, in confruntare permanentă 
cu vicisitudinile istoriei si limitele 
cunoașterii. însă nu literatura, ci is
toria a creat, in epocile marilor fur
tuni sociale, in momentele ei explo
zive eroi ai luptei pentru emancipare, 
pentru eliberarea spiritului uman, 
pentru apropierea ceasului victoriei 
definitive a omului. Mari opere lite
rare s-au făcut ecoul acestor împre
jurări istorice fixînd în memoria 
noastră destinul unor eroi care, deși 
învinși, au fost glorificați, destinați 
posterității, nemuririi. Această pre
dilecție nu pentru „învinși", ci pentru 
măreția luptei conferită de noblețea 
scopului lor mărturisește o adîncă 
încredere in puterile omului de a-Si 
croi un destin mai bun. Literatura 
îsi semnează în acest fel angaja
mentul său umanist.

Creația literară actuală si-a confi
gurat în această direcție o tradiție 
în cadrul căreia noul model uman 
exercită o mare forță de atracție de- 
terminind configurări multiple, de o 
varietate artistică notabilă. în cen
trul unei serii de romane actuale 

. stau eroii înfăptuitori, cei care de
pășind cercul si limita purei con
templații se integrează, activ, res
ponsabil, Iuptind cu sine și cu alții, 
cu pragurile inerției ce stau mereu 
în fata fiecărei uși ce nu a mai fost 
deschisă. Un asemenea erou se gin- 
dește pe sine în raport cu marele 
organism social și. departe de a se 
lăsa ooplesiit de anxietatea parali
zantă. de absurditatea pe care iner
tia vechiului o menține intr-un loc 
sau altul, are conștiința forței de 
restaurare a echilibrului, a drep
tății. rațiunii. Nu se poate sublinia 
îndeajuns cit de vitală, hotăritoare 
pentru destinul literaturii este aceas
tă înaltă tradiție a eroului înfăptui
tor. militant pentru idealurile so
ciale si naționale ale poporului. Li
teratura română are un caracter 
luptător pentru că însusi omul ce 
stă mereu în miezul istoriei noastre 
este un revoltat, un nemulțumit 
luind atitudine în numele idealurilor 
celor multi. Această tradiție a revol
tei. a luptelor și jertfelor venite me
reu in istorie din marele front uman 
al muncii pentru tară concură in

tr-un fel propriu la configurarea 
modelului uman ce stă în fața lite
raturii actuale. Energia înfăptuitoare 
a oamenilor de azi. eroismul cu pre
țul căruia se înaltă monumentele ci
vilizației contemporane, dramatismul 
implicat întotdeauna în opțiunile 
ireversibile și patetismul vocii inte
rioare. a conștiinței puse mereu să 
decidă pentru multi oameni si pen
tru multă vreme ridică la cote supe
rioare. pînă acum necunoscute. 
exemplaritatea modelului si vigoarea 
copleșitoare a condiției umane spre 
care năzuiește timpul nostru. Con
trar celor care cred că eroul modern

In acest radical proces de în
noire a lumii literaturii, de ri
dicare pe sodu a unor eroi noi. 
de polemică directă, deschisă oră 

potrivit talentelor scriitoricești, in
directă cu fatalitățile ce inlăntuiesc 
condiția umană, un loc distinct il 
ocupă figura revoluționarului de 
profesie, a activistului si conducă
torului politic pe care revoluția so
cialistă l-a adus pe scena istoriei. în 
ce măsură aceste personaje sint, li
terar vorbind, viabile ne-o spun ro
manele unor scriitori Ca Marin Pre
da (Moromeții, Marele sipguratic), 
Titus Popovici (Setea). Platon Par-

trăiesc în interiorul unor modele 
mentale, răspund la apelul unor co
duri care le configurează, dar și pre- 
formează comportamentul, deciziile, 
atitudinile. Ne aflăm într-un mo
ment. narativ si moral, cînd mode
lele de conduită si mentalitatea 
cvasi-simbolică ale unora dintre 
personaje nu mai corespund — dacă 
au corespuns — unei*„etape isto
rice" și nici structurii personalității. 
Chestiunea este de cel mai mare in
teres, căci lungile confesiuni, mono- 
loguri interioare din care se consti
tuie romanul au darul de a ne arăta 
— uneori prea apăsat domonstrativ

Condiția personajului literar
Si-a pierdut cutezanța si măreția, 
conștiința identității sau premianta 
în raport cu obiectele și lumea. ce-1 
înconjoară, romanul actual ridică în 
prim-plan figuri exemplare de oa
meni care, traversați de neliniști si 
îndoieli de care nimeni nu are cum 
scăpa. îsi iau destinul, cum se spune, 
în propriile mîini. Ce însemnează 
acest lucru ? Pe scurt, aceasta în
seamnă o semnificativă mutație a 
rolului social atribuit unor cate
gorii. clase, medii sociale chemate 
de la „periferie" să ocupe centrul 
vieții social-politice. Aceasta înseam
nă „îndrăzneala" lui Anton Modan. 
„desfășurarea" lui Ilie Barbu, „fa
cerea lumii" la care accede năpăs
tuitul Filipache, revolta contra mo
delului constituit a lui Andrei Sabin 
sau Călin Surupăceanu. „setea" de 
viată socială a lui Mitru Mot. 
ș.a.m.d. : radicalizarea conștiinței ce
lor multi, modificarea statutului so
cial-politic al exponentilor acestora, 
înlocuirea psihologiei eșecului si an
xietății sterile, neputincioase, prin 
sentimentul stenic al acțiunii și 
luptei in cursul căreia se reclădește 
însăși fibra morală a individului 
potrivit altor norme și valori. Puși 
în condiții favorabile, neștiutii isto
riei îsi descoperă si afirmă persona
litatea si forța de creație.

dău (Ore de dimineață). Eugen Bar
bu (Facerea lumii). Ion Lăncrănjan 
(Fiul secetei. Suferința urmașilor), 
Dumitru Popescu (Pumnul și pal
ma). Dinu Săraru (Dragostea și re
voluția), Ion Brad (Romanul fami
liei). Nicolae Tic (Intermediarii) ș.a. 
Semnificativă pentru interesul fată 
de aceste personaje ne apare recu
renta. la unii din autorii citați, a 
acestei problematici. Este cazul lui 
Platon Pardău în romanele căruia 
activiștii de partid sînt o prezentă 
constantă și familiară. Dumitru Po
pescu urmărește într-un ciclu ro
manesc destinul lui Manole Suru și 
Vladimir Cernea, eroi complementari 
vădind o specific intelectuală vocație 
a ideilor. La rîndul său. Dinu Săraru 
urmărește in „Dragostea si revolu
ția" traiectoria morală si interioară 
a acelorași personaje : Dumitru Du
mitru. Tudor Cernat. Anghel Tocso- 
bie etc. Recent apărut, volumul al 
doilea din ciclul lui Dinu Săraru. 
„Cei care plătesc cu viata".1 adîn- 
ceste în chip remarcabil universul 
interior al unora dintre eroii cunos- 
cuti dinainte, accentuează natura 
dramatic-interogativă a dezbaterii cu 
sine în care sînt angajați, făcînd mai 
marcate semnificația și încărcătura 
lor umană. Este. apoi, mai vizibilă 
natura polemică a cărții. Eroii săi

— In ce măsură cerințele și atribu
tele rolului intră adine în carnea 
personajelor provocind adevărate 
ruptuti. unele dureros resimțite. în 
fibra lor morală. Confuzia dintre 
rol si substanța intimă a personali
tății este întreținută de adoptarea 
unei măști compuse pentru ceilalți. 
Ea traduce intenția disimulată de a 
fi sau a părea altceva decît perso
najul este în mod natural, precum 
și credința Iluzorie că astfel îsi spo
rește personalitatea. în anumite mo
mente. pe chipul fără expresie al lui 
Anghel Tocsobie nu se poate „citi" 
nimic : acest chip este o uniformă 
menită să-i anuleze realitatea sufle
tească. înfățișarea fizică si coafura 
unei eroine indică o mentalitate 
simbolică. Modurile acestea de codi
ficare a vieții, comportamentului si 
înfățișării instituie un joc de oglinzi 
de mare subtilitate in care cititorul 
poate urmări raportul dintre natura
lețe si artificiu, sinceritate si disi
mulare. viată trăită si viată închi
puită etc. Pină si personajul care se 
bucură de cea mai înaltă prețuire 
a prozatorului. Dumitru Dumitru, nu 
poate fi total sustras tendinței de a 
trăi sub influența unui model men
tal : natura lui taciturnă este o efi
gie a profunzimii, dar și o mască de
fensivă a solemnității si gravității

artificiale. încremenirea în tipare ră
mase în afara vieții este obiectivul 
polemic al romanului. în cazul unui 
Manuil Păianu asistăm mai întîi la 
robotizarea personalității distribuite 
în citeva ipostaze reglate de un nu
măr fix de stereotipii. Personajul își 
lipește pe trupul viu pielea moartă 
a unei funcții. Aceasta pătrunde în 
„trupul" sufletesc, măcinîndu-i sub
stanța. oricum puțină, golindu-l de 
conținut. însă fenomenul acestei 
mortificări spirituale nu-i chiar așa 
de simplu, ne spune autorul, căci 
eroul revine la un spasm de umani
tate provocat de dispariția unicei lui 
fiice. Prozatorul este un foarte fin 
observator, retine ticuri cu o mare 
forță caracterizantă. Scrie, firește, o 
proză „realistă", cu personaje date 
de la început, confirmate pe parcurs, 
dar „întrerupte" de amănunte reve
latoare cum ar fi acel imperceptibil 
tremur al mîinilor intransigentului 
Păianu. ceasul electronic dereglat al 
exactului Tocsobie sau degetele bu
tucănoase. dizgrațioase ale suavei di- 
riioare. Sînt doar cîteva dintre abi
litățile unui prozator stăpîn pe mij
loacele sale care, dincolo de unele 
excesive intervenții „auctoriale". își 
construiește cu artă personajele.

Destinul care decide comporta
mentul social și politic al unora din
tre ele poartă numele prejudecății- 
Unele norme, bune la vremea lor. 
au devenit anacronice, dar, alcătuind 
a doua natură a personajului, con
tinuă să funcționeze : rănind pe cei 
din jur. provocind drame și chiar 
catastrofe. Nici „puternicul" Anghel 
Tocsobie nu se poate înalta deasu
pra prejudecăților, la valoarea iubi
rii pe care o nutrește pentru Ale
xandra Terenția Rudeanu :, o iubire 
ce poate și are dreptul să fie liberă 
este prizoniera prejudecăților pe 
care le întreține constant ideea per
sonajului despre propria carieră. 
Singurul care înfruntă deschis acest 
model anacronic — morala păstrării 
aparențelor cu prețul uciderii sufle
tului — este „idealistul" Tudor Cef- 
nat. însuși Dumitru Dumitru șovăie 
să treacă decis dincolo de gardul 
unei morale perimate. El este de 
partea Iui Cernat numai întrucît se 
arată prin funcție mai receptiv la 
eficiența umană și profesională a

inginerului, păstrîndu-șl însă o .dis
tanță prudentă față de radicalismul 
acestuia. Pe de o parte, i se pare 
prematur politicește, insă, pe de 
alta, omenește vorbind, el nu are 
datele necesare spre a-1 înțelege pînă 
la capăt pe Cernat. Tudor Cernat 
este un personaj ce joacă. în acest 
volum, rolul celei de „a doua con
științe" a celorlalți. Cu un tact ar
tistic remarcabil, autorul il păstrea
ză de aceea într-un aproape per
manent plan secund : Tudor Cernat 
este cel despre care se vorbește, 
care polarizează meditațiile celor
lalți. Această „a doua conștiință" il 
sîcîie pe prudentul Tocsobie, inca
pabil să-și asume o legătură ce nu 
se „încadrează" în portretul robot 
al celui pe care il reprezintă. Ce
rințele rolului pun în cumpănă și 
desfigurează sentimente fundamen
tale. intre care dragostea în primul 
rind. Pentru Păianu. Cernat repre
zintă vocea „imposibilei" lupte din
tre generații. Incredulitatea lui 
mioapă primește o usturătoare lecție 
de viată Venită din sinul propriei 
familii, de unde Laura, exponenta 
tinerei generații căreia „nu-i lipseș
te nimic", dezertează în căutarea 
iubirii de negăsit în casa alor săi. 
In chip simbolic, o petrecere a 
grupului de tineri ingineri se încheie 
dramatic cu vestea sinuciderii omo
logului sau „dublului" lui Cernat. 
fostul director Călărașu. în fine, si
tuația lui Tudor Cernat preocupă 
pînă la obsesie conștiința lui Dumi
tru Dumitru, care. în ultimă instanță, 
decide redeschiderea anchetei. E ca
zul să vedem in această hotărîre 
ideea că un om nu este egal cu un 
dosar clasat. Volumul se încheie aici, 
în fata redeschiderii unui dosar și 
înaintea unei noi dezbateri în jurul 
soartei unui om. Decizia fiind amî- 
nată. cititorul este astfel invitat să 
mediteze el însuși, cu cărțile in față, 
la destinul unuia dintre cele mai 
incitante personaje ale literaturii ac
tuale. Este un final deschis, căci li
teratura nu este chemată să ia de
cizii ca la tribunal, ci să proble
matizeze, să sensibilizeze mintea si 
conștiința cititorilor, să sporească 
umanismul din om.

C. STANESCU
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

mulțumesc pentru amabilul mesaj pe care ați binevoit să mi-1 adre- 
ocazia „Sărbătorii regelui", care m-a mișcat profund.
rindul meu, vă adresez cele mai bune urări pentru fericirea dum

neavoastră personală și a compatrioților dumneavoastră, precum și pentru 
dezvoltarea fructuoasă a relațiilor existente între cele două țări ale noastre.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Vă 
sați cu

La R.P. CHINEZĂ
Se extinde rețeaua feroviară

Rolul dinamic, propulsor
Cronica zilei al ideilor înaintate, revoluționare

Tovarășul Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a 
primit, miercuri, delegația de acti
viști ai Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, condusă de_ V. M. 
Borisenkov, 
P.C.U.S., 
gional de partid Moscovă, 
invitația C.C. al P.C.R., a 
o vizită in țara noastră.

în cadrul convorbirilor 
evocate bunele relații de . 
și colaborare dintre P.C.R. 
P.C.U.S., dintre România și Uniunea 
Sovietică, exprimîndu-se dorința 
comună de a Ie extinde și adinei în 
continuare, in spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul fntilnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general

membru al C.C. 
secretar al Comitetului 

care, la 
efectuat

al 
re-

au fost 
pr]eteme 

Și

al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

La întrevedere a participat E. M. 
Tiajelnikov, ambasadorul U.R.S.S. 4a 
București.

★
In timpul șederii în țară noastră, 

delegația de activiști ai P.C.U.S. a 
avut convorbiri la C.C. al P.C.R., 
Comitetul municipal București și co
mitetele județene Brașov și Argeș 
ale P.C.R., la unele instituții cu ca
racter ideologic, a vizitat obiective 
economice și social-culturale din Ca
pitală, precum și din județele Bra
șov și Argeș.

Convorbiri economice româno - ungare
în Capitală au început.' miercuri, 

lucrările celei de-a XIX-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-ungare de colaborare econo
mică și tehnico-științiflcă.

Cele două delegații, conduse de 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele părții 
române în comisie, și de Lâszld Ma-

rdthy, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții un
gare în comisie, analizează măsurile 
ce trebuie întreprinse în vederea ex
tinderii colaborării si cooperării bila
terale. prin mai buna valorificare a 
posibilităților pe care le oferă in 
acest sens economiile naționale ale 
ambelor țări.

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SC1NTEI1"

ARGEȘ : Producție 
suplimentară

Hotăriți să îndeplinească exem
plar indicațiile date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind reali
zarea sarcinilor pe acest an. 60 de 
întreprinderi din județul Argeș ra
portează o producție-marfă indus
trială suplimentară in valoare de 
peste un miliard lei. Peste plan au 
fost livrate economiei naționale 
țiței, gaze utilizabile, mașini de 
prelucrat metale, plăci aglomerate 
din lemn, produse de mecanică 
fină și altele. Succesul se dato- 
rește măsurilor de amplificare a 
procesului de modernizare și per
fecționare a producției, de creștere 
a productivității muncii. Cele mai 
bune rezultate au fost înregistrate 
de Schela de producție petrolieră 
Moșoaia. întreprinderea de autotu
risme Pitești, întreprinderea „Elec- 
troargeș", întreprinderile de textile 
și de motoare electrice din Pitești. (Gheorghe Cirstea).

reparații electrice și sanitare, zi
dărie și vopsitorie. Noile unități 
sînt dotate cu scule și dispozitive 
necesare și dispun de meșteșugari 
cu mare experiență. Tot în județul 
Ialomița, cooperativa de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor 
din comuna Cocora a înființat o 
secție pentru argăsit și tăbăcit piei 
și un atelier pentru curățat și vop
sit cojoace și haine de piele. (Mi
hai Vișoiu).

IAȘI Pentru dezvoltarea 
sericiculturii

(Urmare din pag. I)
rizează prin deschiderea permanentă 
către realități, către evaluarea lor in 
raport cu scopul civilizației socialis
te, pornind de la profundele schim
bări sub incidența și impactul revo
luționarii tuturor domeniilor vieții 
sociale. Continua „racordare" teore- 
tico-ideologică la aceste schimbări, 
asimilarea și aprecierea lor teoretică 
permanentă, „din mers" se impun 
cu atit mai mult cu cit jude
cățile de valoare asupra dezvol
tării omenirii, asupra procesului 
revoluționar nu pot fi argumen
tate prin speculații și Ipoteze da 
conjunctură, adică prin prejudecăți, 
prin noțiuni abstracte, deduse din 
generalizări pripite, subiective. In 
substanța, orientările si tezele sale, 
programul ideologic adoptat de Con
gresul al XIII-lea demonstrează con
vingător că îsi validează mereu e- 
senta si , finalitatea revoluționară 
principiile si ideile izvorîte din via
tă, rezultate din concordanta cu noul, 
cu tendințele obiective ale dezvoltă
rii economico-sociale interne si in
ternaționale. Concepția materialist- 
istorică asupra civilizației umane 
fundamentează adevărul revoluționar 
că în lumea de azi cursul progre
sului social este determinat de orien
tarea către structuri bazate oe drep
tate si echitate, pe libertate socială 
si independentă națională, socialis
mul. transformările radicale pe care 
le operează în toate sferele vieții 
sociale determinînd schimbări radi
cale în privința valorilor socio-uma- 
ne. amplificînd voința popoarelor 
pentru împlinirea idealurilor de 
dreptate, de fericire personală si co
lectivă. pentru asigurarea unor con
diții de pace, singurele propice crea
ției și dezvoltării.

Revoluționară prin esența ei, con
știința socialistă este înainte de toate 
o conștiință politică, exprimată prin 
competenta civică, socială a oameni

lor. prin capacitatea si disponibilita
tea lor de a participa activ si efi
cient în sistemul vieții democratice 
la soluționarea problemelor obștii. 
De altfel, conștiința asupra posibili
tății de a influenta eficient — direct 
sau indirect — luarea deciziilor joa
că un rol esențial în determinarea 
reacției maselor. în formarea com
portamentului psihosocial, a atitudi
nilor social-politice. Recent, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că „noi, 
pe baza experienței de aproape 20 
de ani. am ajuns la concluzia că 
participarea in diferite forme demo
cratice — în consiliile de 
in adunările generale — 
populare la conducere 
factorul hotăritor pentru 
interesului si participării 
poporului Ia conducerea întregii acti
vități. Ne-am convins că democrația 
socialistă, muncitorească, participa
rea maselor la conducere reprezintă 
un factor determinant 
rirea unității întregului 
tăririi sale de a acționa 
tele pentru înfăptuirea 
gramelor de dezvoltare 
socială".

în lumina programului său ideolo
gic. partidul, ca centru vital al na
țiunii. ca factor politico-ideologic 
fundamental. îndeplinește funcția da 
„laborator de idei", dezvoltînd crea
tor concepția materialist-dialectică si 
istorică despre lume și viată, pe 
baza experienței sociale, a noilor 
cuceriri ale stiintei. a înaintării pro
ceselor revoluționare si progresului 
general al umanității, a luării în 
considerare a faptului că înseși le
gile generale ale dezvoltării sociale 
nu sînt imuabile, neschimbătoare, ci 
se află in continuă evoluție, supuse 
Înnoirii. Oglindind tn mod dinamic 
practica revoluționară, conturîndu-i 
permanent Perspectivele, activitatea 
ideologică, sub forma ei concret-in- 
stitutionalizată — propaganda, crea
ția literar-artistică. mijloaoele de in-

conducere, 
a maselor 
constituie 
creșterea 
active a

pentru intă- 
nopor. a ho- 
cu toate for- 
tuturor nro- 

economico-

INFORMAȚII SPORTIVE

ARAD : Sonde noi
Muncitorii și specialiștii de la 

Schela de foraj Zădăreni, județul 
Arad, raportează că, de la începu
tul anului și pînă acum, au forat 
1 700 metri liniari peste prevede
rile planului. Aceasta a permis 
predarea suplimentară către bene
ficiari, spre exploatare, a unor noi 
sonde. Succesul are la bază intro
ducerea în procesul de producție a 
unor noi tehnologii, de mare ran
dament, mai buna organizare a 
muncii, mărirea vitezei de avan
sare pe baza creșterii indicelui de 
utilizare a dotării tehnice. (Tris
tan Mihuța).

La fabrica de hîrtii tehnice spe
ciale, situată pe platforma de în- 
vățămînt-cercetare-producție a In
stitutului politehnic „Gh. Asachi" 
din Iași, unitate aparținînd de 
Institutul de cercetare și proiecta
re pentru celuloză, hîrtie și fibre 
artificiale Brăila, a fost omologat 
și introdus în fabricația curentă 
un nou și valoros sortiment de hîr
tie. Este vorba de hîrtia absorbantă 
pentru sericicultură, utilizată la 
igienizarea spațiilor de creștere a 
viermilor de mătase, produs cu 
însușiri superioare, realizat pe 
bază de materii prime și tehnologii 
românești. (Manole Corcaci).

ca 
ih 
a 

acest 
căreia 

■ de

formare, cultura — acționează 
factor specific de influențare, 
forme și modalități adecvate, 
conștiinței oamenilor. In 
context, aprecierea potrivit < 
conștiința socialistă. factor 
ordin subiectiv, are un rol ce se im
pune cu forța unei necesități obiec
tive aduce în atenție adevărul că 
între statornicirea noii orînduiri pe 
plan material și treptata afirmare a 
unei lumi de atitudini, stări de spi
rit generalizate si idei penetrante, 
clădite oe valorile social-politice ale 
societății noastre, există b intercon- 
ditionare evidentă. Activitatea ideo
logică programatică ale cărei direc
ții le jalonează documentele de 
partid, expunerile si orientările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu au 
menirea de a conferi membrilor 
partidului, tuturor oamenilor muncii 
acele orizonturi de înțelegere, im
plicit de inițiativă si responsabilita
te. apte să-i integreze organic siste
mului civilizației noi. socialiste. în 
procesul înaintării ei multilaterale — 
prin efort conștient si depășind me
reu contradicții inerente — spre co
munism.

Una dintre concluziile majore oe se 
desprind din programul ideologic al 
partidului se referă astfel la nece
sitatea unei înțelegeri superioare a 
conținutului si finalității muncii 
teoretico-ideologice, de propagandă, 
culturale. în sensul că eficienta a- 
cestora se vădește în cîmpul rezul
tatelor social-economi ce. in sfera re
lațiilor sociale. în gradul de compe
tentă politică și profesională a tu
turor oamenilor muncii. Privită in 
totalitatea atribuțiilor sale, activita
tea ideologică devine mereu mai 
rodnică in raport cu integrarea sa 
organică dialecticii vieții sociale și 
influențarea dinamică a acesteia in 
procesul de muncă și luptă revolu
ționară pe oare îl constituie mersul 
înainte al societății noastre socialiste.

Rețeaua feroviară a 
Chinei se extinde în 
continuare, realizîn- 
du-se astfel unul din 
obiectivele de bază 
ale construcției econo
mice din etapa actua
lă de dezvoltare a 
tării. După cum relrr- 
tează agenția China 
Nouă, constructorii de 
căi ferate execută în 
prezent lucrările la 
importanta magistrală

care va lega provin
cia Henan, din centrul 
Chinei, de provincia 
Zhejiang, situată pe 
coasta estică. La ter
minarea sa. în anul 
1990. calea ferată cen- 
tru-est va avea o 
lungime de peste 
1 000 kilometri, contri
buind la transporta
rea unei cantități de 
circa 20 milioane tone 
de mărfuri pe an.

In aceeași parte a 
Chinei se realizează in 
momentul de față du
blarea căii ferate din
tre orașele Hangzhou 
și Nanchang, pe direc
ția est-sud, trecind 
printr-o serie de cen
tre economice cu mare 
pondere in industria 
extractivă și cea con
structoare de mașini 
a țării.

R.D. GERMANĂ
Zăcăminte de Meissen

de 
din 

află 
mai

în apropiere 
orașul Meissen 
R.D. Germană se 
una dintre cele 
mici mine din țară, de
unde se scoate o ma
terie primă importan
tă pentru industria 
orașului, și anume, 
caolinul. In 1709, 
Johann Friedrich Bo- 
ettger a reușit să pro
ducă pentru prima 
dată porțelan alb fo- 
losindu-se de caolin 
si de atunci, treptat.

vasele de' Meissen âu 
devenit vestite in lu
mea întreagă. în 
aceeași zonă se află 
importante zăcăminte 
de granit roșu, utili
zabil în sculptură șl 
in construcții, ca ma
terial decorativ. De la 
carierele de aici a 
fost extrasă piatra 
necesară reconstruirii 
unor monumente ar
hitectonice din R.D.G.. 
precum opera „Sem

per" din Dresda său 
„Schauspielhaus" din 
Berlin. Tot în regiu
nea amintită s-au 
identificat resurse de 
minereuri bogate în 
cositor, humă, mică 
etc. Toate aceste ză
căminte — relevă 
agenția A.D.N. — vor 
fi exploatate pe scară 
largă cu mijloace mo
deme. inclusiv prin 
exploatări în aer 
liber.

R.S.F. IUGOSLAVIA
Noi capacități

Punerea in valoare 
a zăcămintelor de căr
bune din zona Siku- 
lie. în vecinătatea o- 
rașului Lukavat, din 
Iugoslavia, 
necesară 
unei 
derne. 
in producție de probă.

de extracție

a făcut 
construirea 

noi mine mo- 
Intrată recent.

mina va furniza eco
nomiei oină la sfîrși- 
tul acestui an o can
titate de 300 000 tone 
de cărbune. Capacita
tea unității’ se va ex
tinde in continuare în 
următorii trei ani. 
după care se va ajun
ge la o extracție a-

a cărbunelui
nuală de 3 milioane 
tone de lignit. Mina se 
va număra printre 
cele mai mari exploa
tări la suprafață de 
pe continentul euro
pean. Zăcămintele de 
cărbune din zonă sînt 
estimate la 100 mili
oane tone.

REPUBLICA CUBA
Cercetarea științifică, 

în serviciul sporirii producției

SIBIU : Un nou ansamblu 
de locuințe

în zona Turnișor din municipiul 
Sibiu au început lucrările la un 
nou ansamblu de locuințe, care va 
cuprinde în final 1 660 apartamente.

— Străbătut de șoseaua națională 
Brașov — Alba Iulia, acest nou an
samblu de locuințe —■. ne informea
ză maistrul principal Florin Irimi- 
nă — se constituie într-o impor
tantă poartă de intrare în munici
piu. De aceea, el a făcut obiectul 
unui studiu special de arhitectură, 
soluția urbană adoptată îmbinînd 
elemente specifice zonei cu ele
mente de plastică modernă. La noi
le apartamente folosim sisteme 
constructive ce permit o producti
vitate mărită, respectiv panouri 
mari gata finisate.
Noul ansamblu va fl dotat cu toa

te utilitățile social-culturale — 
școală, grădiniță, creșă. dispensar, 
spații comerciale — precum și cu 
un parc și locuri de joacă pentru 
copii. (Ion Onuc Nemeș).

MÂRĂȘEȘTI : Materiale 
recuperate valorificate 

superior
La întreprinderea chimică Mără- 

șești. preocuparea constantă a co
lectivului de muncă pentru valo
rificarea produselor recuperabile și 
refolosibile a fost răsplătită cu noi 
realizări. Aici a fost pusă în func
țiune o instalație de recuperare a 
sulfatului de sodiu din apele rezi
duale. produs ce se utilizează la 
fabricarea detergenților. De ase
menea. a fost mărită capacitatea de 
valorificare a ambalajelor și fo
liilor de polietilenă deteriorate. 
Noile capacități de producție au 
fost realizate prin autodotare, folo- 
sindu-se îndeosebi utilaje si piese 
recondiționate. (Dan Drăgulescu).

ȘAH. Comentînd rezultatele Olim
piadei de șah de la Dubai (Emirate
le Arabe Unite), care a reunit un 
număr record de țări participante in 
istoria competiției (108 la turneul 
masculin și 49 la cel feminin), co
respondenții agențiilor internaționa
le de presă menționează, intre altele, 
și comportarea notabilă a selecționatei 
feminine a României (Dana Nuțu, 
Margareta Mureșan, Elisabeta Poli- 
hroniade, Gabriela Olărașu-Stanciu), 
situată-pe looul al treilea și medalia
tă cu bronz. Astfel, comentatorul A- 
genției iugoslave Taniug arată că 
șahul feminin românesc și-a confir
mat din nou valoarea, adăugind încă 
o medalie la cele cucerite în anii 
preoedenți. Șahistele românce, sub
liniază comentatorul, au o bună pre
gătire teoretică, forță de joc și in
ventivitate, In comentariul agenției 
Franoe Presse se menționează obți
nerea de către echipa României a 
medaliei de bronz, după o luptă 
strînsă și plină de suspans in fina
lul întrecerii. La rindul său, comen
tatorul agenției Prensa Latina evi
dențiază succesul echipei României, 
care, și de data aceasta, a reușit să 
urce pe podiumul de-premiere, ală
turi de puternicele reprezentative ale 
U.R.S.S. și Ungariei. Șahistele ro
mânce au dovedit putere de luptă și 
mult talent, reușind să-și mențină 
locul in elita șahului mondial.
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Nestinsa sete de libertate șl drep
tate
Invitație tn studiourile Radlotele- 
viziunil (color). „Vă place o- 
pera ?...“ (II)
Experiența Înaintată — -inițiative, 
eficiență • Tribuna democrației 
— for al responsabilității civice 
Telejurnal31,50 _________

22,00 închiderea programului.

r 8
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 4 decembrie, ora 20 — 7 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi schimbătoare, cu cerul variabil, 
mai mult noros In nordul șl estul țării, 
unde, local, vor cădea precipitații sla
be, mai ales sub formă de ploaie. In 
celelalte regiuni vremea va fl predo
minant frumoasă. Vlntul va sufla slab

ptnă Ia moderat, cu Intensificări la 
munte șl în estul țării. Temperatura 

; aerului va marca o creștere. Mini- 
i mele vgc fi cuprinse intre mlnUș_ 5 șl 

plus 5 grade. Izolat mai coborîte.. tn 
■ depresiuni, iar maximele intre 2 șl 12 
grade, local mal ridicate. Local se va 
semnala ceață slabă mal ales 
neața. In București : 
predominant frumoasă, 
riabll. Vîntul va sufla 
moderat. Temperaturile 
oscila Intre minus 3 și
iar cele maxime intre 7 și 11 .grade. 
Dimineața ceață slabă.

dimi-
Vremea va fl 
cu cerul 
slab pînă
minime
plus l

va- 
la 

vor 
grad.

JJ

Academia de științe 
din Cuba va nune în 
aplicare. în cursul ac
tualului cincinal. 21 
de programe stiintifi- 
co-tehnice. cu aplica
bilitate imediată în 
domenii de maximă 
importantă ale econo
miei 
cialistii 
sa în

naționale. Spe- 
se vor depla- 
diferite zone

ale tării, unde urmea
ză să realizeze studii 
asupra tehnologiilor, 
îndeosebi în acele sec
toare cu mare ponde
re la export. Introdu
cerea 
rietăti 
zahăr, 
cientei
calității produselor in 
industria nichelului.

unor noi va- 
de trestie de 
sporirea efi- 
productiel si

în special tn regiunea 
marilor zăcăminte din 
nord-vestul Cubei, 
dezvoltarea piscicul
turii. îmbunătățirea, 
conservarea si amena
jarea solurilor cu 
umiditate excesivă se 
numără între princi
palele teme de cerce
tare.

R.S. VIETNAM
Tehnologii moderne în industria piscicolă

Oamenii muncii viet
namezi depun eforturi 
deosebite in domeniul 
dezvoltării industriei 
piscicole. una din 
principalele ramuri ale 
industriei alimentare, 
care aduce venituri 
însemnate economiei 
R.S. Vietnam. Anul 
trecut, acest sector a 
livrat economiei na
ționale peste 800 000

tone peste, cu 15 la 
sută mai mult -față de 
prevederile planului. 
In același timp, a- 
ceastă ramură a in
dustriei alimentare 
vietnameze a fost do
tată cu o importantă 
bază tehnico-mate- 
rială. Patru institute 
de cercetări si proiec
tări. numeroase la
boratoare experimen-

tale se ocupă in pre
zent de elaborarea si 
punerea in aplicare a 
unor tehnologii mo
derne în acest dome
niu. Totodată, mii de 
cooperative si uniuni 
de producție.
trate cu aparatură și 
instalații modeme, se 
ocupă cu pescuitul si 
prelucrarea produse
lor marine.

înzes-

Votul pentru pace și înțelegere, cu conștiința datoriei implinite"
(Urmare din pag. I)

IALOMIȚA : Unități 
prestatoare de servicii

în municipiul Slobozia, coopera
tiva meșteșugărească metal-lemn- 
chimie-construcții a organizat noi 
secții și ateliere de prestări servi
cii. Astfel, s-au dat în folosință a- 
telierul de tapițerie, care execută 
comenzi, dar și reparații, secțiile 
de montat geamuri și oglinzi, de

BUHUȘI : Realizări 
edilitar-gospodărești

La intrarea în Buhuși. dinspre 
Bacău, a început construirea unui 
nou și modern ansamblu de lo
cuințe — „Libertății", care va dis
pune de toate dotările social-edi- 
litare necesare. El se alătură noi
lor ansambluri de locuințe Repu
blicii, Cornișa, Tineretului, de 
curînd încheiate, care însumează 
aproape 3 000 apartamente. De ase
menea, în ultimul timp, au fost 
înălțate un spital cu policlinică, un 
liceu care pregătește cadre pen
tru industria textilă, o sală de sport 
polivalentă, spații comerciale și de 
servire a populației, aproape 100 
săli de clasă, 50 laboratoare, atelie
re și cabinete școlare, s-au ame
najat locuri 
verzi, baze 
fost extinse 
nalizare, au 
și trotuare.
acestora și-au adus o contribuție 
însemnată locuitorii orașului, care, 
prin munca lor, au realizat, nu
mai în acest an, lucrări in valoare 
de circa 80 milioane lei. (Gheor
ghe Baltă).

HANDBAL. Azi încep, tn mai 
multe orașe din Olanda, întrecerile 
Campionatului mondial feminin de 
handbal, printre cele 16 formații par
ticipante aflîndu-se și echipa Româ
niei, care face parte din grupa D, 
alături de reprezentativele R.F. Ger
mania. Franței și Coreei de Sud. In 
prima zi. la Leeuwarden, selecționata 
țării noastre va intilni Coreea de 
Sud ; următoarele două partide : la 
Groningen, cu R.F. Germania (6 de
cembrie) și Franța (7 decembrie).

en Mihaela Andreea, elevă în clasa 
a X-a la liceul „Zoia Kosmode
mianskaia" din București, care dă 
glas voinței de pace si dezarmare 
a tinerei generații de pretutindeni :

Ni-t pacea chezășie că noi vom fi 
tot noi, 

care pruncii-s mlădițe 
de eroi.

tn tara-n

Si dintre toți românii,

Copiii din 
Se adună.

tot cuprinsul Terrei 
se unesc, un zid 

formind, 
apărare a păciiUn zid de . _ ,.___

Ce se-ntărește rină cu rind.
Minuțe albe, galbene si negre 
Se string puternic intr-un legămint. 
Sînt milioane de mînute-n lume 
Unite pentru pace pe Pămint.

Ctitor de fericire, al
Ne rostuiește tara, cu
Cu el. pentru urmași.

aJ. patriei 
drag fiu, 

viefii spirit 
viu. 

totii-l vom 
urma, 

rostit-am 
păcii DA !

de recreare, spații 
sportive si altele. Au 
rețelele de apă și ca- 
fost modernizate străzi.
La realizarea tuturor

FOTBAL. La Tirana s-a disputat 
miercuri. în cadrul grupei I a pre
liminariilor Campionatului european 
de fotbal, meciul dintre formațiile 
Albaniei și Spaniei. Partida s-a în
cheiat cu victoria fotbaliștilor spa
nioli. cu scorul de 2—1 (0—1). Scorul 
a fost deschis de ..._____ _
Albaniei, in minutul 27, prin Muca, 
golurile formației 
marcate de Arteche
Joaquin Alonso (min. 83). In minutul 
70, spaniolul Chendo a ratat o 
lovitură de la 11 m. Următo
rul meci al grupei va avea loc 
anul viitor, la 25 martie, cind se 
vor intilni echipele României și 
Albaniei. • Disputat in orașul Bur
sa în cadrul preliminariilor turneu
lui olimpic de fotbal, meciul dintre 
echipele Turciei și Elveției s-a În
cheiat cu scorul de 3—2 (2—1) în 
favoarea jucătorilor turci.

reprezentativa
Spaniei fiind 

(min. 66) și

m.

JUDO. „Cupa campionilor euro
peni4 la judo a fost cucerită la ac
tuala ediție de echipa franceză U.S. 
Orleans, care. în finala competiției, 
a întrecut formația engleză Wolver- 
hamton.

-

Să fie pace pe planeta noastră 
Si nu mai fie bombe si rachete. 
Să fie pentru toți copiii lumii 
Cămine, scoli pentru băieți si fale

Pivniceru Jeana. profesoară la 
Școala generală nr. 117 din Capi
tală, consacră o poezie votului una
nim exprimat de poporul nostru la 
recentul referendum, scriind. între 
altele :

La rindul său. inginerul Alexan
dru Dumitru, de la întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești, ne scrie : „Nu 
pot decit să susțin din toată inima 
hotărirea ca tara noastră să-și re
ducă cu cinci la sută mijloacele mi
litare. Că această măsură este a- 
probată de întregul popor român a 
arătat-o unanimitatea exprimată la 
referendumul din 23 noiembrie. 
Sint convins că dacă o asemenea 
consultare populară s-ar organiza 
in alte țări, popoarele respective 
s-ar pronunța si ele hotărit pentru 
reducerea armelor și cheltuielilor 
militare și astfel s-ar deschide noi

perspective pentru crearea unei 
lumi fără arme si fără războaie. 
Dar. in afara amenințării pe care o 
reprezintă pentru toate popoarele, 
cursa înarmărilor agravează pe zi 
ce trece problemele economice ale 
lumii, datorită faptului că o mare 
parte a resurselor materiale, finan
ciare și umane sint folosite astăzi 
in lume pentru a perfecționa mij
loacele de distrugere. Poporul ro
mân și-a spus răspicat cuvintul la 
referendum, iar acum înțelege 
trebuie să-, 
de muncă 
brie" !

că
■și întărească prin fapte 

votul dat la 23 noiem-

temă este abordată deAceeași ___  __  _____  _
fostul învățător, actualmente pen
sionar. S. Moț. din Sebiș, județul 
Arad :

„Cred că inițiativa de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu va 
rămine în istorie ca un gest de 
mare înțelepciune și omenie, ca o 
dovadă de adevărată răspundere 
fată de viitorul poporului român și 
al întregii omeniri. De vorbit des
pre dezarmare se vorbește mult in

lumea de azi. dar . conducătorul 
partidului Și statului 'nostru a con
siderat, pe bună dreptate, că este 
timpul să se treacă la fapte. Redu
cerea cu cinci la sută de către tara 
noastră a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare se inscrie 
Pe linia hotăririi tării noastre de 
a-șt aduce o contribuție corespun
zătoare la abordarea problemelor 
dezarmării. Este un început demn 
de spiritul de inițiativă si de 
abnegație cu care apără cauza păcii 
președintele României, un început 
care s-ar cuveni urmat si de către 
alții, căci numai astfel pacea Euro
pei și a întregii planete va putea fi 
salvgardată".

Sînt doar cîteva crîmpeie din nu
meroasele scrisori adresate redac
ției de oameni ai munci; de pe în
treg cuprinsul tării. Ele dau 
adeziunii depline 
țiativă de pace 
Nicolae Ceausescu, hotăririi 
întări prin fapte de muncă apro
barea unanimă exprimată fată de 
această inițiativă la referendumul 
din 23 noiembrie.

glas 
la noua ini- 
a tovarășului 

de a

VASLUI. In organizarea Inspec
toratului școlar județean și'a Fi
lialei societății de științe filologice, 
în municipiul Vaslui s-a desfășurat 
un simpozion consacrat împlinirii 
a 350 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Milescu Spătaru. Au sus
ținui. comunicări cadre didactice 
universitare din București și Iași, 
oameni de i 
Iad. Huși 
Necula).

SĂLAJ. 
„Atelier 35 
Năsăud — 
recent in municipiul Zalău, s-a 
constituit intr-un adevărat eveni
ment artistic. Cu acest prilej a 
fost inaugurată și Galeria fondului 
plastic aparținînd de Uniunea ar
tiștilor plastici, filiala Cluj. La 
manifestare au fost prezente pres
tigioase personalități ale vieții cul
turale Si artistice din țara noastră, 
intre care Si cunoscuți artiști plas
tici. Lucrările expuse (pictură.

cultură din Vaslui. Bir- 
și Negrești. (Petru

Vernisajul/ expoziției
— Sălaj — Bistrița- 

Cluj". care a avut loc 
Zalău,

CARNET CULTURAL

sculptură. gravură, obiecte cerami
ce. desen) aparțin unor tineri ta- 
lentați din județele Cluj. Bistrița- 
Năsăud și Sălaj. (Eugen Teglaș).

SATU MARE. Sub semnul ani
versării a 2500 de ani de la primele 
lupte ale geto-dacilor pentru li- 
.bertate și independență. Casa mu
nicipală de cultură Satu Mare a 
organizat, la sediu și in întreprin
deri. instituții și școli, numeroase 
expuneri, simpozioane, evocări, 
concursuri, colocvii literare, spec
tacole de teatru poetic, montaje li- 
terar-muzicale etc. Toate aceste 
manifestări s-au constituit într-o 
vibrantă omagiere a trecutului 
glorios de lupte Si jertfe ale înain
tașilor. ca și a mărețelor cuceriri 
revoluționare înfăptuite sub con-

ducerea încercatului partid comu
nist în anii socialismului și ai li
bertății patriei. (Octav Grumeza).

MUREȘ. Sub titlul „Din expe
riența comisiei orășenești de răs- 
pindire a cunoștințelor științifice Și 
tehnice in ridicarea nivelului de 
cunoaștere si de educare materia- 
lișt-științifică și umanistă a mase
lor". la Casa orășenească de coti
tură din Reghin a avut loc o con
sfătuire județeană la care au parti
cipat activiști ai caselor de cultură 
și ai, cluburilor muncitorești mu
reșene. Cu acest prilej, la între
prinderea metalurgică „Republica" 
din localitate au fost susținute. în 
aceeași zi, o activitate model, o in- 
tilnire cu brigada științifică a uni
tății și au fost vizionate două fil-

me documentare pe tema educării 
materialist-știintifice a oamenilor 
muncii. (Gheorghe Giurgiu).

BISTRIȚA-NĂSĂUD : 
Volum sporit de materiale 

recuperate
Făcînd dovada unui înalt spirit 

gospodăresc, colectivele de oameni 
ai muncii din economia județului 
Bistrița-Năsăud colectează tot mai 
multe materiale recuperabile și re- 
folosibile. De la începutul anului și 
pînă in prezent au fost recuperate 
peste 32 000 tone oțel. 1 666 tone 
fontă. 1 214 tone plumb, 1 130 tone 
hîrtie. 1 830 tone cioburi din sticlă, 
precum și alte însemnate cantități 
de cupru, alamă, bronz, zinc, alu
miniu. textile. (Gheorghe Crișan).

TELEORMAN. O expoziție de 
carte social-politică a fost deschisă 
la biblioteca județeană, iar la Casa 
de cultură din orașul Zimnicea a 
avut loc spectacolul de muzică și 
poezie patriotică „Uniți in cuget 

' și-n simțiri". (Stan Ștefan).
ALBA. în municipiul Alba Iulia 

a fost inaugurată cea de-a 14-a 
ediție a Festivalului „Zilele cultu
rii albaiuliene". manifestare care 
cuprinde in program o suită de ac
țiuni politico-educative și cultu- 
ral-artistice — dezbateri, simpo
zioane. spectacole, expoziții de 
artă plastică si fotografii — care 
se vor desfășura la sediul institu
țiilor de cultură, in întreprinderi 
și unități economice. (Ștefan 
Dinică).



ANUL INTERNAȚIONAL 
AL PĂCII ÎN LUME

Sesiunea Adunării Generale a 0. N. U.
Adoptarea unor rezoluții în problemele dezarmării

\ 
\ 
\ 
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încheierea lucrărilor sesiunii 
speciale a Congresului P. C. 

din Cuba
HAVANA 3 (Agerpres). — La Ha

vana au luat sfirsit lucrările sesiu
nii speciale a Congresului al III-lea 
al P.C. din Cuba, relatează agenția 
T.A.S.S. In ședința de închidere a 
luat cuvintul Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
președintele Consiliului de Stat si 
al Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Cuba. In cadrul sesiunii spe
ciale a Congresului a fost adoptat 
Programul Partidului Comunist din 
Cuba.

La Havana. în Piața Revoluției 
din centrul orașului a avut loc o 
paradă militară cu prilejul aniver
sării a 30 de ani de la debarcarea 
de pe iahtul „Granma" a grupului 
de revoluționari cubanezi, sub con
ducerea lui Fidel Castro.

COMUNICATUL 
ședinței Comitetului miniștrilor apărării ai statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
lansat un apel pentru recunoașterea 
și respectarea mișcărilor de masă in 
favoarea dezarmării și păcii, mișcări 
care au o importanță deosebită în 
actuala situație internațională, con
tribuind la o nouă abordare politi
că a problemelor majore cu care se 
confruntă omenirea. într-o rezolu
ție aprobată în unanimitate, se sub
liniază necesitatea pentru toate gu
vernele lumii de a-și elabora poli
tica externă în conformitate cu ce
rințele mișcărilor largi de masă, 
care acționează în favoarea încetării 
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară, pentru neadmiterea transfe
rării cursei înarmărilor în spațiul 
extraatmosferic, pentru pace și 
dezarmare.

La inițiativa țărilor nealiniate. In 
curs de dezvoltare. Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat o rezoluție 
în care se reafirmă necesitatea in
terzicerii punerii la punct și' pro
ducerii unor noi tipuri de arme de 
nimicire în masă și sisteme de ase
menea arme. Documentul, aprobat 
cu o foarte largă majoritate de 
voturi, evidențiază necesitatea ca 
actualele cuceriri ale științei și teh
nicii să fie orientate exclusiv spre 
scopuri pașnice, în interesul întregii 
omeniri.
(Totodată, Adunarea Generală a 

O.N.U. a adoptat, miercuri, trei re
zoluții in care se subliniază necesi
tatea urgentă a interzicerii • tuturor 
experiențelor cu arme nucleare, a 
încheierii unui tratat corespunzător 
în acest domeniu. Problema încetă
rii experiențelor nucleare — se arată 
în rezoluții — reprezintă o sarcină 
principală a O.N.U.
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S.U.A., in special în situația exis- J 

tentă după întîlnirea la nivel înalt )

• Acțiuni • Poziții • Manifestări

Sînt necesare măsuri concrete 
pentru realizarea dezarmării 1

SOFIA 3 (Agerpres). — Comuni- 
l catul privind vizita oficială de 
1 prietenie în Bulgaria a lui Mathieu 
l Kerekou, președinte al C.C. al DarfirlnJiit X? ostnl ar +-> ol jrI Partidului Revoluției Populare a
1 Beninului, președinte al Consiliu-
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lui Executiv Național 
vemului acestei țări, 
cele două părți au condamnat poli
tica de confruntare Și cursa înar

și șef al gu- 
subliniază că

Sudul Oceanului Pacific
CANBERRA 3 (Agerpres). — 

Senatul Parlamentului australian a 
adoptat legea prin care Australia 
aderă la Tratatul cu privire la 
crearea unei zone denuclearizate in 
sudul Oceanului Pacific. Săptămâna 
viitoare legea urmează să fie rati
ficată, potrivit Constituției, de gu-

„NU"
BEIJING 3 (Agerpres). — R. P. 

Chineză dorește în mod sincer ca 
Asia de sud să devină o regiune a 
păcii, stabilității și dezvoltării, a 
declarat intr-o conferință de presă 
purtătorul de cuvint al Ministeru
lui Afacerilor Externe al acestei 
țări. In legătură cu hotărirea S.U.A. 
de a încălca prevederile Tratatu
lui SALT-2, el a arătat că R. P. 
Chineză „se opune oricărei acțiuni 
care ar putea duce la escaladarea , 
cursei înarmărilor".

mărilor, încercările de militarizare 
a Cosmosului și de obținere a su
periorității militare. Todor Jivkov 
și Mathieu Kerekou au subliniat, 
totodată, necesitatea unor acțiuni 
hotărîte si a unor măsuri concrete 
pentru realizarea dezarmării, crea
rea unui sistem global de securitate 
internațională.

zonă denuclearizată
vernatorul general al Australiei. 
Australia va deveni, în acest fel, 
a opta țară care ratifică tratatul 
potrivit căruia in zona de sud a 
Pacificului se interzic producția, 
amplasarea și experimentarea ar
melor, nucleare, precum și deversa
rea de reziduuri radioactive.

escaladării înarmărilor I
BONN 3 (Agerpres). — Președin

tele Partidului Social-Democrat din 
R. F. Germania, Willy Brandt, a 
criticat, intr-o declarație făcută la 
Bonn, hotărirea Administrației a- 
mericane de a depăși limitele ar
mamentelor strategice ofensive sta
bilite de acordul SALT-2, înche
iat intre Statele Unite și Uniunea 
Sovietică. Acest pas unilateral al

ORIENTUL MIJLOCIU

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Aflat intr-o vizită oficială in Sta
tele Unite, Neil Kinnock, liderul 
Partidului laburist (de opoziție) 
din Marea Britanie, a dezaprobat — 
intr-un interviu acordat rețelei de 
televiziune „N.B.C." — hotărirea 
guvernului american de a nu res
pecta prevederile Tratatului SALT- 
2. Această decizie — a declarat el — 
a provocat o profundă dezamăgire 
in Marea Britanie. Totodată, el a 
reafirmat hotărirea laburiștilor bri- 

i tanici de a elimina toate armele 
î nucleare de pe solul britanic.

sovieto-americană de la Reykjavik, i 
subminează încrederea in sinceri- ’ 
tatea propunerilor Statelor Unite 
in domeniul dezarmării, a spus el.

OLSO 3 (Agerpres). — Referin- l 
du-se la decizia S.U.A. privind de- ! 
pășirea limitelor prevăzute în ca- ) 
drul Tratatului SALT-2. ministrul ■ 
norvegian al apărării, Johan Joer- ■ 
gen Holst, a relevat ; Este profund | 
regretabil că S.U.A. au ales calea i 
violării limitelor stabilite prin Tra- ’

BEIRUT 3 (Agerpres) — Miercuri, 
pentru a 10-a zi consecutiv, în Li
ban s-au desfășurat lupte violente 
între miliții ale Organizației poli- 
tico-militare Amal și combatanți pa
lestinieni în zona taberelor de refu- 
giați din Beirut și din Sudul Liba
nului.

Se menționează, totodată, că mili
tari israelieni susținuți de blindate 
au pătruns miercuri la nord de așa- 
zisa „zonă de securitate" instituită 
unilateral de Israel în sudul Liba
nului. O sursă militară libaneză, ci
tată de agențiile internaționale de 
presă, menționează că artileria ls- 
raeliană a bombardat localități si
tuate la nord de această zonă.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat — cu 123 voturi favorabile, 
trei împotrivă (S.U.A., Israel și An
tigua-Barbuda) și 19 abțineri o 
rezoluție prin care celor cinci mem
bri permanent! ai Consiliului de 
Securitate 11 se cere să acționeze și

să pregătească condițiile în vederea 
convocării unei conferințe interna
ționale pentru Orientul Mijlociu. 
Rezoluția afirmă că o astfel de con
ferință ar contribui la realizarea 
unei soluționări juste a problemei 
palestiniene și ar duce la înfăptui
rea unei reglementări pașnice și du
rabile a conflictului arabo-israelian. 
Documentul se pronunță pentru 
crearea unul comitet pregătitor în 
cadrul Consiliului de Securitate.

Consiliul de Securitate a adoptat 
textul unei declarații prin care 
țările membre iși exprimă „îngri
jorarea profundă" față de escalada
rea acțiunilor militare îndreptate 
împotriva taberelor palestiniene din 
Liban, transmite agenția France 
Presse. Totodată, documentul face 
un apel către toate părțile intere
sate să pună capăt ostilităților 
cunoscute sub numele de „războiul 
taberelor" si să faciliteze misiunile 
cu caracter umanitar ale diferitelor 
organisme din sistemul Națiunilor 
Unite.

ȘEDINȚA UNEI COMISII 
PERMANENTE A C.A.E.R.
MOSCOVA 3 (Agerpres). — In 

U.R.S.S. a avut Ioc cea de-a 68-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul siderurgiei, la care au partici
pat delegații din țările membre ale 
C.A.E.R. și din R.S.F.I. Comisia a 
examinat stadiul realizării acțiunilor 
de colaborare stabilite de Consfă
tuirea economică la nivel înalt a ță
rilor membre ale C.A.E:R., din anul 
1984. si a adoptat măsuri pentru rea
lizarea acțiunilor oe-i revin din do
cumentele recentei ședințe a sesi
unii C.A.E.R. de la București. Tot
odată. comisia a examinat rezulta
tele colaborării tehnico-științifioe pe, 
perioada 1981—1985, stadiul realizării 
acțiunilor de colaborare din Progra
mul complex al progresului tehnico- 
științific. rezultatele colaborării în 
domeniul economisirii resurselor 
energetioe. de combustibili și mate
riale în industria siderurgică, pro
blemele organizării specializării și 
cooperării in producția de țevi și a 
adoptat planul său de lucru pe ur
mătorii doi ani.

vwLarii nnmeuir siaouiie pnn 1»«*- ; 
tatul SALT-2. Hotărirea S.U.A. nu ) 
poate decit să înrăutățească clima- i 
tul negocierilor și perspectivele J 
ajungerii la un acord. '

Lucrările reuniunii general-europene de la Viena
S-a evidențiat importanța 

și cooperării industriale
VIENA 3 (Agerpres). — Radu 

Bogdan transmite : Abordînd în con
tinuare problemele cooperării indus
triale — cooperare concepută ca o 
componentă de prim ordin a colabo
rării economice și tehnico-științifice 
general-europene, obiectiv de bază 
pe calea înfăptuirii securității pe 
continent — reuniunea general-eu- 
ropeană de la Viena procedează în 
această etapă la un schimb de vederi 
in legătură cu rezultatele concrete 
obținute în aceste domenii pe linia 
transpunerii în viață a prevederilor 
Actului final de la Helsinki și a do
cumentelor forumului de la Madrid, 
precum și cu acțiunile ce se cer în
treprinse în continuare pentru inten
sificarea și diversificarea conlucrării

dezvoltării colaborării economice 
dintre toate statele continentului

reciproc avantajoase între statele 
participante.

Evidențiind pașii care s-au înre
gistrat pînă în prezent pe această 
cale, numeroase delegații au apreciat, 
totuși, că aceștia nu sint pe măsura 
cerințelor actuale, a posibilităților pe 
care le au statele participante.

Reprezentantul țării noastre a re
levat importanța deosebită care re
vine dezvoltării colaborării economice 
și a cooperării industriale dintre toa
te statele continentului, ca o cerință 
esențială pentru pacea și securitatea 
în Europa și s-a referit la rezultatele 
pe care România le-a obținut pe 
acest tărîm în perioada care a trecut 
de la adoptarea Actului final de la 
Helsinki. ■

ANIVERSARE. In capitala lao- 
țiană a avut loc o adunare popu
lară cu prilejul aniversării a 11 ani 
de la proclamarea R.D.P. Laos. La 
festivitate, alături de peste 20 000 
de locuitori ai orașului, au parti
cipat și membrii conducerii de 
partid și de stat. A luat cuvintul 
Sisavat Keobounephanh, membru 
al Biroului Politic al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, care 
a evidențiat, printre altele, că pro
ducția industrială a crescut cu 56 
Ia sută in perioada 1976—1985. El a 
subliniat, de asemenea, importan
tele succese obținute în domeniul 
agriculturii. .

SITUAȚIA DIN COREEA DE 
SUD se menține încordată. Un grup 
de deputați în Adunarea Națională 
din partea Noului Partid Democrat, 
a blocat miercuri intrarăa in 
sala de ședințe a parlamentului. 
Reprezentanții acestui partid de

opoziție boicotează lucrările Adu
nării Naționale în semn de pro
test față de măsurile represive 
luate de regimul Chun Du Hwan 
împotriva forțelor progresiste și 
democratice din țară.

ALEGERI. La Kabul a fost dată 
publicității o hotărire a Biroului 
Politic al C.C. al Partidului De
mocratic al Poporului din Afga
nistan privind rezultatele desfășu
rării primei etape a alegerilor 
pentru organele locale ale puterii 
de stat din R. D. Afganistan. La 
scrutin au participat .85 la sută 
din alegători. 52,3 la sută din de
putății aleși sint muncitori și ță
rani. menționează agenția T.A.S.S.

DECLARAȚIE. Luind cuvintul în 
fața Adunării Uniunii Europei Oc
cidentale, care se desfășoară la Pa
ris, primul-ministru al Franței, 
Jacques Chirac, a propus crearea

„unei carte a principiilor securită
ții" Europei occidentale pentru a I 
reafirma identitatea țărilor vest- 
europene, în primul rind față ' de [ 
Statele Unite ale Americii, în ca- | 
drul N.A.T.O. El a precizat că o 
asemenea cartă s-ar concretiza i 
printr-o intensificare a cooperării 
între țările membre ale U.E.O. 1

NUMIRE. Președintele Statelor 
Unite, Ronald' Reagan, a anunțat, I 
marți seara, în cadrul unei alocu
țiuni televizate, numirea lui Frank 1 
Carlucci în funcția de consilier 
pentru problemele securității na
ționale, în locul amiralului John . 
Pointdexter, care a demisionat.

INUNDAȚII. Marți seara, la Le
ningrad s-a produs a 267-a inun- 1 
dație de la întemeierea orașului, | 
îri anul 1703. După cum relatează 
agenția T.A.S.S., în fluviul Neva ț 
apa s-a ridicat cu 2,12 metri peste 
nivelul obișnuit, inundînd unele * 
cartiere, zona șantierului naval și 
a portului comercial. Nu s-au în
registrat victime și pagube mate- I 
riale importante. Digul de protec
ție care se află în curs de con- I 
strucție în Golful Finic și care este 
realizat în proporție de două treimi 
a diminuat amploarea inundației. ■

In perioada 1—3 decembrie 1986, 
la Varșovia, capitala Republicii, 
Populare Polone, a avut loc ședința 
Comitetului miniștrilor apărării ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La lucrările ședinței au participat : 
general de armată Dobri Djurov, mi
nistrul apărării populare al Republi
cii Populare Bulgaria, general-colo
nel Milan Vaclavik, ministrul apără
rii naționale al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, general de armată 
Heinz Kessler, ministrul apărării na
ționale al Republicii Democrate 
Germane, general de armată Florian 
Siwicki, ministrul apărării naționale 
al Republicii Populare Polone, gene- 
ral-colonel Vasile Milea, ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, general-colonel 
Ferencz Karpati, ministrul apărării 
al Republicii Populare Ungare, ma
reșal al Uniunii Sovietice S.L. So
kolov, ministrul apărării al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, ma
reșal al Uniunii Sovietice V. G. Ku
likov, comandantul-șef al Forțelor 
Armate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, ge
neral de armată A.I. Gribkov, șeful 
Statului Major al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La ședință au luat parte, de ase
menea, cadre de conducere din mi
nisterele apărării ale statelor parti
cipante la Tratatul de Ia Varșovia și 
Comandamentul Unificat ‘al Forțelor 
Armate Unite.

Ședința a fost prezidată de minis
trul apărării naționale al Republicii 
Populare Polone.

Participanții Ia ședința Comitetu
lui miniștrilor apărării au analizat 
problema privind concluziile și re
zultatele întîlnirii la nivel’ înalt de 
la Reykjavik. După părerea unani
mă a acestora, propunerile tovarășu
lui M.S. Gorbaciov au constituit un 
aport real, constructiv al țărilor so
cialiste la cauza luptei pentru dezarr 
mare și securitate generală.

Comitetul miniștrilor apărării a 
subliniat importanța deosebită a 
inițiativelor largi, de pace, avansate 
de Comitetul Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia la Consfătuirea de la

Budapesta, din 1986, pentru reduce
rea nivelului confruntării militare, 
însănătoșirea situației internaționale 
și înlăturarea pericolului unui război 
nuclear. O deosebită actualitate au 
propunerile statelor aliate privind 
reducerea considerabilă a forțelor 
armate și armamentelor convențio
nale în Europa. însoțită de reducerea 
proporțională a cheltuielilor militare, 
care completează în mod substantial 
programul de lichidare a armamen
telor nucleare și altor tipuri de arme 
de nimicire în masă.

La ședință a fost exprimată 
profunda îngrijorare în legătură cu 
situația politico-militară gravă de pe 
continentul european și din lume, 
ca rezultat al acțiunilor S.U.A. și 
N.A.T.O., care se opun reducerii 
cursei înarmărilor, încetării expe
riențelor nucleare și continuă să spo
rească potențialul militar. Totodată, 
au fost reafirmate sprijinul fată de 
acordurile și convențiile încheiate in 
domeniul limitării înarmărilor și 
dezarmării și. de asemenea, nece
sitatea ca S.U.A. să îndeplinească 
riguros acordurile privind limitarea 
armamentelor strategice ofensive și 
tratatul cu privire la limitarea sis
temelor de apărare antirachetă, a 
căror nerespectare duce la intensifi
carea cursei înarmărilor, extinderea 
ei în Cosmos, la deteriorarea bazei 
tratativelor sovieto-americane pri
vind armamentul nuclear și cosmic. 
A fost confirmată dorința de lărgire, 
în continuare, a colaborării militare 
între țările aliate și întărire a uni
tății armatelor frățești. Au fost 
preconizate măsuri în domeniul ca
pacității de apărare a țărilor Tra
tatului de la Varșovia, astfel incit 
să nu se permită încălcarea parității 
militare care s-a creat între Tratatul 
de la Varșovia și blocul N.A.T.O. și, 
prin eforturi comune, să se mențină 
capacitatea de luptă a Forțelor 
Armate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia care 
garantează securitatea acestora.

Comitetul miniștrilor apărării a 
adoptat hotăriri cu privire la pro
blemele analizate.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, in spiritul înțe
legerii reciproce.

Declarațiile lui IV. Jaruzelski 
privind aspecte ale politicii interne și externe 

a Poloniei

ECONOMICĂ MONDIALĂ J ' A

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — In 
cadrul unei întîlniri cu participanții 
la întrunirea internațională a ziariș
tilor consacrată dialogului Est-Vest, 
destinderii și colaborării, care a avut 
Ioc la Jablonna. Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, a subliniat importanța 
întreprinderii unor măsuri concrete 
în direcția dezarmării. îndeosebi nu
cleare, a pezolvării problemelor le
gate de asigurarea unei păci trainice 
și a cooperării internaționale. Rea
mintind propunerile făcute de Po
lonia privind crearea unei zone de
nuclearizate în centrul Europei, vor
bitorul a arătat : Ne exprimăm in
teresul viu fată de proiectele de 
crfcare a unor zone denuclearizate în 
Balcani și în nordul Europei. Sîntem 
vital și direct interesați în reduce
rea considerabilă a înarmărilor și 
armamentelor ' convenționale din 
Europa. Vorbitorul a manifestat tot
odată sprijinul față de proiectul 
P.S.U.G. și P.S.D. din R.F.G. — la care 
a aderat și P.C. din Cehoslovacia — 
privind crearea in Europa centrală 
a unui coridor liber de arma nu
cleară.

Referindu-se la relațiile Poloniei 
cu S.U.A., W. Jaruzelski a menționat 
că principalele piedici care stau încă 
în calea normalizării acestor rapor
turi sint menținerea restricțiilor 
economice ilegale fată de Polonia și 
continuarea agresiunii propagandis
tice împotriva ei. Vorbitorul a rea
firmat disponibilitatea tării sale 
privind îmbunătățirea relațiilor cu 
S.U.A. El a relevat de asemenea 
posibilitățile de extindere a colabo
rării bilaterale in toate domeniile 
între Polonia și R.F. Germania.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P., 
referindu-se la problemele privind 
dezvoltarea tării și solutionarea di
ficultăților economice, a evidențiat 
necesitatea sporirii productivității 
muncii sociale. îmbunătățirea struc
turii producției, introducerii mai 
eficiente și rapide a progresului teh- 
nico-știintific in așa fel incit prin
cipiul eficientei să devină pentru 
toți problema principală. In Polonia, 
a spus el, multe s-au schimbat în 
bine, se observă mutații pozitive în 
economie, și acest lucru este meritul 
oamenilor muncii.

Procesele si tendințele din econo
mia mondială, marcate de amplifi
carea fenomenelor de criză, consti
tuie sursa unor vii neliniști și pre
ocupări pe plan internațional. îm
pletirea tot mai strinsă a efectelor 
slăbirii ritmurilor de creștere eco
nomică cu cele ale dezordinii mone
tare și protecționismului comercial 
sporesc impactul crizei, oare. într-o 
măsură sau alta, se resimte pretu
tindeni în lume, dar în mod deosebit 
in țările în curs de dezvoltare, a 
căror situație s-a înrăutățit consi- 
derabiL

Strădanii compromise. A~ 
proape nimeni nu mai contestă as
tăzi că o bună parte din statele în 
cauză cunosc, de Ia începutul ac
tualului deoeniu. mari dificultăți. 
Problema datoriilor externe — care, 
anul acesta, a figurat pentru prima 
dată ca punct distinct pe agenda 
Adunării Generale a O.N.U. și a for
mat obiectul unor ample dezbateri
— se află în miezul unor asemenea 
dificultăți. Potrivit raportului secre
tarului general al O.N.U. intitulat 
„Criza datoriei externe și dezvolta
rea", pe marginea căruia s-au purtat 
dezbaterile amintite, obligațiile fi
nanciare externe (în total o mie mi
liarde de dolari) au devenit o po
vară insuportabilă pentru multe 
state debitoare : de la sfîrșitul lui 
1982 și bină la mijlocul lui 1985, 
peste 60 de țări în curs de dezvoltare
— adică una din două — au acumu
lat plăți restante sau au reeșalonat 
o parte a datoriei. Din pricina si
tuației economico-financiare tot mai 
grele, unii debitori au devenit clienți 
obișnuiți ai procedurilor de reeșalo- 
nare. care, permanentizîndu-se. nu 
mai sint o soluție, ci o boală cro
nică.

Țările în curs de dezvoltare au fă
cut — după declanșarea crizei da
toriilor. în august 1982 — aprecia
bile eforturi pentru a depăși impa
sul financiar. în întreaga perioadă 
postbelică nu s-a mai înregistrat un 
efort atit de important — al unui nu
măr atît de mare de state, pentru 
echilibrarea balanței de plăti — ca 
acela depus de țările debitoare din 
lumea a treia după 1982. Cu toate 
acestea, așa cum se relevă în rapor
tul secretarului general al O.N.U., 
nici un progres nu s-a realizat, in 
ultimii patru ani. in solutionarea 
problemei datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare. Dimpotrivă, 
situația statelor debitoare. îndeosebi 
a acelora din America Latină și 
Africa, este în prezent mai grea de
cit la începutul crizei. Se apreciază 
că. la sfîrșitul lui 1986, ponderea da
toriei țărilor lumii a treia în venitu
rile lor din exporturi se va ridica la

Consecințele dramatice ale practicilor neocolonialiste

210 la sută, fată de 174 Ia sută în 
1984.

Asemenea evoluții nu pot fi des
prinse de strategia „soluționării" 
problemei datoriilor promovată pînă 
acum de cercurile financiare din ță
rile capitaliste dezvoltate. O strate
gie bazată pe impunerea unor pro
grame de severă austeritate țărilor 
debitoare, programe care. însă, au 
urmărit nu.atît depășirea impasului, 
cît transferarea poverii crizei asu
pra partenerilor mai slabi de pe 
piața mondială. Altfel cum s-ar ex
plica politica unor țări creditoare 
din Occident, care, pe de o parte, 
le-au cerut statelor debitoare să-și 
sporească exporturile pentru a-și 
crea surplusuri comerciale cu aju
torul cărora să-și achite datoria, iar, 
pe de altă parte, le-au restrins ac
cesul la piețele de desfacere prin 
măsuri protecționiste ?

Mulți pierd, puțini ciștigâ.
Politicile comerciale restrictive au

BALANȚA DE PLĂTI EXTERNE A TARILOR 
IN CURS DE DEZVOLTARE IMPORTATOARE DE CAPITALURI

(in miliarde de dolari)
1980 1981 1982 1983 1984 1985

Balanța comercială —23,6 —45,1 —33,8 3.1 29,6 32
Venituri obținute din in-

vestitii directe de capi-
taluri —13,7 —13,5 —13,1 —11,6 —11,3 —13

Plăți în contul dobînzilor —23,6 —34,8 —50,0 —48,3 —53,9 —54
Balanța de plăti —60,9 —93,4 —96,9 —56,8 —35,6 —35

Rezultă din datele de mai sus că, 
deși țările in curs de dezvoltare au 
obținut, adesea cu prețul unor mari 
sacrificii, excedente comerciale, ele 
n-au reușit totuși să-și echilibreze 
balanța conturilor curente, ale cărei 
deficite continuă să sporească po
vara datoriei externe. Explicația nu 
este greu de găsit. Dacă la începutul 
actualei decade deficitul balanței de 
plăți externe se datora îndeosebi 
dezechilibrelor în schimburile de 
mărfuri, adică faptului că valoarea 
importurilor de bunuri necesare 
dezvoltării depășea pe cea a ex
porturilor — de unde și denumirea 
de „deficite ale dezvoltării" pe care 
specialiștii au dat-o aoestor deze
chilibre — anul trecut situația era 
alta. Balanța comercială a înregis
trat un excedent de 32 miliarde de 
dolari, fată de un deficit de 23,6 mi
liarde în 1980. In schimb, plățile în 

contribuit în bună măsură Ia prăbu
șirea preturilor la materiile prime, 
al căror nivel mediu era în 1985 cu 
aproape o treime mai redus decit în 
1980. Drept urmare, țările capitaliste 
dezvoltate importatoare de materii 
prime au cîștigat. in timp oe statele 
în curs de dezvoltare exportatoare 
au pierdut, numai anul trecut. 
65 miliarde de dolari — ceea ce în
seamnă 0,7 la sută din produsul na
țional brut al primului grup de sta
te, adică un prooent egal cu acela 
pe care Nordul bogat s-a angajat 
să-l acorde Sudului sărac sub formă 
de ajutor pentru dezvoltare.

Practica aruncării dificultăților 
asupra altor state s-a intensificat 
prin politica dobînzilor înalte pro
movată de țările capitaliste dezvol
tate, care (așa cum se poate constata 
și din tabelul de mai jos. elaborat 
pe baza statisticilor O.N.U.) a anu
lat eforturile depuse de țările in 
curs de dezvoltare pentru depășirea 
poverilor datoriei externe.

contul dobînzilor, care din pricina 
scumpirii exagerate a creditului in
ternațional s-au dublat in același in
terval (23,6 miliarde de dolari în 
1980 și 54 miliarde in 1985), au deve
nit principalul factor destabilizator.

Impactul dobînzilor înalte este 
atît de mare incit nu numai că anu
lează eforturile țărilor lumii a treia 
de a-și achita datoria externă, dar 
adaugă noi și copleșitoare poveri 
asupra statelor debitoare. Potrivit 
raportului secretarului general al 
O.N.U.. creșterea plăților in contul 
dobinzilor este principala cauză a 
inversării fluxurilor de ' capitaluri, 
adică a faptului că. spre deosebire 
de situația de dinainte de 1983, ieși
rile de resurse financiare din țările 
în curs de dezvoltare depășesc in
trările — cu peste 30 miliarde de 
dolari în 1985.

Calcule aproximative arată că

statele lumii a treia au pierdut, 
anul trecut, din pricina reducerii 
preturilor la produsele lor de ex
port, a dobinzilor înalte și a repa
trierii profiturilor Ia investițiile 
directe de capital străin. 150 miliarde 
de dolari, ceea oe înseamnă 1,6 la 
sută din produsul national brut al 
țărilor capitaliste dezvoltate, adică 
mai bine de jumătate din ritmul de 
creștere înregistrat de statele res
pective In 1985 (2,8 la sută). Pe
bună dreptate, in cadrul dezbateri
lor asupra problemei datoriilor ex
terne din Adunarea Generală a 
O.N.U. s-a apreciat că principalele 
țări capitaliste au reușit să iasă din 
ultima criză ciclică (1980—1983) în
deosebi pe seama statelor în curs 
de dezvoltare și prin agravarea po
ziției lor în economia mondială.

Intr-adevăr. între 1981—1985. rit
mul anual de creștere a produsului 
national brut al țărilor în curs de 
dezvoltare a fost. în medie, de nu
mai 1,3 la sută, fată de 5,6 la sută 
în cei cinci ani precedenti. Declinul 
producției a dus la creșterea șoma
jului si reducerea nivelului de via
tă. reflectat și de faptul că. în pe
rioada amintită, venitul national pe 
locuitor a scăzut in țările respective 
cu 1.5 la sută pe an.

Pentru o soluție globală. 
Cu alte cuvinte, nu erorile in elabo
rarea programelor de dezvoltare si 
In gestiunea imprumuturilor con
tractate — asa cum încearcă unii 
economiști occidentali să ne con
vingă — se află la originile actua
lelor dificultăți ale țărilor lumii a 
treia, ci vechiul mecanism al rela
țiilor internaționale, care permite 
cîtorva „centre" dezvoltate să ex
ploateze o vastă „periferie" subdez
voltată.- să obțină uriașe profituri. 
Iar impasul prelungit al negocierilor 
pe această temă reflectă tocmai in- 
dirjirea cu care iși apără privilegiile 
monopolurile transnaționale, capita
lul financiar și alți protagoniști ai 
unor relații inechitabile, baricadați 
In spgtele vestigiilor colonialismului 
și a noilor forme de dominație șl 
exploatare.

Realitățile vieții internaționale 
confirmă astfel pe deplin apre
cierile României, ale președintelui 
Nicolae Ceausescu, potrivit > cărora 
practicile neocolonialiste afectează 
puternic economia țărilor in curs de 
dezvoltare, nivelul de viață al po
poarelor lor, iar curmarea acestei 
stări de lucruri neoesită eforturi se

rioase. intensificarea activității pen
tru schimbarea cit mai rapidă și ra
dicală a situației create .în econo
mia mondială.

în concepția tării noastre, asa 
cum este reflectată și în documentul 
de poziție prezentat la actuala se
siune a Adunării Generale a O.N.U., 
atingerea unui asemenea obiectiv 
impune. în primul rind, soluționarea 
globală, politico-economică. a pro
blemei datoriilor externe. înlătura
rea uriașei poveri ce apasă asupra 
statelor în curs de dezvoltare și spo
rirea considerabilă a fondurilor pen
tru facilitarea progresului lor. con
venirea de măsuri practice pentru 
reducerea și stabilizarea dobinzilor 
la niveluri rezonabile și pentru lăr
girea accesului țărilor rămase în 
urmă la credite internaționale în 
condiții avantajoase. în acest sens, 
președintele României evidențiază 
imperativul abordării într-un spirit 
nou a problemei creditelor pentru 
țările în curs de dezvoltare, apre
ciind că se impune anularea dato
riei pentru țările cele mai sărace, 
care au un venit național pe locui
tor de 500—600 de dolari, reducerea 
substanțială a datoriilor țărilor în 
curs de dezvoltare cu un venit pînă 
la 1 000—1 200 dolari pe locuitor, o 
reducere cu circa 50—70 la sută a 
datoriei celorlalte țări. în funcție de 
nivelul venitului national și al po
tențialului de care dispun, reeșalo- 
narea pe 15—20 de ani a rambursă
rii restului datoriei, cu o dobîndă 
redusă de 3—4 la sută sau fără do- 
bindă și cu o perioadă de gratie de 
3—5 ani.

Totodată, țara noastră a propus 
stabilirea unui plafon pentru plățile 
anuale în contul datoriei externe, 
care să nu depășească circa 10 la 
sută din încasările anuale obținute 
din exporturile țărilor in curs de 
dezvoltare ; stabilirea unei limite 
maxime pentru dobînzile la creditele 
vechi, care să nu fie mai mare de 
3—4 la sută, iar sumele plătite peste 
această limită să fie reduse din vo
lumul datoriei externe ; restructura
rea sistemului financiar și monetar 
pentru a se asigura participarea, cu 
drepturi egale, a tuturor statelor la 
activitatea organismelor financiare 
internaționale.

Fundamentindu-șl politica externă 
pe' realitățile vieții internaționale, 
România socialistă acționează con
secvent pentru înlocuirea vechilor 
relații inechitabile, de îmbogățire a 
unor state pe seama altora, cu re
lații noi. echitabile si democratice, 
cu o nouă ordine economică mon
dială. menită să asigure dezvoltarea 
tuturor statelor, progresul general.

AI. NICULESCU 
Gh. CERCELESCU

SĂBII ȘI
In ultimul timp, două avioane — 

unul militar, altul civil — au ieșit 
din „anonimatul" benzilor de pro
ducție pentru a se pomeni brusc 
proiectate in lumina notorietății. 
Este vorba, în primul rind, de bom
bardierul strategic american „B-52", 
un adevărat gigant al aerului, o 
mașină apocaliptică de război, 
dispunind de o uriașă capacitate 
distructivă, conferită de cele 12 ra
chete nucleare care pot fi lansate 
de la mari înălțimi și de la apre
ciabile distanțe asupra unor obiec
tive terestre. Pînă zilele trecute 
existau în dotarea forțelor armate 
respective 130 asemenea bombar
diere, d căror putere de foc era 
suficientă pentru a pirjoli o bună 
parte a planetei. Dar iată că o ase
menea perspectivă terifiantă nu a 
fost socotită de ajuns, de vreme ce 
acestei „armade" zburătoare i s-a 
adăugat încă o unitate, ceea ce a 
dus la încălcarea limitelor precis 
stabilite printr-un tratat internațio
nal. SALT-2. cu toate consecințele 
grave ce decurg de aci. Încă înainte 
de anunțarea știrii despre intrarea 
in serviciu a bombardierului „B-52" 
cu nr. 131. o persoană despre care 
este de presupus că se pricepe în 
materie, dat fiind că a ocupat func
ția de ministru al apărării, fostul 
șef al Pentagonului. Robert McNa
mara, declara; „Limitele Tratatului 
SALT-2 constituie singurele restric
ții acceptate pentru armele strate
gice. Fără ele sintem amenințați 
de primejdia unei curse nelimitate 
a înarmărilor".

Cuvinte-avertisment cărora au 
venit să li se adauge, in aceste 
zile, reacții de vie îngrijorare și 
dezaprobare din toate colțurile și 
părțile lumii, însoțite de aceeași 
stăruitoare întrebare ; de ce ? De 
ce este nevoie să se acumuleze un 
număr suplimentar de avioane și 
rachete atit timp cit cu poten
țialul nuclearo-strategic existent 
Terra poate fi. oricum, prefăcută 
in cenușă ? O întrebare la care 
pînă acum nu s-a primit răspuns, 
după cum nu s-a putut răspunde 
nici altei nedumeriri justificate : 
de ce a fost nevoie ca. o bine cu
noscută firmă de construcții aerie
ne să primească din partea autori
tăților americane o comandă spe-
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cială (in valoare de un sfert de 
miliard de dolari) pentru a pune 
la punct un proiect menit să per
mită transformarea rapidă a aero
navelor de pasageri pe care le 
fabrică în avioane de transport 
al tehnicii de luptă ? Se știe 
că în fața sediului Națiunilor 
Unite se află o celebră statuie inti
tulată „Să transformăm săbiile in 
pluguri", simboțizind vocația pașni
că. însăși rațiunea existenței orga
nizației mondiale. Oare acum se 
dorește inversarea acestei cerințe 
atit de arzătoare, intenționează co
manditarii proiectului amintit sd 
adopte ca deviză sui generis „Să 
transformăm plugurile în săbii" ? 
Oare să nu existe o altă cale 2

...$i, totuși, cît de simplu este 
răspunsul la asemenea întrebări. Să 
ng gîndim. bunăoară, că undeva, 
între Dunăre si Carpați, într-o țară 
iubitoare de pace, tancuri și auto- 
tunuri, alte mașini militare sint mo
dificate spre a fi folosite ca utilaje 
pentru irigații și îmbunătățiri fun
ciare. Și să ne închipuim ce ar în
semna extinderea unui asemenea 
exemplu. Studii de specialitate ara
tă că este pe deplin posibil, de pil
dă, ca sateliții, instalațiile radar și 
dispozitivele laser cu destinație nu
cleară să fie utilizate pentru opti
mizarea sistemelor de telecomuni
cații și de transporturi aeriene și 
navale; ca programele nucleare să 
fie reconvertite in programe desti
nate unor construcții civile de an
vergură, cum ar fi canalele de na
vigație; ca rezultatele cercetărilor 
pentru crearea de arme chimice și 
biologice să fie valorificate pentru 
combaterea dăunătorilor ; ca navele 
de război să fie reechipate in ve
derea prospectării resurselor sub
marine... Si cite și mai cite. Ome
nirea ar avea imens de cîștigat de 
pe urma unei asemenea reconver- 
siuni pașnice, ca să nu mai vorbim 
de înlăturarea primejdiei unui 
cumplit holocaust.

Da, săbiile pot Șl trebuie să fie 
transformate in pluguri ! O cer in
teresele supreme ale supraviețuirii 
civilizației. Oare este atît de greu 
de înțeles acest lucru ?

R. CAP1ESCU
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