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Idei, teze, orientări din gîndirea revoluționară 

a partidului, a tovarășului Nicolae Ceausescu

PERMANENȚA PROCESULUI REVOLUȚIONAR, 
PERMANENȚA SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

' „Trebuie să avem permanent în vedere că procesul revoluționar,
lupta revoluționară nu s-au încheiat, ci ele continuă în noile condiții 
istorice. Partidului nostru îi revine marea răspundere de a ridica spiritul 
revoluționar de luptă al întregului popor“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Am pășit de curînd in cel de-al doilea an al 

cincinalului — cincinal de muncă și luptă 
revoluționară, la capătul căruia România va 
atinge un nou stadiu, superior de dezvoltare 
economico-socială. Drum de neîntrerupt progres 
in noua etapă de istorie deschisă de Congresul 
al IX-lea al partidului. Drum de împliniri și 
victorii, de realizări și izbinzi pe toate planu
rile construcției socialiste, de ample perfecțio
nări proiectate de gîndirea vizionară, de largă 
cuprindere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Drum cutezător, care are la temelia sa perma
nența spiritului revoluționar, încrederea în 
forțele proprii, în potențialul creator al 
poporului.

Experiența, practica, socială au pus în evi
dență faptul că procesul de transformare 
revoluționară a societății nu șe încheie o dată 
cu instaurarea puterii politice a clasei munci
toare și victoria relațiilor sociale noi, că trans
formările revoluționare continuă sub acțiunea 
acelorași legi ale dialecticii progresului istoric,.

ale confruntării dintre nou și vechi, ale trecerii 
la o nouă calitate.

In stadiul actual de dezvoltare a țării noastre, 
trecerea la o calitate superioară în toate 
domeniile de activitate, realizarea obiectivului 
fundamental al etapei actuale, a orientărilor 
stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului 
presupun, mai mult decît, în oricare din etapele 
anterioare, manifestarea activă, dinamizatoare 
a spiritului novator în întreaga viață economică 
și socială, angajarea militantă a potențialului 
de creație al întregului popor în soluționarea 
problemelor înaintării societății noastre pe 
calea progresului multilateral.

Așa cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
străbatem o perioadă superioară a construcției 
socialiste, în care se cer rezolvate probleme noi, 
de importanță hotărîtoare pentru destinul 
patriei. Obiectivele stabilite de Congresul al 
Xlll-lea pentru dezvoltarea României în actua
lul cincinal pină în perspectiva anului 2000 nu 
pot avea garanție mai înaltă a înfăptuirii lor 
decît lupta și angajarea noastră, efortul și

voința de a învinge orice greutăți, de a găsi 
soluții creatoare la toate problemele care apar 
și vor apărea mereu, de a face ca valorile 
superioare ale socialismului să se afirme deplin 
în viață. Trăim o epocă de puternic triumf al 
cunoașterii umane, de prestigioasă dezvoltare a 
științei și tehnicii, care solicită din plin compe
tența și pregătirea noastră, capacitatea de a 
descoperi și pune în valoare noul, de a-i crea 
cîmp larg de manifestare ; noul in planul eco
nomiei, al conducerii societății, al educației și 
formării omului. Sint realități ale procesului 
revoluționar continuu, care cunoaște noi tărî- 
muri de afirmare, atestînd permanența și conti
nuitatea sa, soiicitînd diversificarea formelor de 
manifestare a spiritului revoluționar, îmbogă
țirea acestei nobile trăsături a profilului comu
nistului, a omului nou cu caracteristici superi
oare, determinate de evoluția societății, de 
specificul actualei etape, lată cîteva aspecte 
pe care ne propunem să le adîncim în dezba
terea pe care o publicăm în pagina a lll-a.

SCRISOAREA
Elena Ceaușescu

cu prilejul aniversării zilei de
Tovarășei Elena Ceaușescu,

membru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim 
viceprim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei și Invățămintului, i-au fost 
trimise, cu prilejul aniversării zilei 
de 
activități 
număr

naștere și a îndelungatei sale 
revoluționare, un mare 

mesaje, scrisori și

„Doresc să

naștere9

putere de muncă, de noi și tot mai 
mari realizări în activitatea de înal
tă răspundere pe care o desfășoară 
în conducerea partidului și statului, 
pentru progresul 
României socialiste.

Tuturor oelor care 
mesaje, scrisori și 
felicitare, tovarășa Elena Ceaușescu 
le-a adresat următoarea scrisoare 
de mulțumire :

și . înflorirea

i-au transmis 
telegrame de

telegrame de felicitare. Dînd expre
sie gindurilor și sentimentelor lor 
de aleasă stimă și prețuire, munci
torii, țăranii cooperatori, oamenii 
de știință, artă și cultură, cadrele 
didactice, activiști de partid și de 
stat, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, revoluționare au 
adus un vibrant omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu și i-au adresat, 
din toată inima, calde urări de să
nătate, viață îndelungată, fericire și

mulțumesc călduros organizațiilor de partid, ministerelor, 
instituțiilor centrale, organizațiilor de masă și obștești, oamenilor muncii din 
întreprinderi industriale și unități agricole, din institute de cercetare științifică și 
proiectare, din învățămînt, cultură și artă, tuturor celor care mi-au adresat 
felicitări și urări cu prilejul aniversării zilei de naștere.

Apreciez aceste manifestări ca o expresie a sentimentelor de profundă 
încredere și atașament pe care oamenii muncii, întregul popor le nutresc pen
tru eroicul și gloriosul nostru partid comunist — forța politică conducătoare a 
întregii națiuni — în rindurile căruia am militat din cei mai tineri ani ai vieții și 
pe care îl voi slujii întotdeauna, cu întreaga mea ființă. Voi acționa cu toată 
energia, și în viitor, pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului de dez
voltare economică și socială a țării, pentru progresul continuu al științei și cul
turii, pentru împlinirea aspirațiilor supreme ale poporului român, pentru triumful 
cauzei păcii, colaborării și înțelegerii între toate națiunile lumii.

Adresez, din toată inima, tuturor celor care mi-au transmis felicitări, cele 
mai calde urări de sănătate și fericire, de satisfacții și împliniri tot mai bogate 
în muncă și în viață.

Urez întregului nostru popor succese și realizări tot mai mari în activitatea 
consacrată înfăptuirii prevederilor planului pe acest an și pe întregul cincinal, 
a istoricelor hotăriri ale Congresului al Xlll-lea al Partidului Comunist Român, 
care vor asigura ridicarea pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație a 
României socialiste".

ELENA CEAUȘESCU
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Activitate exemplar organizata pentru realizarea ritmică a planului! 
ENERGIA ELECTRICA—riguros gospodărită, sever economisită!

• In industrie se impun măsuri 
hotărîte pentru asigurarea înde
plinirii ritmice a planului pe 1987

• In toate întreprinderile să se ia 
măsuri pentru realizarea în cele 
mai bune condiții de calitate și 
la termenele prevăzute în con
tracte a producției pentru export

• Se impun acțiuni ferme pentru 
înfăptuirea prevederilor planului 
privind creșterea productivității 
muncii, reducerea consumurilor, 
valorificarea superioară a mate
riilor prime și a materialelor, 
ridicarea eficienței întregii acti
vități economice

• In întreaga economie, de la pro- 
' ducător la consumator - maximă

răspundere pentru asigurarea și 
economisirea severă a energiei 
electrice

Ne aflăm la jumătatea primei 
luni a anului 1987, cel de-al 
doilea an al cincinalului actual, 
an dominat de sarcini complexe, 
deosebit de mobilizatoare pentru 
progresul susținut al patriei, so
cialiste. Este îmbucurător faptul 
că într-un șir de întreprinderi, 
colectivele de oameni ai muncii, 
sub directa conducere a organi
zațiilor de partid, au trecut. încă 
din primele zile, la realizarea în 
cele mai bune condiții a progra
melor de producție stabilite, 
creând premise pentru ca sarcini
le de plan pe prima lună a anu
lui să fie realizate integral, Ia toți 
indicatorii cantitativi și calita
tivi.

Tinind seama de importanta cu 
totul deosebită pe care o are 
realizarea exemplară â obiecti
velor economico-sociale stabilita 
pentru acest an. Comitetul Po
litic Executiv a analizat recent 
modul in care au fost realizate 
sarcinile în prima parte a lunii, 
precum și măsurile stabilite, in 
vederea îndeplinirii integrale a 
planului pe luna ianuarie și pe 
trimestrul I al acestui an. in fie
care ramură și pe ansamblul 
economiei. Și cu acest prilej 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat necesitatea ca î» fieca
re întreprindere, la fiecare loc 
de muncă să se acționeze cu 
toată hotărîrea și răspunderea, 
printr-o exemplară organizare a 
muncii, prin soluționarea opera
tivă a tuturor problemelor ce se 
ivesc, pentru realizarea ritmică a 
planului la producția fizică și 
îndeosebi a producției pentru 
export. pentru desfășurarea la

un nivel superior a întregii acti
vități din economie.

Intre sarcinile complexe ale 
acestei perioade se detașează, 
asa cum a subliniat secretarul 
general al partidului, măsurile ce 
trebuie aplicate pentru realizarea 
in cele mai bune condiții de ca
litate și la termenele prevăzute 
în contracte a producției de ex
port și pentru livrarea ei la timp 
către beneficiarii externi. Reali
zarea producției de export con
stituie sarcina numărul unu a 
planului pe 1987 — și fiecare 
minister, fiecare centrală și în
treprindere trebuie să pună pe 
primul plan îndeplinirea acestui 
obiectiv important, hotărâtor, 
pentru progresul întregii econo
mii naționale.

Desigur, concentrarea eforturi
lor pentru realizarea ritmică a 
planului nu trebuie să slăbească, 
ci. dimpotrivă, trebuie să asigure 
toate condițiile de înfăptuire a 
prevederilor planului privind 
creșterea productivității muncii, 
reducerea consumurilor, valori
ficarea superioară a materiilor 
prime si a materialelor, ridica
rea eficientei întregii activități 
economice. Trebuie să se înțe
leagă limpede că orice rămînere 
în urmă în realizarea prevederi
lor la acești indicatori ar fi greu 
de recuperat fn perioada urmă
toare. dacă ținem seama de rit
murile înalte prevăzute pe an
samblul anului.

Pentru realizarea Integrală a 
sarcinilor de plan pe acest an, 
pentru desfășurarea normală, la

parametri maximi a activității 
productive, o importantă deose
bită o are producerea și livrarea 
ritmică, potrivit cerințelor eco
nomiei, a energici electrice, eco
nomisirea ei cu maximă severi
tate. Pentru aceasta, se impune 
ca. începînd cu furnizorii de 
cărbune si continuînd cu lucră
torii din centralele electrice, toa
te colectivele de oameni ai mun
cii angajate în asigurarea bazei 
energetice a tării să desfășoare, 
în aceste zile, o activitate exem
plar organizată. în acest sens, se 
cere ca întreaga cantitate de 
cărbune necesar termocentrale
lor să fie livrată ritmic, în con
diții de calitate, iar in centralele 
electrice să se asigure o asisten
tă tehnică de înaltă calificare, 
Pe schimburi, capabilă să solu
ționeze cu promptitudine pro
blemele pe cane le ridică exploa
tarea la parametri superiori a 
agregatelor energetic®.

în mod deosebit, în vederea 
asigurării energiei electrice ne
cesare. o răspundere mare revine 
consumatorilor din industrie, 
precum și consumatorilor din 
sectoarele neproductive. Pretu
tindeni. în spiritul sarcinilor 
subliniate la ședința Comitetului 
Politic Executiv, trebuie să se 
manifeste maximă grijă gospo
dărească, astfel încât fiecare 
kilowatt-oră să fie folosit cu 
chibzuință, cu eficiență maximă. 
Aceasta este la ora actuală o în
datorire patriotică a tuturor, o 
sarcină de maximă importanță 
pentru desfășurarea normala a 
activității economice și sociale.
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Sarcini, acțiuni, exigențe in producția și utilizarea energiei

În centrul atenției — înnoirea producției
Colectivul de muncitori și specia

liști de la întreprinderea „Tehno- 
metal“ din Capitală a finalizat în 
aceste zile un nou utilaj complex 
destinat industriei textile, mai pre
cis întreprinderii de tricotaje din 
Caracal. „Este vorba despre o ma
șină de vopsit tricot la temperaturi 
înalte, care funcționează in ciclu 
automat de fabricație asistată de un 
programator. Proiectul acestui uti
laj aparține unui colectiv de oa
meni ai muncii din întreprindere, 
condus de Ion Ciordaș, șeful ate
lierului de proiectare constructivă 
și autoutilări** — ne spune ingi- 
nerul-șef cu pregătirea fabricației, 
Gheorghe Petrescu. (în fotografia

de sus — aspect din secția montaj, 
unde Petre Dobre, Sandu Grigore 
și Constantin Pintilie verifică pa
rametrii funcționali ai mașinii îna
intea livrării către beneficiar). De 
asemenea, în această primă parte 
a lunii a fost expediată întreprfn- 
derii „Solidaritatea-* din Satu 
Mare o mașină *cu 104 fuse pentru 
țesături fine. Ea face parte din ga
mele produselor de serie mică și 
unicate realizate cu precădere în 
întreprindere. în următoarele zile 
vor fi livrate întreprinderilor din 
țară încă opt tipuri de utilaje de 
mare productivitate, cu niveluri su
perioare de complexitate tehnică și 
automatizare. (Eugen Dichiseanu).

Anotimp al chibzuinței
într-o comună de 

pe țărmul dobrogean 
al Dunării, la Dăieni 
(județul Tul cea) — 
sat ale cărui ori
gini trebuie căutate 
în procesul de seden- 
tarizare pe acest pă- 
mînt a unor mocani 
porniți in transhu
mantă din ținuturile 
oierilor transilvăneni, 
în urmă cu secole — 
i-am găsit, într-o sea
ră, stînd de vorbă pe 
președintele coopera
tivei agricole de pro
ducție și pe inginerul 
ei șef. Despre ce ?

— Tocmai îi poves
team tovarășului in
giner, care-i mai tînăr 
— spunea Simion Ri- 
ciu, președintele — că 
pentru mine, animale
le cooperativei au fost 
de la început proble
ma cea mai impor
tantă și mai grea. Am 
scos-o la capăt întot
deauna și am rezol
va-o și acum... Avem 
20 000 de animale, vă 
dați seama ? Mai au 
și cooperatorii, ale 
lor, vreo 11 000 de oi... 
în urmă cu 27 de 
ani, cînd am fost 
ales președinte, m-au 
ales tocmai pentru că 
pe mine mă doare su
fletul pențru animale
le astea, de oi m-am 
ocupat de cum m-am 
dat jos din leagăn. Și. 
cînd m-au ales, eu 
n-am vrut. Se perin
daseră pe aici vreo 
șapte președinți. Am 
primit, totuși. în iar
na aceea am adunat 
boabe cu traista, de 
pe la săteni, ca să 
putem scoate animale
le în primăvară... 
Ne-am pus la punct 
între timp. Dar noi, 
aici, am avut secetă 
mare nu doar în anul 
1986, nu un an sau doi... 
O scoatem noi la capăt 
cumva și în iarna as
ta. Dar trebuie să chib
zuim serios ce facem

mai departe... Și toc
mai citisem încă o dată 
cuvîntareă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
plenara agriculturii... 
Și discutam. Că se 
deschid niște posibili
tăți noi... Ne facem 
acuma tot felul de 
planuri... Ca să
mergem în adunarea 
generală cu un pro
iect judicios...

Ce fel de planuri își 
făceau, ce chibzuiau

UN FAPT, 
0 SEMNIFICAȚIE

Împreună, seara, cei 
doi ? Că au o pășu
ne de 800 de hectare, 
dar ca termenul ce o 
definește este impro
priu : ripe, ravene a- 
dînci, sint locuri pe 
care nici cu pasul nu 
le poți străbate. Și to
tuși, pămîntul acesta 
va trebui pus în va
loare ! Cum ? Asta 
urma să se vadă, să 
se faqă un proiect. 
Bineînțeles, se va cere 
muncă. Și, desigur, 
oarecari investiții... A- 
poi există suprafața 
arabilă a bazei fu
rajere. Li se părea 
minunată ideea — 
din cuvîntare — de a 
se introduce acest te
ren în asolament cu 
solurile destinate ce
lorlalte culturi agrico
le... Calculau. Agro
nomul, cu creionul în 
mină, așternea pe un 
petic de hîrtie calcu
le de fertilitate prin 
asolament și premer
gătoare... Cît poate 
crește — și va creș
te ! — producția de
plante furajere, apoi 
a masei resturilor ve

getale... Au, în stoc, 
20 000 de tone de gu
noi de grajd. N-au a- 
vut cu ce le trans
porta pe cîmp. Au cai 
puțini. Vor avea mai 
mulți, hrănirea și în
treținerea lor se jus
tifică prin rezolvarea 
lesnicioasă a unor 
transporturi... Și, uite 
așa, incepind de la o 
singură latură a mun
cii lor — baza fu
rajeră — ajunseseră 
să regindească întrea
ga activitate a coope
rativei, cu atît de 
complexele ei impli
cații...

— Nu, nu e așa 
simplu — conchide 
președintele. Miine di
mineață trebuie să ne 
adunăm mai mulți și 
s-o luăm de la în
ceput, felie cu felie...

Mi s-a părut nor
mal. Și tocmai de a- 
ceea am scris aceste 
rînduri despre cei 
doi. Nu e deloc sin
gurul loc în care a- 
gricultorii își chibzu- 
iesc acum, intr-un fel 
nou, treburile anului 
agricol. în sute și mii 
de sate poți întîlni a- 
celeași discuții, fră- 
mîntări, calcule. Le-o 
cer exigențele noii re
voluții agrare. Iarna 
— se spune — este, 
pentru lucrătorii agri
culturii socialiste, o 
campanie agricolă ca 
toate celelalte. I-aș 
zice „campania con
cepției și organizării-*. 
Iarna aceasta, a con
cluziilor unui an a- 
gricol care a dovedit 
ce se poate face in a- 
gricultură printr-o ju
dicioasă abordare a 
tehnologiilor moderne, 
este, în mod deosebit, 
o iarnă a chibzuinței, 
a acțiunii, a regindi- 
rii întregului ansam
blu al muncii din 
unitățile agricole.

Mihai CARANFIL
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* ftctivitate exemplar organizată pentru realizarea ritmică a planului!
• HBM HfflKl - riguros gospodărită, sever economisită!
Producția de energie - la nivelul 

maxim al capacității centralelor!
Exploatarea la capacitatea maximă a agregatelor din centralele electrice constituie o condiție de bază 

pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului energetic național. Colectivele de oameni ai muncii de la 
fiecare centrală trebuie să se preocupe stăruitor pentru a realiza puterea prevăzută și a livra zilnic cantitățile 
de energie electrică planificate. Care sînt acțiunile întreprinse și preocupările energeticienilor de la termo
centralele pe bază de cărbune pentru sporirea producției de energie electrică și termică ?

SARCINI • ACȚIUNI • EXIGENTE
* 9

® Prin buna exploatare șl în
treținere a grupurilor energetice, 
toate centralele să asigure canti
tățile de energie planificate.

® Colectivele de oameni ai 
muncii din termocentralele pe 
bază de cărbune au datoria să 
asigure o putere medie zilnică de
3 600-3 800 MW.

® In toate unitățile energetice, 
pe întreaga durată a zilei, 24 de 
ore din 24, la fiecare Ioc de muncă 
trebuie asigurată asistență teh
nică competentă.

• Minerii au obligația să li
vreze ritmic termocentralelor 
cantitățile stabilite de cărbune și 
cu puterea calorică prevăzută.

Cîteva măsuri practice de economisire 
ce trebuie aplicate cu fermitate, zi de zi

Concomitent cu eforturile de sporire a pro
ducției de energie electrică se desprinde ca o 
cerință de maximă actualitate gospodărirea 
riguroasă a fiecărui kWh, încadrarea strictă în 
cotele planificate, stabilite pentru fiecare județ, 
minister și unitate economică. Tocmai pentru 
a asigura o bună aprovizionare cu energie a 
tuturor sectoarelor au fost stabilite pentru 
fiecare întreprindere în parte, pe ansamblul 
fiecărui județ și fiecărei ramuri cote de con
sum defalcate pe ore și zile. Trebuie subliniat 
faptul că aceste cote nu pot fi depășite sub nici 
un motiv, că orice încălcare a lor se face în 
detrimentul aprovizionării cu energie a altor 
consumatori, și chiar a celor în cauză în fața 
acestui argument trebuie să se acorde o atenție 
deosebită încadrării ferme a tuturor consumă-

torilor în cotele de energie alocate. In același 
timp este necesară realizarea unui consum 
echilibrat pe întreaga durată' a zilei și a săp- 
tăminii în scopul aplatizării virfului de sarcină. 
Energia electrică să fie destinată cu prioritate 
pentru sectoarele productive, iar eforturile de 
economisire să se accentueze îndeosebi în 
sectoarele neproductive, pentru ca fiecare 
kilowatt-oră să fie utilizat cu maximă eficiență.

Iată de ce, la ora actuală se cere, o maximă 
mobilizare pentru economisirea severă a ener
giei, eliminarea hotărîtă a risipei. In această 
perioadă se pune un accent deosebit pe o serie 
de măsuri Organizatorice menite a asigura toate 
condițiile necesare bunel desfășurări a activi
tății economice.

La locurile de muncă sau acasă sîntem che
mați să dovedim înaltă responsabilitate și 
răspundere civică în ampla acțiune de econo
misire severă a energiei. Toți cetățenii au 
datoria să gospodărească cu maximă grijă 
energia electrică, contribuind astfel la efortul 
general de utilizare cît mai rațională a ener- 

iei electrice de care dispune țara. Orice 
ilowătt-oră economisit este în folosul dezvol

tării economiei naționale, al fiecărui om al 
muncii, al fiecărui cetățean.

Iată cîteva din acțiunile și sarcinile de 
stringentă actualitate care trebuie să se afle 
cu prioritate permanent, zi de zi, ceas de ceas 
în atenția 'colectivelor de oameni ai muncii, a 
tuturor cetățenilor :

• întreprinderile care lucrează într-un 
singur schimb vor fi programate să lucreze 
prin rotație - unele în schimbul I, altele 
în schimbul III, în cadrul programului sta
bilit pe județ de echilibrare a consumului 
energetic pe toată durata zilei de 24 de 
ore și cele 7 zile ale săptămînii.

ÎNUNITĂȚILE economice

Tn aceste zile de iarnă 
friguroasă, cu multă ză
padă și îngheț, întregul 
colectiv de muncă de la 
termocentrala Mintia- 
Deva este puternic anga
jat pentru a produce și 
pulsa în sistemul ener
getic cantități mai mari 
de energie electrică, atît 
de necesară bunei des
fășurări a activității de 
producție.

Conștienți de răspun
derile ce le revin în asi
gurarea economiei națio
nale cu o importantă 
cantitate de energie 
electrică în tot timpul 
anului și mai ales în 
timpul iernii, energeti- 
cienii de aici au luat din 
timp o seamă de măsuri 
care au vizat în princi
pal asigurarea funcțio
nării la parametrii pre- 
văzuți a cazanelor, tur
binelor, grupurilor ener
getice, a tuturor instala
țiilor componente. După 
cum ne ■ sublinia tehni
cianul principal Emanoil 
Cioflică, din cadrul bi
roului organizarea pro
ducției' și a muncii, in 
cadrul termocentralei 
s-au efectuat in bune 
condiții o serie de revizii 
și reparații la principa
lele agregate energetice. 
Am notat și punerea în 
funcțiune a două turnuri 
de răcire și a unei ma
șini de preluat cărbunele 
în depozit, de mare ran
dament șl importanță

pentru fluxul de alimen
tare cu cărbune a termo
centralei. Dar printre 
cele mai notabile perfec
ționări și modernizări ce 
se efectuează la această 
mare termocentrală se 
numără, fără îndoială, 
înlocuirea morilor de 
cărbune clasice, cu altele 
perfecționate, cu un ran
dament superior. Pînă

procesului de producție, 
I-am întîlnit și pe ing. 
Gheorghe Nicolae, di
rector tehnic al ter
mocentralei, care ne-a 
spus : „Am Început bine 
acest an, al doilea din 
actualul cincinal reali- 
zind, în primele zile 
o putere de 900—940 MW. 
Dovadă că blpcurile 
energetice, întregul flux

LA TERMOCENTRALA MINTIA-DEVA
acum au fost deja înlo
cuite de către brigada 
de constructori din Deva, 
condusă de ing. Ștefan 
Colda, de Ia Antrepriza 
de construcții-montaj și 
reparații uzine electrice 
din localitate, 6 mori, 
ceea oe face ca, in con
dițiile asigurării unor 
cantități suficiente de 
cărbune de calitate, pu
terea energetică pe fie
care cazan dotat cu mori 
modernizate să crească, 
în medie, cu 50 MW.

In gospodăria de căr
bune, Ia benzile trans
portoare, Ia fiecare loc 
de muncă din termocen
trală, peste tot unde este 
necesar, oamenii se află 
la datorie. Acolo, prin
tre energeticieni, unde 
este locul fiecărui spe
cialist și conducător al

tehnologic au fost bine 
pregătite pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan 
pe acest an. E drept că 
în acele zile și minerii 
ne-au expediat cărbune 
cu o putere calorică 
mai mare. Zilele acestea, 
din cauza stocului redus 
de cărbune și a puterii 
calorice mai scăzute a 

^acestuia, puterea medie 
zilnică a fost de numai 
750—800 MW. Doresc să 
subliniez că această si
tuație se va schimba 
chiar din aceste zile, cînd 
ne vor intra zilnic 5 000 
tone cărbune de bună 
calitate, ceea ce ne dă si
guranța să afirmăm că 
producția de energie 
electrică a termocentralei 
Mintia se va ridica in 
scurt timp Ia 900—950 
MW pe zi. Avem asigu

rate condițiile necesare 
producerii unor cantități 
mai mari de energie 
electrică".

De la conducerea ter
mocentralei, de la alte 
cadre tehnico-inginerești 
aflăm că se urmărește cu 
strictețe îndeplinirea pro
gramului de măsuri sta
bilit pentru perioada de 
iarnă. în toate punctele 
cheie au fost formate 
echipe speciale de sprijin 
și intervenție pentru 
menținerea în funcțiune 
a fiecărei instalații șl 
utilaj în parte și înlătu
rarea oricărei defecțiuni 
ce s-ar putea ivi in pro
cesul de producție.

Pe estacadă sau Ia 
benzile transportoare, în- 
fruntînd frigul sau la 
oricare instalație din ter
mocentrală, energeticie- 
nii se află' la datorie? 
Intr-un climat eferves
cent de muncă, de ordine 
și disciplină, muncito
rească, ei sînt ferm hotă- 
rîți să răspundă prin noi 
fapte de muncă sarcini
lor și îndemnurilor se
cretarului general al 
partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
subliniate și in recenta 
ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., privind reali
zarea integrală a planu
lui de producție pe luna 
ianuarie și pe Întregul an 
1987.

• Toate întreprinderile industriale vor 
aplica măsuri ferme pentru reducerea con
sumului de energie electrică, prin încadra
rea strictă în normele de consum aprobate.

® Cuptoarele electrice de topit metal și 
instalațiile aferente vor fi astfel programate 
încît fazele tehnologice care necesită con
sumuri mari de energie să fie în afara 
orelor 17-23.

® Atelierele de reparații și întreținere, 
sectoarele auxiliare, celelalte secții și sub
unități din întreprinderile cu foc continuu, 
dar care nu sînt direct legate de funcțio
narea instalațiilor tehnologice, vor lucra 
înfr-un singur schimb prelungit, iar cele 
care trebuie să lucreze în două schimburi 
vor fi programate în schimburile I și III, 
în așa fel încît să se evite consumul de 
energie între orele 17-23.

• In sectoarele calde ale unităților care 
lucrează în două schimburi, producția va 
fi organizată în schimburile I și III.

LA CONSUMATORII CASNICI
• Toți cetățenii au datoria să gospodă

rească cu maximum de grijă energia elec
trică, eliminînd orice formă de risipă a 
acesteia.

• Consiliile populare județene vor lua 
măsuri, cu sprijinul asociațiilor de locatari, 
pe blocuri și cartiere, pentru ca fiecare 
familie să gospodărească rațional energia 
electrică și termică.

• Consiliile populare municipale, oră
șenești și comunale și unitățile furnizoare 
de energie electrică vor intensifica acțiunile 
de control pentru depistarea cazurilor de 
risipă și pentru respectarea măsurilor 
prevăzute.

Intrequl proqram de măsuri inițiat de conducerea partidului pentru asiqurarea producției de enerqie 
electrică și qospodărirea cît mai judicioasă a acesteia are o mare însemnătate pentru buna desfășurare a acti
vității economice și sociale. Tocmai de aceea, organele și organizațiile de partid, ministerele, centralele 
și întreprinderile, consiliile populare au datoria să acționeze cu fermitate și răspundere pentru aplicarea 
riguroasă a măsurilor stabilite, asigurînd participarea tuturor oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor, la 
această acțiune de mare interes național.

Ion LAZAR, Sabin CERBU

Cea mai importantă 
lecție : 

experiența înaintată
Ridicarea continuă a nivelului 

tehnic al agriculturii noastre este 
condiționată nemijlocit de. generali
zarea rapidă în producție a tehnolo
giilor moderne, a rezultatelor obți
nute in activitatea de cercetare știin
țifică. Tocmai de aceea, în prim- 
planul preocupărilor trebuie să se 
situeze insușirea de către toți par
ticipants la cursurile învățămîntului 
agrozootehnic a metodelor moderne 
de lucrare a pămîntului și tehnolo
giile de cultură ce trebuie aplicate 
pentru realizarea producțiilor stabi
lite. In acest context, cunoașterea și 
generalizarea experienței înaintate a 
unităților fruntașe care obțin an de 
an producții ridicate și desfășoară 
o activitate economică eficientă re
prezintă un element esențial. Se 
cuvine "a fi subliniată în acest sens 
preocuparea deosebită ce există din 
partea unor lectori din unitățile 
agricole din județul Hunedoara, și 
ne referim direct la cei de la Băcia, 
Rapolt, Simeria și Sîntandrei, pen
tru a imprima dezbaterilor și pro
cesului însușirii noilor cunoștințe 
un pronunțat caracter practic. S-au 
organizat în acest scop demonstrații 
concrete privind aplicarea unor teh
nologii moderne de lucru. La C.A.P. 
Rapolt, unde se obțin, an de an, 
producții mai mari de cereale și, in 
special de porumb, învățămîntul 
agrozootehnic a fost astfel organizat 
incit toți cursanții să cunoască ex
periența celor care au cultivat noii 
hibrizi de porumb de înaltă produc
tivitate, pentru a asigura o bună 
pregătire din toate punctele de ve
dere, a condițiilor necesare începe
rii campaniei de primăvară. In ca
drul dezbaterilor se insistă pe ele
mentele noi ale tehnologiei și asu
pra factorilor care pot influența ne
gativ dezvoltarea plantelor (secetă, 
exces de umiditate, boli, dăunători 
și altele) indicîndu-se modul în care 
pot fi evitate asemenea neajunsuri. 
Practica organizării cercurilor de 
învățămint potrivit specificului acti
vității din acest nou t an agricol am 
înti!nit-o materializată și în secto
rul zootehnic al C.A.P. Sîntandrei. 
Aici, unde s-au făcut în ultimul 
timp o serie de modernizări ale pro
cesului de producție și care impun 
noi cunoștințe pentru utilizarea efi
cientă a condițiilor nou create, cea 
mai mare parte din lecții sint ținu
te la locul de muncă, în ferma zoo
tehnică, unde se fac nu numai ex
puneri, ci și demonstrații practice în 
producție pină la însușirea de către 
fiecare cursant a tehnologiilor noi. 
De altfel, din inițiativa organelor a- 
gricole județene, la această unitate 

s-a organizat nu de mult un schimb 
de experiență, bazat pe o demon
strație practică la care au participat 
lucrători din zootehnia județului, 
avînd ca scop cunoașterea și gene
ralizarea metodelor de preparare a 
furajelor prin tocare și amestec, care 
aici se aplică cu bune rezultate.

S-ar putea spune, și nu fără te
mei. că oameni care obțin 58 tone 
cartofi Ia hectar — producție pentru 
care cooperativa lor a fost distinșă 
cu titlul de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" — oameni care pe deasu
pra mai scot și peste 60 de tone de 
sfeclă de zahăr la hectar, cum sînt 
cei ce lucrează în ferma nr. 2 a 
cooperativei agricole de producție 
Boldești din Județul Neamț, nu prea 
ar mai avea de învățat din tainele 
acestor culturi. Și totuși, în ziua și 
la ora stabilite i-am găsit pe toți 
cel 89 de cooperatori ai fermei în 
sala căminului cultural din sat unde 
se desfășura învățămîntul agrozoo
tehnic, ascultînd cu luare aminte 
cum inginera Veronica Idiceanu, 
șefa fermei, le vorbea exact despre 
cultura cartofului. Ne întrebam ce 
noutăți le mai putea spune specia
lista tocmai lor. Ei bine, s-au găsit 

. destule lucruri despre care să se 
vorbească și apoi să se aplice din 
acest an in practică, astfel incit să 
se obțină recolte și mai mari. Așa, 
bunăoară, li s-a explicat ce influen
tă pot avea afînarea solului înainte 
de însămînțare. sortarea seminței in 
4 categorii în loc de 2—3 ca pină 
acum, optimizarea administrării în
grășămintelor... Tot aici ăm aflat 
apoi că despre cultura sfeclei de 
zahăr le-a vorbit un specialist de 
la stațiunea de cercetări agricole 
Secuieni, care le-a descris noile 
soluri create de specialiștii stațiunii, 
le-a prezentat cele mai noi rezultate 
privind tehnologia acestei culturi și 
altele. Cele văzute în acea zi la 
C.A.P. Boldești sînt grăitoare pen
tru dorința cooperatorilor de aici de 
a-șl depăși propriile succese, de a 
nu se mulțumi niciodată cu ceea ce 
au realizat, oricit de bune ar fi re
zultatele. Așa cum deosebit de sem
nificativ ni se pare și faptul că șefa 
fermei de aici este invitată și la alte 
cooperative agricole de producție să 
vorbească cursanților despre cultiva
rea cartofilor. Făcînd această preci
zare consemnăm de fapt materializa
rea in practică a uneia din inițiati
vele organelor agricole județene de a 
trimite specialiști care au obținut 
cele mai mari recolte din județ să 
țină cursuri și la cercurile din unită
țile agricole cu rezultate mai slabe, 
contribuind astfel la răspîndirea și 
aplicarea experienței Înaintate.

Nu pretutindeni însă există înțe
legerea cuvenită a importanței pe 
care o prezintă cunoașterea și însu
șirea tehnologiilor care asigură pro

ducțiile mari din unitățile fruntașe. 
In investigația făcută de corespon
dentul „Scinteii" pentru județul Hu
nedoara, privind modul în care se 
desfășoară învățămîntul agricol, el 
s-a oprit și în unele unități care 
anul trecut s-au confruntat cu o 
serie de greutăți în activitatea pro
ductivă și nu au realizat produc
țiile planificate la toate culturile. In 
mod firesc, activitatea cercurilor de 
aici trebuia orientată spre proble
mele acute ale producției pentru 
evitarea neajunsurilor manifestate 
în anii trecuți. Din păcate la uni
tăți agricole cum sint cooperativele 
agricole Tîmpa și Bobîlna, Asociația 
economică intercooperatistă Bobîlna,

SA TUL
- o imensă școală agricolă!

Raid-anchetă la cercurile de învățămint agrozootehnic de masă (II)

deși cercurile de învățămint agro
zootehnic au fost mai bine organi
zate ca in trecut și se bucură de o 
participare numeroasă, unele lecții 
au un caracter general, nu sînt su
ficient legate de specificul de pro
ducție al unităților respective. în 
aceste condiții, se înțelege, eficiența 
lecțiilor nu este la nivelul aștep
tărilor. Este o situație care cere din 
partea cadrelor de la consiliul agro
industrial și a organelor locale de 
partid să analizeze cu răspundere 
modul în care lectorii de aici și-au 
structurat tematica cursurilor, con
ținutul concret al fiecărei lecții. Este 
de datoria lor să-i determine pe 
lectori și pe cursanți să analizeze 
felul în care s-a muncit anul trecut 
la culturile și activitățile care fac 
obiectul învățămîntului, să pună- in 
evidentă realizările obținute în urma 
aplicării unor tehnologii înaintate, 
precum și cauzele care au determi
nat neajunsurile dintr-un sector sau 
altul.

Controlul activităților 
- mai frecvent 

și exigent exercitat
Astăzi, a fi bun agricultor înseam

nă să stăpinești cît mai bine știința 
de a lucra pămîntul, să fii la cu
rent cu tot ce este nou în acest do
meniu. Tocmai de aceea, preocupîn- 

du-se stăruitor de organizarea te
meinică și desfășurarea cu regula
ritate, în bune condiții a învățămin- 
tului agricol de masă, organele ju
dețene și comunale de partid, orga
nele agricole și conducerile unități
lor agricole au datoria să imprime 
spirit de răspundere și exigență 
sporită pentru predarea unor cunoș
tințe cu înaltă valoare practică și 
teoretică, asigurînd totodată îndru
marea și controlul desfășurării lec
țiilor pentru a se înlătura orice ten
dințe de formalism. Acestui scop ii 
servește și măsura cuprinsă în pro
gram ca la nivelul fiecărui județ să 
se stabilească, pentru toate unitățile 
agricole, o zi fixă pe săptămînă în 

care să se desfășoare cursurile in- 
vățămîntului agrozootehnic. Este o 
măsură care permite să se instau
reze mai multă ordine în ce privește 
tinerea lecțiilor potrivit tematicii 
întocmite și o mai bună frecvență 
a cursanților, favorizînd un sprijin 
mai activ din partea celor care au 
misiunea să asigure buna desfășu
rare a acestei acțiuni. Iar acolo unde 
factorii amintiți își fac cu adevărat 
datoria rezultatele sînt pe măsura 
efortului depus. Am putea spune că 
nu în mod întîmplător la prima oră 
a dimineții din joia trecută i-am 
găsit pe linia grajdului pe toți în
grijitorii și specialiștii din cadrul 
Celor 4 ferme zootehnice de pe raza 
consiliului agroindustrial Dragoș 
Vodă, județul Călărași. Pentru că, 
alături de ei. la acea oră se aflau 
și primarii din comunele respective, 
președinții cooperativelor agricole, 
alți factori care poartă răspunderea 
pentru buna desfășurare a activității 
în acest sector. Explicația ne este 
dată de Gheorghe Ivan, organizator 
de partid, prezent și el la începerea 
programului la ferma de taurine a 
C.A.P. Dragoș Vodă : „Avînd în ve
dere că joia are loc învățămîntul 
agrozootehnic și că este declarată și 
zi de curățenie în zootehnie am ho- 
tărît ca în această zi să fie prezenți 
pe tot' parcursul programului în 
sectorul zootehnic primarii, preșe
dinții de C.A.P., inglnerii-șefi, me
dicii veterinari, conform unei pla- 

nificărl dinainte stabilite". Nu este 
vorba doar de simplul act de pre
zență al factorilor de decizie între 
îngrijitorii de animale, ci de inter
venția lor activă, ei controlînci cu 
această ocazie modul în care se 
desfășoară întreaga activitate în sec
toare, inclusiv ■ cursurile agrozooteh
nice în unitățile respective. Ne re1- 
ferim la prezența foarte bună, la 
pregătirea lectorilor și cursanților, 
la nivelul dezbaterilor, la condițiile 
asigurate pentru buna desfășurare a 
cursurilor. Și ceea ce este mai im
portant pentru activitatea practică 
este că oamenii acționau cu toată 
răspunderea pentru ca și în aceste 
condiții mai grele de muncă pro

ducția de lapte să se mențină cel 
puțin la nivelul celei de vară.

în decursul anilor, lectorii cursu
rilor invățămîntului agrozootehnic 
de masă din agricultura județului 
Satu Mare au acumulat o experien
ță bună in ce privește predarea cu
noștințelor și legarea acestora de 
cerințele și condițiile concrete ale 
sporirii producției vegetale și ani
male. Din rîndul specialiștilor de 
aici s-au ridicat buni pedagogi — 
oameni capabili să transmită con
vingător, pe înțelesul tuturor, cu
noștințe de specialitate și economice 
temeinice, să urmărească aplicarea 
lor în practică. Iată de ce. cu atit 
mai nefirești ni se par unele, ma
nifestări de indisciplină ale unora din 
acești lectori care nu înțeleg nici 
acum rolul imens pe care îl are șl 
îl va avea în continuare ridicarea ni
velului de pregătire al oamenilor, 
pentru a-i face capabili să răspun
dă exigențelor noi ale unei agricul
turi intensive.

Joi. 8 ianuarie, ora 14, la C.A.P. 
Lazuri urma să se țină lecția „la 
zi" din cadrul învățămîntului agro
zootehnic, la cercurile pentru coope
ratorii de la cultura vegetală și me
canizatori. La această oră însă nu 
exista aici nici o intenție în aceas
tă direcție, contabilul-șef al coope
rativei, Alomir Valenszki, informîn- 
du-ne că șefii fermelor vegetale, Ște
fan Fodor (care temporar îndepli
nește și funcția de inginer-șef), și 

Doca Moiș au anunțat că se duc cu 
treburi de serviciu la Satu Mare. La 
rîndul său, secretarul adjunct al co
mitetului comunal de partid. Anton 
Szekely, pe care l-am găsit la se
diul consiliului popular, ne-a decla
rat că specialiștii unității au parti
cipat înainte de masă la o ședință 
la primărie și că probabil vor fi con
siderat că ,.o singură ședință pe zi 
e de ajuns". Dacă acestea vor fi 
fost considerentele specialiștilor-lec- 
tori, dacă cursurile agrozootehnice 
sînt asimilate cu niște... ședințe, d- 
cg n-au avut grijă factorii de răs
pundere de la comitetul comunal de 
partid și de la consiliul popular să 
intervină din vreme cu acțiuni de 
control și îndrumare pentru a nu 
permite ca o asemenea optică să-și 
găsească vad ? Credem însă că mai 
curînd e vorba de o stare de como
ditate care i-a cuprins atit pe cei 
desemnați să țină cursul, cit și pe 
cei obligați să controleze această ac
tivitate.

Dar pentru că mecanizatorii se 
mai aflau încă la acea oră în ate
lierul mecanic al secției, unde ne-am 
deplasat spre a asista la o lecție în 
cadrul cursului și cum ne-au con
vins că nu exista intenția din partea 
lectorului Teodor Herga, șeful sec
ției, de a organiza învățămîntul în 
ziua respectivă, am cerut organelor 
în drept să insiste ca măcar în ă- 
cest sector să fie respectate indica
țiile comitetulgi județean de partid 
cu privire la desfășurarea cursurilor 
agrozootehnice. Lecția, ce-i drept, 
s-a ținut pînă la urmă, dar în pri
pă și în condiții total necorespun
zătoare pentru o astfel de activita
te — în atelierul neîncălzit și cu 
cursanții în... picioare, nemaivorbind 
de absenta totală a caietelor de no
tițe (și ne întrebăm de altfel, cum 
să-și fi notat cursanții în aceste 
condiții ?), a planșelor, schemelor sau 
a altor mijloace menite să facilite
ze predarea și însușirea cunoștințe
lor. De aceea, apreciem că tema pre
dată, „Căile de reducere a consumu
rilor de carburanți și de piese de 
schimb Ia mașinile agricole" nu a 
putut fi, în asemenea condiții, apro
fundată la nivelul cerințelor. La a- 
ceasta a contribuit și faptul că lec
torului i-a scăpat din vedere să lege 

Sint cîteva constatări ale corespondenților noștri pe marginea modulul 
In care este organizat și se desfășoară învățămîntul agrozootehnic de masă, 
constatări care pun în evidență răspunderea cu care acționează cadrele 
de conducere, specialiștii din agricultură pentru perfecționarea pregătirii 
profesionale a tuturor lucrătorilor din agricultură. In același timp, aceste 
constatări au scopul de a supune atenției organelor de resort existența 
unor neajunsuri începînd de la organizarea propriu-zisă a cursurilor, 
participarea la învățămint a oamenilor, pînă la conținutul și modalitățile 
de expunere a lecțiilor, la felul în care se exercită activitatea de 
îndrumare și control.

Vom continua in numerele viitoare ale ziarului anchetele „Scinteii* 
pe această temă.

conținutul lecției de unele aspecte 
negative desprinse din activitatea 
practică a mecanizatorilor, care au 
fost destul de numeroase, cum sin
gur a recunoscut ulterior lectorul. în 
mod categoric el ar fi mărit efi
cienta dezbaterii temei dacă ar fi 
făcut referiri concrete la unele as
pecte de risipă de carburanți și de 
piese provocată de indisciplina sau 
minusurile din pregătirea profesio
nală a unor mecanizatori.

Secretarul adjunct al comitetului 
comunal de partid, pe care l-am 
invitat să asiste la curs (deși tre
buia să se „autoinvite" în calitatea 
pe care o are, răspunzător fiind de 
activitatea de propagandă), a admis 
în final observațiile critice referi
toare la modul și condițiile de des
fășurare a cursului, angajindu-se ca 
pe viitor cursanților să li se creeze 
condiții corespunzătoare intr-o sală 
încălzită de la căminul cultural. Așa
dar se poate, și — adăugăm — să 
nu se uite să Ii se pretindă 
cursanților să ia notițe și totodată să 
li se creeze și condiții pentru a vi
ziona filme si diapozitive pe teme 
agrozootehnice.

Stînd de vorbă la direcția agrico
lă cu inginerul Ștefan Săucan, care 
răspunde și de problemele învăță
mîntului agrozootehnic, acesta ne-a 
relatat că, pe ansamblu, cursurile se 
desfășoară in județ în bune condi
ții, dar mai sint unități unde se ne
glijează ținerea lor, ritmică, conform 
programelor săptămînale ca. spre e- 
xemplu, la C.A.P. Moftinu Mic la 
secția de mecanizare a C.A.P. Căuaș, 
la C.A.P. Vetiș și C.A.P. Cărei. A- 
ceastă situație a determinat direcția 
agricolă să ia măsuri ferme pentru 
întronarea într-o mult mai mare mă
sură a spiritului de responsabilita
te, a unor exigențe sporite pentru 
ținerea cursurilor la timp și cu efi
ciența scontată. Una din aceste mă
suri va fi rechemarea la... reiristrui- 
re a specialiștilor-lectori care au ui
tat de această obligație. Se impune 
totodată un control mai frecvent și 
exigent din partea organelor comu
nale de partid, care să determine 
prevenirea la timp a unor neajun
suri, să asigure buna desfășurare a 
cursurilor.
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IDEI, TEZE, ORIENTĂRI DIN GÎNDIREA REVOLUȚIONARĂ 
A PARTIDULUI, A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

PERMANENTA PROCESULUI REVOLUȚIONAR,
PERMANENTA SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
Forță dinamizatoare a istoriei

„A fi revoluționar înseamnă a lucra într-un spirit 

nou, a face totul pentru progresul patriei, pentru

bunăstarea poporului"

Red. : La începutul discuției noastre, ar fi 
bine să conturăm, chiar dacă numai suc
cint, citeva din trăsăturile caracteristice ale 
concepției socialismului științific, ale poli
ticii partidului nostru privind raporturile 
dialectice dintre procesul revoluționar și 
spiritul revoluționar, permanența acestei 
intercondiționări care întemeiază continui
tatea și actualitatea spiritului revoluționar.

Conf. dr. ACULIN CAZACU : Concept 
de o mare complexitate, avînd o încărcătu
ră de înțelesuri variabile de la un context 
istoric la altul, spiritul revoluționar a de
venit o permanență a epocii contemporane. 
EI și-a găsit în concepția materialist-dia- 
lectică asupra lumii nu numai o întemeiere 
analitică, bazată pe descifrarea legităților 
realității, ci și căi specifice de materializare 
în acțiunea maselor. Putem spune că, de 
îndată ce ideea necesității și posibilității 
transformării lumii în consens cu cerințele 
progresului a cuprins mase mari de oa
meni, devenind o autentică forță materia
lă, spiritul revoluționar marxist s-a afir
mat ca o reală conștiință a istoriei, exer- 
citînd o influență decisivă asupra teoriei 
și practicii sociale contemporane. Funda
mentele sale filosofice, indisolubil legate 
de deschiderile critice, antidogmatice și an
ticipative ale dialecticii materialiste, i-au 
dat un curs operator, l-au implicat în sfe
rele acțiunii nemijlocite, scoțîndu-1 din 
matca speculației abstracte sau din coordo
natele unei stări psiho-sociale lipsite de 
consistența legăturii dintre idee și faptă, 
în accepțiunea pe care î-o conferă gîndi- 
rea materialist-dialectică și istorică, spiri
tul revoluționar ni se înfățișează ca atribut 
definitoriu al unei identități umane apte 
să-și construiască un viitor pe măsură, 
adică revoluționar in raport cu trecutul și 
în proces de continuă perfecționare. De
parte de a fi o căutare în sine, spiritul re
voluționar marxist este o fecundă întoar
cere valorică spre om, un ferment al con
științei de sine și o cale de implicare activă, 
transformatoare în geneza unui nod spațiu 
uman al istoriei contemporane.

Definit în mod superior de către gîndirea 
filosofică uwanișlă < <» .materialismului, dia
lectic și Istoric, spiritul revoluționar a cu
prins cglfi.rnai. variate sfere, alg, creației 
umane, manifestîndu-se deopotrivă In știin
ță, în ai-tă;.‘în eîm pul tuturor fenomenelor 
culturale. Această extensiune,_ proprie ma
rilor deschideri valorice, s-a împletit cu o 
adîncire a creației istorice a maselor, cu 
afirmarea tot mai puternică a creativității 
umane în toate domeniile vieții sociale, cu 
asumarea liberă și conștientă a responsa
bilității în raport cu viitorul societății. Uni
versalitatea spiritului revoluționar își află 
forma sa plenară în revoluția socialistă, în 
experiența concretă a edificării noii socie
tăți socialiste și în conturarea perspective
lor comunismului, în făurirea și perfecțio
narea sa sub egida aceluiași spirit peren șl 
fertil.

Spiritul revoluționar nu este șl nu poate 
fi o simplă emanație subiectivă, o „stare 
de spirit" oarecare, ci un indicator semni
ficativ al modului și măsurii în care de
mersul teoretic dinamizează acțiunea prac
tică, iar aceasta din urmă alimentează 
substanțial renovarea continuă, dinamică a 
lumii ideilor.

Promovînd o filosofie activă, militantă, 
esențialmente umanistă și transformatoare, 
Partidul Comunist Român face din spiritul 
revoluționar cea mai cuprinzătoare școală 
a modelării conștiințelor și atitudinilor, în 
acord cu cerințele majore ale progresului 
istoric. Pentru că spiritul revoluționar este 
și o amplă mișcare de învățare socială, un 
cadru fecund al maturizării forței construc
tive și creative a oamenilor. Vocația sa fi
losofică se îmbină cu cea educațională, 
într-un proces continuu de înălțare a omu
lui în legitima sa demnitate față de isto
rie,. în cadrul procesului revoluționar al 
făuririi și afirmării civilizației noi, socia
liste și comuniste.

„Acum este nevoie de un revoluționar de tip nou, 

cu înalte cunoștințe în toate domeniile—profesionale, 

tehnice, științifice și culturale — în înțelegerea legilor na

turii și a legilor dezvoltării sociale."

Red. : Discuția noastră a ptțs în lumină 
dialectica continuității spiritului revoluțio
nar. V-am propune, în continuare, să in
sistăm asupra dimensiunilor noi pe care 
practica socială le imprimă spiritului revo
luționar, caracteristicilor sale actuale.

ACULIN CAZACU : Departe de a rămîne 
încremenit în tipare și înțelesuri date o 
dată pentru totdeauna, spiritul revoluționar 
autentic, ca viziune despre forța demiurgi- 
că a omului în istorie, comportă o largă 
gamă de modalități de înfăptuire. Tezele 
teoretice, contribuțiile practice ale partidu
lui nostru, ale secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se disting va
loric și prin aceea că au scos ideca de spi
rit revoluționar din „conul de umbră" al 
abordării dogmatice, revitalizind-o și lăr- 
gindu-i cîmpul de înțelesuri și implicații 
actuale. într-o vreme, s-a confundat renun
țarea la „spiritul baricadei", al luptei pentru 
putere, cu diminuarea globală a spiritului 
revoluționar. Cu forța de pătrundere ideo
logică ce-i este proprie, secretarul general 
al partidului nostru a conferit o nouă sem
nificație acestui concept de mare importanță. 
Situat la confluența dintre logosul, patosul

Conf. univ. dr. VIOREL POPESCU : 
Partidul nostru a fundamentat și dezvoltat 
în documentele sale, începînd cu Con
gresul al IX-lea, o concepție creatoare 
despre edificarea noii orînduiri, profund 
ancorată în realitățile țării și ale 
epocii, In centrul căreia este Situa
tă, îh mod constant, teza privind con
tinuitatea procesului revoluționar în de
cursul întregii opere de edificare a socia
lismului. Acest demers, legat în mod or
ganic, nemijlocit de vasta și neobosita acti- 
vitate a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a presupus 
cu necesitate* înlăturarea viziunilor sim
pliste, dogmatice, care își făcuseră loc în- 
tr-o perioadă anterioară a construcției so
cialiste, inclusiv a părerii, cîndva relativ 
larg răspîndită, că, în dezvoltarea ei, Româ
nia s-ar afla în preajma intrării, dacă nu 
deja ar fi și intrat, într-o etapă post-revo- 
luționară. „Procesul revoluționar — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu — va 
continua și în societatea comunistă, prac
tic el nu se va încheia niciodată".

In concepția secretarului general al 
partidului nostru, noua orînduire este 
obiectiv înzestrată cu un potențial inepui
zabil de revoluționare a tuturor relațiilor 
și structurilor sale economice, tehnice, so
ciale, politice și cultural-ideologice. Intr-o 
asemenea viziune, dezvoltarea României, 
definită în mod științific în documentele 
Congresului al XIII-lea al partidului, se 
înfățișează ca o operă prin excelență re
voluționară, caracterizată prin profunde 
înnoiri calitative ' în toate componentele 
sistemului social, ceea ce reclamă un 
inepuizabil spirit de luptă revoluționară 
a poporului.

Caracteristica esențială a procesului re
voluționar, atotcuprinzător prin însăși na
tura lui, o reprezintă continuitatea. In des
fășurarea lui, acest proces are o orienta
re ascendentă, cunoaște etape distincte în 
cadrul cărora sînt înfăptuite obiective și 
sarcini specifice pe calea afirmării tot mai- 
puternice a noii orînduiri, a principiilor și 
valorilor ei.

Ideologic prin originea șl natura lui, for- 
mîndti-Se pd temeiul însușirii concepției 

; revoluționare a partidului, a riiaterialismu- 
lui 'dialectic ’șt - 'istoffc, a socialismului 
științific, printr-o intensă activitate poli- 
tico-educativă, spiritul revoluționar pene
trează întreaga conștiință socialistă, în
treaga viață spirituală a noii societăți, 
proiectîndu-se puternic în cîmpul acțiunii 
umane transformatoare. De aceea, orice 
încercare de a-1 considera o „formă" dis
tinctă a conștiinței socialiste, de a-1 „lo
caliza" într-o anumită zonă a acesteia nu 
este și nu poate fi validată științific. In 
realitate, spiritul revoluționar reprezintă un 
mod fundamental de a fi și a se manifesta 
al conștiinței socialiste în întregul ei, de 
a se prezenta ca o conștiință a acțiunii 
practice, a luptei pentru progres, pentru 
înnoiri permanente în toate domeniile de 
activitate, expresie a esenței acesteia, a 
capacității sale de a mobiliza energiile na
țiunii în vederea desfășurării cu succes a 
operei de construcție a noii orînduiri. Esen
țialmente, acesta se exprimă într-o serie 
de caracteristici fundamentale ale con
științei socialiste a oamenilor muncii, cum 
sint : adeziune militantă, atașament activ 
față de socialism, față de valorile și prin
cipiile noii orînduiri, angajare conștientă 
și responsabilă in efortul colectiv al po
porului, sub conducerea partidului, de înăl
țare a patriei socialiste pe noi trepte su
perioare de progres și civilizație ; com
bativitate față de tot ceea ce este nega
tiv, luptă hotărită, intransigentă împotriva 
vechiului, pentru depășirea oricăror greu
tăți și dificultățț care apar în procesul 
construcției socialiste, spirit critic și auto
critic ; gindire prospectivă, spirit înnoitor, 
preocupare permanentă pentru crearea și 
promovarea noului în toate domeniile.

și etosul construcției, spiritul revoluționar 
are, în prezent, puternicul înțeles al creației 
conștiente, al angajării entuziaste, al iubi- 
rii și devotamentului față de patrie și socia
lism. Desigur, opțiunile și resursele noastre 
sint altele decît cu trei sau patru decenii 
în urmă. Intre timp, cu deosebire după cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, s-a fău
rit o puternică tradiție socialistă a expe
rienței umane din societatea noastră. Dar 
tocmai pentru că așa stau lucrurile și pen
tru că dimensiunea anticipativă a acțiunii 
politice ne orientează spre o lume a trans
formării profunde a cîmpului istoric, spi
ritul revoluționar are o funciară actualita
te. Strategiile și metodele împlinirii sale 
gravitează în jurul obiectivului fundamen
tal al atingerii cotelor tot mai înalte ale 
dezvoltării intensive, spre eficiență, calitate 
și competitivitate, spre transformarea ra
porturilor dintre oameni în perspectiva rea
lizării plenare a valorilor echității și uma
nismului. Promovînd ideea transformării 
condiției umane în toate datele sale de de
finiție și în acord cu proiectul comunist al 
vieții, concepția noastră despre lume are o, 
intrinsecă dimensiune revoluționară. Cu le
gitimă stăruință, partidul nostru, secretarul 
său general ne cer să pătrundem mai insis

tent în comandamentele epocii, să înțele
gem că nu putem adopta nicicum o viziune 
idilică și triumfalistă despre ceea ce am în
făptuit, că sîntem, fiecare dintre noi, agenții 
activi ai unei transformări istorice fără pre
cedent pe pămîntul românesc. Promovarea 
curajoasă a noului valoric superior, organi
zarea competentă și disciplinată a muncii, 
reacția critică, eficientă față de tot ceea ce 
frinează mersul înainte, îmbogățirea gîn- 
dirii cu datele științelor contemporane — 
iată citeva din formele de manifestare ac
tuală a spiritului revoluționar.

Noul stadiu al revoluției tehnico-științifi- 
ce, noua revoluție agrară, revoluția în do
meniul pregătirii și utilizării cadrelor, com
bativitatea față de sursele și formele de po
luare spirituală au devenit, de acum, dome
nii conexe ale acțiunii constructive pe care 
o înfăptuim. A fi revoluționar înseamnă, în 
acest cadru cu largi deschideri programati
ce, a te mișca într-un spațiu al atitudinii 
critice constructive și responsabile, a-ți asu
ma noul ca trăsătură a propriei identități și 
a gîndi vizionar, spre împliniri viitoare.

Ing. PAUL CASPROVSCHI : O anumită 
înțelegere a spiritului revoluționar am do- 
bîndit-o, ca să spun așa, în familie. Tatăl 
meu a lucrat toată viața la aceeași unitate 
la care lucrez și eu, la Laromet. Firește, în 
alte condiții, dar îmi amintesc că toată viața 
s-a sculat la aceeași oră pentru a nu întîrzia 
niciodată, că îmi vorbea în momentele de 
răgaz cu mare căldură de meseria lui. Dar 
nu asta mă impresiona cel mai mult, ci 
faptul că, din cînd în cînd, tresărea la gîn- 
dul unei griji de la locul de muncă pe care 
o purta tot timpul cu el. îmi dădeam sea
mă că el trăia cu fabrica, cu meseria lui 
în suflet. Poate că în felul acesta, fără să 
știu, fără să-mi dau seama, m-am atașat 
eu de meseria de metalurg. Doar că eu am 
învățat mai multă carte, dar meseria e 
aceeași, cere dragoste, seriozitate ; ea mîn- 
gîie cu răsplata dulce a satisfacției doar 
pe cei care-i rămîn devotați.

Aș putea spune că am avut șansă, în 
sensul că de la începutul anilor ’80 partidul 
nostru a pus în valoare într-o perspectivă 
nouă ideea actualității și perenității spiri

Convingerea că „tot ceea ce ne-am 
propus se poate înfăptui“ - expresie 

a militantismului comunist
„Să pornim permanent de la concepția revolu

ționară după care nu există probleme care să nu se 

poată rezolva!"

Red. : Trăsătura distinctivă, am putea 
spune definitorie, a spiritului revoluționar 
o constituie nevoia permanentă de înnoire, 
de perfecționare și, corelativ, capacitatea 
de luptă, de a învinge și soluționa greută
țile ce se pot ivi, disponibilitatea de a ține 
mereu pasul cu spiritul timpului, de a-l 
anticipa, pentru a-l putea pregăti, mai bine, 
a-l apropia mai repede, intr-un cuvint, mi
litantismul. V-am ruga să insistăm asupra 
acestui aspect de mare importanță.

Cont. univ. dr. NICOLAE LOTREANU : 
Viața socială dezvoltă, în condițiile socialis
mului, un generos optimism privind desti
nul omului și resursele dezvoltării economi- 
co-sociale. Apariția unui nou stil de\muncă 
și viață, a unui nou stil în gîndire, cil voca
ție realmente revoluționară, este expresia 
spiritului realist al politicii partidului nos
tru, a militantismului ei. In cuvîntarea la 
cel de-al III-lea Congres al oamenilor mun
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : 
„Acționind in spirit revoluționar, comunist 
trebuie să înlăturăm din practica activi
tății noastre tot ceea ce este depășit și nu 
mai corespunde noii etape de dezvoltare. 
Este necesar să aducem modificări in gîn- 
direa și activitatea practică, să înlăturăm 
chiar din vocabularul nostru verbul -nu se 
poate», să folosim numai verbul «totul se 
poate»".

Este astfel evidentă necesitatea schimbă
rii unei mentalități — fie survenită din- 
tr-un spirit practicist îngust, fie alimenta
tă de comoditățile unei activități rutiniere.

Adevărul relevat cu atîta forță de pă
trundere de secretarul general al parti
dului își dezvăluie cu atît mai mult im
portanța, cu cît, astfel, ne apropiem de om, 
de nevoia de a-1 afirma, dar și de contri
buția pe care acesta poate să o înscrie la 
progresul economic general, dată fiind exis
tența condițiilor obiective și subiective care 
permit realizarea sarcinilor noii etape.

PAUL CASPROVSCHI : De multe ori se 
vorbește de spirit revoluționar în general 
și ne concentrăm mai puțin asupra ipos
tazelor sale concrete de existență, asupra 
obiectivelor pe care le avem de înfăptuit. 
Or, nu poți, după părerea rriea, să fii re
voluționar în general, ci revoluționar în
tr-o acțiune, în luptă cu ceva, în efortul 
de a rezolva o problemă, de a promova 
o soluție. Nu poți fi revoluționar doar in 
mod teoretic și conservator, rutinier în

„Să fim conștienți că nimic nu se poate realiza 

fără muncă, fără eforturi, fără consum de energie 

și inteligență creatoare, fără spirit revoluționar, devo

tament și abnegație."

Red. : Cerințele realizării unei calități 
noi, superioare în întreaga activitate eco- 
nomico-socială aduc în prim-plan spiritul 
de inițiativă al oamenilor' muncii, capaci

tului revoluționar. Se încetățenise în multe 
domenii prejudecata că ceea ce apare la 
prima vedere greu de făcut așa trebuie să 
rămînâ mereu. Ne preocupă în prezent la 
scara întregului organism social formarea 
deprinderii de a căuta nu explicații pen
tru nerealizări, ci modalități concrete pen
tru înfăptuirea integrală a ceea ce ne-am 
propus. Pentru mine, acest climat de mun
că a fost o foarte bună școală pentru că 
m-a învățat să găsesc soluții, să caut 
dezlegări. Este necesară, cred, o pregătire 
profesională temeinică pentru a se asigura 
condiții de manifestare spiritului revolu
ționar. întotdeauna spiritul revoluționar 
dislocă stereotipii, obișnuințe, solicită in
venție, creație, perfecționarea muncii. Nu
mai Ce auzi uneori : „De ce să nu mergem 
cu soluția pe care o cunoaștem ?“ Dar 
dacă, de pildă, în întreprinderea noastră 
toți am fi procedat astfel, astăzi nu mai 
ajungeam să mărim valoarea tonei de pro
duse de peste 10 ori.

VIOREL POPESCU : ^Revoluționarul tre
buie să fie deci un om cu un dezvoltat 
spirit de inițiativă, stăpînit de o continuă 
pasiune creatoare, care manifestă perma
nent dorința de a inova, de a căuta noul 
și de a-1 promova în practica proprie do
meniului în care își desfășoară activitatea. 
Pasiunea revoluționară pentru nou, ali
mentată de o înaltă responsabilitate so- 
cial-politică pentru destinele construcției 
socialiste, ale patriei, însoțită de hotărirea 
de a învinge orice piedici care pot să apa
ră, trebuie cultivată cu perseverență în 
procesul educației socialiste a tineretului, a 
Întregului popor. Datorită rolului deosebit 
pe care îl capătă creația și promovarea 
noului în toate sectoarele de activitate și, 
în legătură cu acestea, cunoștințele știin- 
țifico-tehnice, profesionale și culturale, sar
cinile etapei actuale devin, așa cum men
ționa secretarul general al partidului, mai 
grele decît cele de la începutul revoluției. 
De aceea revoluționarul de astăzi nu poa
te fi decît un om înarmat temeinic cu ase
menea cunoștințe, caracterizat printr-un 
larg orizont profesional, tehnico-științific și 
de cultură generală.

practica muncii de zi cil zi. Spiritul re
voluționar înseamnă astăzi organizare ri
guroasă, încredere în realizarea unui o- 
biectiv creator, pasiune permanentă pentru 
nou. Iată, de pildă, noi acum sîntem an
trenați cu toții în procesul de moderniza
re a producției. Avem rezultate destul de 
bune. Ponderea produselor noi și moder
nizate a crescut de la 2 la sută, acum cîți- 
va ani, la aproape 50 la sută la sfîrșitul 
anului trecut. Poate vi se pare puțin. Al
ții au reușit să realizeze produse noi în 
proporție de 80 sau chiar 90 la sută. Noi 
avem însă multe produse clasice. Pentru 
noi, miza esențială este să livrăm cît mai 
multe aliaje de tip superior, care, de o- 
bîcei, se importau și care încorporează 
multă manoperă. In felul acesta, crește va
loarea producției, se valorifică mult mai 
bine materia primă, oamenii își pun la 
lucru mintea, pregătirea, inițiativa crea
toare. Au și alte satisfacții și alte cîștiguri. 
De pildă, acum 4—5 ani s-au asimilat pri
mele tipuri de bare trapezoidale din aliaj 
de cupru-argint pentru motoare electrice 
de mare putere. Acum fabricăm 22 de sor- 
totipodimensiuni, multe din ele fiind ex
portate înglobate în motoare sau în in
stalații mai mari.

Am spus toate acestea ca să subliniez un 
lucru la care țin : nu este suficient să-i 
vorbești omului despre nou, ci trebuie să-i 
arăți avantajele noului pentru el și pentru 
societate*. Și cînd aceste avantaje sînt bine 
înțelese, omul se angajează, lucrează, se 

» implică, se străduiește să rezolve. Dar dacă 
nu înțelege, poate spune automat „nu se 
poate" ori poate spune „da", însă efortul 
lui pentru descoperirea și implementarea 
noului este minim. Cu alte cuvinte, vorbind 
despre spirit revoluționar trebuie să avem 
permanent în vedere motivația care îl în
treține,. îi conferă vitalitate, dinamism.

Tot in rindul factorilor care întrețin spi
ritul revoluționar aș menționa și buna or
ganizare. In unitatea noastră sînt mulți co
muniști care muncesc cu multă dăruire, cu 
multă răspundere. Dar pe seama efortului 
lor mai sînt unii care mimează că muncesc 
serios, care trăiesc cam pe seama celor har
nici și conștiincioși. Performanța, după opi
nia mea, a muncii de organizare este aceea 
de a transforma un obiectiv mare și com
plex, cum este modernizarea, intr-o sarcină 
firească, într-o acțiune curentă la fiecare 
loc de muncă, la care să participe toți, cu 
toată puterea și pregătirea lor.

tatea de a asimila progresul tehnic și de a 
găsi soluții originale pentru rezolvarea pro
blemelor care apar in procesul de moder
nizare a producției. Despre citeva din for

mele concrete ale spiritului revoluționar, 
așa cum apar ele în amplul proces de mo
dernizare, vă propunem să discutăm in con
tinuare.

VIOREL POPESCU: Fiecare epocă istori
că ard, așa cum s-a afirmat, „spiritul" ei. 
Spiritul revoluționar constituie caracteris
tică fundamentală a conștiinței socialiste, 
esența spiritului întregii epoci de construi
re a socialismului și comunismului. For
marea în proporții de masă a unei ase
menea conștiințe poate fi tot, atît de puțin 
rodul spontaneității ca și procesele revolu
ționare din ' sferele practicii sociale, ale 
structurilor sociale obiective. Ea reprezin
tă prin excelență un proces complex care 
se desfășoară sub conducerea nemijlocită a 
partidului.

căutarea 
revolu- 

instanță

Potrivit concepției partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, spiritul re
voluționar se măsoară, în toate cazurile, nu 
prin vorbe, oricit de frumoase ar fi aces
tea, ci prin fapte, în primul rînd prin 
munca ce o desfășoară fiecare comunist, 
fiecare membru al societății în sectorul lui 
de activitate, prin atitudinea combativă 
față de vechi, prin angajarea hotărîtă în 
învingerea diferitelor greutăți și dificultăți 
care apar în îndeplinirea sarcinilor încre
dințate, prin pasiunea cu care sînt 
rezolvate diferitele probleme, prin pre
ocuparea permanentă 
și promovarea noului, 
ționară constituie în 
„proba de foc" a 
ționar. Orice încercări 
nerealizărilor, autocritica formală sau ten
dința de a prezenta anumite sarcini încre
dințate ca imposibil de realizat, în loc de a 
căuta soluții, de a acționa, îl situează pe 
cel ce procedează astfel — indiferent dacă 
este sau nu conștient de aceasta — în afa
ra spiritului revoluționar.

Dacă acțiunea revoluționară reprezintă 
cîmpul de manifestare al spiritului revolu
ționar, la fel de adevărat este și faptul că 
acesta capătă expresie, se îmbogățește cu 
noi determinări numai în procesul practicii 
revoluționare. Conștiința socialistă este 
prin natura ei o conștiință pătrunsă de 
spirit revoluționar tocmai pentru că ea 
constituie conștiința acțiunii de transfor
mare revoluționară a societății, a afirmării 
multilaterale a personalității umane. Ea își 
poate păstra și dezvolta această calitate nu
mai în condițiile în care „ține cadența" cu 
cerințele noi ale dezvoltării societății, ale 
practicii sociale, le devansează chiar. Con
cordanța cu aceste cerințe dă măsura ca
racterului revoluționar al conștiinței socia
liste, a forței ei de înrîurire pozitivă asu
pra practicii sociale.

pentru
Practica
ultimă 

spiritului , revolu- 
de justificare a

PAUL CASPROVSCHI : După opinia 
mea, calitatea muncii este un indicator sin
tetic al spiritului revoluționar, al conștiin
ței și faptei revoluționare. Vorbim mult 
despre eficiență. Și e foarte bine acest lu
cru. Dar eficiența trebuie pusă în relația 
ei organică cu calitatea. Pentru că dacă efi

Educația comunistă, 
educație in spirit revoluționar

„Trebuie să realizăm o adevărată revoluție în 

gîndirea și acțiunea oamenilor, în nivelul lor profe

sional, tehnic, științific și cultural, în formarea omu

lui nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, patriotică."

Red. : Trăim într-o epocă de prestigioasă 
afirmare a revoluției științifico-tehnice, de 
mare progres al cunoașterii umane, care 
conferă o cu totul altă importantă facto
rului uman, contribuției sale la progresul 
activității economico-sociale, al societății in 
general. De aici importanța fundamentală 
pe care o are pregătirea temeinică profe
sională și politică a oamenilor, educarea 
lor în spirit revoluționar și dezvoltarea 
conștiinței revoluționare, militante.

VIOREL POPESCU : într-o lume ca a 
noastră, marcată de cea mai profundă și 
grandioasă revoluție științifică și tehnică 
din istorie, revoluționar in profesie, în ac
tivitatea de producție poate să rămînă doar 
acela care invățind să învețe își face din 
asimilarea noilor cunoștințe o preocupare 
permanentă, cerință valabilă pentru cadrele 
de conducere, pentru toți oamenii muncii. 
„Trebuie să transformăm conștiința cadre
lor’ noastre de conducere, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să determinăm o revo
luție în felul de a gîndi și de a acționa al 
conducătorilor din economie, din alte sec-' 
toare. Fără această revoluție în conștiința 
și gîndirea oamenilor, nu vom determina 
o adevărată revoluție tehnico-științifică".

Aceasta reclartiă din partea fiecărui om 
al muncii o preocupare stăruitoare pentru 
propria formare profesională, pentru ridi
carea permanentă a nivelului de cunoștințe 
tehnico-științifice și culturale. Mai mult, în 
condițiile dinamicii actuale a profesiilor și 
meseriilor, ale mobilității proceselor mo
derne de producție, apare necesitatea poli
calificării, a însușirii de către fiecare lu
crător a mai multor meserii.

Spiritul revoluționar comunist este esen
țialmente de factură umanistă, ceea ce se 
exprimă, în primul rînd, în efectele sale 
iradiante în spațiul practicii, menite să 
aprofundeze procesul de umanizare a re
lațiilor sociale, de creare a condițiilor ne
cesare în vederea ridicării la cote tot mal 
înalte a nivelului de trai și a calității vieții 
oamenilor, a realizării fiecăruia ca perso
nalitate. El se afirmă, astfel, ca „forță mo
trice" a înfăptuirii umanismului socialist, 
revoluționar prin însăși natura lui.

In concepția și practica partidului nos
tru, educația revoluționară nu numai 

Spiritul revoluționar are concretețea faptei, el nu poate avea valențele unei lo
zinci abstracte, insensibilă la dinamismul accentuat al vieții sociale contemporane. 
Ideea de continuitate a procesului revoluționar, care se înscrie în rindul contribuțiilor 
creatoare ale partidului nostru, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, la îmbogățirea gin- 
dirii înaintate a epocii noastre, presupune trecerea la un stadiu nou, superior, al îmbi
nării dialectice dintre factorii obiectivi și cei subiectivi ai dezvoltării, accentuarea latu
rilor calitative, intensive ale impactului conștiinței socialiste asupra progresului 
multilateral al patriei. Spiritul revoluționar se împlinește, în acest context, ca ferment 
al atitudinii conștiente, puternic motivată politic și valoric, față de viitorul comunist 
al patriei. Cunoscînd o firească dinhmică a structurilor sale conceptuale și acționate, 
acumulînd noi atribute definitorii, în acord cu experiența vieții, spiritul revoluționar 
constituie o puternică forță de propulsie socială, în care conștiința comunistă a isto
riei devine practică nemijlocită, activitate umană în slujba celui mai înalt 
progres social.

ciența nu se exprimă și într-o calitate mai 
bună, nu mai este de fapt vorba de efi
ciență, ci de simple calcule bune pentru 
rapoarte în ședințe. Mi ,se pare că de mul
te ori nu se înțelege importanța acestui 
indicator : calitatea. Dacă stăm bine să ne 
gîndim, el include totul. Calitatea hotărăște 
competitivitatea unui produs, calitatea ,.a- 
dună" întregul efort depus pentru fabri
carea unui produs, calitatea este oglinda 
care ne arată cu ce răspundere, cu ce pri
cepere s-a muncit.

Pentru că vorbim de spirit revoluționar, 
cred că multe din mentalitățile care con
travin acestui spirit, de fapt intr-un fel 
sau altul, afectează calitatea muncii noas
tre, o erodează. Sint mentalități in această 
direcție care trebuie să ne preocupe in 
mai mare măsură. Este, in primul rînd, 
mentalitatea unora de a privi cu oarecare 
dispreț calitatea producției noastre, de a 
apela prea ușor cîteodată la import. Am să 
vă dau un exemplu. Pină nu de mult, ba
rele din aliaje speciale pentru pompe și 
hidromotoare cu pistoane axiale se aduceau 
din import. Un cadru tehnic din conduce
rea uzinei și-a propus să fabrice acest pro
dus în unitatea noastră. Aliajul era foarte 
pretențios, pentru că necesita foarte multe 
elemente de aliere, cu toleranțe de compo
ziție foarte strînse. Dar o dată fabricate 
barele respective, nu au fost luate în con
siderare de beneficiar. A trebuit ca au
torul să facă numeroase drumuri Ia unita
tea beneficiară, să testeze produsul, să-l 
încerce cum merge. Firește, exigența mani
festată a fost binevenită din toate punctele 
de vedere; dar interesul scăzut și insufi
cienta încredere că am putea face bare 
similare cu cele de nivel mondial sînt mai 
puțin îmbucurătoare. Sînt ele insele uh 
reflex al neafirmării în practică a spiritu
lui revoluționar.

încrederea în forțele proprii — trăsătu
ră distinctivă a spiritului revoluționar, con
stituie, dacă vreți, un angajament care tre
buie în fiecare clipă onorat prin producție 
de înaltă calitate, printr-un comportament 
de înaltă angajare și de înalt civism.

In același context, aș dori să amintesc o 
mentalitate extrem de dăunătoare care se 
mai manifestă uneori, aceea de a-ți vedea 
doar de propria „postață", cum se spune, de 
a nu te interesa decît propriul loc de mun
că, de a fi călăuzit doar dș propriile inte
rese. Mă uit adesea cum unii membri ai 
colectivului, mai ales din fazele primare 
ale procesului de producție, dau mai mică 
atenție calității operațiilor executate, uitînd 
că acest lucru condiționează calitatea pro
dusului finit, că neglijența de azi se „în
toarce" mîine mai grea asupra noastră. Că 
fiecare sîntem și producători, și beneficiari. 
Realitatea este că lămurirea raportului din
tre interesele personale și cele colective, pe 
fondul recunoașterii primatului necondițio
nat al intereselor generale, trebuie conside
rată ca o latură foarte importantă a mili
tantismului comunist, a spiritului revolu
ționar.

că nu-i unilateralizează pe oameni, așa 
cum încearcă să prezinte lucrurile anu- 
miți adversari și denigratori ai socialismu
lui, dar prin natura ei conferă tensiune 
interioară, stimulează la plenitudine și au- 
todepășire perpetuă, sensibilizează conști
ințele și creează deschideri în această di
recție. Spiritul revoluționar nu se afirmă 
in dauna sau prin sacrificarea altor trăsă
turi omenești pozitive, ci, în consonanță eu 
ele, cu valorile culturii și civilizației socia
liste, ale științei contemporane, dezvoltin- 
du-se în legătură și pe fondul asimilării 
acestora, influențează puternic structurarea 
și finalitatea lor umanistă.

NICOLAE LOTREANU : In lumina apre
cierilor partidului nostru, este necesar să 
crească rolul formativ al muncii de edu
cație, al invățămîntului politico-ideologic, 
al activității educative de masă, in vederea 
mobilizării oamenilor muncii la realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate. Practica socială relevă 
cît de important este să dezvoltăm perma
nent spiritul critic și autocritic al comu
niștilor și al celorlalți oameni ai muncii, 
combativitatea față de mentalitățile înapo
iate în muncă și viață, tendințele unora 
de a cere totul de la societate și de a da 
mai puțin, de a se sustrage îndatoririi pa
triotice de a contribui cu toată capacitatea 
la progresul multilateral al țării. Cultivarea 
patriotismului — trăsătură esențială a spi
ritului revoluționar, care alături de alte 
caracteristici care nu au putut fi analizate 
acum ar putea fi abordate într-o dezbatere 
de sine stătătoare — este o răspundere per
manentă a activității educative.

Esențială este crearea la fiecare loc de 
muncă a acelui climat de autoexigență 
care să garanteze atingerea obiectivelor pe 
care ni le propunem în toate domeniile de 
activitate.

Desigur, subiecții, cărora le este adresat, 
receptează mesajul educativ în funcție de 
capacitatea lor de observare ; de experien
țele trăite și de natura acestor experiențe ; 
de nivelul de înțelegere și cuprindere a rea
lității atins de un individ sau altul. Rezul
tanta acestei receptări se materializează 
însă în ultimă instanță în faptele de muncă, 
în rezultatele concrete ale activității fie
cărui om al muncii și ale fiecărui colectiv.
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------------------------ EMINESCU ------------------------

IZVOARELE MARII POEZII
REPERE ALE DEZVOLTĂRII ÎN 1987

Eminescu este o sinteză a con
științei creatoare românești, de la 
spiritualitatea dacică la aceea con
centrată in Miorița și în Legenda 
Meșterului Manole, de aici la 
spiritul voievodal al Evului Me
diu, la Cantemir, și apoi la spi
ritul de renaștere națională al 
secolului al XIX-lea. Ca geniu cu 
vastă putere de cuprindere, poetul 
este o sinteză integrală a spiritu
lui românesc orientat, deopotrivă, 
spre acțiune șl faptă, prin cobori- 
rea în istorie, prin cunoaștere și 
creație și prin înălțarea deasupra 
istoriei, într-o devenire grandioasă 
ce echivalează cu integrarea în 
marea carte a lupaii universale.

Prin opera eminesciană, chiar de 
Ia începuturile ei, spiritul național 
ia deodată cunoștință de el in 
totalitatea lui ca existență : in 
ipostaza acțiunii (critica din pri
mele texte ale creatorului și parti
ciparea eroului din romanul poetic 
Geniu pustiu la revoluție) și in 
cea contemplativă (fața Iui noc
turnă), esență a marii creații, puse 
mereu în legătură cu un fior unic 
de vizionarism, care nu este unul 
pur romantic, ci unul românesc, 
orfeic și mioritic.

Impactul acesta teribil între spi
ritul critic aplicat necruțător rea
lităților contradictorii din epoca sa 
și nevoia demonică de creație (ca 
asumare a timpului etern) a pu
tut duce, prin Eminescu, la un 
moment fundamental pentru crea
ția poetică și gîndirea națională, 
de fapt pentru spiritul românesc 
înțeles ca totalitate, în stare să-și 
depășească marginile prin partici
parea cu valori majore la spiri
tualitatea lumii întregi. Situația 
se explică chiar prin statutul scri
itorului de geniu, așa cum îl con
cepe de pe acum Eminescu, într-o 
scrisoare către Iacob Negruzzi din 
1871. Acesta este „un organ cen
tral, care' își asimilează într-un 
moment toate întîmplările lumii, 
care-i vin la cunoștință", dar pe 
care le comunică într-o viziune ce 
este numai a lui, ca putere de sin
teză artistică și de armonizare. în 
cuprinsul creației, a antinomiilor 
ce sfișie viața diurnă a geniului.

Contactul creatorului cu lumea 
și istoria este atit de viu, incepind 
din prima tinerețe, incit el rămine 
o dominantă a tuturor manifestă
rilor geniului eminescian. Acest 
contact, ca formă superbă a tita- 
nismului romantic, este o perma
nență (activitatea de gazetar a lui 
Eminescu, un jurnal interior făcut 
public pe măsura scrierii lui, 
este o dovadă supremă). Dar 
ființa poetului agresată de istoria 
vitregă a trebuit, in chip fatal, 
neputind rezista unei confruntări 
permanente cu ceea ce el însuși 
numea „antitetieitățile" vremii sale, 
să reacționeze intr-un plan mult 
mai larg și mai complex decît 
acela al negației pur sociale, gă
sind o compensație în absolut și 
o salvare în eternitate prin crea
ție. Eminescu este un erou ce 
raportează totul la un corp de va
lori morale și creatoare ce devin, 
întrucit ele țin de personalitatea 
sp demiurgică, o excepție și un 
rtiare reper de cultură națională. 
Spiritul își verifică măreția prin 
capacitatea A participa, prin

creație majoră, la eternitate, ră- 
mînînd insă în istoria poporului 
său.

Ceea ce Impresionează la tină- 
rul Eminescu este faptul că el ar 
fi voit să pună deodată de acord 
setea lui arzătoare de absolut cu 
lumea în care trăia, ca să vadă, 
de fapt, prin experiența vieții și 
a istoriei în care spiritul se im
plică dureros și decisiv, că totul 
este imposibil din cauză că visul 
se izbește de neînțelegerea și ră-, 
ceala „veacului cel de fier". Ur
marea este că poetul se împotri
vește realităților din vremea lui, 
conștiința sa manifestîndu-se la 
un grad de exigență extremă. 
Demonicul se afirmă mereu, la ni
velul rațiunii și 
al fantaziei, prin 
forme titanierie, 
oscilînd între 
contemplație și 
revoltă în planul 
larg al cunoaște
rii și al creației.

Eminescu era 
predestinat să re
acționeze așa in 
fața contradicții
lor insurmonta-, 
bile din timpul 
său. Conștiința sa 
de geniu cosmic 
se confruntă tra
gic cu existența 
și cu lumea și 
iese biruitoare 
prin creația de 
valori poetice 
pentru că aici nu 
mai există nici o 
limită. Este în a- 
ceastă faptă un 
eroism al exis
tenței creatoare și ea face din 
Eminescu, in chip sublim, un Pro- 
meteu al poeziei românești și 
universale. Eminescu există ca • 
poet de geniu nu pentru că se 
revoltă în plan istoric și social, 
asemenea eroilor săi din romanul 
Geniu pustiu, care sint înfrinți, 
ci pentru că, în cele din urmă, el 
creează in perspectiva eternității 
împlicîndu-șe în totalitatea realită
ților românești, ca artist.

Viața nu se justifică pentru 
Eminescu decît prin actele ei 
creatoare și morale ce neagă în
săși neputința omului revoltat în 
fața unei lumi impenetrabile prin 
„absurdul" ei. Cînd eroul din acest 
roman, Toma Nour, arhetip al spi
ritului eminescian, pare definitiv 
istovit (e un „geniu pierdut") pen
tru că, „ruinat" sufletește, s-a 
înstrăinat de vis, de gîndirea ori
ginară, de fantazia creatoare, fiind 
el însuși conștient că e mort pen
tru realitate, naratorul (adică 
autorul însuși) i se substituie, pe 
nesimțite, deplasînd accentele con- 
fesive spre schițarea structurii 
sale, a poetului de geniu care 
renaște din propria-i durere și 
găsește certitudinea de a fi în 
detașarea de efemer și prin sim
bioza visului poetic orientat spre 
lumea eternă cu cugetarea vi
zionară.

Geniile pustii sunt „nouri fără 
soarte alungați din orizont în ori
zont" ; Toma Nour, în proiectul' de 
dramă romantică Mira, e un „nour 
de aur din marea de amar". Exact 
in același manuscris Eminescu

spune despre sine un lucru tul
burător : „Dumnezeul geniului 
m-a sorbit din popor cum soarele 
soarbe un nour de aur din marea 
de amar". Poetul de geniu este, in 
perspectivă sublim vizionară, un 
„nour de aur", o expresie unică 
a energiilor creatoare ale nației, o 
voce a poporului său.

Timpul istoric, oricît de apăsător 
și de agresiv ar fi, nu schimbă, 
gîndea Eminescu, neamul româ
nesc: „Națiunea — stîncă. Genera
ția — rîu ; oamenii — valurt". 
Acesta rămine, în confruntarea cu 
timpul, solidar cu el însuși, soli
dar cu spiritul lui originar : „Și-n 
planu-Eternității românii-s un po
por" (Andrei Mureșanu, 1869). De 

aceea poetul co
boară în taini
țele spirituale ale 
poporului său 
spre a-i surprin
de constantele, a- 
cele elemente de 
rezistență in fața 
tuturor vicisitu
dinilor istoriei, 
creatorul fiind un 
„centru" totali
zator între trecut 
și prezent, o em
blemă unică a 
spiritului națio
nal. De aici ima
ginea Poetului, 
din același roman 
de tinerețe, care 
năzuiește cu toa
tă ființa lui să 
fie „în mijlocul 
poporului plin de 
focul entuzias
mului, să fiu ini
ma lor [a oame

nilor] plină de geniu, capul cel plin 
de inspirațiune, preot durerilor și-a 
bucuriilor — bardul lor". Această 
idee de factură vizionară și mi
tică deschide, în creația emines
ciană, calea spre marele vis al 
poetului, acela de a fi, înfruntînd 
tragismul vieții, un geniu creator 
al poporului său, și nu unul „pus
tiu", „alungat din orizont în ori
zont", ci un geniu conștient de 
menirea lui creatoare. ’

Ca urmare, tînărul Eminescu, 
meditînd vizionar asupra misiunii 
„luptătorului / Poetului / filosofu
lui", năzuiește, din răsputeri, la o 
„revoluțiune de idei" care să dea „o 
singură direcțiune a spiritului pen
tru generațiunea care crește", direc
țiune imaginată în numele unei 
concepții activiste ce pune un 
accent profetic pe ideea de nație 
văzută în specificul realităților ei 
sufletești, care reclamă imperios 
trebuințe și înfăptuiri originale în 
cadrul comunității dfe limbă, de 
factură psihică și de istorie,, toate 
deosebite de acelea ale altor na
țiuni și state naționale.

„Revoluțiunea de idei" înseamnă 
pentru Eminescu mai multe lu
cruri esențiale. Mai întîi, depăși
rea stărilor sufletești lîncede, de 
scepticism amar și dezabuzare, de 
sleire a puterilor în perioada de 
criză după înfringerea revoluției 
de la 1848 și pregătirea genera
țiilor, tinere- pentru trăire și' faptă 
intelectuală într-un plan spiritual 
nou. Acesta presupune, în viziunea 
eminesciană, o armonizare și o de

pășire, prin voință de cultură șl 
de creație majoră, la înălțimea 
exigențelor moderne, a contradic
țiilor existente („antifeticitatea de 
idei și interese" despre care ii scria 
lui I. Negruzzi) și realizarea, pe 
un teren de lucru și de muncă 
intelectuală comună, a unității de 
simțire și de gindire ce leagă în 
mod organic generațiile unei na
țiuni in evoluția lor pe scara 
timpului. ImpUcindu-se total în is
toria patriei sale prin acțiuni vi
zionare, ca organizarea celebrei 
serbări de la mormintul lui Ștefan 
cel Mare de la Putna în anul 1871, 
Eminescu afirmă, în scrisoarea că
tre Dumitru Brătianu, ideea sacră 
a răspunderii colective față de 
ființa națiunii și destinele ei. In 
consecință, meditează poetul vi
zionar, „dacă o generațiune poate 
avea un merit, e acela de a fi un 
credincios aginte al istoriei, de a 
purta sarcinile impuse cu necesi
tate de locul pe care-1 ocupă in 
lănțuirea timpilor".

Situat într-o asemenea perspec
tivă, de înțelegere profundă a rea
lităților și a menirii poetului in 
viața- națiunii, . Eminescu vede 
personalitatea acestuia ca pe un 
„organism", cu un nucleu susținut 
de o conștiință implicată plenar 
în spiritualitatea poporului său și, 
totodată, deschisă larg spre uni
versal. Centrul de foc al conștiin
ței sale, acela care îi totalizează 
toate preocupările, este insă „ideea 
românesc", aspirația lui EmineScu, 
încă din vremea tinereții sale, 
fiind creația (în toate planurile) 
„pe baze românești solide", în care 
fundamental rămine, in vederea 
participării noastre la cultura și 
civilizația lumii, „modul d-a ju
deca — d-a raționa românesc, prin 
urmare, o filosofie românească", 
în acest fel poetul, ca sinteză a 
„geniului preexistent" al poporu
lui, devine un „suflet" cosmic și, 
asemenea soarelui însuși, se con
stituie ca un „punt matematic de 
concentrațiune a tuturor puteri
lor lumii". Ca „geniu [al] luminii" 
și „credincios aginte al istoriei", 
Poetul, așa cum îl vede Eminescu 
în romanul Geniu pustiu, „presu
pune în cîntec și cuget înălțimile 
cerului și le comunică națiunilor 
respective", adică întoarse spre co
munitatea națională căreia ii apar
ține („le aruncă apoi în raze lungi 
adîncimilor poporului") libertatea 
și civilizația, chemînd, în spirit 
orfic, la o nouă întemeiere. Lo
cuitor în „centrul lumdi încoronat 
cu sori", poetul de geniu, ca ex
presie. a spiritului nației și simbol 
al luminii, pătrunde „in adincimile 
poporului" spre a-1 înălța la o 
nouă conștiință, așa cum razele 
soarelui strălucitor despică întune
cimea mării și-i proiectează 
adincurlle în seninul imens al ce
rului.

Prin creația de valori, poetul este 
o sinteză a spiritualității naționale, 
o conștiință care modifică „spiri
tul public", îi dă adică forma 
spiritului conștientizat al istoriei 
și proiectează forțele spirituale 
ale poporului în ritmurile cosmice, 
în planul eternității înseșt. Ca 
româh, Eminescu este un cetățean 
al umanității.

Conf. univ. dr. M. DRAGAN

CULTURĂ ȘI CREAȚIE
Un reper de netăgăduit 

al maturității unei culturi 
este modul cum își amin
tește și cinstește valorile 
cardinale. Nu-i vorba des
pre amintirea limitată ca
lendaristic, ci despre aceea 
de fiecare zi, vădită în in
tensitatea participării va
lorilor perene la zămislirea 
celor noi, precum și în ne
voia insăși a spiritului 
public de a se scălda, fără 
contenire, în apele adinei 
ale marilor opere. „Numele 
Iui Eminescu — scria Per- 
pessicius — se conduce de 
alte legi decît cele calen
daristice. El n-are nevoie 
de o zi anume, pentru că 
toate zilele i se cuvin. Pe 
el nu-1 desmormîntăm de 
zile festive, pentru că el e 
veșnic prezent în mijlocul 
nostru, cu marea pildă a 
scurtei lui vieți de trudă 
și cu marile lecții de artă 
și gindire, înscrise la locul 
de frunte și de vază per- 
peută, al fastelor noastre 
literare." „Lecția de artă și 
de gindire" a Iul Eminescu 
rămine pentru literatura 
română mereu vie și ine
puizabilă în învățăminte. 
Iar dovada maturității cu 
care cultura noastră pri
vește mereu spre ea o fac 
rafturile celei mai mari bi
blioteci pe care o avem, 
„biblioteca Eminescu" : cea 
mai vastă literatură criti
că de care se bucură un 
scriitor român. O literatură 
ale cărei file actuale se 
Înmulțesc prin contribuții 
solide, revelatoare — toate 
năzuind să „restaureze" 
dimensiunile adevărate ale 
operei .celui care, în tim
pul său, a publicat puțin 
și a plănuit enorm. Cînd, 
în „Opera lui Mlhai Emi
nescu", G. Călinescu scria 
că „nimeni nu se gindise 
să facă o restaurație a gîn- 
dirii poetice a lui Emines
cu", criticul deschidea por
țile unei vaste direcții a 
istoriei literare. Problema 
„restaurației" gindirii poe- 
,tice eminesciene, cuprln- 
zind în genere identifica
rea izvoarelor, definirea 
motivelor — de largă cir
culație romantică — pre
cum și fixarea acestora în 
timp și spațiu, altfel spus 
„eminescianizarea" lor, nu 
va înceta să preocupe in
tens exegeza ulterioară, 
sub cele mai diferite un
ghiuri. Unul dintre acestea 
s-a dovedit fertil, mai ales 
în ultimii ani, mărturisind 
și astfel sporirea gradului 
de receptivitate, deschide
rea largă spre zările cul
turii universale a spiritua
lității românești contempo
rane. Ne gîndim, anume,

la o serie de cercetări con
sacrate contactelor poetului 
nostru național' cu cele
lalte culturi, antice sau 
moderne, europene sau 
orientale. Direcție a cerce
tării de o importanță ce nu 
poate scăpa cui gindește 
că originalitatea — dife
rența specifică — a unei 
literaturi nu poate să apa
ră în întreaga ei lumină 
decît grație stabilirii cit mai 
precise și nuanțațe a ele
mentelor din care se alcă
tuiește „genul său proxim". 
Avem, astfel, studii care 
urmăresc incursiunile lui 
Eminescu in grădina altor 
culturi șl, pe de altă par
te, cercetări despre legă
turile poetului (sigure, 
probabile sau posibile) cu 
marii creatori romantici. 
Studii comparatiste, unele 
de o rară acribie și acura
tețe, acestea rămîn, măcar 
parțial, expresia unei anu
me îndepărtări centrifuge 
de opera eminesciană : 
rareori larga lor deschide
re și adîncimea pătrunderii 
în geografia spirituală a 
culturilor de referință Își 
restring. într-un revers ne
cesar, cercul în jurul aces
teia spre a-i lumina unita
tea de viziune, de ton, de 
motive și teme lirice. Cu 
alte cuvinte, unele dintre 
aceste studii, altfel extrem 
de prețioase, rămîn la o 
erudiție seacă, nefructifi
cată sub raport axiologic, 
paradă fastidioasă de in
formație cită vreme lip
sește liantul solid al unei 
apartenențe semnificative 
și convingătoare. Poetul 
apare astfel uneori ca o 
rudă ■ mai săracă, împro
prietărită prin „alipiri" 
neexplicate și Inexplica
bile.

Cu atlt mai prețioasă și 
temeinică ne apare, în ase
menea condiții, viziunea 
teoretică pe care Zoe 
Dumitrescu - Bușulenga o 
propune în recenta exegeză 
comparatistă „Eminescu și 
romantismul german" (E- 
ditura „Eminescu"), lu
crare de referință, deschi
zătoare de noi perspective 
pentru cercetarea critică 
actuală. Nouă și fertilă este 
în primul rind poziția 
teoretică de pe care 
sînt privite izvoarele și ac
țiunea lor asupra spiritului 
eminescian, influențele, de 
varii proveniențe, asupra 
operei lui M. Eminescu. 
Contactele cu alte culturi 
au, în viziunea autoarei, nu 
caracterul propriu-zis al 
unor influențe, ci calitatea 
unor opțiuni și ele se defi
nesc riguros astfel prin- 
tr-o mare capacitate de se

lecție. Geniul poetului este 
un neasemuit aparat selec
tor care nu se lasă supus, 
dar supune propriului ori
zont interior orice „influ
ență", întreaga arie, de ne
cuprins, a cunoștințelor pe 
care le-a dobîndit în cele 
mai variate domenii, in 
evoluția și consolidarea a- 
cestui • univers mental ne
pereche, in mecanismele 
de funcționare a intelectu
lui eminescian, nimic nu 
pare să se petreacă intîm- 
plator și toate achizițiile 
sint tocmai acelea care tre
buiau, in chip ineluctabil, 
sa se înfăptuiască. Iar or
donatorul esențial al aces
tui Impresionant aparat se
lectiv n-a fost altul ddcit 
prodigiosul prim-strat de 
cultură autohtonă, folclori
ca, receptată de Eminescu 
în valorile și semnificațiile 
ei universale. Tinzind spre 
o cultură de orizont plane
tar, pentru Eminescu siste
mele filozofice notorii ori 
marile opere ale altor lite
raturi nu intrau în ordinea 
„izvoarelor" și a „influen
țelor", ci in aceea, mult mai 
adecvată și expresivă, a 
„alianțelor" selective sau, 
cum spune Zoe Dumitres- 
cu-Bușulenga, „in larga 
arie a intilnirilor mai mult 
sau mai puțin determinan
te pentru un spirit atit de 
liber și neînchipuit de bo
gat". In opera eminesciană 
— arăta și G. Munteanu — 
izvoarele dobîndesc valoa
re de citate confirmative, 
nu de surse formative, iar 
fecunda asimilare a culturii 
universale urmărește să 
proiecteze in absolut fondul 
autohton. Iată, deci, teme
iul teoretic pentru care mai 
vechea teorie a influențelor 
se cere serios revizuită, iar 
cercetarea comparată nu 
mai poate rămine, azi, la 
simpla înregistrare de 
nume și titluri intilnite ori 
ghicite în manuscrise ori 
opera finită. Nu mai putem 
vorbi — arată autoarea — 
despre înnurirea lui Heine 
sau Lenau, în parte — „de- 
cit cu un foarte acut sen
timent de insuficiență, ba 
chiar de jenă". Căci, „com- 
paratismul aplicat lui Emi
nescu se cuvine să fie, din 
capul locului, unul sans ri- 
vages, nu unul de statis
tici, taxinomii ori de orice 
altă metodă, oricit de mo
dernă, dar la fel de inope
rantă". Specificitatea pusă 
astfel in lumină de conflu
ența cu culturile europene 
își schimbă direcția și un
ghiul de percepție : din in
terior către exterior, pu- 
nînd astfel în discuție în
săși tradiția unei anume 
orientări vasalizante, a in

fluențelor modelatoare. In 
cazul lui Eminescu, și nu 
numai al lui, modul- de a 
privi și înțelege sensul con
tactelor culturale trebuie 
din nou și mai bine preci
zat : el ne arată „zbaterea 
unui mare spirit care se 
caută pe sine în alții, reac
țiile unei minți ardente 
pentru care intilnirea cu 
produsele altor minți nota
bile : imagini, noțiuni, idei, 
sisteme filozofice etc. nu 
constituia decît un prilej 
întotdeauna bine venit de 
declanșare explozivă a pro
priului mod de funcționa
re. Cu alte cuvinte, întilni- 
rea cu drumul altuia nu-1 
determina niciodată pe 
Eminescu să-1 urmeze pe 
acela, ci îl stîrnea și îl pro
pulsa în forță pe drumul 
său particular care-1 purta 
însă înspre un orizont ne
încetat dezmărginit de în- 
tîlnirile hotărîtoare".' Și, *n 
fine, iată și ideea capitală 
în lumina căreia autoarea 
își concepe întreaga cerce
tare a „întîlnirilor" dintre 
Eminescu și romantismul 
german : „Influențele pe 
care Eminescu le-a primit 
au fost, datorită libertății 
cu strășnicie păstrate a spi
ritului său, eminamente 
catalitice în sens blagian, 
și nu modelatoare. Departe 
de a-1 supune și stăpîni, ele 
au fost cele supuse și stă- 
pînite (...), neatingindu-i 
corzile cele mai grave de
cît pentru a conferi armo
niilor specificității naționa
le sunetul cel mai curat și 
mai plin". Așadar, nu 
poate fi vorba de a-1 
„anexa" pe marele nostru 
poet unui model străin 
de existență și creație, 
ci, cunoseîndu-i cit mai 
adîncit acumulările din pe
rioadele „vieneză" și „ber- 
lineză", de a desluși, sub 
unghiul unei analogii tipo
logice, acel „gen proxim" 
ce-1 înscrie pe Eminescu 
într-o mare constelație uni
versală, locuită însă în
tr-un stil inimitabil, speci
fic național. Privit prin 
prisma acestui „gen pro
xim". Eminescu își revelă 
apartenența structurală, și 
nu conjuncturală, la marile 
categorii ale existenței ro
mantice, ale cărei „spații 
securizante" sînt natura 
maternă (mitul pădurii), 
folclorul („povești și doine, 
ghicitori, eresuri..."), fasci
nația lumii ca teatru (fe
reastră de ieșire către o 
lume de ideal și de poves
te, modalitate de identifi
care, proteică, în mereu alte 
existențe), călătoria de ini
țiere (înspre originile miti
ce ale neamului care l-a 
zămislit). Biografia inte

rioară â poetului îl înscrie 
în ordinea universală a 
unei existențe arhetipale. 
Departe de a cînta pe o cla
viatură de motive și teme 
străine, poetul purta cu 
sine, aducind-o de acasă, o 
lume dată, imanentă, ridi
cată însă spre cele mai 
înalte orizonturi de gindire 
și înțelegere, acolo unde, cu 
simplitatea grea de sensuri' 
a marilor sinteze, Eminescu 
ne apare .,universal" „fiind 
foarte rom)ân“ (Tudor Ar- 
ghezi).

Puține alte lucrări de o 
asemenea anvergură com
paratistă ne-au dat senti
mentul că. indepărtindu-ne, 
aparent, de universul poe
tului nostru și pătrunzind 
adine în aria altor culturi, 
în realitate ne apropiem de 
cele mai autentice structuri 
ale imaginarului emines
cian. Și este așa fiindcă 
autoarea urmărește mereu, 
în pătrunzătoare analize 
paralele, nu atit raportul de 
influență, cit acea afinitate 
congenială, înclinarea emu- 
lativă pe gșre spiritul emi
nescian, universal, o resim
țea către ceea ce ii era 
congener. Căci, cum arăta 
încă Maiorescu, cultura n-a 
fost pentru Eminescu „un 
simplu material de erudiție 
străină", ci „acel cuprins 
ideal primit și asimilat in 
chiar individualitatea iul 
intelectuală", întru creș
terea interioară și adin- 
cirea în sine pină la zonele 
profunde ale ființei generi
ce din care geniul scoate, 
după opinia lui Goethe, ci
tată de Eminescu,. „partea 
Cea mai bună a unei lite
raturi", „cea intraductibilă". 
Pentru ca poetul nostru să 
adauge imediat propria-i 
convingere : „O adevărată 
literatură trainică, care să 
ne placă notiă și să fie ori
ginală pentru alții, nu se 
poate întemeia decit pe 
graiul viu al poporului nos
tru propriu, pe tradițiile, 
obiceiurile și istoria lui, pe 
geniul lui. Tot ce-ați pro
duce în afară de geniul in
tr-adevăr național (...) nu 
va avea valoare și trăinicie, 
nici pentru noi, nici pentru 
străinătate".

„Eminescu și romantismul 
german" de Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga este o 
contribuție fundamentală la 
cunoașterea actuală a poe
tului național, o lucrare in 
care erudiția eclatantă și 
spiritul de finețe sint ad
mirabil subordonate unei 
perspective riguros teore
tice, înnoitoare.

C. STANESCU

DIVERSITATE SI CALITATE>

- atribute ale programelor micii industrii
Sint cunoscute Importantele sar

cini și răspunderi ce revin micii in
dustrii pentru a contribui la satis
facerea unor cerințe ale populației, 
la creșterea calității vieții. Și, de la 
bun inceput, trebuie spus că posibi
litățile sale in acest sens vor spori 
simțitor in 1987. Ca. parte integrantă 
a economiei naționale, mica indus
trie va cunoaște un ritm accentuat 
de dezvoltare, urmind ca, pe baza 
prevederilor Congresului al XIII-lea 
al partidului, a indicațiilor și orien
tărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
valoarea producțlei-marfă industria
le să se dubleze in actualul cincinal, 
inregistrind în 1987 o creștere de 23 
la sută față de realizările din 1985.

Pe lingă acest spor general canti
tativ, se cuvin menționate și progre
sele ce urmează a fi realizate prin- 
tr-o repartizare teritorială cit mai 
rațională. Astfel, unul dintre obiec
tivele de larg interes cetățenesc este 
creșterea, în ritm 
susținut, a pro
ducției în toate 
județele și loca
litățile urbane și 
rurale, astfel în- 
cît pină în 1990 
să se realizeze o 
valoare a produ
selor de 8 000 Iei 
pe locuitor. A- 
ceasta presupune, 
între altele, dez
voltarea armoni
oasă a capacități
lor de producție, amplasarea noilor 
unități productive în zonele și locali
tățile unde ponderea micii industrii 
este încă redusă.

Prezentăm, în continuare, cîteva 
Informații despre dezvoltarea indus
triei mici în acest an, obținute de la 
Comitetul pentru problemele consili
ilor populare, de la Uniunea Centra
lă a Cooperativelor Meșteșugărești, 
Centrocoop și Ministerul Agricultu
rii — care au în subordine o impor
tantă rețea de unități ale micii in
dustrii. Dincolo de apartenența. Ia 
unul sau altul dintre organele cen
trale sau locale, de amplasarea lor 
în mediul urban sau rural, unitățile 
de mică industrie au ca linie co
mună de dezvoltare creșterea puter
nică a producției pe baza valorifică
rii depline a resurselor de materiale 
și a forței de muncă locale, diversi
ficarea și îmbunătățirea calitativă a 
produselor, in vederea satisfacerii 
exigențelor crescînde ale pieței in
terne și la export, in condiții de efi
ciență economică sporită.

DIVERSIFICAREA PRODUSELOR 
ȘI REÎNNOIREA PRODUCȚIEI 
în raport cu cerințele populației sînt 
cerințe prioritare, cărora sînt che
mate să le răspundă într-o măsură 
mult mai mare activitățile micii in
dustrii. In 1987 se va reînnoi circa 
30 la sută din producția unităților 
cooperației meșteșugărești, reînnoire 
de natură să asigure o gamă sor
timentală mai bogată de confecții și 
tricotaje, acordîndu-se mai multă 
atenție produselor de serie mică, 
potrivit solicitărilor populației. Se 
vor realiza, intre altele, aproape 
1 000 de sortimente noî de tricotaje 
și 1 200 sortimente de confecții pen
tru copii și adulți, produse apreciate 
,1a ultimele contractări cu reprezen
tanții comerțului. Desigur, in această 
acțiune amplă de diversificare și 
reînnoire a producției se impune să 
se manifeste mai multă receptivitate 
față de tendințele modei, un studiu 
atent al evoluției gusturilor și prefe
rințelor populației, folosirea efectivă și 
concretă a informațiilor rezultate din 
întîlnirile cu publicul, din consem
nările cetățenilor cu prilejul diferi
telor tîrguri sau expoziții, inclusiv 
datele rezultate din cercetarea co
menzilor făcute. Pentru că, nu tre

buie uitat, simpla creștere cantita
tivă a producției, fără o studiere co
respunzătoare a cerințelor pieței, nu 
poate asigura eficiența necesară, nu 
poate duce decit la acumularea de 
produse greu vandabile in depozite 
șl magazii.

Totodată, va crește și se vor înre
gistra progrese și în diversificarea 
produselor de uz casnic și gospodă
resc, ceea ce se va materializa în 
acest an in noi ustensile și dispozi
tive de menaj, pompe manuale pen
tru lichide, cîntare de bucătărie mo
dernizate și altele. De asemenea, se 
vor găsi in magazine, la dispoziția 
cumpărătorilor, modele noi de truse 
tehnice pentru scule, clești și foar
feci, pompe de grădinărit, precum șl 
diverse repere și piese auto, articole 
pentru camping și turism etc.

Practic, in acest an, gama produ
selor noi și modernizate din șisie- 
mul Centrocoop se va îmbogăți cu

® Ritmuri de creștere de 20 la sută la produse de larg 
interes • Produse de serii mici, pe măsura solicitărilor 
populației • Unități ale micii industrii în fiecare localitate 
rurală ® Mai multă preocupare pentru valorificarea resur
selor energetice neconvenționale, pentru dezvoltarea bazei 

proprii de materii prime și materiale I

peste 900 de sortimente de articole 
de uz casnic și gospodăresc — în
deosebi mic mobilier, împletituri din 
nuiele, sorg, papură și alte materiale 
vegetale, articole de artă populară 
și artizanat. Se acordă prioritate rea
lizării produselor pentru copii — 
confecții, tricotaje, încălțăminte. In 
1987 se va dubla producția de jucării 
și jocuri logice.

VALORIFICAREA MAI INTENSA 
A RESURSELOR LOCALE de ma
terii prime, a materialelor recupera
bile și refolosibile reprezintă una 
din coordonatele distincte ale dez
voltării în continuare, în noul an, a 
micii industrii. Aceasta impune a- 
plicarea cu mai multă fermitate a 
programelor stabilite în acest dome
niu, identificarea și exploatarea a 
noi surse de materii prime (inclusiv 
surse ce se găsesc practic în toate 
județele — cariere mici de nisip, 
agregate minerale șl piatră de con
strucție, argile, lemn din dobofîturi, 
plantații de răchită etc.). De pildă, 
în condițiile avîntului puternic pe 
care ii cunosc în continuare con
strucțiile, pentru diversele cerințe 
legate de reparații, întreținerea 
fondului locativ, sint deosebit de 
necesare și binevenite diferitele 
materiale de construcții. Experiența 
multor unități de mică industrie de
monstrează ce bune rezultate se pot 
obține în acest fel. Spre exemplu, 
unitățile de profil din cadrul 
Centrocoop au depășit planul pe 
anul trecut la produse de balastieră 
și piatră de construcție cu 57 la sută, 
reușind să livreze suplimentar 
125 000 mc și — ceea - ce e la fel"de 
important — să demonstreze că pot 
realiza mult mai mult in raport cu 
propriile angajamente. De altfel, In 
1987, cantitatea de agregate minerale 
și piatră de construcție ce se va li
vra de unitățile din cadrul Centro
coop urmează să crease^ cu 300 000 
mc față de realizările din 1985. In 
acest an, producția de cărămizi și 
blocuri ceramice va crește de 3,4 ori; 
var — de 4 ori ; produse lemnoasa 
— de 2,3 ori.

In general, trebuie identificate, co
lectate și valorificate superior mai 
multe materiale recuperabile și re- 

, folosibile — ștraifuri de materiale 
din tablă și profile mici, cupoane

textile și de pielărie, mase plastice, 
și materiale din cauciuc uzate, ma
terial lemnos de mici dimensiuni 
etc. Se impune ca, într-o măsură 
tot mai accentuată, să se treacă la 
produse de o tehnicitate superioară, 
evitindu-se limitarea la producția 
de mături și împletituri de ră
chită — desigur, necesare și ele, 
dar nu intr-o viziune unilaterală și 
obsesivă.

De asemenea, urmează să fie re
cuperate mai multe bunuri de uz 
casnic și personal, bunuri de folosin
ță îndelungată și diverse piese de 
schimb și, în mod deosebit, piese de 
schimb pentru bunuri electrocasnice 
și pentru autoturisme. Se cuvine 
subliniată și, mai ales, urmată ex
periența bună a unităților coopera
ției meșteșugărești, care, anul trecut, 
au achiziționat de la populație, au 
recondiționat și valorificat bunuri și 
piese în valoare de 200 milioane lei; 

pentru 1987 este 
prevăzut să se 
depășească cu 10 
la sută aceste 
realizări.

în fața micii 
industrii se ridi
că, de asemenea, 
sarcina de a con
tribui, intr-o mă
sură hotărit mai 
mare decît pină 
acum, la valorifi
carea unor im
portante surse de 

energie neconvențională și de bio- 
combustibil. Este vorba despre refo- 
losirea energiei secundare, construc
ția unor microhidrocentrale pe dife
rite cursuri de apă, utilizarea ener
giei vințului și, îndeosebi, a celei 
captate cu ajutorul panourilor solare. 
Se prevede, în acest domeniu, ca 
întreprinderile județene de construc
ții ale consiliilor populare să con
struiască în acest an și să monteze 
panouri solare atit pentru diferite 
unități economice și instituții, cit și 
pentru locuințe. De asemenea, în 1987, 
în cadrul sectorului de industrie mică 
al Centrocoop, se vor realiza încă 100 
de instalații cu panouri solare, folo- 
sindu-se experiența bună acumulată 
în județele Neamț, Brăila, Vaslui ș.a. 
De asemenea, au fost proiectate trei 
tipuri de instalații de biogaz. Con- 
semnînd aceste date, nu se poate să 
nu se arate că ele apar extrem de 
reduse în raport cu posibilitățile și 
necesitățile, cu cerințele populației 
— atît în ce privește panourile so
lare, cît și instalațiile pentru biogaz 
(numai 22 !) — îneît se poate pune 
legitim întrebarea : oare cind se va 
produce revirimentul de mult aștep
tat. cînd vor fi aduse la îndeplinire 
obligațiile de mult stabilite ale micii 
industrii privind valorificarea surse
lor neconvenționale de energie ?

După cum se vede, în domeniul 
dezvoltării micii industrii se prevăd 
obiective interesante, dar există și 
aspecte ce solicită îmbunătățiri hotă- 
rîte, eliminarea unor neajunsuri!!’ 
Pentru toate acestea, In coordona
rea întregii "HctiVitățî'a unităților in
dustriei mici, indiferent de deținător, 
este necesar un sprijin m'ai eficient 
din partea consiliilor populare. De 
altfel, consiliile populare urmează să 
creeze unități proprii de mică indus
trie în numeroase comune, care să 
contribuie, alături de celelalte uni
tăți, la valorificarea resurselor loca
le de materiale și forță de muncă, 
la dezvoltarea surselor de venituri 
pentru autofinanțare și asigurarea 
unei game diversificate de produsa 
solicitate de populație.

C. BORDEIANU

In timpul unui concert al orchestrei Filarmonicii „Moldova" din lași
Foto : Eugen Dichiscanu

cinema
©> Toate pînzele sus (seria I — Secre
tul epavei) : EXCELSIOR (65 49 45) — 
8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 17; 19,15, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, GLORIA (47 46 75) — 8,45; 11; 13; 
15; 17ț 19, STUDIO (59 53 15) — 10; 
11,45: 13,30; 15,30; 17,15; 19
0 Toate pînzele sus (seria a Il-a — 
Misterele marilor) : LUMINA (14 74 16)
— 8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19, FERO
VIAR (50 51 40) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) - 8,30; 11; 13; 
15; 17; 19
0 Liceenii : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Domnișoara Aurica : VOLGA 
(79 71 26) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
& Un oaspete la cină : PACEA 
(71 30 85) - 15; 17; 19
0 Program special pentru copii — 
8,45; 10,45; 12,45; 16,30; 19, Un oaspe
te la cină — 14.30: DOINA (16 35 38) 
0 Păcală : DACIA (50 35 94) - 9; 12; 
15; 18, FLACĂRA (20 33 40) — 15,30; 18 
0 Răzbunarea haiducilor : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Acrobatele : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 15,45; 17,15; 19,15
0 Stagiunea cinematografică de iar
nă : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 
15,15; 17,30; 19,45

• La Fayette ; LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) - 9; 11; 13; 15,15; 
17,15; 19.15
O Acțiunea „Topolino" : VICTORIA 
(16 28 79) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRI- 
VIȚA (17 08 58).— 9; 11; 13; 15; 17; 19 
O Oliver Twist : UNION ‘(13 49 04) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30
• Gheața verde : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Pină trece ploaia de toamnă : VII
TORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
0 Luptătorii din valea misterioasă : 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19 
0 Ciclu de filme muzicale : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
© Provocarea dragonului : FEREN
TARI (80 49 85) — 15: 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala ma
re) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 ; (sala amfiteatru) : Ar
heologia dragostei — 17,30 ; (sala a- 
telier) : Idolul și Ion Anapoda — 18
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Ovidiu Bălan. So
list : Andrei Tănăsescu — 18

• Opera Română (13 18 57) : Giselle 
— 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : O zi de odihnă 
— 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 18.30
Q Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur — 
18
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Karamazovii — 17,30; 
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 18,30
0 Teatrul Giulești (sala Giulești, 
18 04 85) : Bărbierul din Sevilla — 18 
O Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18.30 ; (sala Victo
ria, 50158 65) : Bărbatul fatal — 19 
0 Ansamblul artistic „Ransodia Ro
mână" (13 13 00) : Micuța Dorothy — 
15 ; Pe sub cetini la izvoare — 13
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Uite-1, nu e — 9 ; Muzicanții veseli
— 18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Elefănțelul curios — 15 ; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Dana 
și Leul — 15
0 Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30
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Cronica zilei

BRĂILA : Succese 
ale petroliștilor

Oamenii muncii de la Schela de 
producție petrolieră din Brăila, de
plin conștienți de răspunderile ce 
le revin pentru realizarea exem
plară a programelor de exctracție 
stabilite pentru acest an, rapor
tează primele succese în producție. 
Astfel, planul, de extracție la țiței 
în prima decadă a acestei luni a 
fost îndeplinit în proporție de sută 
la sută, iar la extracția de gaze 
utilizabile a inregistrat, față de 
sarcina planificată, o depășire de 
630 mii normal metri cubi. De ase
menea, planul la producția-marfă 
a fost realizat integral. în acțiunea 
de menținere în funcțiune a tutu
ror sondelor și de eliminare a 
neajunsurilor cauzate de timpul 
friguros s-au evidențiat brigăzile 
de petroliști nr. 2 și 3 Oprișenești, 
nr. 6 Lișcoteanca și nr. 7 Indepen
dența. (Candiano Priceputu).

SINAIA : Primul lot 
de produse la export

Printr-o mai bună organizare a 
producției și a muncii, prin folosi
rea judicioasă a utilajelor și a 
timpului de lucru, destoinicul co
lectiv de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de mecanică fină 
Sinaia a reușit să livreze partene
rilor externi primul Iot de produse 
din planul pe acest an. Este vorba 
de 500 pompe de injecție și 10 000 
injectoare. produse ce s-au dovedit 
comparabile cu cele realizate de 
firme cu prestigiu din lume. (loan 
Marinescu).

BIHOR : Bogată activitate 
edilitară

Pentru constructorii bihoreni, 
bilanțul bogat al primului an al 
actualului cincinal, cînd au realizat 
în avans planul la construcția de 
locuințe, predînd, totodată, la cheie 
importante obiective social-cultu- 
rale — un complex de odihnă și 
tratament cu 1 100 locuri la Băile 
Felix, un dispensar policlinic în 
Oradea, un pavilion cu 120 locuri 
pentru tabăra de pionieri de la 
Stîna de Vale, numeroase spații 
comerciale — se constituie in
tr-o premisă pentru realizări 
de prestigiu în 1987. Dispunînd 
de front de lucru închis, construc
torii lucrează efectiv, chiar și în 
condițiile temperaturilor scăzute, 
la 1 250 apartamente, aflate in di
ferite stadii de execuție, asigurînd 
predarea ritmică a locuințelor că
tre beneficiari. De menționat că, în 
acest an, colectivul Trustului de 
antrepriză generală pentru con- 
strucții-montaj Oradea mai are de 
finalizat, pe lingă cele 2 720 apar
tamente, din care 250 în mediul 
rural, o clinică de recuperare și un 
complex cultural în Băile Felix. 
(Ioan Laza).

BRAȘOV : Soluție tehnică 
valoroasă

La întreprinderea „Rulmentul" 
din Brașov, in cadrul acțiunii de 
modernizare a producției, presele 
hidraulice de calibrare a inelelor 
de rulmenți au fost înlocuite cu 
prese mecanice, realizate in con
cepție proprie de către un colectiv 
al Centrului de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru rul
menți și organe de asamblare și 
executate prin autoutilare. Noile 
prese prezintă avantaje de ordin 
calitativ — în sensul că aduc pie
sele la forma și dimensiunile din 

documentația tehnică și economi
că, reducind, totodată, adaosul de 

. prelucrare. în plus, ele au o fiabi
litate mult sporită, ceea ce face ca 
productivitatea muncii să crească 
cu 15—20 la sută. Pe de altă parte, 
prin renunțarea la presele hidrau
lice se realizează o importantă eco
nomie de ulei hidrhulic. Pînă acum, 
fabricația a fost dotată cu 6 ase
menea prese, cărora li se vor ală
tura în curînd ultimele două. Date 
fiind avantajele pe care le oferă, 
asemenea prese vor intra și în do
tarea forjei noii unități de rul
menți de la Suceava. (Nicolae Mo
canul.

VÎLCEA : Așezăminte 
culturale la sate

Zestrea edilitară a localităților 
rurale din județul Vîlcea continuă 
să se îmbogățească cu noi edificii, 
în seria celor mai recente obiecti
ve, realizate cu sprijinul nemijlo
cit al cetățenilor și date în folo
sință, se numără și căminele cul
turale din comunele Băbeni și Lă- 
dești. Fiecare dintre aceste așeză
minte, menite să contribuie la dez
voltarea vieții spirituale locale, 
dispune de cite o sală de specta
cole cu 500 și. respectiv, 300 locuri, 
biblioteci, cabinete de informare și 
documentare, ateliere de creație, 
cabine și aparatură de proiecție etc. 
(Ion Stanciu).

ARGEȘ : Centrală 
telefonică automată

în comuna Stolnici, județul Ar
geș, s-a dat in folosință o centrală 
telefonică automată cu 400 de linii 
și posturi telefonice. Fiind dotată 
in întregime cu echipamente de fa
bricație românească, realizate Ia 
cunoscuta întreprindere „Electro
magnetica" din Capitală, centrala 
are pentru abonații din țară pre
fixul 970. Au primit tonul la noile 
lor posturi telefonice 350 abonați.

ROȘIORI DE VEDE :
Complexul hotelier „Vedea"

în centrul orașului Roșiori de 
Vede a fost inaugurat noul com
plex hotelier „Vedea" care conec
tează și această frumoasă locali
tate din județul Teleorman la re
țeaua turistică a țării. între altele, 
se află aici 120 locuri de cazare 
în camere moderne și confortabile, 
un restaurant, bar de zi, cofetărie, 
o sală multifuncțională etc. Unita
tea este încadrată cu un personal 
la nivelul exigențelor turistice ac- 

Clădirea noii centrale are o con
strucție modernă, care adaugă un 
plus de frumusețe acestei localități 
rurale de cîmpie. în încăperile ei 
s-a deschis și un nou oficiu poștal 
care pune serviciile sale la dispo
ziția sătenilor din localitățile din 
sudul județului. De precizat și fap
tul că numărul centralelor automa
te a ajuns la 16, iar al posturilor 
telefonice la peste 48 000, județul 
situindu-se la acest capitol pe un 
loc fruntaș pe țară. (Gheorghe 
Cîrstea).

VALEA JIULUI : 
Complexe mecanizate

Din prima zi de muncă a acestui 
an, colectivul de constructori de 
mașini de Ia întreprinderea de uti
laj minier din Petroșani lucrează 
la întreaga capacitate de produc
ție. Așa se face că, intr-un timp 
scurt, au fost finalizate lucrările de 
fabricație a două noi complexe de 
tăiere mecanizată a cărbunelui, 
care sînt în curs de livrare pentru 
minele Lupeni și Livezeni. De ase
menea, pe bancurile de rodaj se 
află încă două freze electrohidrau- 
lice pentru minerii din Vulcan și 
Petrila. (Sabin Cerbu).

CIMPENI : Noi garnituri 
de mobilă

La întreprinderea de prelucrare 
a lemnului din orașul Cîmpeni au 
fost asimilate în fabricație noi pro
duse caracterizate printr-un nivel 
ridicat de industrializare și efi
ciență, asigurat de utilizarea pe 
scară largă a semifabricatelor și a 
unor procedee noi de execuție. De 
asemenea, noile produse au o linie 
modernă și calitate ridicată. Acești 
parametri caracterizează garnitura 
de mobilă „Corina", primul produs 
intrat în fabricație în acest an. Se 
află in pregătire, în vederea asimi
lării, și o garnitură de cameră de 
zi. (Ștefan Dinică).

tuale. Corpul de clădire al noului 
complex hotelier se remarcă prin 
fericita îmbinare a elementelor 
constructive tradiționale cu cele 
moderne, integrindu-se armonios 
în peisajul arhitectonic ai acestui 
oraș care în perioada ce a trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului a cunoscut o puternică dez
voltare economico-socială. (Stan 
Ștefan).

Miercuri a avut loc la Ambasada 
Uniunii Sovietice din București o 
conferință de presă la care au parti
cipat reprezentanți ai presei române 
și. corespondenți străini acreditați 
în țara noastră.

Cu acest prilej, ambasadorul 
E. M. Tiajelnikov a prezentat pro
gramul și propunerile Uniunii So
vietice privind încetarea experien
țelor nucleare, lichidarea totală a ar
mei nucleare și a altor genuri de

Fapte, inițiative, preocupării

Noua tinerețe a orașului Moinești
* > a

Se știe, vremea în
frumusețării localită
ților începe de fapt 
primăvara. La Moi- 
nești, orașul petroliș
tilor de pe Tazlău, se 
pare însă că edilii vor 
să schimbe tradiția. 
Pentru că, acum, cînd 
mercurul termometre
lor coboară încă sub 
limita înghețului, în 
centrul orașului, ca și 
în noile ansambluri 
de locuințe, pot fi vă- 
zuți destui oameni 
antrenați la diferite 
treburi edilitar-gospo- 
dărești. în cel mai tî- 
năr ansamblu de lo
cuințe — „Tudor Vla- 
dimirescu", cetățenii 
îi ajută pe construc
tori la degajarea mo
lozului și pregătirea 
noilor apartamente 
pentru a fi- date în 
folosință; în cartierul 
„Găzărie" se lucrează 
la modernizarea arte
rei de circulație. Ac
tivitatea cea mai in
tensă se desfășoară 
însă în parcul de băi 
minerale. Petroliști, 
metalurgiști, construc
tori, tineri și vîrst- 
nici amenajează iz
voarele, instalează 
bănci, trasează alei 
pietonale. Printre ei, 
alături de ei. Emil 
Leru, primarul orașu
lui.

— De ce atîta zor 
că doar este destulă 
vreme pînă la primă
vară ?

— E adevărat — ne 
răspunde primarul — 
dar avem și multe de 
făcut. Numai la siste
matizarea și moderni
zarea acestui parc, pe 
care ii vrem atit de 
agrement cît și pen
tru îngrijirea sănătății 
oamenilor, trebuie să 
executăm un mare 
volum de lucrări.

— Pentru îngrijirea 
sănătății, ați spus ?

— Da, întrucît apele 
minerale de aici sînt 
cunoscute încă de pe 
vremea lui Dimitrie 
Cantemir pentru cali
tățile lor curative în 
tratarea afecțiunilor 
reumatismale și gas-, 
trointestinale. Moi- 
neștenii, ca și oamenii 
din împrejurimi,
le-au folosit în per
manență și le folosesc 
și acum, dar nu în 
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condițiile cele mai 
bune. Iată de ce 
ne-am propus ca, o 
dată cu primăvara, 
totul să fie gata. Și 
apoi, mai avem în 
plan multe alte lu
crări edilitar-gospo- 
dărești importante 
pentru orașul nostru.

Și primarul ne-a a- 
rătat, în imediata a- 
propiere, albia pîrîu- 
lui Gîz care trece prin 
oraș și care va fi 
amenajată; apoi locul 
unde va fi înălțată 
o microhidrocentrală 
care va furniza ener
gie electrică pentru 
iluminatul parcului, 
ca și locul unde va fi 
amplasată viitoarea 
bază de tratament.

— Să credem că o- 
rașul Moinești va de
veni stațiune bal
neară ?

— De ce nu, a venit 
firesc răspunsul.

Fapte, inițiative, 
preocupări gospodă
rești intr-un oraș 
care-și trăiește a doua 
tinerețe. Pentru că 
trebuie , spus, Moi- 
neștiul, deși există de 
sute de ani, s-a ridi
cat cu adevărat la 
Condiția de oraș mo
dern de-abia în anii 
care au trecut de la 
Congresul al IX-lea 
al partidului, cînd a 
devenit unul dintre 
importantele centre 
muncitorești ale țării. 
Aici ființează unul 
din cele mat mari 
trusturi din țară pen
tru forajul și extrac
ția țițeiului, care-și 
întinde antenele . în 
toată Moldova și pînă 
peste munți, la Ghe- 
lința, în județul Co- 
vasna. în cele 7 
schele de foraj și pro
ducție lucrează mii și 
mii de petroliști, oa
meni cu o înaltă ca
lificare, care șe stră
duiesc zi de zi să dea 
patriei tot mai mult 
țiței. Alături de acest 
titan al petrolului au 
fost edificate, in ul
timii ani, numeroase 
alte unități indus
triale și economice — 
uzina de reparat utj- 
laj petrolier, baza do 
ateliere și transport în 
industria petrolieră, 
antrepriza de con
strucții industriale, 
complexe de mică in
dustrie ș.a. — care au 
făcut ca valoarea pro

arme de distrugere în masă pînă în 
anul 2000, realizarea dezarmării in 
Europa, inclusiv reducerea forțelor 
armate și a armamentelor, clasice pe 
continent. Uniunea Sovietică, a spus 
in context vorbitorul, evidențiază 
cu satisfacție activitatea , desfășurată 
de România, de alte s,tate in scopul 
Încetării și interzicerii -experiențelor 
nucleare, al lichidării armei nu
cleare.

(Agerpres)

ducției globale a ora
șului Moinești să 
crească de peste 5 ori 
față de 1965.

O dată cu dezvol
tarea industriei a 
crescut și , orașul. 
După vizita de lucru 
făcută în 1980 de se
cretarul general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au 
fost înălțate pentru 
petroliști, construc
tori, metalurgiști și 
ceilalți oameni ai 
muncii de aici blocuri 
de locuințe însumînd 
peste 3 700 de apar
tamente. Pe harta o- 
rașului au apărut car
tierele noi „Liber
tății", „Zorilor", „Ion 
Creangă", „Albotești", 
„Lucăcești", cu con
strucții și dotări so- 
cial-edilitare moder
ne, cochete. Funcțio
nează în prezent Ia 
Moinești 8 școli, 2 li
cee industriale care 
pregătesc cadre pen
tru industria petro
lieră, 10 grădinițe și 
cămine pentru copii, 
un spital cu 545 pa
turi.: așezăminte de 
cultură și artă. A fost 
extinsă rețeaua co
mercială, s-au înfiin
țat numeroase unități 
de industrie mică și 
prestatoare de servi
cii pentru populație. 
Numai în anul de cu
rînd încheiat. prin 
contribuția cetățeni
lor au fost efectuate 
lucrări edilitar-gospo- 
dărești în valoare de 
aproape 70 milioane 
Iei.

în actualul cincinal, 
după cum ne-a infor
mat primarul orașu
lui, vor fi construite 
noi capacități de pro
ducție, Vor fi moder
nizate și dezvoltate 
cele existente. De a- 
semenea, se vor 
înălța noi ansambluri 
de locuințe pentru 
oamenii muncii, vor 
fi date în folosință 
noi unități comer
ciale și de servire a 
populației, vor fi mo
dernizate noi străzi. 
La înfăptuirea tu
turor acestor obiec
tive iși vor aduce din 
plin contribuția toți 
cetățenii acestui ve
chi, dar mereu tinăr 
oraș, aflat in plină 
Înflorire. (Gheorghe 
Baltă).

DIN VIAȚA PARTIDELOR DEMOCRATICE Șl PROGRESISTE
DIN NOILE STATE INDEPENDENTE

PARTIDUL CONGOLEZ AL MUNCII

Preocupări in vederea continuării 
transformărilor revoluționare 
lntr-un articol recent. Celestin Goma-FoutoU, membru al Biroului

Politic al Partidului Congolez al Muncii, a prezentat prefacerile 
intervenite in Congo in anii care au trecut de la proclamarea inde
pendentei, precum și preocupările actuale ale Partidului Congolez al 
Muncii in vederea asigurării condițiilor pentru continuarea procesului 
revoluționar.

în prezentarea rolului Partidului 
Congolez al Muncii trebuie pornit 
de la faptul că este vorba de un 
partid de avangardă. în serviciul 
proletariatului și instrument al 
luptei pentru socialism, arată au
torul articolului. în al doilea rind, 
trebuie ținut seama că acest partid 
iși exercită rolul conducător într-o 
țară cu un tablou economico-social 
care continuă să fie neunitar și 
dominat de modul de producție 
capitalist, de slăbiciunea clasei sale 
muncitoare, sub aspect numeric și 
ideologic, chiar dacă ea reprezintă 
baza revoluției congoleze, ce are 
drept scop edificarea în viitor a 
socialismului.

P.C.M. este un partid care pri
mește în rîndurile sale numai cele 
mai bune elemente provenite din 
rindul clasei muncitoare, al clase
lor aliate și țărănimii. Păturile de 
intelectuali și tineretul care s-au 
hotărît să treacă în rindurile noas
tre s-au angajat să ducă lupta de 
pe pozițiile proletariatului, ceea ce 
i-a obligat să rupă cu pozițiile de 
clasă proprii burgheziei mici și 
burgheziei birocratice. Recunoaș
terea ideologiei proletare drept 
ghid în activitate a reprezentat ga
ranția principală a concentrării 
eforturilor partidului pe toate fron
turile luptei duse de clasa mun
citoare.

P.C.M. a căpătat o foarte preți
oasă experiență în problemele 
strategiei și tacticii, folosind for
me și metode adecvate de mobili
zare, conștientizare și activizare a 
membrilor săi. ceea ce a dus la 
izolarea adepților curentelor stîn- 
giste și de dreapta. P.C.M. se 
poate baza în prezent pe expe
riența bogată acumulată în con
ducerea economiei naționale (na
ționalizarea băncilor și asigurărilor 
sociale, a întreprinderilor de trans
port, de distribuire a apei si ener
giei electrice, a poștei și telecomu
nicațiilor). Crearea Comitetelor 
pentru Apărarea Revoluției, a mi
liției populare în întreprinderi, 
mitingurile organizate in vederea 
demascării intrigilor imperialismu
lui și alte măsuri și acțiuni ne-au 
permis să ne menținem indepen
denta cîștîgată. Partidul a dovedit 
că este capabil să deosebească 
dușmanul direct, principal, da 
dușmanul intern, neîndoielnic pe
riculos, dar care nu se manifestă 
direct. Această diferențiere i-a 
permis partidului diversificarea 
metodelor de atțiune (represive 
sau educative) ce trebuie aplicate 
în funcție de situația concretă. Cu 
alte cuvinte. într-un fel se proce
dează cînd este vorba de soluțio
narea unor contradicții fundamen
tale și altfel în cazul unor contra
dicții secundare. Toate acestea au 
permis întărirea partidului, a ca
pacității sale de a conduce revolu
ția pe plan strategic și tactic.

Pe plan extern, P.C.M. a verifi
cat în practică principiile politicii 
de pace, prietenie, colaborare și 
solidaritate. în perioada încordă
rilor și-a asigurat sprijinul și so
lidaritatea aliaților săi din țările 
socialiste, pe baza principiului in
ternaționalismului proletar. în pre
zent, sub conducerea unitară a 
P.C.M., funcționează un larg front 

democratic al înțelegerii în vederea 
activizării luptei antiimperialiste 
și realizării de transformări revo
luționare în societate. Formele 
foarte diversificate ale organiza
țiilor democratice și condițiile in 
care ele activează — in primul 
rind legarea autonomiei organiza
torice de acceptarea conducerii po
litice, ideologice și strategice de 
către Partidul Congolez al Muncii 
— nu rămin numai in sfera inten
țiilor. S-a încetățenit ținerea con
ferințelor naționale ale partidului, 
a conferințelor consacrate activi
tății întreprinderilor de stat, pre
cum și a diverselor consfătuiri na
ționale privind cultura, sportul, 
cercetările științifice, acestea fiind 
tot atitea ocazii de a folosi Inte
ligența colectivă a oamenilor 
muncii.

Se poate spune că în țara noas
tră are loc un proces revoluționar, 
democratic, antiimperialist. în
dreptat spre construirea socialis
mului în R. P. Congo. P.C.M. a 
asigurat victoria în lupta pentru 
abolirea dominației imperialiste și 
a garantat continuarea revoluției.

Congresul al III-lea extraordinar 
al partidului din 1979 a stabilit 
principalele sarcini strategice vi- 
zînd construirea socialismului, 
precum și conținutul etapei revolu
ției naționale, democratice și popu
lare, pornind de la analiza struc
turii, in esență neocolonialistă, a 
economiei congoleze. în care 
coexistă sectorul capitalist, ca și 
sectorul precapitalist tradițional, în 
agricultură, bazat pe producția de 
subzistență și pe mica producție 
meșteșugărească.

Direcțiile de bază ale programu
lui P.C.M. în vederea edificării 
unui Congo independent, democra
tic și popular impun pentru parti
dul clasei muncitoare necesitatea 
creării unor baze solide ale edifi
cării unei economii naționale in 
care toate ramurile să fie legate 
organic. De asemenea, impun va
lorificarea bogățiilor naturale, 
crearea de echipamente cu tehnici 
proprii în cele mai diverse dome
nii, pregătirea de cadre naționale, 
asigurarea satisfacerii necesități
lor maselor populare.

Activitatea P.C.M. în sfera con
ducerii ecbnomiei a permis asigu
rarea conducerii planificate, o mai 
bună luare in considerare a inter
dependenței dintre procesul pro
ductiv și procesul politico-social, 
a corelării dezvoltării integrate cu 
procesele sociaNdemografice. pre
cum și legătura dintre moderni
zare și ocrotirea mediului natural.

în încheiere, autorul arată că, 
realizind principiul legăturii cu 
masele, P.C.M. acordă o deosebită 
atenție părerii oamenilor muncii. 
Prin adunările populare regionale, 
districtuale și comunale, la care 
participă delegați ai muncitorilor, 
țăranilor, militarilor și intelectua
lilor revoluționari, P.C.M. a atras 
masele la activitatea de elaborare 
a deciziilor politice. Prin ideile 
exprimate și prin acțiunile lor, 
masele populare participă activ la 
transformarea țării, la eliminarea 
sechelelor . vechii dominații colo
niale.
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Emisiune-concurs dedicată aniver
sării a 110 ani de la cucerirea In
dependenței de stat a României,

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 15 ianuarie, ora 20 -4 18 
ianuarie, ora 20. In tară : Vreme in 
general închisă și relativ caldă, cu ce
rul mai mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie In re
giunile sudice și sub formă de ploaie, 
lapovltă și ninsoare in cele nordice. 
Vintul va sufla slab pină la moderat, 
cu unele Intensificări în estul tării. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse

INFORMAȚII SPORTIVE
• Miercuri seara în sala „Dina

mo" din Capitală s-a disputat in ca
drul competiției internaționale de 
volei masculin „Cupa Cupelor" me
ciul dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Resovia Rzeszow (Polonia). 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
3—0 (7, 13, 14) în favoarea sporti
vilor români.
• în aceste zile se desfășoară la 

Sovata turneul de baraj pentru de
semnarea campioanei republicane de 
șah pe anul 1986, la care participă 
Ligia Jicman, Gertrude Baumstark 
și Smaranda Boicu, clasate la ega
litate, pe primele locuri in finala 
campionatului. După trei runde, pe 
primul loc se află Gertrude Baum
stark — 1,5 puncte, urmată de Ligia 
Jicman — 1 punct și Smaranda Boicu 
— 0,5 puncte. în runda a treia, Ligia 
Jicman a invins-o pe Smaranda 
Boicu.

• Sala sporturilor din Cluj-Na- 
poca a găzduit aseară intilnirea din
tre echipele Primigi Vicenza (Italia) 
și Universitatea Cluj-Napoca din ca
drul sferturilor de finală ale Cupei 
Campionilor Europeni la baschet fe
minin. Victoria a revenit sportivelor 
italiene cu scorul de 75—61 (51—28).
• Ancheta revistei italiene „Gue

rin sportivo" l-a desemnat pe argen
tinianul Maradona drept cel mai 
bun fotbalist al anului 1986, urmat 
de italianul Altobelli, englezul Rush 
și spaniolul Butragueno. Titlul de cel 
mai bun antrenor a revenit lui Car
los Bilardo (Argentina), iar cea mai 
bună echipă a fost aleasă Dinamo 
Kiev. Iată și echipa ideală a anului 
1986 propusă de „Guerin sportivo" : 

realizată în colaborare cu Comi
tetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Consiliul uniunii a- 
sociațiilor studenților comuniști 
din România, Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor și Mu
zeul de Istorie al Republicii So
cialiste România. Participă repre
zentativele județelor : Dîmbovița, 
Olt, Satu-Mare șl Suceava

21,50 Telejurnal
22/00 închiderea programului

Intre minus 8 șl plus 2 grade, mal ri
dicate în sud, pînă la 5—6 grade, iar 
cele maxime Intre zero șl 10 grade, 
izolat mai ridicate. Se va produce po
lei, îndeosebi în prima parte a inter
valului, în majoritatea regiunilor. 
Local se va semnala ceață. In Bucu
rești : Vreme in general închisă și re
lativ caldă. Cerul va fi mai mult aco
perit. Temporar va ploua. Vintul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila Intre minus 
2 șl plus 2 grade, iar cele maxime in
tre 3 și 9 grade. Se va produce polei, 
mal ales in prima parte a intervalu
lui. Vor fi, de asemenea, condiții pen
tru ceată.

Dasaev (U.R.S.S.). Josimar (Brazilia), 
Amoros (Franța), Fernandez (Fran
ța), Julio Cesar (Brazilia), Olsen 
(Danemarca), Buruchaga (Argenti
na), Mfittheus (R.F.G.), Butragueno 
(Spania), Maradona (Argentina), Be
lanov (U.R.S.S.).
• în concursul internațional de 

patinaj viteză de la Trento (Italia), 
contind pentru „Cupa Mondială", ja
ponezul Akira Kuroiwa a terminat 
învingător în două probe : 500 m 
(37”37/100) și 1 000 m (1T4”27/1OO). în 
ambele probe pe locul doi s-a clasat 
americanul Nick Tometz.

• „Cupa Europei" la schi a pro
gramat pe pirtia de la Fluhli (Elve
ția) o probă feminină de slalom spe
cial, in care victoria a revenit elve- 
țienei Christine Grueningen, cu 
timpul de l’27”91/100. Pe locurile 
următoare s-au situat Catherine 
Bjerner (Suedia) — r28”06'100 și Mo
nika Hess (Elveția) — l'28”23/100.

• La Moscova, in meci contind 
pentru grupele sferturilor de finală 
ale „Cupei Cupelor" la baschet mas
culin, echipa locală Ț.S.K.A. a între
cut cu scorul de 103—77 (50—39) for
mația cehoslovacă N.H.K.G. Ostrava, 
în cadrul aceleiași competiții, echipa 
franceză A.S. Villeurbanne a Învins 
pe teren propriu cu 105—88 (52—50) 
formația spaniolă Juventud Bada- 
lona.
• La Santos (Brazilia), in cadrul 

„Turneului veteranilor" la fotbal, 
selecționata Italiei a învins cu scorul 
de 2—1 (1—0) echipa Argentinei. Go
lurile au fost înscrise de Altafini 
(min. 3), Damiani (min. 81). respec
tiv, Babington (min. 87).

In multe țâri ale lumii, tehnica de calcul a devenit în ultimii ani 
una dintre cele mai importante ramuri industriale. O ramură în care 
se înregistrează cel mai înalt ritm de înnoire a produselor. Perfor
manțele calculatoarelor și ale programelor aferente contribuia astăzi 
la modernizarea proceselor industriale, la ridicarea productivității 
muncii și a calității produselor, la dezvoltarea agriculturii, a transpor
turilor și telecomunicațiilor, la ocrotirea sănătății oamenilor și apă
rarea mediului inconjurător, la instruirea tinerei generații. Dacă în 
producție și învățdmint se depun, pretutindeni, uriașe eforturi pentru 
introducerea pe scară largă a acestor moderna și eficiente „unelte" 
de lucru, in cercetare se caută noi și noi soluții pentru calculatoarele 
viitoarelor decenii. O cursă contra cronometru pentru miniaturizarea 
componentelor și sporirea vitezei de calcul, pentru pregătirea utiliza
torilor incă de pe băncile școlii și, bineînțeles, pentru asigurarea unui 
loc confortabil în competiția internațională a producătorilor de calcu
latoare. Vă prezentăm azi doar citeva secvențe din „lumea" calcula
toarelor.

VITEZA DE CALCUL SPORITA. 
O cutie de culoare neagră, cubică, 
avind înălțimea de 1,5 m, numită 
„Connection Machine" a fost reali
zată de Thinking Machines, o fir
mă mică din Boston. Spre deose
bire de calculatoarele clasice, von 
Neumann, care au un singur pro
cesor, „Connection Machines" dis
pune de nu mai puțin de 65 536 
microprocesoare. Este adevărat, sînt 
microprocesoare cu lungimea cu- 
vîntului de un singur bit. iar me
moria lor nu depășește 4 000 de 
biți. Dar. lucrînd toate simultan, 
rezolvă probleme ce pot fi descom
puse în subprobleme de dimensiu
nea unui bit. De exemplu, modela
rea trecerii aerului peste aripa unui 
avion sau recunoașterea imaginii 
digitalizate a unui obiect, probleme 
ce necesită milioane de calcule 
care, executate secvențial, ar con
suma un timp enorm.

Performante ? Viteză dublă în 
rezolvarea unei probleme de dina
mica fluidelor, față de cel mai pu
ternic supercalculator comercial — 
ultimul model CRAY destinat aoes- 
tui gen de probleme — si de 5 ori 
mai mare. în comparație cu același 
calculator. în căutarea intr-o bază 
de date de 10 miliarde de caractere.

FASCINANTA MINIATURI
ZARE. Pentru calculatoarele pu
ternice. miniaturizarea este o con
diție esențială, nicidecum o modă. 
Cu cit circuitele logice sînt din 
componente mai mici, cu atît ele 
consumă mai puțin, pot fi grupate 
in circuite mai complicate, necesi
tă mai puține legături cu exteriorul 
și pot avea o viteză mai mare. Să 
nu uităm, de exemplu, că într-o 
nanosecundă (1/10° secundă) cîm- 
pul electromagnetic parcurge mai 
puțin de 30 cm; deci, pentru a fi 
realizate cit mai multe funcții lo
gice în această unitate de timp, cir
cuitele de comutație trebuie să fie 
cit mai mici. Eventual, ar putea fi 
și o... moleculă. Pare imposibil. 

dar o echipă de cercetători de Ia 
Universitatea Carnegie Melon din 
Pittsburg crede că acest ..imposibil" 
nu există.

Folosind o secvență de structuri 
moleculare, echipa de cercetători 
încearcă să realizeze o poartă logi

NOUTĂTI ÎN DOMENIUL
CALCULATOARELOR

că SI—NU. în acest caz. intrările 
porții sînt activate printr-un fas
cicul laser de mică intensitate, ce 
transmite suficientă energie pen
tru crearea de electroni liberi in 
moleculă, electroni care apoi se 
transmit spre ieșirea porții si sînt 
detectați tot cu ajutorul unui fas
cicul laser.

Desigur, lucrurile nu sînt chiar 
așa simple. Modul in care sînt co
nectate aceste porți logice, oprirea 
electronilor liberi, gata să fluctueze 
dezordonat la creșterea temperatu
rii. introducerea unor Izolatori în 
cadrul moleculei și traversarea lor 
controlată sînt doar citeva dintre 
problemele ce au rămas de rezol
vat. Totuși, cercetătorii speră să 
obțină un timp de comutație al u- 
nui astfel de circuit numai 3 pico- 
secunde (1/1012 secundă). 10 000 de 
astfel de porți ar sta confortabil 
pe vîrful.. unui fir de păr 1

SEMICONDUCTOARE POLIME- 
RICE. Ideea de tranzistor a fost 
legată. încă de la nașterea acestui 
dispozitiv electronic, de materialul 
cristalin semiconductor a cărui con- 
ductibilitate se modifică intre doi 
electrozi (emitor si colector) a

tunci cînd se modifică tensiunea 
pe un al treilea electrod (baza).

în dispozitivul realizat la Ma
ssachusetts Institute of Technology, 
materialul cristalin semiconductor 
a fost înlocuit cu un polimer. Ca 
si semiconductoarele, unii polimeri 
au o conductibilitate variabilă cînd 
sînt expuși unor, reactivi chimici, 
manifestată prin pierderea sau cîș- 
tigul unor electroni. Atunci cind 
electronii sint in exces, polimerul 
devine izolator, iar clnd pierde 
electroni devine un bun conductor. 
Pe scurt, tranzistorul polimeric 
transformă, amplificînd. semnalele 
chimioe In semnale electrice. De
oarece timpul de răspuns al acestui 
tranzistor nu poate concura cu cel 
al tranzistorului clasic, nu se pune 
problema folosirii iul in procesorul 
central al unui calculator, dar acu
ratețea determinării concentrației 
unor substanțe chimice, posibilita
tea creării de baterii de tranzistoa- 
re pollmerice „alimentează" spe
ranța realizării unor senzori chi
mici supersensibili și rafinați, „or

ganul olfactiv" al calculatorului de 
miine.

IN LUMEA GIGANȚILOR. Ce 
ați spune de un calculator cu o 
memorie de 330 miliarde de carac
tere sau 150 milioane pagini de 
text ? Aceasta este recenta reali
zare a firmei ..Sperry Ltd", din 
Londra. Este vorba de o memo
rie pe suport extern, și anume 
CD-ROM. discul optic digital.

Principiul discului optic este 
simplu. Pentru scriere, un fascicul 
laser perforează găuri pe suprafa
ța unui disc de circa 12 cm diame
tru. găuri oare prin dimensiunea 
și poziția lor codifică informația 
digitală. Pentru citire, un alt laser, 
de mică putere de aoeastă dată, și 
un fotodetector refac informația 
codificată pe disc. Datorită posibi
lităților deosebite de focalizare a 
fasciculului laser, pe un pătrat cu 
latura de 2,5 cm se pot realiza fără 
probleme tehnologice deosebite 
100 m linii de astfel de găuri. De
zavantajele acestui dispozitiv sint 
două : imposibilitatea ștergerii in
formației de pe discul înregistrat 
(pentru refolosirea lui în scriere) 
și o viteză de lucru ceva mai mică 

decit a discurilor magnetice. Ambe
le insă vor fi rezolvate în următo
rii 3—5 ani. după cum susțin spe
cialiștii.

Avind o capacitate uriașă, discu
rile optice s-au dovedit de la în
ceput concurente serioase ale băn
cilor de date tradiționale. A avea 
o bancă de date pe birou, intr-un 
dispozitiv de mărimea unui case- 
tofon, înseamnă a elimina necesita
tea comunicațiilor prelungite cu 
calculatorul central si învățarea u- 
nor proceduri complicate de acces 
la banca de date. în plus, crearea 
șl actualizarea unei bănci de date 
re ușurează, permitind publiciștilor 
și editorilor introducerea rapidă a 
informațiilor într-o astfel de ban
că de date.

Ce mai poate memora discul op
tic digital ? Dze exemplu, programe 
de calculator într-o cantitate con
siderabilă. programe ce pot fi mai 
ușor protejate împotriva copierii 
neautorizate, sau imagini digitale 
(5 000 de fotografii pe un singur 
disc), care. împreună cu sunet si 

text, fac din discul optic digital un 
dispozitiv ideal pentru instruirea 
asistată de calculatori

O enciclopedie computerizată și 
accesibilă de la un calculator per
sonal. o evoluție a hărții lumii de-a 
lungul erei noastre sau o bancă de 
date cartografice referitoare la 
fundul oceanului planetar sint doar 
citeva exemple ale utilizării discu
rilor optice digitale.

TOP TEHNOLOGIC. în Ja
ponia a fost realizată recent 
unitatea centrală a unui calculator 
pe un singur cip semiconductor de 
12 X 13 mm, care cuprinde o uni
tate aritmetică — logică de 32 biți, 
o unitate de calcul și una de con
trol al transferurilor spre echipa
mentele periferice, registre de lu
cru și o memorie RAM pentru sto
carea comenzilor — toate lucrînd 
cu o frecventă de 20 milioane ope
rații pe secundă. Modulul conține 
20 000 de porți logice, fiecare da 
1,5 microni și avind o intîrziere de 
1/I09 secunde. Miniaturizarea atinge 
astfel limite ce păreau de necon
ceput în deceniul al 5-lea, ciiid 
primul calculator electronic ocupa 
spații de zeci de metri pătrați și 

efectua calcule cu viteze de mii de 
ori mai reduse.

20 MEGAOCTEȚI IN PLUS. 
Discurile Winchester sint cunoscu
te pentru fiabilitatea, capacitatea 
lor apreciabilă și dimensiunile re
duse la care se pot realiza. Atit de 
reduse incit firma Western Digital 
(Irvine. S.U.A.). a realizat discuri 
Winchester pe o singură piacă de 
calculator. Placa se poate introduce 
intr-un conector liber dintr-un cal
culator personal și conține in plus 
pină la 512 Kiloocteți memorie RAM 
utilizator. Alimentarea plăcii se 
face direct de la sursa calculatoru
lui. iar programele de manipulare 
a fișierelor pe disc sint incorpo
rate pe placă intr-o memorie ROM,

CALCULATORUL PROFESOR. 
Două din universitățile americane 
cele mai cunoscute — Carnegie Me
lon, Pittsburg (CMU) și Massachu
setts Institute of Technology (MIT), 
— au anunțat programe de intro
ducere masivă a tehnicii de calcul 
în procesul educațional.

Programul CMU. denumit „An
drew", început in 1982. iși propune 
ca. in timp, să înzestreze tot per
sonalul universității cu un calcu
lator personal avind caracteristici 
deosebite : memorie Internă de pes
te un Megaoctet, ecran de cel pu
țin 25 cm x 30 cm. pe care infor
mația să fie prezentată partajat, 
prin tehnica de fereastră.

în ceea ce privește activitatea 
software, a fost constituită o echi
pă mixtă de specialiști de la IBM 
și CMU. care are ca scop dezvolta
rea unor pachete de programe de 
instruire asistată de calculator, ce 
vor fi dezvoltate de personalul aca
demic al universității.

Mai modest, programul educa
țional „Atena" al echipei de la 
MIT iși propune în primul rind să 
pună accent pe crearea de pachete 
de programe de instruire asistată 
de calculator. El are doi parteneri 
importanți, și anume firmele IBM 
și Digital Equipment Corporation, 
care speră să realizeze 1 500 stații 
de lucru ..Atena" la cei 9 000 de an
gajați și student! ai universității, 
în anul 1988.

Instruirea cu ajutorul calculatoa
relor încă de ne băncile scolii pri
mare a devenit un punct forte al 
strategiei de dezvoltare pentru mul
te țări din lume. în ce privește 
tara noastră, trebuie să consem
năm eforturile din ce in ce mai 
susținute ale industriei de calcula
toare. ale institutelor de cercetare 
de profil și ale oelor de invătămint 
superior, de a asigura tinerei ge
nerații cunoștințele necesare pen
tru a păși cu fermitate în noua re
voluție industrială. •

Dr. intj. Dan ROMAN
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Schimb de mesele la nivel înalt 
rnmâno-tngnlez

LOME 14 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar' general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, au fost transmise 
generalului de armată Gnassingbe 
Eyadema, președintele fondator al 
Adunării poporului togolez, președin
tele Republicii Togoleze, un cald 
salut prietenesc, urări de sănătate și 
fericire personală, iar pentru poporul 
togolez — expresia sentimentelor de 
prietenie, urări de succese și pros
peritate.

Mulțumind, șeful statului togolez 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut prie
tenesc, sentimentele sale de profun

dă stimă și gratitudine, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
putere de muncă, iar poporului ro
mân prieten — urări de succese și 
fericire.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către generalul 
de armată Gnassingbe Eyadema a 
tovarășului Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.; președintele Comite
tului pentru Consiliile Populare, 
reprezentantul personal al președin
telui Republicii Socialiste România 
la festivitățile ce au avut loc la 
Lome, cu ocazia celei de-a XX-a ani-, 
versări a Zilei eliberării naționale a 
Republicii Togoleze.

Demersuri in vederea creării unui climat 
de încredere in America Centrală
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Acțiuni și luări de poziție
pentru oprirea cursei înarmărilor

și trecerea la dezarmare
a celei nucleare, ale apărării 

motive dominante în tot mai 
in. aceste prime

Imperativeie dezarmării, în primul rînd 
păcii și vieții popoarelor se regăsesc ca 
multe luări de poziții ale diferiților factori politici 
săptămîni ale noului an. Este subliniată în primul rînd necesitatea ca în 
noul an să se treacă hotărit de la declarații la fapte concrete. Se 
consideră că un prim pas pe calea dezarmării, a eliminării pericolului 
nuclear il constituie încetarea experiențelor nucleare.

Inițiative ale mișcării antinucleare din Finlanda
HELSINKI 14 (Agerpres). — La 

Helsinki a fost dat publicității un 
apel al Comitetului finlandez pen
tru interzicerea experiențelor nu
cleare, adresat tuturor parlamenta
rilor, partidelor politice, organiza
țiilor de militanți pentru pace și 
dezarmare și sindicatelor de a or
ganiza o zi de protest împotriva 
continuării experiențelor nucleare. 
In apel se i subliniază că renunța
rea la aceste experiențe ar con
stitui o barieră in calea perfecțio
nării armelor nucleare și creării 
altora noi.

Pe de altă parte, se anunță că 
autoritățile orașului-port Oulu, si
tuat pe malul golfului Bothnic, in 
nord-vestul Finlandei, l-au decla
rat primul port din țară lipsit de 
armament nuclear. Municipalitatea 
a hotărit ca începind din acest an 
să nu mai primească in port vase 
militare sau civile care au la bord 
armament nuclear. Primarul ora
șului a subliniat importanța pe 
care o au asemenea orașe denu- 
clearizate pentru mișcarea mondia
lă a păcii, subliniind amenințarea 
pe care o reprezintă armamentul 
nuclear pentru omenire.

Extinderea înarmărilor în Cosmos - 
o gravă amenințare pentru viitorul omenirii

MADRID 14 (Agerpres). — Conti
nuarea cursei înarmărilor și trans
ferarea ei în spațiul extraatmosje- 
ric vor avea consecințe grave pen
tru viitorul omenirii, se arată in 
raportul anual al Asociației pentru 
apărarea drepturilor omului din 
Spania. In documentul său, această 
organizație obștească se pronunță 
pentru reducerea cheltuielilor mi- 

. litare și folosirea mijloacelor astfel 
1 obținute pentru satisfacerea nevoi- 

lor sociale ale societății, pentru di-

zolvarea blocurilor militare. Ase
menea măsuri sînt apreciate în do
cument drept o contriouție impor
tantă la întărirea păcii, a demo
crației.

In raport se relevă, de aseme
nea, necesitatea instituirii unui 
control strict asupra intrării nave
lor flotei a șasea americane în por
turile spaniole și a folosirii spa
țiului aerian și a aeroporturilor 
spaniole de către aviația ameri
cană.

Un imperativ ; resursele planetei să fie folosite
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LIMA 14 (Agerpres). — Ministrul 
relațiilor externe al Perului, Allan 
Wagner, a cerut încetarea oricărei 
intervenții în America Centrală.

„Pacea tîn ^merica Centrală, a 
spus șeful diplomației peruane, va 
fi posibilă plecînd de la ceea ce 
hotărăsc țările din regiune și con
sider că coordonatele pentru reali
zarea ei sînt cuprinse în proiectul 
Actului de pace și cooperare, pe care 
Grupul de la Contadora l-a prezentat 
acestor state în luna iunie a anului 
trecut".

Arătînd că acest document poate 
fi perfecționat, astfel încît tratatul 
de pace să fie redactat în termeni 
satisfăcători pentru toate țările din 
America Centrală, Allan Wagner a 
afirmat că turneul comun pe care 
îl vor întreprinde în curînd în re
giune secretarii generali ai O.N.U. și 
O.S.A., precum și miniștrii de exter
ne ai țărilor membre ale Grupului

de la Contadora șl ale Grupului 
de sprijin vizează crearea unui cli
mat de încredere între cele cinci 
națiuni centroamericane.

TEGUCIGALPA — Congresmanul 
democrat nord-american Thomas 
Foglietta a subliniat că negocierile 
constituie singura soluție la proble
mele Americii Centrale.

în cadrul vizitei întreprinse la 
Tegucigalpa, Foglietta a declarat că 
procesul de pace în această regiune 
ar putea ’ fi accelerat cu prilejul 
turneului comun pe care urmează 
să-1 întreprindă, în curînd, în țările 
Americii Centrale secretarii generali 
ai O.N.U. și O.S.A., respectiv Javier 
Perez de Cuellar și Joao Baena 
Soares, precum și miniștrii de ex
terne ai statelor membre ale Grupu
lui de la Contadora (Columbia, 
Mexic, Panama și Venezuela) și 
Grupului de sprijin (Argentina, 
Brazilia, Peru și Uruguay).

Datoria externă — o grea povară 
pentru țările continentului latino-american
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COPENHAGA 14 (Agerpres). — 
Popoarele devin tot mai conștiente 
de marile paradoxuri ce definesc 
lumea contemporană, care-i pun in 
pericol stabilitatea, subminind o 
mare parte a posibilităților ei de 
progres. Cursa aberantă a înarmă
rilor și subdezvoltarea, care afec
tează zone întinse ale planetei, sînt 
doua fenomene ce marchează 
profund lumea de azi, la acest sfir- 
șit de secol și de mileniu.

Iată citeva date edificatoare fur
nizate de recent inființata agenție 
Inforpeace, a cărei menire este să 
ofere informații relevînd acuitatea 
procesului de dezarmare in pre
zent.

In fiecare minut se cheltuiesc'in 
lume, pentru înarmare, peste 1,5 
milioane de dolari; in fiecare zi 
sînt ucise de subnutriție mai mult 
de 100 000 de persoane.
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Impactul distructiv al logicii mi
litare se manifestă sub două aspec
te diferite : cel direct — al dimen
siunii .dezastrului adus de un even
tual război nuclear și cel indirect 
— al fondurilor imense irosite în 
scopuri militare, care ar putea fi 
utilizate pentru rezolvarea unor 
acute probleme economice și so
ciale.

Consiliul Mondial al Alimentației 
(W.F.C.) relevă că în 1987 aproxi
mativ 15 milioane de copii ar putea 
fi victimele unor boli generate de 
subnutriție și malnutriție. Potrivit 
estimărilor F.A.O., circa un miliard 
de persoane suferă intr-un grad 
mai mare sau mai mic de malnu
triție.

Si in acest răstimp, în arsenalele 
lumii s-a acumulat armament nu- . 
clear capabil să distrugă omenirea \ 
de zeci de ori.

CIUDAD DE GUATEMALA 14 
(Agerpres). — Miniștrii economiei 
din 26 de țări ale Americii Latine 
vor analiza corelația dintre dimi
nuarea prețurilor la produsele de 
bază și datoria externă a continen
tului în cursul unei conferințe re
gionale, ale cărei lucrări au început 
ieri la Ciudad de Guatemala — in
formează agenția I.P.S.

Reuniunea, ale cărei lucrări se 
desfășoară sub auspiciile Sistemului 
Economic Latino-American (S.E.L.A.), 
are ca obiectiv promovarea unui 
plan de acțiune pentru ameliorarea 
situației .produselor de bază în co
merțul internațional.

Un document al UNCTAD, ce 
va fi supus dezbaterii, consemnează 
că pierderile înregistrate de țările 
continentului ca urmare a scăderii 
prețurilor la produsele de bază ne
petroliere s-au ridicat la 25 miliar
de dolari, între 1980 și 1984. Această 
cifră reprezintă 60 la sută din ve
niturile obținute din exporturile de 
asemenea produse în 1980 și aproape 
20 la sută din datoria externă acu
mulată în perioada 1981—1984, se 
arată în documentul UNCTAD.

CARACAS. — într-o declarație 
făcută agenției Prensa Latina, secre
tarul general al Partidului Social 
Creștin din Venezuela (C.O.P.E.I.), 
Eduardo Fernandez, a evidențiat ne
cesitatea proclamării datoriei exter
ne naționale ca nesoluțioriabilă. 
„Guvernul venezuelean — a spus el 
— trebuie să-și asume un rol hotă
rîtor în renegocierea datoriei exter
ne, deoarece nu se poate aloca peste 
40 la sută din veniturile în devize 
pentru achitarea ei, în timp ce aces
te venituri au scăzut cu 3,7 miliarde 
dolari în 1986".

SANTO DOMINGO. — Președin
tele Republicii Dominicane, Joaquin 
Balaguer, a declarat că țara sa se 
află în imposibilitatea de a onora, 
în actualele condiții, angajamentele 
legate de achitarea serviciului dato
riei externe, de 4,2 miliarde dolari. 
La o întîlnire cu agricultorii, în pro
vincia Seibo, el a arătat că sînt ne
cesare reducerea dobînzilor, alte 
măsuri care să permită crearea con
dițiilor pentru rambursarea datoriei 
externe. Potrivit agenției Prensa 
Latina, Republica Dominicană este 
afectată de o situație financiară di
ficilă, care se va agrava în acest 
an ca urmare a restrîngerii Impor
turilor de zahăr de către S.U.A., mo
tiv pentru care va pierde circa 65 
milioane dolari.

CIUDAD DE MEXICO. — Asigu
rarea dezvoltării economice, conso
lidarea și extinderea proceselor de
mocratice pe continent constituie te
mele principale ale reuniunii extra
ordinare a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), ale cărei lucrări sînt 
programate să aibă loc în perioada 
19—23 ianuarie, la Ciudad de Mexi
co —- informează agenția I.P.S.

La reuniune, care se va desfășura 
în două etape — la nivel de experțl 
șt ministerial — vor lua parte dele
gați din țările membre ale C.E.P.A.L., 
precum și observatori din alte state.

Documentul, ce va fi supus dezba
terii, conține propuneri de măsuri 
vizînd depășirea crizei cu care se 
confruntă regiunea, în condițiile 
existenței unei datorii externe glo
bale de 382 miliarde dolari, precum 
și promovarea dezvoltării economice 
dintr-o perspectivă latino-americană 
și caraibiană.

MESAJ AL PREȘEDINTELUI S.U.A. CĂTRE SENAT
în legătură cu ratificarea tratatelor semnate cu U.R.S.S. privind 

limitarea exploziilor nucleare subterane
WASHINGTON 14' (Agerpres). — 

Președintele Ronald Reagan a cerut 
Senatului S.U.A. să ratifice Condi
ționat tratatele semnate cu U.R.S.S. 
în 1974 și 1976, cu privire la limi
tarea exploziilor nucleare subterane 
la maximum 150 kilotone. Șeful 
Casei Albe precizează în mesajul 
său către Senat că tratatele, chiar 
ratificate, nu vor fi aplicate „dacă 
Uniunea Sovietică nu va accepta 
procedurile de verificare și inspecție 
la fața locului și dacă președintele

S.U.A. nu va fi satisfăcut de aceste 
proceduri" — relatează agențiile 
United Press International și Reuter.

Demersul a fost criticat, încă din 
ziua prezentării sale, de senatorul 
Claiborne Pell, președintele Comi
tetului pentru relații externe, care 
a apreciat că „procedura de ratifi
care pe care o susține R. Reagan nu 
este altceva decît o șaradă și o 
irosire a timpului Comitetului" — 
întrucît nu modifică cu nimic poziția 
de pină acum a S.U.A.

Sesiunea Adunării 
Populare 

a Mozambicului
MAPUTO 14 (Agerpres). — La 

Maputo au început lucrările primei 
sesiuni a celei de-a doua legislaturi 
a Adunării Populare a Mozambicu
lui. transmite agenția T.A.S.S. în 
cadrul lucrărilor sînt examinate 
Programul de dezvoltare economică 
a țârii, precum și proiectul planului 
și bugetului de stat pe anul finan
ciar 1987.

La deschiderea lucrărilor a luat 
cuvintUl președintele partidului Fre- 
limo, președintele Mozambicului, 

.Joaquim Alberto Chissano, care a 
subliniat că lupta pe frontul econo
mic este inseparabilă de apărarea 
suveranității și intereselor naționale 
ale țării. El a subliniat necesitatea 
eradicării colonialismului, rasismului, 
exploatării omului de către om, care 
reprezintă piedici în calea instaură
rii unei păci trainice. Lupta pentru 
pace, a evidențiat președintele Mo
zambicului, este strîns legată de 
lupta pentru libertate, egalitate, 
independentă și colaborare interna
țională.

Continuă acțiunile represive 
ale autorităților rasiste 

de la Pretoria
PRETORIA 14 (Agerpres). — Ca 

urț gest al neputinței autorităților 
rasiste de la Pretoria de a opri in
tensificarea mișcării antiapartheid, 
în Africa de Sud se înmulțesc ares
tările în rîndul opoziției, inclusiv al 
cercurilor politice legale. Astfel, po
liția regimului l-a arestat pe Mo
hammed Valii, secretar general ad- 
interim al Frontului Unit Democratic 
(U.D.F.), principala organizație an- 
tiapartheid legală — informează 
agențiile France Presse și T.A.S.S. 
Știrea arestării lui Valii a fost anun
țată la Johannesburg de un purtător 
de cuvînt al Frontului, fără a fi con
firmată de oficialități — așa cum se 
întîmplă de regulă.

Mohammed Valii este o persona
litate binecunoscută in rîndul celor 
ce se pronunță* pentru abolirea 
apartheidului ca politică de stat. 
Valii, membru al Congresului indian 
din Transvaal, a preluat cea mai 
înaltă funcție în U.D.F., înlocuindu-1 
pe Popo Molefe, arestat în 1985, îm
preună cu alte 17 persoane. Ei sînt 
acuzați de trădare, în virtutea stării 
de urgență și a altor norme repre
sive inițiate de guvernul de la Pre
toria.

în momentul de față, în închiso
rile regimului se află închiși peste 
20 000 de oameni, inclusiv femei și 
copii.

Noi acte agresive ale R.S.A. 
împotriva Angolei

LUANDA 14 (Agerpres). — în 
provincia Kunene din Angola, uni
tăți ale guvernului de la Luanda au 
intrat în conflict direct cu militari 
sud-africani, informează agenția 
Țaniug, care citează o declarație 
oficială a unui purtător de cuvînt 
al armatei angoleze. Potrivit acestei 
surse, între 8 și 12 ianuarie, soldați 
sud-africani au fost transportați cu 
elicoptere în provincia angoleză Ku
nene. Totodată, pe teritoriul ango
lez au pătruns 150 de care blindate, 
mijloace de sprijin ale unităților 
eliopurtate.

Din declarațiile guvernului R.S.A. 
reiese că elemente ale armatei sud- 
africane au intrat pe teritoriul an
golez cu misiunea de a depista 
luptători din Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
acțiune care a mai avut loc și cu 
alte prilejuri sub pretextul „apărării 
intereselor securității Africii de 
Sud".

Încheierea Congresului Partidului Socialist Democratic Italian
ROMA 14 (Agerpres). — Cu alege

rea noului Comitet Central, la Roma 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
XXI-lea Congres al Partidului So
cialist Democratic Italian, care face 
parte din actuala coaliție guverna
mentală. Franco Nicolazzi a fost re-

ORIENTUL

confirmat în funcția de secretar ge
neral, iar Giuseppe Saragat, fonda
torul partidului, a fost ales președin
te pe viață al P.Ș.D.I.

Congresul a adoptat o moțiune qu 
privire la activitatea viitoare a s<j- 
cialist-democraticilor italieni’. i

MIJLOCIU
• Noi incidente in sudul Libanului • Demersuri în. vederea 
încetării luptelor din zona taberelor de reiuqiafi palestinieni

BEIRUT 14 (Agerpres). — In ulti
mele 24 de ore, in sudul Libanului, 
au avut loc noi incidente. Corespon
denții din zonă, citați de agenția 
France Presse, relatează că forțele 
libaneze din rezistență au întreprins 
o acțiune de luptă impotriva unor 
poziții de la Jabal al Riharte (89 km 
sud-est de Beirut) ale milițiilor așa- 
zisei „Armate a Libanului de Sud“ 
— creată șl finanțată de Israel. Trei 
persoane au fost ucise, au anunțat 
surse ale UNIFIL din regiune.

Pe de altă parte, comandantul For
ței interimare a O.N.U. în Liban, ge
neralul Gustav Hagglund, a declarat 
că forțele israeliene de ocupație din 
sudul Libanului creează conflicte și 
tensiune în zonă. El a spus că a ce
rut în mai multe rînduri retragerea 
trupelor israeliene din pozițiile insta
late în interiorul zonei UNIFIL pen
tru a permite efectivelor acesteia 
să-și îndeplinească misiunea de pace. 
Un singur post israelian avansat a 
deschis focul de cel puțin 60 de ori 
asupra pozițiilor UNIFIL, a arătat 
Gustav Hagglund.

Președintele Libanului, Amin Ge- 
mayel, i-a primit, la Beirut, pe 
membrii Comitetului special arab de 
bune oficii, însărcinat de Liga Arabă 
șă întreprindă demersuri în vede
rea încetării luptelor din zona tabe
relor de refugiați palestinieni din 
Liban — informează agenția KUNA. 
Agenția menționată relevă că mi

siunea Comitetului de bune ofidii 
continuă.

DAMASC. — Ministrul afacerillii" 
externe al Siriei, Farouk al-Sharai, 
s-a întîlnit la Damasc cu membrii 
Comitetului special arab de bune 
oficii însărcinat de Liga Arabă să 
întreprindă demersuri în vederea 
încetării luptelor din zona taberelor 
de refugiați palestinieni din Liban. 
Cu acest prilej, au fost trecute în 
revistă evoluția situației in zona 
taberelor palestiniene și eforturile 
întreprinse pentru încetarea lupte
lor.

NAȚIUNILE UNITE — Secretanil 
general al O.N.U. Javier Perez d’e 
Cuellar, a recomandat Consiliului de 
Securitate prelungirea pentru o nouă 
perioadă de șase luni a mandatului 
Forței Interirhare a Națiunilor Unite 
în Liban (UNIFIL), dar și-a expri
mat îndoiala privind utilitatea men
ținerii „căștilor albastre*' in sudul 
teritoriului libanez, ca urmare a po
liticii Israelului.

„Va fi esențial ca toți cei care sînt 
în situația de a exercita o influență, 
să depună toate eforturile lor pen“- 
tru a obține respectarea acestui 
mandat și de a vedea, în consecință, 
o schimbare a politicii israeliene", A 
afirmat Perez de Cuellar în rapor
tul său.

Consiliul de Securitate se va reuni 
vineri pențru a examina cererea de 
reînnoire a mandatului UNIFIL.
_______________ I

PENTRU ÎNCETAREA CONFLICTULUI DINTRE IRAN ȘI IRAK

Secretarul general al O.N.U. propune convocarea 
de urgență a Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 14 (Ager
pres). — Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a 
pronunțat, într-o conferință de pre
să, în favogrea convocării de urgen
ță a Consiliului de Securitate, la ni
velul miniștrilor de externe ai sta
telor membre, pentru a examina mo
dalitățile de a se pune capăt cit mai 
grabnic conflictului iraniano-irakian. 
El a apreciat că situația „a devenit 
extrem de serioasă, nu numai ca ur
mare a miilor de victime, ci și din 
cauza amenințării extinderii acestui 
conflict în alte țări din Orientul 
Mijlociu". Reuniunea propusă — a 
declarat Perez de Cuellar — se jus
tifică prin aceea că, potrivit preve

derilor Cartei O.N.U.. Consiliul de 
Securitate are obligația de a contri- 
bui Ia soluționarea pe cale politică 
a crizelor internaționale. Vorbitorul 
a făcut cunoscut, în context, că va 
încerca să abordeze părțile aflate iți 
conflict înaintea participării sale la 
lucrările Organizației Conferințr 
Islamice, prevăzută pentru 26 ianua 
rie a. c. J

TRIPOLI 14 (Agerpres). — într-ț> 
declarație făcută agenției libiene de 
presă JAN A, colonelul Moammer 
Al-Kadhafi a arătat că țara sa va 
face totul pentru încetarea războiu
lui iraniano—irakian și a adresat un 
apel pentru încetarea acestui con
flict.
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ÎN ȚĂRILE LUMII SUBMINAREA , CONTINUĂ 
occidentale.. 4 DREPTULUI LA MUNCĂ

In bilanțul economic și social pe care agențiile de presă și publi
cațiile din țările capitaliste il prezentau la sfirșitul anului 1986, șomajul 
este considerat - ca și in anii precedenți - „cel mai grav fenomen care 
confruntă țările occidentale". Potrivit ultimelor statistici, numărul total al 
celor fără slujbe din țările membre ale Organizației pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.), care grupează principalele state in
dustrializate capitaliste, a depășit 31 milioane de persoane înregistrate 
oficial. Deși la o serie de reuniuni la nivel inalt — fie in cadru mai 
restrîns sau al Pieței comune - șomajul a constituit una din problemele 
cele mai des abordate, fenomenul nu a putut fi limitat și, după cum 
reiese din prognozele pe 1987, in cel mai bun caz, „armata de rezervă 
pe piața muncii" nu va fi redusă.

Șomajul este, după cum se știe, un 
permanent însoțitor al orînduirii ca
pitaliste, o umbră care o întovără
șește, punîndu-și pecetea nefastă 
asupra condițiilor de viață a zeci de 
milioane de oameni. Manifestarea 
legilor inumane ale profitului, așa- 
zisa liberă inițiativă, rapacitatea 
patronilor sînt tot atîția factori care 
fac din forța de muncă „marfa" cea 
mal expusă furtunilor economice și 
sociale, dar și cea mai valoroasă, 
fiind singura aducătoare de profit. 
După perioadele de relativă relan
sare a economiei — care au devenit 
tot mâi rare — cînd șomajul avea 
limite „raționale", în condițiile ac
tualelor refluxuri economice de 
durată, cînd penuria slujbelor a 
devenit cronică, fenomenul for
ței de muncă „suplimentare" a 
parcurs o traiectorie ascendentă, 
afectînd destinele a peste 30 de 
milioane de oameni din țările 
capitaliste dezvoltate, răpindu-le, pe 
o scară tot. mai largă, unul din cele 
mal elementare drepturi, dreptul de 
a munci, de a-și pune în valoare 
ootențele creatoare. Șomajul a ră
mas. într-adevăr. un însoțitor fidel 
al capitalismului, el căpătînd, în zi
lele noastre, noi trăsături. Este vor
ba de faptul că în pofida unor repe
tate promisiuni din partea partide
lor guvernamentale, șomajul anilor 
•80 — chiar și atunci cînd s-au în
registrat atenuări relative ale crizei 
economice — nu a mai putut fi re
adus la nivelurile precedente, re
sorbția forței de muncă fiind de
parte de cotele anilor ’60. Situația, 
așa cum se înfățișează în prezent, 
este cum nu se poate mai semnifi
cativă.

Astfel, In Anglia se apreciază că

în pofida unei relative și reduse 
creșteri economice, nivelul șomaju
lui continuă să se afle la cote alar
mante. La mijlocul anului 1986, nu
mărul celor fără slujbe ajunsese la 
3 280 000, cu peste 50 000 mai mult 
decît în aceeași perioadă a anului 
precedent. Fenomenul lovește 13,3 
la sută din totalul forței de mun
că. Datele de mai sus nu cu
prind pe cei circa 100 000 noi absol
venți ai institutelor de învățămînt, 
încă fără slujbe la data respectivă. 
Pe acest fundal, numeroase firme. 
Inclusiv din industria siderurgică și 
carboniferă, și-au anunțat intențiile 
de a proceda la o nouă serie de con
cedieri masive.

Pină nu de mult, despre R. F. Ger
mania se spunea că este mai ferită 
de fenomele crizei, că ar dispune de 
un „sistem" mai organizat pe piața 
muncii, ceea ce ar face ca reduoerea 
locurilor de muncă datorată crizei să 
nu afecteze prea mult. Potrivit ra
portului Oficiului federal pentru fo
losirea forței de muncă, cu sediul la 
Niirnberg, în luna iulie a anului 
trecut erau înregistrați 2131800 
șomeri ; de pe aceste liste lipsesc 
circa 250 000 persoane care dispun 
de un loc de muncă temporar, pre
cum și cei ce urmează diferite 
cursuri de recalificare, fără a avea 
siguranța angajării la absolvirea 
acestora.

în perioada aprilie 1985 — apri
lie 1986, în Italia numărul persoane
lor lipsite de un loc de muncă a 
crescut cu Încă 300 000. In prezent, 
numărul șomerilor a ajuns la 
3 210 000, cifră în care nu sînt incluși 
șomerii parțiali. Șomajul afectează 
peste 13,5 la sută din totalul popu
lației active. în cursul anului trecut.

numărul angajaților din întreprinde
rile industriale italiene s-a diminuat 
cu peste 5,5 la sută. Cele mai im
portante reduceri de personal în 
perioada menționată s-au înregistrat 
în unitățile metalurgice și mecanice 
(minus 13 la sută), producătoare de 
mijloace de transport (minus 6,3 la 
sută), chimice și farmaceutioe (mi
nus 5,8 la sută).

Nivelul atins de șomaj în Franța 
— 2 474 000 persoane — adică 10,4 la 
sută din populația activă a țării — 
constituie un motiv de adîncă pre
ocupare, cu atît mai mult cu cît. așa 
cum declara recent ministrul mun
cii, Phillippe Seguin, cifra-record va 
fi probabil depășită. Potrivit unui 
studiu al Institutului național de 
statistică și cercetări economice, 
populația activă disponibilă urmează 
să sporească cu 1 680 000 de persoa
ne, ceea ce va contribui la creșterea 
tensiunilor pe piața muncii. Așa 
cum nota agenția France Presse, 
pentru a doua oară în decurs de 
cinci ani, problema șomajului a con
tribuit la răsturnarea majorității gu
vernamentale din parlament. Deși 
se vorbește de un început de stabi
lizare a cotelor șomajului, specia
liștii rețin atenția asupra unei creș
teri „normale" a acestuia, în jur de 
0,8 la sută anual, pînă spre anul 
2000.

Cauzele scăpării de sub control a 
șomajului sînt multiple. Scăderea 
ratelor de acumulare, respectiv a 
investițiilor în țările capitaliste dez
voltate, a reprezentat un factor ma
jor al potențării șomajului. In con
dițiile încetinirii creșterii economice, 
o rată a acumulării mai mică a 
avut ca efect reduoerea numărului 
de noi locuri de muncă. Irosirea în 
proporții iraționale a unor uriașe re
surse de venit național în scopul 
înarmărilor s-a constituit într-un alt 
factor esențial al îngrosării accele
rate a rîndurilor celor fără un loc 
de muncă. Studii ale O.N.U. au ară
tat în acest sens că aceleași resurse 
financiare, care în prezent sînt chel
tuite în scopuri militare, determină 
ocuparea unui număr mai redus de 
persoane față de situația cînd ele ar 
fi îndreptate spre programe civile si 
sociale.

Un alt factor agravant al șomaju
lui este legat de înăsprirea concu

renței între marile monopoluri, care, 
in cadrul competiției acerbe pentru 
supraprofituri. accentuează diferen
tele dintre diferite țări și grupuri de 
țări capitaliste în ceea ce privește 
introducerea tehnicilor de virf în 
industrie, nivelurile de productivi
tate, gradul atins în calificarea for
ței de muncă etc. Accentuarea șo
majului — atît ca durată, cît și prin 
cuprinderea în rîndurile lui a unor 
noi categorii socio-profesionale — 
tineri, femei, cadre cu pregătire su
perioară — a determinat elaborarea 
în majoritatea țărilor capitaliste 
dezvoltate a unor programe de aus
teritate. a unor "legislații de natură 
să frîneze această tendință. Cu toa
te acestea, tăvălugul concedierilor 
continuă să se deruleze cu efecte 
multiple în planul vieții politice, 
economice, sociale și morale.

Fără îndoială, masele de șomeri, 
familiile lor. organizațiile sindicale, 
unele cercuri politice. în primul rînd 
partidele de stînga. exercită o seri
oasă și continuă presiune politică 
cerînd guvernelor să adopte măsuri 
care să stăvilească și să reducă în
tr-adevăr șomajul. în acest spirit, în 
perspectiva unor alegeri, mai mult 
sau mai puțin apropiate, în Franța. 
Anglia. R. F. Germania, se întețesc 
mișcările revendicative ale clasei 
muncitoare, ale tuturor celor loviți 
de flagelul șomajului. Asemenea ac
țiuni cum sînt grevele, demonstra
țiile de masă, ocuparea întreprinde
rilor care preconizează noi reduceri 
de personal devin tot mai dese șl 
mai puternice, pe măsură ce „pro
gramele de austeritate" sau legile 
cu privire la angajarea „temporară"

se dovedesc ineficiente, lipsite de 
rezultate semnificative. In același 
timp, partidele de stînga, în primul 
rînd cele comuniste, alte forțe pro
gresiste se pronunță hotărit în fa
voarea unor reforme economice 
structurale, profunde, capabile ca. 
în limitele societății capitaliste, să 
conducă la reducerea șomajului.

în aoest sens, pe primul plan se 
situează cerința incetării cursei înar
mărilor, trecerii la măsuri reale de 
dezarmare, de reducere a cheltuieli
lor militare și reconvertirea sumelor 
astfel economisite în fonduri pentru 
investiții civile, care să contribuie 
la crearea unor noi locuri de muncă. 
Este un fapt tot mai elocvent că în 
ultimii ani, mai mult ca ori cînd, 
lupta pentru combaterea șomajului 
s-a asociat unitar cu lupta pentru 
pace, împotriva înarmărilor, „Locuri 
de muncă — nu bombe !“, este che
marea care exprimă în mod sintetic 
această cerință.

Se revendică, totodată, punerea în 
aplicare a unor programe rationale 
de pregătire a forței de muncă în 
concordanță cu nevoile reale ale 
economiei. dezvoltarea regiunilor 
rămase în urmă din punct de ve
dere economic — cum este cazul 
Mezzogiornoului din Italia — cele 
mai afectate de șomaj, conectarea 
învățămîntului tradițional la cerin
țele actualei etape pe care o străbat 
statele capitaliste, punerea în apli
care, a unor planuri viabile privind 
recalificarea și încadrarea in muncă 
a tinerilor și a femeilor fără slujbe, 
categorii alcătuind circa două treimi 
din totalul șomerilor.

Trecerea la luarea unor măsuri de restringere o șomajului 
devine cu atit mai necesară și urgentă cu cit consecințele in plan social 
se dovedesc tot mai nefaste. Debusolarea, marginalizarea, alcoolismul, 
toxicomania, uzura morală sint doar citeva din fenomenele nocive ce se 
răspindesc lesne printre oamenii care, lipsiți de un loc de muncă, se 
simt abandonați, indepărtați de la posibilitatea de a presta o muncă 
utilă lor și societății. Și, din acest punct de vedere, promisiunile electo
rale, declarațiile de bune intenții, oricit ar fi de frumos ambalate, nu 
mai inspiră încredere. Frîngerea curbei ascendente a șomajului este sin
gurul argument credibil in ochii milioanelor de dezmoșteniți ai soartei 
care iși revendică, de cele mai multe ori zadarnic, dreptul cel mai ele
mentar, acela de a munci.

Ioan TIMOFTE

ACREDITARE. La Amman a 
1 avut loc ceremonia prezentării de 

către Teodor Coman a scrisorilor 
Ide acreditare a sa în calitate de 

ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 

I România in Iordania.

VIZITĂ. Președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Polone, Wojciech 

I Jaruzelski, și-a încheiat vizita ofi
cială in Italia, unde a purtat con
vorbiri cu primul ministru Bettino 

■ Craxi, cu alte oficialități guverna- 
,mentale. Miercuri, oaspetele a avut 

> o întrevedere cu secretarul general 
al P.C. Italian, Alessandro Natta. 

IDe asemenea, președintele Consi
liului de Stat al'R.P. Polone a avut, 
la Vatican, o întrevedere cu Papa 

■ loan Paul al II-lea.
I HOTĂR1RE. Biroul Politic al

C.C. al P.C. Francez a hotărit ca 
I în zilele de 26 și 27 ianuarie să 
I aibă loc Plenara Comitetului Cen

tral care va examina situația po- 
Ilitică din țară și va stabili datele 

convocării celui de-al XXVI-Iea 
Congres al Partidului și a Confe
rinței Naționale la care urmează 

I să fie confirmat candidatul P.C.F. 
I în alegerile prezidențiale din pri

măvara anului 1988.
NUMIRE. lull Voronțov, prim- 

■ adjunct al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., a fost numit 

Ișef al delegației Uniunii Sovietice 
la tratativele sovieto-americane de 
la Geneva cu privire la armele nu- 

■ cleare și cosmice. U.R.S.S. — pre
cizează în legătură cu aceasta un 

' purtător de cuvint al M.A.E. sovie
tic — pornește de la premisa că 

I nivelul superior al conducerii dele
gației va permite realizarea unui 
progres hotărîtor la aceste trata
tive.

I CONFERINȚĂ. La Vientiane se 
desfășoară lucrările unei Confe- 

Irințe naționale asupra perfecțio
nării mecanismului economic, în 
conformitate cu hotărîrile adoptate 

Ide cel de-al IV-lea- Congres al 
Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian pentru perioada 1986—1990. 
La lucrări iau parte Kaysone Phom- 

Ivihane, secretar general al C.C.
al P.P.R.L., președintele Consiliu
lui de Miniștri, alți conducători de 

I partid și de stat laoțieni.

CONGRES. La Kabul s-au des
chis lucrările celui de-al doilea 

I Congres al Frontului Patriotic Na- 
I țional din Afganistan, cea mai lar

gă organizație politică și socială din 
I această țară. Delegații, reprezen- 

tînd toate provinciile țării, vor 
discuta probleme privind reconci- 

Ilierea națională, restabilirea păcii 
și securității interne. Lucrările 
coincid cu intrarea in vigoare a 
Declarației Consiliului Revoluțio- 

Inar cu privire la „Reconcilierea na
țională în Afganistan".

se va elabora o agendă de lucru pe I 
această temă. Agenda provizorie I 
prevede, intre altele, examinarea 
tendințelor privind așezările urna- I 
ne pină in anul 2000, acțiunile în- | 
treprinse pe plan național și coope
rarea internațională în acest do- , 
meniu. . I

COMITET AD-HOC. La Tunis 
s-au desfășurat lucrările unui co- I 
mitet ad-hoc însărcinat cu pregă- [. 
tirea primei Conferințe ministeria- 
le arabo-africane. în cadrul întil- • 
nirii a fost stabilită agenda viitoa- I 
rei reuniuni, participanții hotărînd, ' 
totodată, ca în luna aprilie să aibă 
loc cea de-a noua sesiune a Corni- I 
siei permanente pentru cooperare | 
arabo-africană.

CANCELARUL VEST-GERMAN, I
Helmut Kohl, s-a pronunțat in ca- 1 
drul unei conferințe de presă care . 
a avut loc la Bonn pentru o poli- T 
tică de cooperare cu țările socialis- I 
te europene. Exprimîndu-și spe
ranța că 1987 va fi anul celei de-a I 
treia întîlniri sovieto-americane la | 
nivel înalt, cancelarul vest-german 
a reiterat dorința țării sale ca „a- . 
propierile de vederi obținute Iaj l 
Reykjavik să se transforme cit l 
mai urgent posibil in acorduri 
concrete". |

NEGOCIERI. Cancelarul Austriei, 
Franz Vranitzky, reprezentant al . 
Partidului socialist, care și-a asu- I 
mat sarcina formării unui nou • 
guvern, și Alois Mock, președintfele 
Partidului Populist, de opoziție,. I 
au început discuțiile oficiale pri- | 
vind repartiția portofoliilor in 
viitorul cabinet de coaliție format i 
de cele două grupuri. Negocierile | 
între cele două partide în vederea *. 
formării unui cabinet au început 
imediat după alegerile parlamen- I 
tare din luna noiembrie a anului ' 
trecut, în urma cărora nici unul 
dintre partide nu a întrunit majo- I 
ritatea absolută. |

O AMPLĂ MANIFESTAȚIE de . 
protest a studenților belgieni îm- I 
potriva majorării taxelor de studii l. 
a avut loc marți la Liege. De- « 
monstranții purtau pancarte in care | 
cereau guvernului să renunțe la | 
această măsură adoptată sub pre
textul „însănătoșirii economiei na- t 
ționale". Demonstrații studențești I 
similare au avut loc și în orașele ' 
Gent și Saint Nicholas. .

PENALIZĂRI. într-o conferință I 
de presă ținută la Paris, primul 
ministru al Franței, Jacques ț 
Chirac, a criticat decizia Adminis- | 
trației americane de a majora cu 
pină la 200 la sută taxele vamale . 
la unele produse agricole impor- I 
tate din Piața comună. Premierul I 
Chirac a subliniat că Franța va 
suporta în proporție de 40—50 la 1 
sută penalizările americane.

SESIUNE. între 6 șl 16 aprilie, 
la Nairobi va avea loc cea de-a 

I 10-a sesiune a Centrului Organiza
ției Națiunilor Unite pentru așezări 

I umane (HABlȚAT). în cadrul 
I sesiunii va fi marcat Anul inter

național pentru asigurarea de lo- 
| cuințe persoanelor fără adăpost și

CATASTROFA AVIATICĂ, 
avion etiopian de transport 
prăbușit în zona aeroportului 
Asmara, în nordul Etiopiei, la 
teva minute după decolare, 
urmare a unei

Un 
s-a 
din 
cî- 
ca 

urmare a unei „greșeli tehnice'1. I 
Toți cei 54 de pasageri și membri 
ai echipajului au pierit.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA s Cod 71 341. București Plata Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fao Ia oficiile poștale și dlfuzorii din Întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Orlviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360

I


