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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Olandei
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a' primit, vineri, pe ambasadorul
Olandei la București, Charles S.
van Straten, cu prilejul Încheie

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

rința dezvoltării lor in continuare.
Ambasadorul olandez a adresat
calde mulțumiri pentru sprijinul ce
i-a fost acordat in îndeplinirea mi
siunii sale in țara noastră.
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rii misiunii sale în țara noastră.
In cadrul convorbirii care a avut
loc au fost relevate bunele rela
ții de prietenie și cooperare din
tre cele două țări, precum și do

Forțele de producție - la nivelul

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu revoluției tehnico-științifice contemporane

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
a avut loc, vineri, 20 noiembrie, ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Au
participat, de asemenea, primii-secretari ai comi
tetelor județene de partid, miniștri, alți membri
ai guvernului.
In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a
examinat mai multe RAPOARTE CU PRIVIRE LA
MODUL IN CARE S-A ACȚIONAT PENTRU
REALIZAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALÂ,
PRECUM
Șl
MĂSURILE
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII GENERALE
SI CREȘTEREA RĂSPUNDERII ORGANELOR Șl
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID, A MINISTERELOR,
CENTRALELOR Șl ÎNTREPRINDERILOR ÎN ÎNDE
PLINIREA TUTUROR INDICATORILOR DE PLAN.
In legătură cu aceasta au luat cuvintul membri
ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
miniștri, conducători ai altor organizații centrale,
care au raportat despre modul cum se realizează
sarcinile prevăzute în domeniile lor de activitate,
despre măsurile luate în vederea lichidării nea
junsurilor manifestate și îmbunătățirii muncii în
toate sectoarele, pentru înfăptuirea planului pe
lunile noiembrie și decembrie, pe întregul
an 1987.
Pornind de la situația prezentată, de la con
cluziile desprinse din această analiză, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a criticat activitatea unor
ministere și unități economice, a unor comitete
județene de partid, care n-au acționat cu toată
fermitatea și răspunderea pentru realizarea pro
gramelor de măsuri stabilite în vederea lichidării
lipsurilor ce s-au manifestat și pentru asigurarea
tuturor condițiilor necesare recuperării restanțelor
ți îndeplinirii in bune condiții a planului.
Secretarul general al partidului a cerut guvernuiui, ministerelor, centralelor industriale și
întreprinderilor, organelor și organizațiilor de
partid să ia toate măsurile ce se impun pentru
înlăturarea hotărită a neajunsurilor existente in
ce privește realizarea indicatorilor tehnico-economici la noile capacități, pentru îndeplinirea
integrală a programului stabilit in acest domeniu,
astfel ca, pinâ la Conferința Națională a parti
dului, la toate capacitățile puse în funcțiune să
se atingă parametrii proiectați. S-a cerut să fie
luate măsuri pentru buna organizare și desfășu
rare a producției in toate unitățile, pentru înca
drarea strictă în normele de consum aprobate,
utilizarea judicioasă a materiilor prime, materia
lelor, combustibilului și energiei, reducerea chel
tuielilor materiale și de fabricație, eliminarea
pierderilor și înlăturarea oricăror forme de risipă,
creșterea eficienței întregii activități.
S-a subliniat, și cu acest prilej, că problema
calității reprezintă o sarcină prioritară, care tre
buie să stea permanent în atenția ministerelor și
centralelor, a organelor și organizațiilor de partid,
a tuturor colectivelor de oameni ai muncii.
Secretarul general al partidului a indicat să fie
luate măsuri ferme pentru folosirea rațională a
forței de muncă ți utilizarea cu maximă eficiență
a timpului de lucru, pentru aplicarea normelor
legale și a principiilor de partid în selecționarea
ți promovarea cadrelor, pentru întărirea ordinii
ți disciplinei in toate unitățile ți sectoarele de
activitate.
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a subliniat necesitatea ca membrii guvernului miniștri, viceprim-miniștri - în general toate ca
drele de conducere de partid ți de stat din
economie să acționeze cu întreaga răspundere
pentru ca, în lunile noiembrie ți decembrie, să
se înregistreze o îmbunătățire radicală a situației
din economie, care să asigure îndeplinirea în
bune condiții a planului pe acest an. S-a cerut
ca toate comitetele județene de partid să dez
bată, intr-un spirit de inaltâ exigență și răspun
dere, aceste probleme în conferințele județe
ne, să asigure ca, la Conferința Națională a
partidului, unitățile din raza lor de activitate să
se prezinte cu rezultate cit mai bune in reali
zarea planului.
Luînd cuvintul in cadrul ședinței, primul-ministru, ceilalți membri ai guvernului, toți conducătorii
ministerelor și organelor de sinteză s-au angajat
in fața Comitetului Politic Executiv, a secretarului
general al partidului că vor trece de indată la
măsuri ferme pentru a pune capăt situației neco

respunzătoare din sectoarele lor de activitate ți
pentru a schimba radical această situație, pentru
lichidarea hotărită a lipsurilor care s-au mani
festat și pentru realizarea in bune condiții a
programelor stabilite, a prevederilor planului pe
acest an și pe intregul cincinal.
Secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a apreciat că dispunem de
tot ce este necesar, că există toate condițiile ca,
printr-o mai bună organizare a muncii și produc
ției, sarcinile prevăzute pe 1987 să fie realizate,
ca întreaga activitate economică să fie ridicată
la un nivel superior de calitate și eficiență.
Comitetul Politic Executiv a dezbătut, de ase
menea, o serie de PROBLEME PRIVIND ACTIVITA
TEA DIN AGRICULTURĂ, îndeosebi cele legate
de desfășurarea și încheierea lucrărilor agricole
de toamnă, precum și din zootehnie.
S-a cerut comitetelor județene de partid, orga
nelor și organizațiilor de partid, Ministerului Agri
culturii, organelor agricole județene, unităților
agricole, consiliilor populare ca, în următoarele
zile, în toate județele să se încheie strîngerea,
transportarea și depozitarea, in condiții corespun
zătoare, a tuturor culturilor de toamnă, efectuarea
arăturilor adinei pe întreaga suprafață prevăzută.
In același timp, s-a indicat să fie luate măsuri
pentru îmbunătățirea activității in zootehnie, asi
gurarea furajelor și a tuturor condițiilor necesare
iernării animalelor.
Comitetul Politic Executiv a examinat, totodată,
un raport privind EVOLUȚIA PRETURILOR Șl TA
RIFELOR IN PERIOADA 1.1.-30.IX.1987.
S-a apreciat că atît indicele prețurilor cu amă
nuntul și al tarifelor, cit și al prețurilor produse
lor agricole livrate la fondul de stat s-au situat
in limitele prevăzute sau chiar sub acestea, fapt
ce ilustrează realismul politicii partidului și sta
tului de menținere a stabilității prețurilor, relevă
caracterul sănătos și forța economiei noastre so
cialiste.
S-a cerut Comitetului de Stat pentru Prețuri,
tuturor organelor cu atribuții în acest domeniu
să asigure in continuare evoluția prețurilor in li
mitele prevăzute, întărirea disciplinei in stabilirea
și respectarea legalității acestora.
In continuare, in cadrul ședinței Comitetului
Politic Executiv s-a făcut o INFORMARE CU PRI
VIRE LA PARTICIPAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GENERAL AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, IN FRUNTEA
UNEI DELEGAȚII DE PARTID SI DE STAT LA
FESTIVITĂȚILE PRILEJUITE DE CEA DE-A 70-A
ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE
DIN OCTOMBRIE.
Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere activității desfășurate de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mo
dului strălucit în care a reafirmat, cu acest prilej, .
poziția partidului și a țării noastre in problemele
fundamentale ale lumii contemporane, ale luptei
pentru dezarmare, destindere și securitate, pen
tru pace, libertate, independență și progres.
Comitetul Politic Executiv a subliniat însemnăta
tea deosebită a noii intîlniri pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu a avut-o, la Moscova, cu to
varășul Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C.
al P.C.U.S., care a pus încă o dată in evidență
rolul hotăritor al dialogului româno-sovietic la
nivel inalt in dezvoltarea continuă; pe multiple
planuri, a conlucrării rodnice dintre cele două
partide și țări, in întărirea prieteniei dintre po
poarele noastre. S-a relevat cu satisfacție faptul
că, in cursul convorbirilor, cei doi conducători de
partid au acordat o atenție deosebită probleme
lor privind înfăptuirea înțelegerilor convenite la
București, in mai 1987, reafirmind dorința co
mună de a extinde și mai mult colaborarea din
tre România și Uniunea Sovietică in toate dome
niile, folosindu-se, în acest scop, forme noi, co
respunzător cerințelor etapei actuale de dezvol
tare, potențialului crescînd al celor două țâri.
Comitetul Politic Executiv a subliniat importan
ța deosebită
a
cuvîntării tovarășului
Nicolae Ceaușescu la întilnirea conducătorilor și
reprezentanților partidelor comuniste și muncito
rești, socialiste, social-democrate, ai altor forțe
politice progresiste, ai mișcărilor de eliberare
națională, desfășurată la Moscova în zilele de
4 și 5 noiembrie. S-a apreciat că această cuvîn-

tare constituie o nouă și valoroasă contribuție Ia
îmbogățirea teoriei revoluționare a socialismului
științific, a gindirii materialist-dialectice, o puter
nică reafirmare a politicii principiale,
consec
vente, a partidului nostru de întărire a colaboră
rii cu partidele comuniste și muncitorești, cu par
tidele socialiste, social-democrate, cu toate for
țele înaintate de pretutindeni, in lupta pentru
edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, fără
arme și fără războaie, o lume a păcii, înțelegerii
și cooperării intre națiuni.
In cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv a
fost prezentată, de asemenea, O INFORMARE
CU PRIVIRE LA VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
PE CARE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN, PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA
ELENA CEAUȘESCU AU EFECTUAT-O ÎN IUGO
SLAVIA, în perioada 12-14 noiembrie.
Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită
apreciere rezultatelor vizitei, ale convorbirilor
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășii
Lazar Moisov și Boșko Krunici, care marchează
un nou și important moment in dezvoltarea bune
lor raporturi dintre Partidul Comunist Român și
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Româ
nia și Iugoslavia, dintre poporul român și po
poarele iugoslave. Ă fost evidențiată însemnăta
tea concluziilor comune la care s-a ajuns, în
timpul vizitei, cu privire la extinderea colaborării
economice și tehnico-științifice, lărgirea și diver
sificarea schimburilor comerciale, potrivit posibi
lităților sporite de care dispun cele două țări.
Comitetul Politic Executiv a evidențiat, totodată,
semnificația schimburilor de păreri dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășii Lazar Moisov
și Boșko Krunici in legătură cu aspecte actuale
ale vieții politice internaționale, ale mișcării
comuniste și muncitorești. S-a subliniat In mod
deosebit faptul că, in timpul convorbirilor, a fost
reafirmată voința celor două țări de a conlucra
activ pentru întărirea colaborării și înțelegerii In
Balcani, pentru transformarea acestei regiuni in
tr-o zonă a păcii și cooperării, fără arme nuclea
re și chimice, fără trupe și baze militare străine.
In continuarea ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv a fost făcută o INFORMARE CU PRIVIRE
LA VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE PE CARE TO
VARĂȘUL MENGISTU HAILE MARIAM, SECRETAR
GENERAL AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI MUNCITORESC DIN ETIOPIA, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII POPULARE DEMOCRATE ETIO
PIA, A EFECTUÂT-0 IN ȚARA NOASTRĂ. Intre
16-19 noiembrie.
Comitetul Politic Executiv a apreciat caracterul
rodnic al noului dialog româno-etiopian la nivel
inalt, care a pus in evidență dorința comună de
o conferi dimensiuni tot mai largi și un conținut
tot mai bogat relațiilor dintre România și Etiopia.
In acest sens, a fost subliniată însemnătatea înțe
legerilor convenite, care deschid noi perspective
colaborării multilaterale dintre partidele, țările și
popoarele noastre.
S-a subliniat că, in timpul convorbirilor, a fost
exprimată hotărirea celor două țări de a conlucra
activ pe arena mondială, de a contribui la efor
turile generale îndreptate in direcția înfăptuirii
dezarmării, instaurării unui climat de destindere,
securitate, încredere și cooperare în Europa, Afri
ca și in întreaga lume, lichidării subdezvoltării și
făuririi unei noi ordini economice internaționale.
In același timp, a fost apreciată hotărirea Româ
niei și Etiopiei de a intâri solidaritatea cu lupta
popoarelor africane pentru lichidarea totală a co
lonialismului, împotriva politicii rasiste și de
apartheid, pentru consolidarea independenței na
ționale și dezvoltarea lor liberă, de sine stătătoa
re, pe calea progresului economic și social.
Pentru a da posibilitatea organelor și organi
zațiilor de partid să pregătească in bune con
diții Conferința Națională a Partidului Comunist
Român, Comitetul Politic Executiv a hotărit, pe
baza consultării membrilor Comitetului Central al
partidului, ca lucrările Conferinței să se desfă
șoare in zilele de 14-16 decembrie 1987.
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid
și de stat
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Conținutul, aria de semnificații a
conceptelor fundamentale ale știin
țelor sint adine afectate in perioa
dele cruciale, revoluționare ale pro
gresului cunoașterii umane. Reeva
luarea acestor concepte, perceperea
unor sensuri noi extind posibilitățile
de a înțelege mai adine și mai cu
prinzător un segment sau altul al
realității. Istoria unor întregi gru
puri de științe — ale naturii, tehnice,
logico-matematice — confirmă că acesta este un mod fundamental de
afirmare a progresului științei și a
aplicațiilor ei practice. Un mod cu
atit mai evident, astăzi, cînd cunoaș
terea științifică și inovarea tehnolo
gică sint conectate la o înaltă ten
siune.
întîlnim un proces asemănător și
în științele sociale ? Răspunsul este
departe de a fi categoric afirmativ,
între evoluția științelor naturii și cea
a citorva dintre științele sociale de
bază, inclusiv sfera filozofiei, există
o. sensibilă deosebire de cadență. De
asemenea, intre ritmul proceselor
sociale ale epocii și ritmul transfe
rului lor in fondul conceptual al ști
ințelor sociale și al filozofiei rămine
o distanță care descrește lent, chiar
prea lent. Este un fapt pe care, la
cel de-al III-lea Congres al educației
politice și culturii socialiste, tovară
șul Nicolae Ceaușescu l-a semnalat
din nou, criticind răminerea dome
niului ideologic în urma dezvoltării
rapide și puternice a bazei tehnicomateriale a societății noastre. Ra
portată la fluxul social-istoric și la
dezvoltarea generală a cunoașterii, a
. științelor și a tehnicii, evoluția unor
noțiuni de bază din științele sociale
este anevoioasă, ceea ce și face ca
ponderea elementelor constitutive
ale realităților noi să se reflecte pa
lid in conceptele care desemnează
aceste realități.
Unul dintre aceste concepte de re
ferință îl constituie forțele sociale
de producție. Așa cum bine se știe,
forțele de producție sint coloana
vertebrală a existenței sociale, pre
misa principală și hotărîtoare a pro
gresului societății. Marile transfor
mări din viața societății și a oame
nilor, marile revoluții sociale sint

posibile numai și numai ca adinei
prefaceri revoluționare in sfera for
țelor de producție. Prin ele se des
chid alternativele dezvoltării isto
riei. Forțele de producție, nivelul lor
de dezvoltare Întemeiază noi modele
culturale, noi stiluri de viață, socială
și personală, configurează ierarhiile
pe scena politică a lumii.
Realitatea, dinamica dezvoltării
formulează mereu noi probleme, so
licită noi răspunsuri, ceea ce ne pune
în gardă că nu putem privi rigid lu
crurile, mai ales îhtr-un domeniu
prin însăși natura sa mobil, situat in
avanpostul societății, cum sint forțele
de producție. înseși analizele între
prinse de conducerea partidului în
diferite unități economico-sociale și
de cercetare, dezbaterile care au loc
în cadrul forurilor democrației mun
citorești revoluționare, în' diferite
organisme de sinteză evidențiază
preocuparea de a aborda dinamic și
creator forțele de producție, ținind
seama de problemele specifice fiecă
rei etape, de liniamentele fundamen
tale ale progresului contemporan,
așa cum sint ele conturate de revo
luția științifică contemporană. Toc
mai de aceea în concepția partidului
nostru, a secretarului său general,
dezvoltarea forțelor de producție și
repartizarea lor judicioasă pe cu
prinsul patriei, modernizarea și sti
mularea puternică a cercetării pro
prii menită să susțină efortul de per
fecționare a mijloacelor de produc
ție constituie un tot unitar, parte
componentă a strategiei de dezvol
tare accelerată a țării.
,
1
Impactul social al dezvoltării șl
modernizării forțelor de producție,
sub influența revoluției științificotehnice contemporane, este așa de
puternic, incit oricite lucruri am
adăuga noi acum, tot nu ar fi sufi
cient. însă, ca și cum in realitatea
socială, in cunoaștere, în succesiunea
invențiilor tehnice și a modalităților
de organizare a producției nu s-ar fi
întîmplat nimic, în lucrările care de
finesc termenul în sine întîlnim, ca
și cu multe decenii în urmă, aceeași
imagine a forțelor de producție.
Imagine care se reduce la o articu
lare strict formală între termenii

forță de muncă și mijloace de mun
că. Definiția rezultată de aici nu are
adresă istorică și nu vizează un tip
determinat ,de societate, nu exprimă
gradul atins de cunoașterea științifi
că și de dezvoltare a tehnicii.
Conceptele științifice nu sint ter
meni oarecare de dicționar. Ele în
deplinesc o funcție vie, sint factori
de impuls care dinamizează cunoaș
terea, sint nuclee care determină
efervescența gindirii și pe cea a ac
țiunii, revoluționează practica. Cate
goriile fundamentale ale științei sint
generatoare de mentalități, de stări
de spirit, de inițiativă și inovare. O
asemenea funcție o poate îndeplini
un concept „adus la zi“ al forțelor
de producție, și nu unul marcat de
formalism, sustras timpului și reali
tăților pe care el este firesc să le re
flecte.
Din definirea contemporană a for
țelor de producție nu putem, în pri
mul rind, să omitem că ele se gre
fează pe revoluția din știința, și teh
nica acestui timp și o exprimă.
Revoluția tehnico-științifică actuală
vizează într-un chip cu totul nou,
original și specific atit latura uma
nă, cit și pe cea materială a forțelor
de producție. în orizontul acestei re
voluții nu mai poate fi vorba de
aceeași condiție umană a forțelor de
producție ca in trecut, iar latura lor
materială nu mai este un simplu sin
gular, ci pluralul articulat în cadrul
unui complex bine diferențiat și in
dividualizat de componente mate
riale și material-umane. Privite față
în față cu revoluția tehnico-științifi
că, definițiile forțelor de producție
întilnite în manuale și dicționare
eludează prezentul, trimițînd spre
trecut, spre epoci revolute.
In al doilea rind, in interpretarea
contemporană a forțelor de produc
ție nu se poate face abstracție de
natura relațiilor sociale în care
funcționează aceste forțe. Este ade
vărat că lătura materială a forțelor
de producție (deși nici aceasta în ab
solută totalitate !) se găsește intr-c
anumită independență față de un tip

Constantin POPOVIC1
(Continuare in pag. a V-a)

Imagine din Slobozia, unul dintre orașele țării aproape In întregime reînnoit
Foto : Eugen Dichiseanu
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j din vetre de muncă și creație ale țării ț

ENERGIE DIN ENERGIA MINTII
J
Inginerul loan Hornaru,
directorul
Combinatului
chimic din Slobozia, il
prinde la telefon pe in
ginerul Ion Stănilă, șeful
secției Amoniac 1. între
cei doi Ioni (veți vedea
că nu degeaba ne expri
măm așa) discuția este
scurtă :
— în cit timp începe
operația 1
— în cel mult o oră.
— Precis ?
— Totul este gata să
fie pus sub presiune. Oa->
menii se îndreaptă spre
locurile lor — la tabloul
central, alții la vane, unii
vor urmări etanșeizarea
instalației pe traseu. Nu
ne trebuie mai mult de o
oră să declanșăm opera
ția. Acum se încălzește
conducta.
— Mulțumesc.
Și, intorcindu-se spre
noi. gazda noastră ne
imbie să luăm loc.
— Am să vă explic cum
stau lucrurile — zice —
avem timp. Cam de doi
ani studiem chestiunea
asta, a valorificării re
surselor secundare din
combinat pentru termoficarea orașului,
— Păi, dumneavoastră
asigurați termoficarea de
la început, după cite
iștim.
— Așa stau lucrurile.
Dar orașul se extinde ne
încetat. Noi și noi . blocuri
de locuințe sint date în
folosință. Ați vizitat ora
șul. Este creația noastră,
a tuturor celor care-1 lo
cuim. E frumos, e nemai
pomenit — nu ne lăudăm
nicidecum, dacă se ia in
considerare ce a fost el,
ca alcătuire mai mult decit modestă, ca tîrg de

cîmpie, pînă nu de mult.
La momentele de virf ii
asigurăm acestui oraș in
întregime nou, pțin termoficare, 30 gigâcalorii.
Dar orașul se extinde. în
vara care vine, se va tra
ge iar o linie și totalul
va însemna încă 3 500 de
apartamente noi. 1500
sint gata de pe acum.
— Deci vă trebuie noi

termoficare. Acționînd în
felul acesta, am rezolvat
o serie întreagă de pro
bleme, cum a fost pune
rea la punct a secției de
furfurol, de pildă ; conco
mitent cu aceasta, din
dezbateri au mai țișnit și
alte idei — pe lingă
furfurol, din reziduuri
am făcut un produs nou
— celofurajul, dintr-o ce-

Martori la aplicarea unei măsuri
tehnice de mare eficiență
la Combinatul chimic
din Slobozia
resurse de căldură, de energie.
— Așa ne-am spus șl
noi — iese din tăcerea
lui Ion Mihai (al treilea
Ion pe care-1 întîlnim),
secretarul comitetului de
partid al combinatului, de
față la discuția noastră.
Am dezbătut chestiunea,
așa cum se intimplă lu
crurile de obicei, in adunările de partid, in adunările generale ale oa
menilor muncii, în comi
tetul de partid. Cineva a
avut ideea să căutăm un
izvor de energie aici la
noi. și nu în altă parte.
A fost o propunere reie
șită din dezbatere, cum
s-a mai întițnplat. cum se
intimplă curent.
— Este un stil de mun
că al comuniștilor — spu
ne directorul — să atace
problemele folosind gindirea și acțiunea tuturor.
Așa se prezintă lucrurile
și cu noua instalație de

nușă pe care, pînă mal
ieri, o aruncam.
, — Ce este celofurajul ?
— Nu ne-au mai rămas
decit cincisprezece minu
te de discuție. Despre celofuraj îl rog pe tovară
șul Mihai să vă poves
tească, in drum spre sec
ția de Amoniac 1. unde
se pune sub presiune
noua instalație de termo
ficare. Pînă atunci, pri
viți o clipă la schița asta
cu tot ce presupune in
stalația. După cum vedeți,
e integrată secției de Amoniac 1. Cineva deci,
după cum spuneam, a avut ideea să nu mai cău
tăm surse de căldură in
altă parte, pentru că s-ar
putea să existe unele in
combinat încă nevalorifi
cate.
— Cu alte cuvinte, să
nu consideri niciodată un
lucru, chiar si o instala
ție de produs amoniac, a-

flată în plină funcțiune,
ca terminat, să-1 ataci și
din alt unghi de vedere,
să vezi ce-ți spune — intervine
tovarășul
Ion
Mihai.
— Exact — își reia
cuvintul inginerul loan
Hornaru — am atacat din
alt unghi și am descope
rit că putem smulge de
aici intr-o primă etapă
3,5 gigacalorii. Exact cit
ne trebuie pentru cele
1 500
de
apartamente
noi. Utilajele, instalațiile
le-am proiectat și execu
tat in atelierul nostru
uzinal. Sint acolo oameni
de ispravă, inginerul Ion
Becleanu, maistrul Ion
Bordei, echipele lor (încă
doi Ioni 1 — gindim noi).
Spun faptele lor că sint
oameni, de ispravă. în intunpinarea
Conferinței
Naționale a partidului,
colectivul atelierului și-a
propus un plan de recondiționări de piese in va
loare de 48 milioane lei.
Au realizat pină acum 64
milioane. Dar... e timpul
să mergeți in secția de
Amoniac 1, să nu scăpați
momentul probelor.
Afară e o ceață s-o tai
nu cu cuțitul, ci cu palo
șul. Ceață de sfîrșit de
noiembrie, atmosferă îm
bibată cu miliarde de pi
cături de apă suspenda
te. Prin pinza lor. privi
rile cuprind cu greu con
turul de turle metalice și
fantasticele alcătuiri de
țevi și conducte în care

Dionisie ȘINCAN
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(Continuare
în pag. a II-a)
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FERMITATE Șl ANGAJARE
IN ACȚIUNEA DE MODERNIZARE
întreprinderea de vagoane deține
o pondere deosebită in industria ju
dețului Arad. Diferitele tipuri
de
vagoane de marfă si de persoane pe
care le fabrică sînt livrate in mare
parte la export. Iar vagoanele nu
mai sint astăzi ceea ce erau
in trecut sau, cum ar putea să-și
mai imagineze unii, două osii,
patru roti și o cutie deasupra. Des
tinate pentru diferite genuri de
transporturi, vagoanele sînt prevă
zute cu numeroase mecanisme auto
mate de frinare, ungere. încălzire,
descărcare. Normele feroviare in
ternaționale privind construcția si
exploatarea vagoanelor sînt tot mai
pretențioase. Dar muncitorii și in
ginerii acestei unități de tradiție, in
permanentă receptivi la nou. nu nu
mai că reușesc să tină pasul cu aceste cerințe, ci. prin căutări asidue
și soluții originale, se situează ade
sea peste nivelul lor. Aceasta ex
plică și faptul
că produsele în
treprinderii sînt foarte solicita
te de partenerii externi și benefi
ciarii interni, că unitatea nu duce
lipsă de comenzi, ci, dimpotrivă, ce
rerile depășesc capacitatea de pro
ducție. De altfel, nu puține sint scri
sorile primite de la diferiți clienti
de peste hotare în care sînt expri
mate mulțumiri pentru calitatea va
goanelor.
De bună seamă. întreprinderea
arădeană și-a dobindlt și și-a conso
lidat un prestigiu pe deplin îndrep
tățit. Dar menținerea acestui presti
giu și creșterea capacității de pro
ducție, pentru a face fată cererilor
sporite de vagoane, presupun în con
tinuare susținute strădanii. Măsurile
cuprinse în programul de moderni
zare a producției au în vedere toc
mai atingerea
acestor
obiective.
Printre măsurile preconizate, un loc
deosebit l-a ocupat modernizarea
turnătoriei de otel.
în prezent întreprinderea dispune
de o asemenea turnătorie modernă.
La realizarea ei ău adus o contribu
ie importantă muncitorii si ingine■ii unității, care au dovedit și de
data aceasta că dispun de capaciatea de a rezolva probleme deose
bit de complexe nu numai în ce prizește fabricarea de vagoane, ci și
n privința asigurării bazei tehnice
lecesare. în momentul de fată, turîătoria de otel face fată, atit sub
ispect calitativ, cit și cantitativ, soicitărilor de piese turnate, iar prin
inalizarea unor lucrări de moderdzare aflate în curs de execuție
•xistă certitudinea creșterii produciei de piese turnate în raport cu
arcinile de plan sporite din anul
dițor.
Modul In care a acționat organiația de partid pentru înfăptuirea
cestui obiectiv este. în multe pri-

vințe, demn de relevat. în hotărîrea
adoptată cu prilejul conferinței de
dare de seamă și alegeri din acest
an a fost cuprinsă și măsura de a
se acționa cît mai repede cu putință
pentru modernizarea turnătoriei de
otel. în zilele următoare, noul comi
tet de partid ales a trecut neintîrziat
la înfăptuirea acestei măsuri pe care
a situat-o in fruntea priorităților ac
tivității politico-organizatorice ce
urma s-o desfășoare.
Sub directa îndrumare a unui co
lectiv de sprijin și control al comi
tetului județean de partid, a fost
elaborat un program amănunțit de
acțiune cu prevederi clare, cu ter
mene și responsabilități precise ; el
cuprindea succesiunea fazelor de
modernizare a turnătoriei de otel cu
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la întreprinderea de vagoane Arad
măsurile tehnico-organizatorlce res
pective, forțele implicate, modalită
țile de control. Revenindu-i princi
pala răspundere in acțiunea de mo
dernizare, comitetul de partid a în
credințat membrilor săi sarcini con
crete pe schimburi și pe utilaje,
aceștia avînd datoria de a informa
zilnic pe secretarul comitetului de
partid asupra stadiului desfășurării
lucrărilor. Totodată, consiliului oa
menilor muncii i-a revenit sarcina
mobilizării forțelor tehnice ale în
treprinderii. în acest scop au fost
selecționați din toate secțiile maiștri
și muncitori cu'înaltă calificare, care
au fost repartizați la locurile-cheie
ale procesului de modernizare. Spe
cialiștii din serviciile tehnice au
fost puși să reexamineze, la fața
locului, proiectele și să găsească so
luțiile cele mai
corespunzătoare.
Comitetul sindicatului s-a ocupat de
asigurarea forței de muncă, fără a
se apela la noi angajări. Drept ur
mare', secțiile au pus la dispoziția
turnătoriei 300 de muncitori care au
urmat un <Airs de pregătire profe
sională pentru a putea face fată exi
gențelor noilor locuri de muncă.
Situația era complicată și de fap
tul că toate măsurile de moderniza
re a turnătoriei de otel urmau să se
aplice concomitent cu realizarea pro
ducției. care la un moment dat era
mult sub prevederile planului. în
aceste condiții, muncitorii și ingi
nerii întreprinderii s-au întrecut pe
sine în găsirea unor soluții inge
nioase. Ei au schimbat înclinația
elevatoarelor, au modificat fundația.

Energie din energia minții
(Urmare din pag. I)

se petrec minunile metamorfozelor
chimice. Pașii noștri răsună ciudat
pe aleea centrală. înăbușiți parcă.
Sau poate negurile care ne încon
joară ne modifică pină și auzul ?
— în stingă e secția Uree, se
vede turnul acela masiv — ne atrage atenția secretarul comitetului
de partid care ne insotește. A în
ceput să producă in 1971. Eram pe
atunci tînăr strungar în atelierul
mecanic al combinatului. Se nime
rise zi de duminică și secția a pro
dus primele cantități cu vreo două
ore mai devreme decit se prevă
zuse. Să nu vâ mirați, se poate
intimpla și așa, la început de drum.
Chestia e că nu ajungeau sacii.
— Și ce s-a întreprins, cum s-au
descurcat lucrurile 7
— M-au găsit pe mine, că eram
puțintel la trup, și m-au strecurat
pe o ferestruică deschisă in ma
gazie. Le-am dat sacii
necesari.
Apoi m-am dus să văd și eu cum
arată ureea, nu văzusem încă. Și
am rămas uimit — erau așa niște
boabe gălbui,
cum nu mi-ar fi
trăsnit prin cap să fie. De ce vă
spun toate astea 7 Ca să știți că
cei mai mulți dintre noi, țărani
incă pe vremea aceea, într-un fel
sau altul de la astfel de uimiri
intr-ale chimiei am pornit. Aceiași
oameni sînt cei care, acum, pasio
nați de noul domeniu de activi
tate, cucerindu-I cu învățătură te
nace. au descoperit, de pildă, că
cenușa ciocălăilor de porumb fo
losiți la producerea furfurolului,
înnobilată cu anumite săruri, cu
apă amoniacală și așa mai departe,
poate fi transformată într-un ex
celent furaj. Puterea de nutriție a
noului produs este dublă față de
:ea a porumbului.
— Din cenușa asta ?
— Din cenușa asta. Substanțele
folosite sint reziduale.
Ne iese In cale un bărbat mă
runtei. Doi ochi ca de cărbune ne
privesc cu atenție de sub viziera
căștii de protecție.
— Ati cam întirziat, spune. Eu
sint inginerul Ion Stănilâ șl vâ
îflați in secția Amoniac 1.
Ceata se indura și se mal sub
țiază. Ne-am oprit în vecinătatea
1 patru mari cazane — schimbă
toare de căldură — conectate la
narile instalații ale secției. De
aici se desfac, urcate pe piloni de
jeton.
conductele
termoficării,
bierzindu-se în ceață, spre oraș.
— Operatorii mei sînt la tabloul
■entral — ne informează inginerul
— urmăresc presiunea. Sînt acolo
>1 Ion Cruceanu, șl Ion Chitu (alți
loi Ioni !), și inginerul Florea Crisea, și maistrul Constantin Neagu.
— Aveți emoții 7 — riscăm o inrebare banală.
— Emoții nu sint. Totul a fost
ucrat ca la carte. Montajul utiajelor și al conductelor a
fost
ifectuat de oamenii maistrului Ni■olae Toma. Priviți-i ! Nici nu-i
nai interesează instalația, de acum
ucrează pentru etapa următoare.
Da, alături, o echipă de sudori
și vede de treabă. Fulgerele apa■atelor spintecă, din cind în cînd,
:eața.
— Maistrul acesta, Nicolae Toma
- ne explică secretarul comitetuui de partid — este un om cum
ar intîlnești. Nu știu ce le face
:1 celor din lotul lui, că umblă toți
pirt, ca să mă exprim așa, chiar
ind nu e el de față. Sînt munciori de elită. Mă uit la ei cum sulează și-mi spun că sudura e artă,
ifintesc locul.
Ne uităm in jur, cercetăm, pri■im la tabloul central. Se desfăoară o operație importantă, știm,
le-am fi așteptaț însă ca totul să
ie mai spectaculos. Doar manomerele indică cifre constante, cele
ișteptate și, din cind în cînd, soesc vești din diferite puncte de pe

au operat îmbunătățiri substanțiale
la oalele de turnare, la cuptorul
electric de tratamente și la statia
de preparare a amestecurilor.
Pe baza rapoartelor aduse de la
turnătorie de către membrii' comi
tetului de partid, a notelor de pro
bleme întocmite ■ de specialiștii din
colectivul activului de partid însăr
cinat cu finalizarea lucrărilor de mo
dernizare. biroul comitetului de
partid și biroul executiv al consiliu
lui oamenilor muncii au analizat, la
două zile, stadiul lucrărilor, adoptind măsuri operative pentru depă
șirea greutăților ivite. Atunci cind
situația a cerut-o. cei care au ma
nifestat tendințe de delăsare și negli
jentă în muncă, pe care le ascundeau
în spatele unor justificări de cir

traseu, confirmînd că etanșeizarea
este perfectă.
— Și totuși, spune inginerul Ion
Stănilă, se intîmplă un lucru foar
te important : gigacaloriile ,care se
pierdeau in apa de răcire de la
instalațiile de producere a amonia
cului au pornit spre oraș. Rezul
tatul e limpede, il putem urmări
pe tablou : 3,5 gigacalorii, fără a
lua energie din centrala electrică
de termoficare ; fiind integrată în
procesul tehnologic, economii de
energie vor rezulta și la produ
cerea amoniacului. încă nu le-am
calculat, calculul în
amănunt il
vom face cind vom încheia lucră
rile etapei a doua la noua insta
lație de termoficare. Deci
cind
vom da cele 8 gigacalorii pe care
ni le-am propus.
— Totuși, niște calcule tot v-ați
făcut, nu se poate să nu fi pus
mina pe creion, să nu fi argumen
tat concret in fața oamenilor. Alt
fel nu luau ei hotărîrea să declan
șeze lucrarea, să pună umărul...
— Sigur, niște calcule prelimi
nare au fost. Urmează însă altele,
care vor aduce noutăți, fără îndo
ială. Instalația asta nouă, integra
tă, influențează procesul tehnolo
gic, reduce consumul de energie
termică cu 5 la sută și cu 3 la sută
la apa de răcire. Dar acestea sînt
date tehnice pe care mai trebuie
să le analizăm. Dincolo de ele. mai
întâi. se
desfășoară un
proces
uman, mai delicat, mai complicat,
pe care nu-1 poți prinde în cifre,
un proces de căutare, de investi
gare. de aplicare de soluții în mo
dernizarea
întregului
combinat.
Cre.area noii instalații de termofi
care este doar x> parte din acest
proces. Păi. imi aduc aminte ce-au
spus comuniștii în adunare, cind
li s-a prezentat studiul noii insta
lații. Au analizat totul în amă
nunt. Unul chiar zicea cu
glas
tare, urmărind schițele : „Deci, ia
să vedem noi cum se petrec lucru
rile, că aici e ceva de făcut, de
regîndit și de reconstruit — toată
Instalația asta va servi, care va să
zică, și secției de Amoniac, nu nu
mai termoficării...". Și, din analiza
aceasta, vă spun acum, au rezultat
idei noi, pe care le vom pune în
practică în trimestrul I al anului
ce vine, în cadrul reviziei gene
rale cînd, prin modernizare, vom
mări capacitatea fabricii de Amo
niac 1 cu peste 800 tone pe zi.
— După, cite ne dăm seama —
îi spunem noi secretarului comite
tului de partid, aflîndu-ne pe dru
mul de întoarcere — acest eveni
*ment al punerii noii instalații sub
presiune e doar un moment dintr-un lanț de alte evenimente, pe
care le pregătiți, pe care le gîndiți.
— Așa se prezintă lucrurile. Ce
se petrece acum a și intrat în
obișnuit, pentru noi. Vedeți dum
neavoastră. toți acești Ioni, pe
care-i luăm ca un simbol in discu
ția noastră de acum, deoarece prin
nume ne amintesc de țăranii de
ieri, ajunși azi prin propria lor ca
pacitate creativă la competențe in
dustriale de prestigiu, au pus la
punct combinatul, ca pe un ceasor
nic bine reglat. La început — v-am
povestit doar și întimplarea de la
secția de uree, au mai fost și al
tele, ca aceea cu furfurolul, poves
tită de tovarășul director — mai
că te mirai, vă spun cu sinceri
tate, cînd lucrurile mergeau bine.
Era, ca să spun așa. epoca de acu
mulări de experiență ; i-am plătit
tribut serios de sudoare a minții
și brațelor.
Epoca de acum e a
creației. Nu flutur vorbe
mari,
nu-mi stă în obicei, exprim o rea
litate pe care o plămădim folo
sind energia gîndului competent
într-un domeniu în care drumurile
spre cunoaștere nu au nici o opre
liște, sint largi și generoase cu cei
care-și propun mereu autodepășirea.

cumstanță, au fost aspru criticați și
chiar sancționați. Treptat, activita
tea de -4a turnătorie a început să se
redreseze; pină în luna iulie sec
ția și-a recuperat restantele, iar de
atunci își îndeplinește în mod siste
matic sarcinile de plan.
La Comitetul județean da partid
Arad, acțiunea comuniștilor de la
întreprinderea de vagoane este men
ționată, pe bună dreptate, ca un con
cludent exemplu de maturitate po
litică. de capacitate organizatorică.
Dar această maturitate și capacitate
au fost puse in valoare cu destulă
întîrziere, deoarece, potrivit progra
mului de modernizare elaborat în în
treprindere. lucrările de la turnăto
rie trebuiau realizate cu aproape un
an mai devreme, ceea ce a pus sub
semnul incertitudinii posibilitatea
unității de a-și
onora comenzile.
Este drept că problemele legate de
modernizarea turnătoriei de otel au
fost deseori dezbătute in ședințele
consiliului oamenilor muncii. Repre
zentanții secțiilor de prelucrare ară
tau insă cu degetul spre turnătorie,
iar cei de la turnătorie spre vinovă
ții absenți din sala de ședință —
proiectantul și constructorul. Unii
au pus chiar Ia îndoială foloasele
modernizării de vreme ce vechea
turnătorie, așa cum era ea. ar fi
satisfăcut, de bine, de rău, necesarul
de piese turnate. Critica se oprea
adesea la „măsura" de a se atențio
na proiectantul și constructorul asu
pra urgentării lucrărilor. Cînd a ajuns, ca să spunem așa, cutitul la
os. cînd organele centrale de stat si

comitetul județean de partid au ce
rut conducerii politice și administra
tive a întreprinderii, in termeni
drastici, să-și reconsidere activita
tea și să treacă cu hotărîre la re
dresarea situației,
comitetul
de
partid și consiliul oamenilor muncii
au luat in propriile miini conducerea
lucrărilor de modernizare a turnăto
riei de oțel și nu au mai așteptat să
primească „la cheie" instalațiile si
utilajele în stare de funcționare din
partea constructorului.
S-ar putea aminti maxima că „to
tul este bine cind se sfirșește cu
bine". Dar lucrurile n-ar trebui să
fie privite așa. Oricîtă vină ar fi
avut proiectantul și constructorul,
nu se poate trece însă cu vederea
insuficienta fermitate de care a dat
dovadă initial comitetul de partid,
faptul că sub ochii factorilor de răs
pundere din întreprindere diferite
utilaje destinate turnătoriei stăteau
aruncate în dezordine prin curtea
întreprinderii.
Tergiversarea și apoi reușita ac
țiunii de modernizare a turnătoriei
de oțel de la intreprinderea de va
goane constituie pentru organizația
de partid de aici, ca și pentru alte
organizații de partid care s-au con
fruntat cu situații similare, un
exemplu plin de învățăminte care
pune în lumină cu pregnantă citeva
dintre exigentele bunului mers al
acestei acțiuni. Intîi de toate, date
fiind implicațiile sale economice
profunde, caracterul său revoluțio
nar, această acțiune de mare an
vergură trebuie să se desfășoare,
așa cum a subliniat în repetate
rinduri secretarul general al parti
dului, sub directa conducere a or
ganelor și organizațiilor de partid.
De asemenea, este absolut necesar
ca modernizarea să fie considera
tă o cauză de interes general, un
obiectiv pentru a cărui înfăptuire să
fie mobilizat întregul potențial teh
nic și de creație al colectivelor de
muncă. In același timp, este nevoie
ca organele și organizațiile de partid
să dovedească mai multă fermitate
și consecventă în aplicarea pină la
capăt a măsurilor stabilite în pro
gramele adoptate, deoarece, așa cum
s-a văzut, o măsură de modernizare
tergiversată poate genera dificultăți
neprevăzute. In ceea ce o privește,
organizația de partid de la între
prinderea de vagoane Arad iși va
reconfirma' capacitatea sa politică si
organizatorică în mobilizarea Colec
tivului Ia îndeplinirea tuturor indi
catorilor de plan în măsura in care
succesele obținute în aceste ultime
luni ale anului in curs vor repre
zenta o constantă în' activitatea pro
ductivă din anul viitor.

Constantin VARVARA
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Cititorii noștri - corespondenții
Oamenii adîncurilor în plină
activitate
„Coral I", „Coral II" și șalupa
„Argeșelul" sînt cele trei ambar
cațiuni cu’ care a fost dotată flo
ta noastră maritimă I.E.F.M. „NAVROM" — Constanța, pentru ope
rațiunile subacvatice ale navelor.
Tovarășul inginer Radu Petcu,
coordonatorul tehnic al acestui
grup de scafandri, relatează :
' — Aceste ambarcațiuni au fost
construite la Șantierul naval Man
galia și sint dotate cu aparate ul
tramoderne, capabile să efectueze
cu eficiență cele mai complexe ope
rațiuni subacvatice și toate celelal
te lucrări de adine : inspecții gene
rale la „opera vie", găuri de apă,
etanșări la priza de fund, tăieri
și ajustați metalice, controlul gene
ral subacvatic al navelor înainte de
a fi predate la RNR (Registrul Na
val Român), fără ca navele să mal
fie andocate,. precum și multe alte
lucrări al căror control tehnic de
calitate se verifică cu ajutorul in
stalațiilor de televiziune internă.
Curățenia subacvatică a depunerii
de alge marine pe carcasa „operei
vii" a navelor, continuă interlocu
torul, duce la o economie de com
bustibil în proporție de 30 la sută.
Pe ambele „Coral-uri" și pe „Argeșel" lucrează 36
de oameni a
căror medie de vîrstă este 30 de
ani. Dintre ei. unsprezece sînt sca
fandri, conduși de scafandrul-șef

„Cămara" cu
furaje e plină
în toate cele cinci ferme ale
C.A.P.
Lunca,
județul
Mureș,
se muncește intens la incheierea cit
mai grabnică a tuturor lucrărilor
agricole din această toamnă. Una
din preocupările de primă impor
tanță — oricit de multe ar fi și ce
lelalte sarcini zilnice — este pre
gătirea temeinică a condițiilor op
time pentru ca in perioada iernii
activitatea din sectorul zootehnic să
se desfășoare in condiții cît măi
bune. Vasile Tamaș, bunăoară, este
șeful fermei zootehnice din satul
Sintu. Este un om cu experiență,
cu multă dragoste față de animale
le pe care le crește. Vorbindu-ne
despre acțiunea de însilozare a co
cenilor, el subliniază nevoia de a
completa cu’cit măi multe can
tități de furaje rezervele pentru
anotimpul friguros, și, în felul acesta, de a se crea posibilitatea su
plimentării rațiilor pentru vacile cu
lapte. Producția de lapte să nu
scadă în timpul iernii ; dimpotrivă,
să sporească ! este îndemnul lui adresat colectivului în mijlocul că-ruia muncește.
Timpul frumos a permis mențițierea animalelor pe cimp, la păs
cut resturi vegetale, acolo unde
mai sînt. Munca pentru crearea
stocurilor de furaje necesare n-a
fost deloc ușoară. Dar planul pe
acest an a fost nu numai realizat,
ci și depășit cu 370 tone la fibroase,
față de anul trecut. Toți lucrătorii
din fermoje zootehnice, toți crescă
torii de animale din C.A.P. se pre
ocupă intens, ca, in răstimpul ră
mas din acest an, să pregătească
„cum scrie la carte" sectorul lor,
garanție sigură a creșterii produc
ției de lapte și de carne. C.A.P.
Lunca, din județul nostru, are cu
ce se mindri in acest sens. Este
printre unitățile agricole cu efecti
ve mari prin părțile noastre : pes
te 1 600 bovine și mai mult de
3 400 ovine. Acest efectiv dorim să
sporească. Este o sarcină de căpătîl pe care și-au propus-o țăranii
cooperatori de aici, iar ei își res
pectă întotdeauna cuvîntul.

Viorel VINGĂRZAN
Tramvaiul - un nou mijloc de transport în comun in municipiul Craiova
Foto : Agerpres

secretarul organizației de partid
din satul Sîntu, comuna Lunca,
județul Mureș

Nicolae Radu, care răspunde de
C.T.C.-ul lucrărilor efectuate. Din
discuțiile purtate și cu ceilalți mem
bri ai acestor ambarcațiuni, și anume cu Romeo Popescu, căpitan
pe. „Coral I", Marin Lupu. căpitan
pe „Coral II", cu șeful scafandrilor,
cu cei doi mecanici-șefi, cu Adrian
Cișmileanu, ajutor ofițer mecanic,
am reținut numeroase cazuri de
intervenții prompte. Iată un exem
plu: „Supertancul de 150 000 tdw.
„Biruința" tocmai venea in țară
din Orientul Mijlociu cu țiței, pen
tru a fi descărcat și apoi pentru a
efectua în continuare alte transpor
turi de „aur negru". Constatindu-se
o defecțiune majoră la una din
enormele pale ale elicei propulsoare,
nava, trebuia andocată, deci scoasă
din exploatare. Grupul de scafan
dri a intervenit atunci neîntîrziat,
remediind cu succes defecțiunea.
S-au evitat astfel cheltuieli în va
loare de peste un milion lei. plus
staționarea navei timp de 20 de
zile.
Cînd marea este agitată sau
vizibilitatea nu permite efectuarea
lucrărilor din adine, scafandrii fac
cursuri de pregătire profesională,
de protecția muncii, lucrări de în
treținere a instalațiilor de curățire
subacvatică, precum și antrenamen
tul necesar pentru menținerea for
mei fizice.
In cursul acestui an, totalul na
velor curățate subacvatic se cifrea
ză la citeva zeci, realizindu-se și o
economie de combustibil conven
țional de cinci mii tone.

Serban GHEORGHIU
pensionar. Constanța

misiri

Balșul
se modernizează
Balșul, urbea de pe Olteț, județul
Olt, cunoscut în țară pentru renu
mita sa unitate industrială — În
treprinderea de osii și boghiuri —
cu produse variate apreciate de be
neficiarii din țară și de peste hota
re își extinde cu fiecare an dimen
siunile economice, edilitare, comer,ciale, culturale etc. Poate că sînt
semnificative citeva cifre. Dacă în
anul 1977 în oraș existau 23 unități
comerciale, însunrund 3 950 mp, in
perioada care a trecut de atunci
pină in acest an au mai luat fiin
ță încă 59 de unități de acest fel,
cu o suprafață de peste 6 000 mp.
Actualmente, comerțul de stat al
Balșului dispune de peste 80 de
unități diferite, totalizind o supra
față care trece de 10 000 mp. Mare
parte din ele, cum e și firesc, sint
amplasate la parterul noilor blocuri
care dau o nouă arhitectură urba
nistică, modernă orașului de pe
Olteț.
La Balș se vînd lunar mărfuri
în valoare de multe milioane de
lei. în noul centru s-a dat re
cent în folosință un magazin-unicat care va găzdui „Casa vacanței",
loc unde se vâ desface un larg Șvantai de mărfuri specifice.
Că aceste realizări au o semnifi
cație e limpede pentru
oricine
vine azi Ia Balș : o dată cu dimen
siunile șale urbanistice crește și
calitatea vieții celor peste 20 000 de
locuitori ai săi.

Nicolae RIPEANU
tehnician, Balș

Cine caută soluții găsește
Una dintre problemele majore ale
activității colectivului de oameni ai
muncii de la stația C.F. BucureștiTriaj este și asigurarea pieselor de
schimb. Căutări, încercări, soluții.
Toate s-au adunat intr-un mă
nunchi de probleme care să asigu
re circulației cale liberă, fără eve
nimente feroviare, dar și elimi
narea unor importuri. Fără a
intra în amănunte tehnice, pro
blema inductoarelor de cale con
stituia un punct-cheie al dezbate
rilor zilnice. Cum ne aprovizio
năm 7 Ce putem face pentru eli
minarea importului de piese ? Erau
întrebările Ia care trebuia să răs
pundă întregul colectiv. Aceasta cu
atît mai mult cu cit, , conform
ciclului de funcționare, o bună
parte din piese trebuie înlocuite
cu altele la numai doi ani.
La scurt timp, o minte ageră ca
aceea a maistrului Nicu Anghel a

găsit soluția : „Să amenajăm cu
forțe proprii un atelier de recondiționare a inductoarelor într-o în
căpere de la Triaj". La scurt timp,
împreună cu electromecanicii Dinu
Chiriac și Mihai Neagu, cu montatorul Florica Dorobanțu și lucră
torul C. T. Ion Grigore au reușit
să realizeze atelierul respectiv și
toate piesele de rezervă necesare.
Eficiență ? Valoarea economiilor
la sutele de inductoare necesare a
crescut considerabil. La BucureștiTriaj s-au asimilat în producție
aceste inductoare numai cu 4 500 Iei
bucata, cu mult mat puțin decit
costul celor importate. Economia
totală pe un an la importul acestor
piese este de peste 1,1 milioane
lei.

Geo CIOLCAN
corespondent voluntar. București

Pe scurt, din scrisori
• Recent în comuna Grăniceri, județul Arad, a fost, dată în folo- :
Bință o cochetă cofetărie situată la parterul unui bloc de locuințe din
centrul comunei. Noul spațiu comercial dispune de o sală spațioasă cu o
capacitate de 60 de locuri, mobilier nou, un laborator, o magazie pentru
depozitarea mărfurilor și alte anexe. Pină la sfirșitul acestui an își va
deschide porțile și noul magazin sătesc din Șiclău, care va imbogăți zes
trea edilitară a comunei Grăniceri (Petru Botașiu. profesor) • Fruntași...
cu lipsuri. La restaurantul din parcul „Zăvoiu" din municipiul Rm. Vilcea, curățenia cam lasă de dorit. Ambalajele de sticlă, carton și lemn mi
sint ridicate la timp, fapt ce accentuează impresia de dezordine și lipsă
de gospodărire. Nici personalul nu are o ținută prea îngrijită, cum o cere
firma unei unități, de altminteri, fruntașă. Forurile in drept ar trebui să ia
măsuri ca unitatea comercială respectivă să urmeze exemplul minuna
tului parc în care se află, și nu invers 1 (Alexandru Rezeâ, Rm. Viicea)
• Propunere. Toate trenurile care sosesc în gara Eforie-Nord sînt dirijate
de regulă la linia a Il-a, unde nu există peron. Din această cauză, cei veniți la tratament și odihnă întimpină dificultăți la urcare sau coborîre.
Nu s-ar putea schimba macazul pentru linia I sau să se amenajeze un
peron și la linia a Il-a ? (Nicolae Dovleac, str. întrecerii nr. 1, bloc A-17,
ap. 6, București) • Meșteri... in aminări. Deși am semnalat în repetate
rînduri conducerii E.G.C.L. că meseriașii care au lucrat la imobilul în care
locuiesc cu familia mea nu și-au, terminat treaba (gardul, burlanele și
altele) și nici nu și-au ridicat resturile de materiale de la fața locului,
nu m-am ales pină in prezent decit cu... așteptarea. (Melcioiu Ion, Cîmpulung, Argeș, str. Negru Vodă nr. 214).
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Sensul amplasării de unități me
dicale chiar in incinta sau in ime
diata apropiere a unora din între
prinderile industriale este nu nu
mai al operativității asistenței, al
rapidității intervențiilor, ci și de
implicare a activității acestora in
viața colectivelor de oameni ai
muncii, la dispoziția cărora se află
paralel cu sporirea accesibilității asistenței medicale, înoît toți cei ce
au nevoie de consultații să le poa
tă obține simplu, fără programări și
deplasări obositoare.
Avantajele sint certe. Evident, cu
condiția ca activitatea acestor dis
pensare —> adevărate „avanposturi"
ale marilor unități sanitare din fie
care localitate — să răspundă cerin
țelor pentru care au fost create,
să-și indeplinească importanta lor
menire. Este și tema care ne-a
călăuzit în investigațiile efectuate
prin mai multe dispensare de în
treprindere din județele Constanța și
Brăila.
„Medicina omului sănătos", pusă
în practică. Marile platforme indus
triale ale județului Constanța con
centrează mii și mii de oameni. De
aceea este pozitiv efortul organis
melor de specialitate de a deplasa
centrul de greutate al asistenței me
dicale la locul de muncă.
— Acordăm o atenție deosebită
prezenței cadrelor medicale în ma
rile unități industriale, ne spunea
tovarășa Ileana Serghi, membră in
biroul executiv al Consiliului jude
țean al sindicatelor Constanța. Exis
tă 27. dispensare de întreprindere, in
care sint incadrați 51 de medici și
123 cadre medii. Pe platformele in
dustriale ale municipiului, la șan
tierele Midia — Năvodari,*1 Cernavo
dă. ca și in unitățile mai mici, oa
menii muncii au la dispoziție cel
puțin un medic generalist, în mul
te locuri și un stomatolog, servicii
pentru tratamente. Activitatea aces
tor unități sanitare a fost nu o dată
analizată, ele constituind puncte obligatorii în programul nostru de te
ren.
Putem spune că avem numeroase.
dispensare unde, datorită unei strinse conlucrări dintre cadrele medi
cale, conducerea administrativă a în
treprinderilor în cauză și comisiile
sociale ale sindicatelor, se desfă
șoară o activitate fructuoasă, de pre
venire a îmbolnăvirilor, de urmări
re atentă și tratament al bolnavilor,
de îmbunătățire permanentă a con
dițiilor de muncă. Rezultatul cola
borării se reflectă în starea mai bună
de sănătate in comparație cu
alți ani. Aș cita dispensarele me
dicale de la Regionala de căi fe-

rate, Combinatul petrochimic Năvo
dari. Trustul antrepriză de construcții-montaj, Șantierul naval, dispen
sarul din port și altele, in care se
face„ cu adevărat, profilaxie. Perio
dic, pe baza unui program afișat,
medici specialiști din policlinici acordă consultații în dispensarele de
întreprindere. Aș adăuga, tot ca
mijloc de profilaxie, vizitele cadre
lor medicale la cantine, in cămine
le de tineret, în general, acțiunile
de educație sanitară a oamenilor
muncii.
La Combinatul de lianți și azbo
ciment din Medgidia, grija pentru
sănătatea oamenilor muncii îmbra

medicale din cadrul dispensarului
unității (doi medici generaliști, doi
stomatologi, plus asistentele), o pre
zență permanentă în secțiile de pro
ducție. Cerință care pare a fi în
deplinită dacă avem in vedere pro
gramul afișat pe culoarul dispensa
rului. program care prevede că ore
le de consultații în cabinet alter
nează cu cele de teren.
Cum se desfășoară, practic, aces
te „ore" de teren 7 Din discuțiile cu
mai mulți constructori de nave,
printre care Ștefan Pimon, lăcătuș
mecanic, Nicu Butnaru, tehnician, și
alții, reiese că medicii și asistentele
nu prea sînt des văzuți prin secții.

un cabinet de tratamente, în apro
pierea uneia din secții. Oamenii spun
însă că asistentele care fac de
serviciu acolo își... autoreduc pro
gramul de lucru, mai ales după-amiezele, cind nu mai sînt de gă
sit).
Tot în legătură cu ordinea, am
remarcat că ea este necesară nu nu
mai pe plan organizatoric, ci și gos
podăresc. Acum, în prag de iarnă,
ferestrele dispensarului respectiv nu
se inchid cufn trebuie, mobilierul
este neîngrijit, aspectul încăperilor,
al culoarelor nu este prea îmbie
tor. Aceasta denotă lipsa de grijă a
conducerii întreprinderii pentru a

ACȚIUNEA MEDICALĂ PREVENTIVĂ ÎNCEPE
NU IN DISPENSAR, CI LA LOCUL DE MUNCĂ
însemnări din dispensare de întreprindere din județele Constanța
și Brăila
că forme deosebite. La dispensarul
medical funcționează un laborator
pentru tratamente cu aerosoli, a că
rui menire este prevenirea afecțiu
nilor respiratorii, mai frecvente in
unități cu acest specific. Aici toa
tă lumea face tratamente cu ae
rosoli, în mod organizat, pe secții.
Oamenii vin acum fără invitații spe
ciale, pentru că s-au convins de
eficacitatea acestui procedeu pre
ventiv.
Asemenea exemple pozitive exis
tă și in județul Brăila. Strădania de
a apropia activitatea cabinetului me
dical de producție și de adaptare la
specificul acesteia este evidentă la
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui, intreprinderea „Progresul" și in
alte unități industriale importante.
Iar rezultatele sint pe măsură.
O „suferință" cu leac : insuficien
ta conlucrare dintre cadrele medi
cale și întreprinderi. La Șantierul
naval din Brăila lucrează circa 5 000
de oameni ai muncii. După cum se
știe, construcția de nave nu este o
muncă ușoară. Nu de mult a apă
rut aici o operațiune nouă — sablarea. care pune și probleme noi
de protectie a sănătății celor care
o practică. Era deci nevoie de o
atitudine activă din partea cadrelor

Dr. Maria Țane, cu care stăm de
vorbă, afirjnă că totuși aceste ore
sint folosite, că se merge pe șan
tier. Ne arată chiar citeva rapoarc
te scrise, in urma acestor necesare
„incursiuni". Ele sînt insă foarte
sumare — 6—7 rinduri de observa
ții stereotipe. Nici o notație, nici un
rind despre constatări care să se fi
nalizeze în discuții cu șeful vreunei
secții sau cu organele de conduce
re ale șantierului, ceva care să ateste seriozitatea întrebuințării prelor de teren. Nici nu e de mirare că
în aceste condiții vizitele medicilor
— cite vor fi fost ! — la locul de
muncă al oamenilor au trecut com
plet neobservate.
Tot in legătură cu apropierea ca
binetului medical de producție s-a
făcut observația că
dispensarul,
fiind amplasat in afara șantierului,
favorizează plecările adeseori fără
motive serioase, plimbările, indisci
plina ; de fapt, pentru o consultație
medicală, oamenii trebuie să ceară
bilet de voie, iar cum șantierul se
întinde pe 70 de hectare, timpul iro
sit crește considerabil, numărul de
ore ajungînd să însumeze cifre to
tale apreciabile. Necesitatea mutării
lui în mijlocul șantierului este evidentă. (Pină una-alta s-a înființat

menajarea șl întreținerea dispensa
rului, deși șantierul dispune de me
seriașii și materialele necesare. Pe
de altă parte, nici unele din cadre
le medicale nu-și dau osteneala să
îmbunătățească ambianța. ,In ziua vi
zitei noastre, la fișier aveai ce ad
mira : sertarele trase, fișele împrăș
tiate peste tot, praful de un deget
— totul cerea insistent o mînă de
gospodină. Dar de unde 7 Persoane
le care ar fi trebuit să facă rinduială — asistentele — se aflau ală
turi, în cabinetul de tratamente,
unde se... distrau grozav, în orele de
muncă. Pe culoare — niște bănci ru
dimentare, incomode. Nici un afiș,
nici o broșură sau pliant pe teme
de educație sanitară, așa cum am
văzut in majoritatea sălilor de aș
teptare, de la dispensarele de în
treprindere.
Astfel de „mărturii" ale lipsei de
spirit gospodăresc pot fi găsite, din
păcate, și la dispensarul întreprin
derii de confecții din Constanța,
unde curățenia și spiritul de ordi
ne sînt în mare deficit. Poate pen
tru că se află intr-o zonă mai izo
lată, pe unde controalele se abat mai
rar...
De serviciu este... lacătul ! Cum
spuneam la început, dispensarele de

întreprindere au, printre altele, și
rolul de a economisi timpul oame
nilor muncii. în ce fel își îndepli
nește acest rol cabinetul de trata
mente al dispensarului medical de la
o asemenea mare unitate ca între
prinderea de morărit și panificație
din Constanța 7 în ziua vizitei noas
tre l-am găsit închis, iar pe lacăt
era prins un bilețel : „Sint la poar
tă. Vin imediat". De la una din fe
meile care așteptau aflăm că. in
duse în eroare de acest „imediat",
se aștepta... de două ore !
Se pare că nu a fost o întlmplare izolată. La consiliul județean al
sindicatelor ni se spune că mereu
apar „probleme" cu acest dispensar.
Și nu numai cu acesta. Cel de la
întreprinderea de prelucrare a lem
nului, din aceeași localitate, func
ționează mai mult... după bunul plac
al medicului Ilie Șoșoiu. Nu o dată
pacienții așteaptă in zadar la ușa
încuiată, pierzînd timp prețios. Oare
nu se găsește un „remediu" pentru
asemenea „maladii" indisciplinare 7
în discuțiile purtate cp factori de
răspundere din întreprinderi și din
comitetele sindicale, atit la Constan
ța. cit și la Brăila, s-a desprins con
cluzia că multe din carențele ce mai
persistă ar putea fi înlăturate printr-o reală implicare a cadrelor me
dicale din dispensarele de între
prindere în viața colectivelor Ia dis
poziția cărora se află. Mai sînt însă
destui medici a căror activitate se
reduce la consultațiile în cabinet,
care nu se duc să vadă la fața lo
cului cum muncesc oamenii, in sec
ții șl ateliere. Firește, e mai comod
să-ți aștepți pacienții la dispensar,
dar cît ar avea de cîștigat starea de
sănătate a oamenilor dacă medicul
ar cunoaște specificul meseriei fie
cărui pacient pe care-1 are in față !
Această implicare depinde, în egală măsură, și de atenția acorda
tă activității dispensarelor de către
organismele colective de conducere
din întreprinderi, de comisiile socia
le ale comitetelor sindicale din fie
care unitate economică. Prin acțiuni
comune s-ar putea obține o reală
îmbunătățire a activității acestor im
portante unități medicale, o crește
re substanțială a eficienței acțiuni
lor preventive, de educație sanita
ră a oamenilor muncii. „Bariera" apartenenței administrative — dis
pensarele sint subordonate direcții
lor sanitare — nu ar trebui să stea
în calea unei conlucrări armonioase
între organismele medicale de spe
cialitate Și întreprinderile indus-

Rodica ȘERBAN
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CEA MAI BUNĂ EXPERIENȚĂ-LA BAZA ACTIVITĂȚII

PENTRU ÎNFĂPTUIREA NOII REVOLUȚII AGRARE

Legumicultura doljeană poate fi
și trebuie organizată pe baze intensive
Atît prin suprafața cultivată, cit
export, iar cele din preajma Fabri
rezolvarea problemei. în acest sens
cii de conserve Calafat vor asigura
și prin volumul producției realizate,
s-a indicat ca la irigarea grădinilor
materia primă necesară industriali
Doljul este unul din județele mari
de legume să fie utilizate sursele lo
zării. Acest cadru organizatoric va
cultivatoare de legume. Așa cum
cale de apă, acelea care de fapt au
fi însoțit de măsuri de ordin tehnic,
demonstrează experiența unităților
asigurat stabilitatea in timp a pro
menite
să
asigure
aplicarea
tuturor
agricole fruntașe, precum și crește
ducției. Există de pe acum unele
normelor prevăzute in tehnologii".
rile medii anuale.
pe
ansamblul
realizări. Cu sprijinul unor unități
județului, producția de legume s-ar
industriale din municipiul Craiova
Cu sprijinul directorului trustului
putea situa la un nivel mult mai
horticol și al mai multor specialiști
s-a amenajat o stație de pompare,
ridicat, astfel Incit să se asigure
amplasată pe malul Jiului, care va
din unități agricole, am căutat să
atît cantități mai mari din aceste
descifrăm citeva din învățămintele
asigura apa necesară irigării a
produse pentru fondul de stat, cit și
acestui an în ce privește producția
150 hectare cultivate cu legume aparo rentabilitate ridicată a activității.
legumicolă, să evidențiem atît ex
ținind cooperativei agricole Livezi,
Or, în unele unități agricole din ju
periența bună, cit și problemele ce
De asemenea, s-au alocat fonduri
deț recoltele de legume sint mici și,
se cer rezolvate in vederea îmbună
pentru amenajarea unor sisteme lo
ca atare, nivelul eficienței in legu
tățirii activității in acest sector,
cale de irigații in zona- Filiași și se
micultura este încă scăzut, venitu
astfel incit în 1988 Doljul să contri
preconizează ca în viitor să fie ex
rile realizate din valorificarea pro
buie in mai mare măsură la apro
tinsă irigarea gravitațională, prin
duselor nu acoperă, în toate cazu
vizionarea populației și satisfacerea
brazde, peste tot unde există piraie.
rile, cheltuielile ce se fac pentru
altor cerințe ale economiei naționale.
ceea ce este de natură să reducă
realizarea producției. Ce posibilități
Să începem cu ceea ce se începe
simțitor consumul de carburanți.
există pentru îmbunătățirea activi
de fapt în legumicultura, cu asigura
Scopul final al acestor măsuri este
tății de producție și financiare din
rea răsadului. în iarna acestui an,
de a se realiza pretutindeni recolte
acest sector și cum sint studiate
unele unități agricole au amena
mari, la nivelul celor obținute in
elementele pozitive pentru a im
jat răsadnițe acoperite cu rame
unitățile agricole fruntașe, ceea ce
prima producției legumicole un ca
prevăzute cu folii de polietilenă și
ar
face posibilă chiar reducerea su
racter mai intensiv, o eficiență
ca atare au produs singure răsaduri
prafețelor destinate legumelor, aeconomică sporită ?
de calitate bună. Altele insă au re
ceasta însemnind, de fapt, practicarea
curs la răsad produs în sere, care
în numeroase unități agricole din
unei legumiculturi intensive, așa
nu a fost călit și de- aceea prinderea
Județ, între care amintim cooperati
cum a indicat conducerea partidului.
și dezvoltarea lui ulterioară nu s-a
vele agricole Dăbuleni, Negoiu, CaIar legumicultura doljeană poate să
făcut în condiții bune. în alte ca
raula, Băilești etc., s-au realizat, în
devină o legumicultura intensivă, de
zuri. la tomatele de vară-toamnă,
acest an. recolte mari de legume,
mare
randament și eficiență econo
bunăoară, nu s-au asigurat decit in
care, fiind livrate de. timpuriu, au
mică. Cu condiția de a se trece ime
parte răsadurile necesare, recurginadus unităților respective venituri
diat la aplicarea, în fiecare unitate
du-se la insămințarea directă, ceea
mari. însă cel mai concludent și
cultivatoare, a tot ceea ce este mai
ce explică întirzierea foarte mare in
mai edificator exemplu în ce pri
valoros în domeniul legumiculturii,
vegetație, faptul că mii de tone de
vește . sporirea eficienței economice
pornindu-se
tocmai de la experiența
gogonele au rămas nevalorificate.
in legumicultura îl constituie rezul
Înaintată a unităților fruntașe. Și atatele și experiența Asociației eco
Aceste învățăminte au determinat
ceasta cit mai repede, intrucit în lenomice de stat și cooperatiste Bou
organele județene să ia măsuri de
gumicultură bazele viitoarei produc
reni, unitate care deține 1 620 hec
natură să asigure. încă de Pe acum.
ții se pun de pe acum.
1____ producerii
.
'
unor
condițiile __
necesare
tare și care, în anii precedenți, iși
Se știe, rezultatele ce se obțin pe
încheia activitatea cu pierderi. în
cantități îndestulătoare
----- de răsaduri
parcurs reflectă cel mai bine măsura
pentru recolta anului viitor. Au în
1987. asociația realizează beneficii,
in care este organizată activitatea in
ceput repararea răsadnițelor si a
adevărat nu mari, dar in aprecierea
acest sector, modul in care organele
solariilor.
precum
și
pregătirea
acestui rezultat trebuie avut in ve
județene de partid și agricole spri
amestecurilor de pămint.
dere nivelul de eficiență foarte scă
jină unității!; cultivatoare de legu
Legumicultura iși are regulile ei
zut de la care s-a pornit în acțiunea
me. Primul examen l-au constituit, in
care nu pot fi neglijate. între acestea
de redresare a unității. Dar de unde
această toamnă, insămințarea și
se-detașează irigarea. culturilor. înprovin veniturile asociației legumi
plantarea legumelor anticipate. S-a
cole Boureni și ce surse există pen
tr-un județ ca Doljul, unde sint
prevăzut ca în unitățile agricole so
tru creșterea lor in continuare ?
250 000 hectare amenajate pentru iricialiste să se însămințeze 735 hectare
gat. s-ar putea spune că problema
Dintr-o sumară analiză _ă dațelșr
cu diferite legume. Pină la 15 noiem
financiare rezultă că, in cadrul aso “asigurării apei pentru legumicultura
brie
se insămințaseră 654 hectare,
ar li rezolvată. Da, insă numai in
ciației de la Boureni, cele mai mari
în unele unități, lucrările au intirziat
parțe. Așa cum ni s-a spus și cum de
venituri au fost realizate la acele
și a ,fpst nevoie de intervenția, orga
fapt ne-am convins la fața locului,
specii de legume la care s-au obți
nelor județene de specialitate. La
cuprinderea grădinilor de legume si
nut producții mari la hectar și care
Castranova, Birza, Băilești, Galicea
tuate in zonele unde apa se asigura
au fost valorificate mai timpuriu.
Mare, Rast, Maglavit, Bratovoiești și
în trecut din surse locale in siste
Așa. de exemplu, fiecare hectar cul
în alte unități a fost nevoie de inter
mele mari de irigații a creat greutăți
tivat cu varză timpurie a adus un
venția
directă a organelor de resort
serioase activității legumicultorilor.
beneficiu de 20 000 lei ; la pepeni,
pentru a se putea trece la preluarea
Și aceasta intrucit, în sistemele ac
beneficiul la hectar a fost de 17 000
semințelor la timp, în vederea insătuale de irigații, primăvara apa se
lei, iar Ia ardei — de 7 000 lei. Ve
mînțării culturilor anticipate. De aintroduce abia după 15 mai, pentru
nituri mari s-au realizat de la cul
semenea, din cele relatate de direc
ca incepind din 15 august în unele
turile semincere, care ocupă peste
torul trustului horticol rezultă că,
cazuri, cind culturile de cimp nu mai
250 hectare. La culturile la ocare
din lipsa materialului de plantare,
au nevoie de, apă, stațiile de pom
s-au realizat beneficii munca a fost
nu
vor putea fi realizate 80 hectare
organizată in acord global, iar cișpare să-și înceteze activitatea. Or, in
prevăzute a se cultiva cu ceapă ver
tigurile se repartizează potrivit re
legumicultura este nevoie de apă
de și 10 hectare de usturoi. Aceasta
primăvara devreme, cind se plantea
glementărilor privind formarea și
ridică din nou problema aplicării
repartizarea fondului de produse
ză răsadurile, apă care să fie asigu
acelor măsuri de ordin organizatoric
agricole pentru retribuirea în natură.
rată» apoi pină toamna tîrziu la iri
Această formă de retribuire a sporit
garea tomatelor, verzei și rădăcinoași tehnic menite să asigure realizarea
interesul oamenilor pentru aplica
selor. Problema a țost rezolvată adin producția proprie a județului a
rea intregului complex de lucrări și
colo unde au putut fi refolosite sur
tuturor semințelor necesare.
efectuarea udărilor din surse locale
sele locale de apă. La asociația
Experiența bună a unor unități
de apă. Ca urmare au fost realizate
legumicolă Boureni, de exemplu, s-a
agricole din județul Dolj în cultiva
recolte mari Ia hectar : 50 000 kg
organizat irigarea legumelor cu apa
rea legumelor, fie că este vorba de
varză timpurie. 18 000 kg ardei gras,
dintr-un piriu și din canalele de
20 000 kg rădăcinoase. 36 000 kg pe
organizarea și retribuirea muncii,
peni. Că se putea obține și mai
desecaț-e. Adevărat, pe suprafețe
fie de aplicarea corectă a tehnologii
mult o dovedesc producțiile obți
mici, insă rezultatele, așa cum ară
lor. trebuie să fie cunoscută și gene
nute pe unele suprafețe. Astfel, pe
tam, au fost dintre cele mai bune.
ralizată incepînd din aceste zile,
0,90 hectare, repartizate in acord
Dar
in
multe
alte
locuri
nu
s-a
putut
cind se pregătește viitoarea produc
global unei familii, s-au realizat.
asigura apa necesară irigării grădi
ție de legume. Nivelul recoltelor
35 tone ardei, față de un plan de
nilor. „Dacă aveam apă în lunile au
19 tone la hectar.
realizate de unitățile fruntașe să
gust—septembrie, puteam obține cite
devină puncte de referință pentru
..Realizările bune din acest an se
50—60 tone varză de toamnă la hec
constituie doar ca puncte de refe
toate unitățile cultivatoare de legu
rință pentru o activitate și mai bună
tar. dar în lipsa ei realizăm doar
me din județ, astfel incit in 1988
in viitor — afirmă Alexandru Un20 tone" — ne spune inginera Diana
Doljul să contribuie în mai mare
gureanu. contabilul-șef al unității.
Florescu, șefă de fermă lă C.A.P.
măsură la aprovizionarea populației
Ele'ne-au convins că sintem in mă
Pișcu Vechi. Asemenea situații au
cu aceste produse.
sură să stăpinim cele mai înaintate
determinat comitetul județean de
tehnologii și că. în viitor, printr-o
partid să acționeze energic pentru
loan HERȚEG
mai bună organizare a muncii vom
putea obține nu numai randamente
mai mari, -ci și venituri substanțial
sporite. Și cind fac această afirma
ție am in vedere, în primul rînd.
faptul că o bună parte din legume
în momentul de fată a devenit limpede că tehnologia reprezintă
nu am reușit să le valorificăm la
principala cale de economisire a resurselor materiale și energetice. De
prețurile avantajoase pe care le
altfel, această idee a fost încă o dată subliniată de tovarășa academician
oferă timpurietatea. Bunăoară, din
doctor inginer Elena Ceaușescu in cuvintarea rostită la recenta plenară a
cele 80 hectare cultivate cu tomate
Consiliului Național al Științei și Invățămintului, reliefîndu-se rolul resur
timpurii, doar 5 hectare au fost
selor energetice refolosibile, al căror aport in balanța energetică pe anul
palisate și ca atare recolta s-a obți
1988 va trebui să depășească 9 milioane tone combustibil convențional. Re
nut cu întîrziere, la un preț de li
amintind acest lucru nu facem decit să subliniem rolul fundamental caro
vrare mai mic. cu efecte negative
revine.cercetării tehnologice în reducerea consumurilor si sporirea efi
asupra realizării veniturilor plani
cientei cu care este utilizată energia. Pe aceeași linie trebuie să eviden
ficate".
țiem si răspunderea deosebită pe care o au unitățile industriale in direc
Și în cadrul asociației legumicole
ția accelerării procesului de promovare a progresului tehnic, in asimi
ioureni se regăsesc incă neajunsuri
larea si generalizarea celor mai eficiente soluții și tehnologii. Or. toc
estul de mari, neajunsuri răspindimai asupra acestor aspecte dorim să Insistăm în ancheta de astăzi, accen• și in alte unități agricole din
tuind faptul că larga acțiune de perfecționare a organizării și de modernizare
ideț. cind generalizată ar trebui să
a producției ce se desfășoară în prezent în întreaga industrie nu se poate
3 experiența bună, metodele care
realiza, la indici înalti de eficiență, decit în măsura în care abordarea cu
dovedit că asigură
creșterea
curaj a unor cercetări de certă valoare științifică și tehnologică este
aducției și a eficienței economice
însoțită, pretutindeni, de o si rrjal intensă activitate de valorificare, cu
cultivarea legumelor.
maximum de randament si operativitate, a experienței înaintate, a solu
țiilor valoroase, afirmate intr-un domeniu sau altul de activitate.
în legumicultura județului Dolj
stă condiții pentru a se obține
ducții mari și a se realiza o efiMai concret, ne vom referi astăzi
ță economică sporită — ne
la procesul de afirmare a unei va
ie inginerul Ion Anton, directoloroase realizări tehnice —• instalația
trustului horticol. Prin practide ardere cu recuperare regenerai unei legumiculturi intensive,
tivă de energie — ce poate soluțio
cum ne cere conducerea partina multe probleme legate de mo
. am putea obține producția
dernizarea sectoarelor calde, mai
ficată de legume pe o supraexact de reducerea consumului do
nai mică, disponibilizind unele
combustibil la numeroasele cupiri pentru alte culturi agricole,
toare de forjă și tratamente ter
:e ne-ar permite — mai ales
mice existente in industrie, prorul marilor unități — să treces care, de la bun început tre
i practicarea unui asolament
buie spus, este complet nesatis
It de eficient dacă avem in
făcător. in
contradicție flagran
faptul că problema cea mai
tă cu importanța care i se acordă,
i care ne confruntăm aici
cu programul special conceput pri
-adul ridicat de îmburuienare
vind generalizarea sa în industrie.
dovedtnd In această situație insufi
in timp ca urmare a sisteEste vorba în acest caz de o întircientă fermitate pentru a pune capăt
e rotație bazat doar pe leziere generată nu atît de obstacole
acestei dispute și de a impulsiona
3e baza indicațiilor comitede natură tehnică, ci organizatorică
valorificarea deplină a acestei im
lețean de partid am trecut
portante realizări.
și. mai ales, de controverse sterile
bună amplasare a culturidictate de orgolii și aprecieri subiec
Arzătorul cu recuperare de -ener
1 incit să fie folosite mai
tive ale autorilor diferitelor variante
gie este, intr-adevăr, una dintre
condițiile locale, baza macele mai de seamă creații tehnologi
ale instalației : Combinatul de uti
;i experiența acumulată,
ce obținute în ultimii ani în țară,
laj greu din Iași și Institutul de cer
litățile agricole situate în
destinată reducerii consumurilor de
cetare științifică, inginerie tehnolo
i centrelor urbane vor culcombustibil din unele instalații de
gică și proiectări pentru sectoare
de legume destinate fon
ardere. Care sint performantele acalde și metalurgie din București,
ii. cele din sudul județucestui arzător ? Cea mai convingă
ambele aparținînd Ministerului In
lingă căi de comunicații
toare demonstrație în acest sens ne
dustriei de Utilaj Greu, forul tutelar
rează în producția pentru
este oferită de parametrii înregis.'>•1.
.
;

întreprinderii de mașini-unelte și agregate din Capitală șe finalizează o r„
nouă linie automată de montare a roților de combină.
Produsul va fi executat și livrat la export cu 10 zile incinte de termenul
stabilit1
--------- -------Foto : Sandu Cristian

Neritmicitatea producției - principala cauză

a creșterii stocurilor supranormative
O explicație se impune de la bun
început : articolul de față a fost de
terminat de evoluția cu totul nesa
tisfăcătoare a stocurilor materiale la
întreprinderea de mașini electrice
București (I.M.E.B.) Mai exact spus,
de creșterea stocurilor de ^produse
finite, de la 80 milioane lei la în
ceputul anului la peste 200 milioa
ne lei in prezent. De ce ? Investi
gațiile făcute au pus în evidență
mai multe cauze, dintre care vom
insista insă asupra uneia singure,
care are, intr-adevăr, dimensiuni
mai puțin obișnuite : neritmicitatea
în producție.

Cind în ultima decadă a
lunii se finalizează 70 la su
tă din producție.„
din

Cum se asigură baza ma
terială ? Pr*n urmare- dereglarea
producției este determinată in pri
mul rînd de deficiențele mari exis
tente in procesul de aprovizionare
cu materii prime și materiale. Să
exemplificăm : cu o săptămînă îna
inte de sfîrșitul lunii octombrie.
Combinatul de oțeluri speciale Tîrgoviște, întreprinderea de aluminiu
Slatina și Combinatul siderurgic
Galați au livrat numai circa jumă
tate din cantitățile prevăzute ; pa
radoxal, unitățile care fac parte din
aceeași centrală eu I.M.E.B, înregis
trează, în aceeași perioadă, restan
țe mult mai mari : întreprinderea

zilele din prima parte a lunii, in
secția a doua a întreprinderii,, la
atelierul de bobinaj. lucrau numai
cîțiva muncitori ; ceilalți se învirde cabluri și materiale electroizoteau de colo-colo, fără rost. Bobi
lante București, bunăoară, a livrat
natorul Henver Selim , ne spune :
15 tone dintr-un necesar de 51 tone
„De trei săptămini nu mi-am înde
de conductor de bobinaj emailat ro
plinit norma pentru că nu am avut
tund și 735 kg dintr-un necesar de
materialele necesare. Probabil, azi5 tone conductor de bobinaj profile
miine le vom primi și atunci vom
emailate, pentru a da numai două
incepe să lucrăm cite 10—12 ore pe
exemple, de la un singur furnizor
zi ca să recuperăm restanțele. Iar
din cadrul Centralei industriei elec
situația aceasta se repetă lună de
trotehnice.
lună ; pină pe 25 ale fiecărei luni
mai mult stăm, iar apoi lucrăm in
Din păcate, neritmicitatea livrări
program prelungit".
lor nu este singurul neajuns țarc șe
Cu totul altfel arăta atelierul de
manifestă in asigurarea bazei mate
montaj al secției, unde șe lucrează
riale. Un alt aspect — de fond —
din plin, poate chiar prea... din plin:
este legat de modul cum se stabi
toate căile de acces și spațiile din
lește necesarul de materiale. Despre
tre mașini sint literalmente blocate
ce este vorba ? Fără a intra in de
de zeci și sute de motoare, care in
taliile unui mecanism birocratic fă
scurt timp vor fi terminate, dar care
cut parcă tocmai pentru a... împienu au putut fi livrate imediat în , dica aprovizionarea normală ! — să
tr-un număr atit de mare și. în con
notăm faptul că necesarul de mate
secință, stocul de Ia sfîrșitul lunii
riale este stabilit in funcție de pu
octombrie a depășit cu mult norma
terea totală planificată a motoarelor
tivul.
care se vor produce, fără a se ține

seama de structura producției, orien
tată — in funcție de cererea bene
ficiarilor — spre motoare de putere
mai mare, care, evident, presupun
consumuri materiale mai mari. în
acest an, bunăoară, baza materială
a fost asigurată pornind de la un
plan care prevede o putere medie
de 19,2 kW/motor, în realitate ajungindu-se. la 22,9 kW/motor, Cum este
posibil să se ajungă la o asemenea
situație ?
întrebarea este cu atît
mai justificată cu cit una și aceeași
centrală industrială, din care face
parte I.M.E.B., este în același timp
și coordonator de balanță pentru
motoarele electrice din întreaga economie,
avind deci posibilitatea
directă de a corela necesarul (expri-

La întreprinderea de mașini electrice București

------------ •-------------------------- - -------- ------------------

-

.....

mat In bucăți și putere țotală) cu
capacitatea de producție și baza ma
terială pusă la dispoziția unităților
componente. Discutăm pe această
temă cu economistul Paul Popescu,
director corrtet-cial al Centralei in
dustriei electrotehnice din Craiova :
— Cauza de fond o reprezintă so
licitările mai mari din partea bene
ficiarilor pentru motoare a căror pu
tere depășește media luată in calcul
la stabilirea, necesarului de .aprovjziotlaf '-he l®ufie interlocutorul:
Pentru planul pe anul, viitor, am în
cercat să determinăm beneficiarii
din; economie, să . se încadreze, ,1a
rindul lor, în puterea medie pentru
care avem asigurată baza materială.
Din păcate, și din specificațiile pri
mite pină în prezent se ajunge Ia
o depășire a puterii medii luate în
calcul.
Așadar, se pare că dificultățile se
vor menține și în anul viitor. Pe
__
bună dreptate se pune întrebarea :
cui folosește stabilirea unor indica
tori nefundamentați și necorelați.
care nu generează decît discuții și
întîrzieri în îndeplinirea sarcinilor
___ 1
de producție ? Este cu totul anormal
ca întîi să se stabilească
nivelul
mediu al puterii motoarelor planifi
cate a se fabrica și după aceea să
se intervină la unitățile beneficiare
din economie pentru a-și adapta
cererile la acest indicator, calculat
fără nici o legătură cu realitatea.
Vorbind insă despre planul pe anul
viitor, am intilnit la întreprinderea
de mașini electrice București și o
altă problemă, care se rășfringe
negativ asupra stocurilor materiale.

„Luați măsurile care vă
revin pentru respectarea ter
menelor” ~ a?a se înclleie o a-

La întreprinderea de in și cinepă din Negrești-Oaș

trați la cele citeva zeci de cuptoare
de forjă și de tratament termic din
unele unități industriale, cum ar fi
Combinatul de utilaj greu din Iași,
întreprinderea de mașini
grele.
„23 August" și „Semănătoarea" din
București, „1 Mai“ Ploiești, Combi
natul de utilaj greu din Cluj-Napoca
etc., echipate cu arzătoare de acest
tip, în esență, aici se realizează o
recuperare aproape integrală a căl
durii din gazele reziduale arse. în
mod ’ obișnuit. aceste gaze se
evacuează din cuptoare la tempera
turi cuprinse între 600—1 100 grade.
Inutil să mai spunem că pierderea
deț energie este enormă, mai mare
chiar decît cea utilizată efectiv pen
tru încălzirea pieselor din cuptor.
în cazul utilizării noului tip de
arzător, temperatura gazelor la ie-

un cuptor de forjă tipizat, de uz cu
rent in unitățile noastre industriale,
care consumă 45 mc de gaz metan pe
oră. prin echiparea cu aoest arzător
consumul se reduce sub 30 mc pe
oră. Evident, pe ansamblul econo
miei naționale, avînd in vedere nu
mărul mare de cuptoare ce folosesc
in diferite scopuri gazul metan in
ardere directă, economia de combus
tibil astfel obținută poate fi considerabilă.
Demnă de reținut este și o altă
observație a specialiștilor din unitătile industriale care au aplicat noua
instalație de ardere pe cuptoare din
dotare : echipamentul de automati
zare a arzătoarelor permite o reglare riguroasă a amestecului de
gaz-aer, favorizînd menținerea in
permanentă in cuptor a unei tempe-

dresă primită la I.M.E.B. de la Di
recția aprovizionare-contractare din
cadrul Ministerului Industriei Elec
trotehnice. Sigur, un îndemn foarte
bun. valabil pentru multe situații,
in cazul de față el referindu-se la
definitivarea planului pentru anul
1988. Atîta doar că acest îndemn în
cheie o adresă care... nu rezolvă jii-

evacuare a gazelor, coșurile de fum
etc. Totodată, nu vor mai fi nece
sare nici actualele cazane recupera
toare primare de căldură, care sint
instalații costisitoare ce utilizează
mari
cantități de oțeluri speciale,
scumpe. Și, în fine, încă un aspect
care demonstrează elocvent eficiența
globală a noului tip de arzător : in
trodus în orice cuptor ce utilizează
combustibil gazos și chiar lichid —
operație ce se realizează in maxi
mum două luni — el se amortizează
in mai puțin de un an și jumătate.
Prin urmare, avantajele arzătoa
relor regenerative sint nete, sint
evidente. Specialiștii sint unanimi
de acord că, in domeniul sectoarelor
calde, aceasta ar putea fi apreciată
drept cea mai ingenioasă și eficientă
soluție de recuperare energetică.

ORGOLII... ENERGOFAGE?

De ce întîrzie generalizarea instalațiilor de ardere
cu recuperare regenerativă de energie
șire este de circa 150 de grade. Cu
alte cuvinte, nu cu mult mai ridi
cată decît cea a gazelor arse din
țeava de eșapament a unui automo
bil. Ce se intîmplă cu diferența
apreciabilă de căldură ? în loc să se
piardă în atmosferă, ea este recupe
rată de însuși arzătorul complex.
Consecința firească : o diminuare cu
circa 30 la sută a consumului de
gaze naturale la cuptoarele la care
deja există un sistem de recuperare
primară a energiei si cu aproape 50
la sută in cazul in care nu există nici
un sistem de recuperare. Practic, la

râturi constante, deci o funcționare
stabilă a acestuia. Mai mult, cup
toarele modernizate cu astfel de ar
zătoare pot funcționa normal chiar
și în condițiile în care presiunea ga
zelor scade la aproape jumătate din
cea nominală, fapt reieșit din testă
rile efectuate.
Economia de combustibil gazos nu
este singurul avantaj al utilizării
arzătoarelor regenerative. în plus,
prin echiparea cu noul tip de arzător,
viitoarele cuptoare vor putea fi sim
plificate constructiv. Vor deveni
inutile acele canale subterane de

singura realizare tehnică concretă
intiinită pină acum — inclusiv in li
teratura de specialitate — in măsură
să determine o diminuare atit de
mare a consumului dc combustibil.
Cert este că, pe plan mondial. în ul
timii ani problema arzătoarelor re
generative a făcut vogă, a surprins
prin spectaculozitatea efectelor, a
mnoscut o anumită celebritate în
presa de specialitate si nu numai
acolo.
Preocupările specialiștilor români
In acest domeniu au început în urmă
cu circa patru ani, primele rezultate

mic. prefigurînd în fapt nu numai
menținerea, ci chiar adincirea pro
blemelor la care ne-am referit. Dar
să concretizăm.
în repetate rinduri, întreprinderea
a solicitat centralei și, in final, mi
nisterului de resort să stabilească ele
mentele necesare pentru contractarea
producției anului 1988, respectiv re
partiții pentru produsele întreprin
derii, ca și pentru materialele urmă
rite centralizat, care formează ma
joritatea necesarului de aprovizio
nat. Ei bine, deși au mai rămas doar
șase săptămini pină la finele acestui an, nu s-au primit încă re
partiții pentru produsele întreprin
derii, astfel incit nu se pot încheia
contracte, nici pentru desfaceri, nici
pentru aprovizionare 1 „Situația este
fără precedent, ne-a spus contabilulșef al unității. Petre Mateescu. La
această oră noi nu știm ce anume
vom produce in anul 1988 decît pen
tru export, unde am încheiat deja
contracte, inclusiv pentru asigurarea
bazei materiale. întirzierea contrac
tării producției- cu beneficiarii in
terni ne pune în imposibilitate de a
stabili necesarul de aprovizionat.
I
Pină acum am contractat, pe baze
statistice. numai o mică, parte a
materialelor, deoarece exista un risc
serios ca structura producției să nu
corespundă cu aprovizionarea. De
altfel. legea nici' nu permite să te
înainte de a ști ceea
. ,aprovizionezi
.
; .cerv^ Produce".^
Iată de, pe ,esțe
necesar
*
ca. In
cel
*
mai' scurt timp, centrala'de resort.
.Minisțerjd ’Indțlștrței, ,Electrotehnice..„ 1
celelalte or^ănfSWle implicate sa cle-'^
finitiveze necesarul pentru anul
1988. astfel incit — chiar cu această
mare intirziere — să se incheie și
I
contractele de aprovizionare cu miI
teriale și desfacere a producției.
Sarcina centralei nu se încheie o
dată cu stabilirea unor indicatori
globali-valorici, cu atit mai mult
cind ea are și rolul de coordonator
de balanță pentru produsele în
cauză !
Cit despre activitatea Direcției da
aprovizionare-desfacere a ministeru
lui, trebuie să facem observația că :
pe data de 19 septembrie nu se mai
poate cere ca pină la... data de 5
septembrie beneficiarii să transmită
specificațiile cu privire la motoarele ,
necesare. Iată de ce îndemnul de a
lua toate măsurile pentru respecta
rea termenelor nu trebuia adresat
numai întreprinderii...

★

Desigur, ne-am referit numai la
una dintre cauzele de fond care au
generat stocurile mari, supranorma
tive de produse finite. După cum
s-a văzut, neritmicitatea producției
este determinată insă la rîndul ei de
multe alte neajunsuri existente in.
mecanismul de elaborare a planului,
in stabilirea necesarului de materia
le și in procesul
propriu-zis de
aprovizionare. Așadar, pentru elimi
narea stocurilor supranormative tre
buie să se acționeze în primul rind
asupra cauzelor care le determină.

Eugen RADULESCU

obținindu-se la Combinatul de uti
laj greu din Iași, care a realizat,
prin cercetare proprie, prima va
riantă de arzător regenerativ montat
pe cuptoarele de încălzire pentru
forjă. La puțin timp, uimind o cale
paralelă dc cercetare, în laboratoa
rele Institutului de cercetate științi
fică, inginerie tehnologică și proiec
tări pentru sectoare calde și meta
lurgice din București este concepută
o altă variantă de arzător cu recu
perare integrală a căldurii, montat
și experimentat pe un cuptor de
forjă existent în institut. Astăzi,
prin preocupările specialiștilor aces
tei unități de cercetare și cu aportul
larg al celor de la întreprinderea
„2.3 August" din București dispunem
și de a treia variantă omologată.
Care din aceste variante este mai
bună, care din ele trebuie să fie pre
luată și generalizată ? Nu noi sîntem în măsură să dăm un răspuns
la această întrebare. Dar nu este
normal ca această problemă să nu
fie lămurită nici în momentul de
față, ea continuind să fie un măr al
discordiei cu consecințe dintre cele
mai păgubitoare. Un lucru este to
tuși cert : oricare din variante este,
așa cum demonstrează realitatea
practică, mai bună decît oricare rea
lizare existentă in prezent în lume.
Iată însă că se amină luarea unei
hotăriri și, din păcate, în fiecare zi
care trece, o mare parte din gazul
metan care arde, indiferent unde,
încălzește în mod inutil mediul în
conjurător. Aoeasta în pofida exis
tenței unui amplu program de gene
ralizare a acestei soluții tehnologice
de recuperare a energiei. Practic, la
ora actuală nici măcar 15 la sută din
numărul total de cuptoare prevăzu
te, conform programului, să aplice
procedeul nu au fost dotate cu noul
arzător. Care este motivul unei ase
menea întîrzieri ? La această între
bare vom răspunde într-un număr
viitor al ziarului.

Vlalcu RADU

♦
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Exigențe noi, superioare,

în pregătirea forței de muncă
Caracterul unitar și sistematic al
După
cum
sublinia
secretarul
învățămintului nostru reclamă, cu ' general al partidului. tovarășul
tăria unei necesități social-politice
Nicolae Ceaușescu, înfăptuirea hotăde prim ordin, ca măsurile succesi
ririlor Congresului al XIII-lea, a
ve de imbunătâțire operate intr-un
obiectivelor
privind
dezvoltarea
sector sau altul al școlii de toate
economico-socială a tării solicită
gradele să se inscrie intr-un cadru
oameni cu inaltă pregătire de spe
modern și armonios, cu urmări po
cialitate tehnică și profesională in
zitive asupra intregului proces de
toate domeniile, cu un inalt nivel de
pregătire și de perfecționare a ca
cultură generală. Așadar, o temei
drelor. Numai sub autoritatea aces
nică pregătire a tineretului pentru
tor principii a reușit invățămintul
a răspunde adecvat cerințelor acti
românesc, cu deosebire in răstimpul
vității profesionale și pentru inte
care a urmat Congresului al IX-lea
grarea in viața socială presupune
al partidului, să contribuie tot mai
un larg orizont științific și cultural,
mult la împlinirea marilor îndato
o bună formare profesională, tn
riri ce-i revin din programele de
acest spirit, la încheierea lucrărilor
perfecționare calitativă elaborate
recentei plenare a Consiliului Națio
acum pentru fiecare domeniu de
nal al Științei și Invățămintului, to
activitate economică și socială.
varășa academician doctor inginer
Intrucit asemenea programe in
Elena Ceaușescu a arătat că econo
clud. ca pe o premisă și. totodată, o
mia națională are nevoie de mun
consecință esențială a reușitei, con
citori. tehnicieni, specialiști de cea
lucrarea mereu mai activă, mai rod
mai inaltă calificare, capabili să stănică intre învățămint, cercetare
pinească și să dezvolte tehnica mo
științifică și producție, rezultă și
dernă. in toate domeniile de activi
mai limpede cum din partea atate. să se poată adapta cu ușurință
cestei triade societatea românească
unor schimbări rapide de profil, să
solicită nu numai realizarea unor
acționeze cu egală pricepere in mai
valori materiale de primă însemnă
multe meserii. In aceste condiții,
tate, ci și un mod calitativ nou, su
creste puternic importanța policalifi
perior de pregătire a tinerilor pen
cării. a reciclării permanente a tu
tru creație, pentru viață. Din această
turor categoriilor de oameni al
perspectivă, în documentele pro
muncii.
gramatice ale partidului nostru este
Se înțelege că asemenea sarcini
formulată cerința ca invățămintul.
privesc toate treptele de învăprin conținutul său, prin suplețe și
țămint, formarea pentru muncă
receptivitate la nou, să asigure ca
și viața socială constituindi adedre cu o pregătire temeinică, moder
___ ... a_ întregii noastre
vărata _ vocație
nă, competitivă. Și nu este greu de
școli, în același timp, pregătirea
observat, că o primă condiție pentru
tehnologică a elevilor reprezintă
înfăptuirea acestui obiectiv de strin
un obiectiv al acelor trepte de
gentă actualitate și de amplă pers
învățămint care realizează nemijlo
pectivă se identifică în perfecțio
cit și formarea profesională a tine
narea necontenită a pregătirii tuturor
rilor. adică
invățămintul liceal și
slujitorilor școlii.
Această perfec
profesional. O asemenea pregătire se
ționare se impune să se desfășoare
efectuează cu precădere în perioada
într-un sistem cuprinzător, uniinstruirii practice din uzine sau din
tar. ansamblul acțiunilor de preatdlierele-școală patronate de uzine.
gătire și de reciclare a întreEste îndeobște cunoscut că tinerii
gului personal muncitor răsfrinînțeleg și-și pot însuși componentele
gindu-se, desigur, asupra calității șl
profesiei cel mai bine în întreprin
a productivității muncii, introduce
dere, unde au permanent în față
rii mai rapide a progresului tehnic,
și pot cerceta pe viu procese
economisirii materiilor prime și a
le tehnice, introducerea progresu
' combustibililor etc.
lui tehnologic, profundele sale im
Sint, acestea, tot atitea rațiuni în
plicații economice, Iată de ce
baza cărora acțiunea programatică
inițierea elevilor în însușirea tede perfecționare a pregătirii cadre
meinică a profesiunii alese trebuie
lor didactice de toate gradele, sub
să se facă de către specialiști ai
autoritatea Ministerului Educației și
uzinei cu cea mai valoroasă expe
Invățămintului, solicită continua sa
riență. In halele de producție sau in
îmbunățățire. Asupra ansamblului
atelierele-școală, aceștia sint chemați
acestui proces am purtat o convorbi
să le descifreze tinerilor componen
re cu tovarășul Aurelian Bondrea,
tele esențiale ale proceselor de pro
directorul Direcției de personal, inducție. pe care să le proiecteze in
vățămint, organizare și control din
structuri logice, limpezi șl corela
Ministerul Educației și învățămintutive. inclusiv la nivelul de exigență
lui :
al tehnicii viitorului. De altminteri,
— In primul rînd. este necesar să
aceasta este o cerință comună șco
menționăm — ne-a spus interlocuto
lii și producției, motiv pentru care
rul — că pregătirea forței de mun
colaborarea organică, instituită astăzi
că la nivelul exigențelor științei și
la noi îq procesul integrării dintre
tehnicii contemporane și în deplină
unitățile de învățămint, de cerceta
concordanță cu cerințele de progres
re științifică ■ și de producție, aici se
ale societății noastre constituie
cere valorificată mai intii, în for
obiectivul e fundamental al întregii
activități de instrucție și educație.
marea noilor promoții de muncitori

9

Un rol important1 tn adincirea de
mocratismului socialist, in creșterea
electivă a participării clasei munci
toare. a întregului popor la acti
vitatea de conducere socială ii au
organizațiile de masă și obștești.
Acoperind practic toate domeniile de
activitate economică, social-culturală,
artistică, reprezentind largi categorii
profesionale, acestea asigură azi, pe
o scară tot mai largă, unirea efortu
rilor tuturor oamenilor muncii in
vederea transpunerii in viață a poli
ticii generale a partidului. Iată de ce
cunoașterea contribuției lor la con
solidarea climatului democratic, cu
noașterea funcțiilor specifice pe care
le Îndeplinesc organizațiile de masă
și obștești in viața social-politică re
prezintă un deziderat mereu actual.
Cu atit mai mult, cu cit abordarea
unor asemenea teme de cercetare so
cială nu a beneficiat întotdeauna de
o perspectivă generoasă, ele fiind nu
o dată tratate — chiar în literatura
apărută in țara noastră intr-o peri
oadă apropiată — ca elemente secundare aje sistemului politic, cu un rol
mai degrabă intermediat, de t.ransmitere, și nu de elaborare șî infăptuire activă a programului politic
general. Sint, desigur, suficiente mo
tive ca să semnalăm preocuparea
„Editurii politice" de a consacra
acestor teme lucrări cu caracter mo
nografic. prin care să fie strîns și
sistematizat bogatul material docu
mentar pe care viața politică a so
cietății noastre, activitatea organis
melor cu caracter obștesc îl pun la
dispoziție in ultimele decenii.
în rindul acestor preocupări se în
scrie apariția lucrării intitulate „Or
ganizațiile de masă și obștești în sis
temul democrației socialiste". Auto
rul ei. Gheorghe Butaru, a urmărit
evoluția organismelor și organizații
lor cu caracter obștesc din țara noas
tră intr-un cadru istoric mai larg,
evidențiind continuitatea preocupări
lor acestora pentru apărarea unor in ■
terese majore ale progresului social,
economic și cultural al întregii țări.
Enumerarea și sistematizarea unei
mari diversități de date privind ac
tivitatea organizațiilor de masă și
obștești au scos in evidență legătura
strinsă a acestora cu realitățile so
ciale ale fiecărei epoci din istoria
României, cu problematica generală
a dezvoltării economice, politice și
culturale a societății românești. încă
de la crearea sa, Partidul Comunist
Român, se relevă în lucrare, a acor
dat o mare atenție organizațiilor de
masă și obștești create in rindul di
feritelor categorii de oameni ai mun
cii. al țărănimii, al intelectualilor, al
meseriașilor, funcționarilor de stat
etc., urmărind realizarea, pe această
cale, a unor acțiuni de masă prin
mobilizarea tuturor categoriilor so
ciale care se impotriveau exploatării
și aservirii poporului. Aceste orga
nisme cu caracter de masă și obștesc
au reprezentat in perioada interbe
lică un adevărat liant in realizarea
unității de acțiune a clasei muncitoa
re. a celorlalte categorii de oameni
ai muncii in lupta pentru înfăptuirea
unor deziderate majore de interes
național, patriotic și democratic.
în anii construcției socialiste, orga
nizațiile de masă și obștești au de
venit in mod real factori de bază ai
sistemului nostru politic și social. în
deplinind funcții specifice în orga
nizarea și mobilizarea categoriilor de
oameni ai muncii pe care le repre
zintă. Sindicatele, organizațiile de ti
neret. de femei, uniunile profesiona
le. asociațiile și uniunile de creație,
celelalte forme de asociere și repre
zentare a intereselor oamenilor mun-

cil au astăzi posibilitatea de a se
manifesta efectiv in intreaga viață
politică, economică și social-culturală
a țării. în sistemul nostru de orga
nizare și conducere socială, in ca
drul democrației socialiste, organiza
țiile de masă sint chemate să con
tribuie tntr-o măsură tot mai largă
și, îndeosebi, in modalități tot mai
eficiente in plan social, la mobiliza
rea oamenilor muncii pentru înfăp
tuirea politicii partidului, la partici
parea organizată a acestora la con
ducerea întregii vieți politice, economico-sociale și culturale a țării.
Un capitol aparte in economia lu
crării a fost consacrat concepției
tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra
rolului și locului organizațiilor de
masă și obștești in sistemul demo
crației noastre socialiste. Este pusă
astfel puternic in evidență însemnă
tatea pe care o acordă în mod con
secvent. partidul nostru, secretarul
său general, afirmării largi in viața
politică a societății a funcției demo
cratice pe care o îndeplinesc aceste
organisme reprezentative. Așa cum
este cunoscut, pe baza concep
ției novatoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și la inițiativa sa,
organizațiilor de masă și obștești
le-au fost conferite in ultimele două
decenii atribuții și responsabilități
sporite, ele fiind chemate să se im
plice mai activ in intreaga viață social-politică. economică și culturală a
tării. Abordarea dintr-un unghi de
vedere nou a contribuției acestor or
ganisme cu caracter democratic la
realizarea unității de acțiune a intregului popor a permis, in același timp,
corectarea unor puncte de vedere
unilaterale, care limitau rolul lor la
acela de factori auxiliari, in exerci
tarea rolului conducător al partidu
lui in societate. Viața a demonstrat
in mod concludent in acest sens că
organizațiile de masă reprezintă prin
ele insele unul din factorii determinanți ai forței de.creatie a poporului,
condus de partid, că ele asigură ca
racterul organic al legăturii partidu
lui cu masele. în spiritul acestei vi
ziuni unitare, asupra conducerii so
cietății. rolul conducător al partidu
lui in societate se realizează nu din
afara, ci din interiorul organismelor
democratice care au fost create in
ultimii ani in toate domeniile de ac
tivitate economică și socială.
Se poate spune, de aceea, că direc
ția majoră in care evoluează siste
mul democratic de conducere a vieții
sociale și, in acest cadru, activjtatea
organizațiilor de masă și obștești este
aceea a impletirii tot mai strinse a
activității de partid, de stat și
obștești, proces determinat, in mod
obiectiv de identitatea țelurilor și
intereselor fundamentale ale tuturor
membrilor societății noastre și ale
tuturor factorilor organizaționali ai
sistemului nostru politic. Așa cum se
arată in lucrare, finalitatea socială
a unui asemenea proces vizează per
fecționarea continuă a democrației
socialiste, consolidarea unității socia-'
liste a întregului popor. Este vorba,
desigur, de un proces de o foarte
mare complexitate, deloc linear, care
poate și trebuie să constituie in con
tinuare o temă de mare actualitate
teoretică și practică, un domeniu de
cercetare socială deschis el însuși
unei permanente înnoiri și solicitînd
la rîndul său înnoirea și diversifica
rea mijloacelor de abordare analitică/
pe măsura îmbogățirii continue a
teoriei și practicii revoluționare in
lumea contemporană.
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cu Înaltă calificare, ca oameni pa
deplin capabili
să
facă strălucit
față tuturor exigențelor socio-profesionale specifice următoarelor de
cenii. Ceea ce. evident, presupune
cu atit mai mult autoperfecționarea
celor desemnați să asigure înalta
pregătire practică și tehnologică a
elevilor.
— Concret, cum se realizează
această cerință ? Formulăm- această
întrebare pornind de la faptul că nu
o dată conducătorii
unor unități
economice afirmă că din moment ce
. specialiștii desemnați să se ocupe de
pregătirea tehnologică a elevilor fac
parte din schema de încadrare a în
treprinderii, ei
trebuie să-și per
fecționeze pregătirea laolaltă cu
ceilalți specialiști tehnici. Ceea ce
este firesc, dar numai din perspec
tiva activității în uzină. Insă acești
specialiști lucrează și cu elevii și
este foarte probabil că o asemenea
activitate nu poate întruni însușirile
pe care le-ați amintit decit cu con
cursul unei pregătiri corespunzătoare și unei perfecționări pe măsură
inclusiv in domeniile metodico-didactice.
— O asemenea pregătire este sau
trebuie să fie urmarea colaborării
tot mai,' active dintre unitățile eco
nomice și toți factorii de învățămint. Practic, se impune reunirea
acestora într-un front comun. De
pe baza acestei conlucrări, desem
narea celor ce se ocupă de pregă
tirea elevilor trebuie să se facă, așa
cum aminteam, dintre cei mai buni
specialiști ai uzinelor și pe o durată
mai lungă, pentru ca aceștia să aibă
continuitate in Îndrumarea elevilor,
să-și valorifice experiența acumula
tă in acest domeniu. In condițiile în
care pregătirea tehnică și tehnolo
gică a elevilor este asigurată de in
gineri încadrați nemijlocit in , pro
ducție. desemnați de întreprinderi și
care desfășoară această activitate în
cadrul sarcinilor de serviciu, per
fecționarea pregătirii profesionala
a acestora se realizează, in concor
danță cu prevederile Legii nr. 2/1971,
laolaltă cu personalul, tehnic al în
treprinderilor in care lucrează., în
ceea ce privește pregătirea acestor
cadre pentru activitatea de instruc
ție și educație pe care o desfășoa
ră. Ministerul Educației și învățămintului a stabilit, prin normele me
todologice de organizare și desfășu
rare a activităților de perfecționare,
modalități adecvate statutului lor
profesional. Astfel, specialiștii din
producție care îndeplinesc, in prin
cipal, sarcini de instruire și au conti
nuitate in această activitate partici
pă la acțiuni de întn-umare meto
dică organizate de inspectorate șco
lare și la cursuri de reciclare, ca și
cadrele didactice care predau toate
celelalte specialități. Pentru cei care,
in ansamblul sarcinilor lor de ser
viciu. activitatea cu elevii deține o
pondere mică se organizează instruiri
in problemele predării disciplinelor
tehnice, la începutul anului și al fie
cărui trimestru școlâr. precum și
analize profunde, schimburi de ex
periență și alte forme de pregătire.
Obligativitatea, stabilită prin lege,
ca-fiecare om al muncii să participe
in două etape la acțiuni de perfec
ționare, pe parcursul cincinalului,
creează premise favorabile Îmbună
tățirii activității la care , ne referim-.
Avem în vedere că pentru specia
liștii din producție care realizează
pregătirea tehnologică a elevilor,
una din cele două etape ar putea fi
consacrată pregătirii lor in ve
derea desfășurării activității instructiv-educative. La aceste acțiuni, me
nite să asigure în final calitatea
pregătirii elevilor, trebuie să partici
pe și întreprinderile economice, ast
fel incit măsurile de perfecționare
adoptate să poa.tă fi aplicate in cele
mai bune condiții.
Direcțiile de specialitate, din Mi
nisterul Educației și învățămintului
— ne-a spus in încheiere interlocu
torul nostru — depun permanent
eforturi pentru ca — pe baza unei
conlucrări tot mai strinse dintre
școală, cercetare și producție, așa
cum s-a subliniat și in lucrările re
centei plenare a Consiliului Național
al Științei și Invățămintului» —. noua
orientare de pregătire tehnologică a
elevilor in uzine să conducă pretu
tindeni la un spor de calitate in
formarea cadrelor ca oameni multi
laterali, cu vocația perfecționării și
autoperfecționării necontenite.

O suită de spectacole pentru și raporturile dintre generații, relevtnd
despre tineri, menită a se adresa in capacitatea tinerilor de a depăși
primul rînd tinerei generații. O suită prejudecățile celor mai în vîrstă, dar
de spectacole cu eroi tineri — ce iși și situații, opuse, în care „tinerețea
găsesc, -firește, inspirata transfigu spiritului" unor oameni cu o bogată
rare prin contribuția unor artiști din experiență de viață se instituie in
aceeași generație.: actori in prirnul exemplu, descurajind tendințele că
rind, dar și regizori, scenografi etc. tre o viață călduță, comodă ale
Acesta este profilul GALEI .SPEC „fiilor" lor și mențihînd vie flacăra
TACOLELOR DE TEATRU PENTRU îndrăznelii, a responsabilității, a spi
TINERET, acțiune inscrisă in suita ritului revoluționar. Piesele de pe
de manifestări ’complexe dedicate afișul sătmăreăn au portretizat chi
Conferinței Naționale a P.C.R. și puri și au sugerat destine revela
aniversării a 40 de ani de la procla toare. punind in dezbatere calitatea
marea Republicii, organizată de idealurilor tinerilor, capacitatea lor
Comitetul Central al U.T.C.. in de a schimba realitatea însuflețiți
colaborare cu Consiliul Culturii și de un autentic spirit revoluțio
Educației Socialiste și organele jude nar. în transpunerea acestor pie
țene. O manifestare teatrală de se și-au dat „replica" numeroși
anvergură națională. Individualizată actori și regizori din generațiide caracterul ei bienal, dar mai ales le carp au absolvit nu de mult
de faptul că este, ca să zicem așa,
o acțiune itinerată, locul ei de des
fășurare schimbindu-se de la o edi
ție la alta. După .Tirgu Mureș ' și
Piatra Neamț, misiunea și onoarea de
a găzdui sărbătoarea teatrului tinăr
au revenit orașului Satu Mare.
în capitala județului in care iși
desfășoară activitatea Teatrul de
Nord, cu cele două secții ale sale,
română și maghiară, și-au dat in
tilnire cinci colective bucureștene :
Teatrul Național (care a prezentat
„Ioneștii" de Platon Pardău). Teatrul
Mic (cu ,.O femeie drăguță cu o
floare și ferestre spre nord" de.
Ed. Radzinski), Teatrul „Bulandra"
(cu „Intilnire la metrou" de Eugenia
Busuioceanu), Teatrul „Giulești" (cu
„Regina balului" de Nicolae Mateescu) și Teatrul „Nottara" (cu „O
noapte furtunoasă" de I. L. Caragia„Szentgyorgyl
le). Au fost invitați, de asemenea, I.A.T.C. și I.A.T.
Teatrul de stat din Oradea — secția Istvăn" și interpret! de prestigiu,
maghiară, cu „Bocet vesel pentru cu o bogată experiență, precum
un fir de praf" de Sutd Andras și Silvia Popovici, Valeria Seciu, Mar
Teatrul dramatic din Brașov cu gareta Pogonat, Gh. Dinică, Mitică
„Arheologia dragostei" de Ion Brad. Popescu, Ștefan Sileanu ș.a.
Suita teatrală de la Satu Mare și-a
Teatrul gazdă a propus atenției
„Piticul din grădina de vară" de atins pe depljn scopul imediat, inD. R. Popescu (in interpretarea sec stituindu-se intr-un moment de efer
ției române) și „Fata morgana" de vescență spirituală deosebită, sălile
D. Solomon
(secția, maghiară). La arhipline, chipurile concentrate asu
bogăția afișului a contribuit de pra diverselor scene din spectacol,
asemenea prezența I.A.T.C. „I. L. Ca- reacția sensibilă la replici și atitu
ragiale", studenții aducî.nd in atenție dini semnificative — aplauzele căl
„Drumul spre adevăr" de Cristian duroase, dînd speranța unor con
secințe „de durată", cum ar fi crea<r
Munteanu.
In cadrul galei, manifestările de rea unui plus de interes pentru actul
teatru profesionist (mai sus mențio scenic, nevoia de a retrăi și pe vii
nate) s-au împletit cu cele de tea tor, mai frecvent, actul colestiv al
tru al, amatorilor — găzduite de clu teatrului, indemnul lui la „cunoaș
bul întreprinderii „Unio". La loc de tere de sine" și continuă remodelare.
„Fără îndoială, prin participarea
frunte : Ansamblul artistic al U.Ț.C.
cu piesele
„Cînțec de leagăn pe atitor colective de prestigiu cu spec
muzică rock"" de
Iulian Margu și tacole de ținută, cu un puternic con
„O întîmplare neplăcută" de Tudor ținut educativ, cu o problematică
atît de apropiată de frămîntările
Popescu. Apoi, formații ale caselor
tinerilor (cei mai numeroși specta
de cultură, ale științei și tehnicii
tori de azi și, tototdată. spectatorii
pentru tineret : din Rimnicu Vilcea
(care a optat, cu bune rezultate, de mîine), se înfăptuiește un act
pentru „Lovitura de pedeapsă"’' de spiritual cu. multiple virtuți etice și
Iulian Margu) și din -Tulcea (cu un politice. Se aduce o contribuție în
fragment din „Patima roșie"
*
de semnată Ia educarea noilor generații
Mihail Sorbul, montare ce a relevat in spiritul patriotismului și, totodată,
interesul pentru piesa consacrată, al prieteniei față de alte popoare,
„clasică", dar, din păcate, nu și pre se cultivă sentimentul responsabili
gătirea necesară pentru descifrarea tății în viață și muncă, trăsături mo
liniei personajelor și arta compozi rale. precum cinstea, demnitatea, se
cultivă spiritul revoluționar" — re
ției pe care o presupunea transfigu
leva Maria Anițaș. membră a juriu
rarea lor).
lui din partea Comitetului județean
încheind consemnarea participări
lor. să observăm ca regretabilă ab U.T.C. Satu Mare.
sența de pe afiș fie și numai a
O opinie pe care ne-a împărtășit-o
uneia dintre formațiile de tineret și Cristian loan, directorul Teatrului
din județul gazdă, distinsă la ultima de Nord (cel mai tînăr conducător
ediție a Festivalului național „Cin de asemenea
instituție din țară) :
tarea României" — remarcă de care „Un eveniment în viața orașului. O
se va ține, poate, seama la edițiile sărbătoare a artei, cu un autentic
viitoare.
. caracter, f.orm.ațiv. ,și cu un ecou pe
In gală au figurat lucrărf cate 'au
. _... dbrl cit'mai
..
carie î-am
profund, preevocat eroismul și patriotismul unor lungit
In timp
...
\ ,> asupra publicului
luptători uteciști în ilegalitate, lu- sătmăreăn și relației lui eu teatrul.
^crări care au încercat să adinceâscă
Sperăm, de asemenea, ca acest festi-
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Autenticitatea reflectării
și mesaj educativ

in teatrul pentru tineret
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Se știe că Festivalul național „Cîntarea României" e un cadru stimu
lator de afirmare și pentru cineamatori. Se mai știe că. cel puțin in ul
timii 20 de ani. numărul slujitorilor
pasionați ai celei de-a 7-a arte, cit și
producțiile acestora au sporit simți
tor ; că prin scurtmetrajele lor ei
continuă să „scrie", să vizualizeze
istoria „la zi" a locurilor de obirșie ;
că au devenit, măi mult ca oricind,
prin peliculele lor un for de opinie.
De la aceste lucruri știute am pornit
in investigațiile noastre, vizind, de
astă dată, cinecluburile gorjene.
Care, raportate la cele timișorene
sau vrincene, de pildă, de ce n-am
recunoaște-o, au un palmares, numă
rat in ani și experiență, prea puțin
încărcat. Și explicațiile sint multi
ple : lipsa unei tradiții (abia in 1973
ființează aici primul cineclub), a
unei dotări corespunzătoare, a unui
sprijin mai susținut din partea ce
lor indrituiți să se ocupe de aceste
cinecluburi. Esențial e că ele fiin
țează de circa 15 ani. E drept, pu
ține la număr. Numai 12 in tot ju
dețul Gorj : pe lingă citeva case de
cultură și mari întreprinderi, pe lin
gă citeva instituții din județ. Practic,
în cadrul Centrului de îndrumare a
creației populare și mișcării artistice
de masă, la Casa sindicatelor, Casa
tineretului și Casa municipală de
cultură Tg. Jiu. la casele de cultura
din Tirgu Cărbunești, Novaci, Țicleni, Motru. la I. M. Motru si
I. M. Sadu. Citeva premii obținute
in etapa județeană de Centrul
de îndrumare a creației populare și mișcării artistice de masă
Tg. Jiu și de cineclubul munci.
toresc Motru, alte citeva premii ob
ținute in etapa republicană de cineclubul „Flori de mină" de la l.M.
Motru pentru, pelicula „Pasiuni" și
de cineclubul „Constantin Brâncuși"
al Casei sindicatelor Tg. Jiu pentru
filmele „Creatorii" si „Căutări" ates
tă capacitatea cineamatorilor din ci
necluburile amintite de a-și regla cu
talent obiectivele pe realitatea ime
diată. de a selecta momente semni
ficative din viața județului, de a se
încadra, intr-un cuvînt. evoluției firești a cineamatorismului din țara
noastră.
Care este de fapt paleta tematică
a cineamatorilor gorjeni ? Ei gravi
tează in jurul Complexului brâncu-

cărei implicări grave în existență,
ale oricărei profesii.
„Experiența
trăită împreună cu
minunata trupă a Teatrului „Ciu
lești" pe parcursul repetițiilor — ne-a
mărturisit
Gelu Colceag, regizorul
(și el tinăr)
al montării de la
-Ciulești- — s-a concretizat intE-un
spectacol pe care l-am dorit adevărat, profund și in care publicul tinăr
să se recunoască și să iși identifice
problemele și aspirațiile. Premiul
primit ne arată-că aceste deziderate
au fost implinite, ceea ce nu înseam
nă că nu așteptăm, in continuare, cu
aceeași emoție, confruntările ce vor
urma, seară de seară, cu cei cărora
le-am
dedicat căutările,
munca
noastră".
Pentru un actor tinăr, un erou care
să semnifice neliniște, căutări, ex
periențe, opțiuni caracteristice virstei
sale este, fără îndoială, - o intilnire
fericită. „Așa a fost pentru mine
Ioana din „Regina balului". M-a
preocupat să transmit realismul si
tuațiilor de viață prin care trece.
Cred că sint in acord cu colegele
mele spunind că noi, actrițele tinere
(se știe că partiturile feminine sint
mai rare), așteptăm cit mai multe
roluri care să dea senzația adevărului uman, precum acesta" — ne-a
spus Valeria Sitaru (premiu de interpretare feminină ex-aequo).
„M-a interesat, ca să zic așa, latura negativă a tînărului din „Ioneștii" de Platon Pardău, criza de
pusă în discuție și
ideal autentic
amendată, indemnind spectatorii la
reflecție și atitudine — precizează
Claudiu Bleonț (laureat cu premiul
de interpretare masculină ex-aeouo
Gala însăși ne-a mobilizat energia cu Constantin Cojpcaru, de la „Giu
in .acest sens, căci, ne-a pus in situa lești"). De asemenea : confruntarea
ția de a fi și gazde, organizatori, intre generații ca tensiune (conflict
dar, mai ales, ne-a ambiționat, așa deci) și „preluare de ștafetă". O
incit'.să intrăm in competiție nu nu confruntare, de data aceasta armo
mai fără complexe, ci și cu argu nioasă, firește, deosebit de rodnică
mentul faptei : o realizare de cali pentru mine, am trăit-o și personal,
tate. (Ceea ce s-a confirmat — ob jucind in tovărășia lui Gh. Dinică"
servăm noi — prin premiul de regie (căruia, consemnăm noi. juriul i-a
atribuit lui Cristian loan). Sperăm, acordat un „premiu special").
de asemenea, ca această gală, prin
Pentru actorul tinăr intilnirea cu
reperele ei ideatice. estetice.
să un personaj — exponent și simbol
acționeze asupra colectivului nostru al virtuților și aspirațiilor gene
artistic ca un ferment, mobilizind rației sale și. prin extensie, al
ambițiile, dinamizind energiile, stimari idealuri umaniste —
mulind preocupările de continuă unor
este • o șansă deosebită. O ase
creștere a profesionalltății și de vie menea
șansă a avut și' Marina
creativitate".
Procopie.
care a interpretat rolul
In piesa într-un act a lui Iulian Măriei din „Piticul din grădina de
Margu jucată de tinerii din Rimnicu vară" de D, R. Popescu, pentru care
Vîlcea la clubul ,Unio" se conturau a primit (ex-aequo) premiul de in
teme
definitorii pentrii cei ce iși terpretare feminină. Ea ne-a spus :
dedică arta tinerilor și in fond pen- „M-am străduit — strădanie care
tru orice creator autentic, Se vorbea înseamnă neliniște, temere, căutare
despre nevoia, artistului de a crea — să comunic cu mijloace de apa
pentru un public larg, de a se simți rentă simplitate, printr-un joc soutil, înțeles ; se punea indirect în bru, interiorizat, o dată cu umanitrebarea : cum. să apropiem arta de tatea ei firească, puritatea și forța
noile generații, cum să o transfor morală a eroinei lui D. R. Popescu,
măm într-o pasiune irezistibilă, care M-am'străduit să intensific prin
să cuprindă ..masele", cum să con jocul meu refuzul oricăror compro
ferim eficiență reală actului spiri misuri și forța omenescului autentic,
tual, făcindu-1 să comunice in chip și fascinația idealului mai presus de
autentic cu cei cărora le este spaima de moarte. Bucuria pe care
predestinat, făcindu-1 să _ rezoneze o încerc este mare, dar povara răs
plenar în conștiințe ? Răspunsul a punderii pe care am simțit-o de cind
fost dat, într-o bună măsură, prin am primit rolul
continuă, alimenchiar manifestările încununate cu tind dorința de a-I întruchipa, seară
premii ale galei, prin opere inspira de seară, convingător emoționant".
tei pătrunse de adevărul vieții si
Această dorință a fost exprimată,
răspunzând frămintărilor, așteptări nu o dată, și prin apelul făcut dra
lor. idealurilor omului contemporan. maturgilor nu numai de actori, re
Este o „calitate" pentru care spec
gizori ci și de spectatorii sătmăreni
tacolul Teatrului. „Giulești" „Regina de a propune noi și numeroase lu
balului" după piesa lui Nicolae Ma- crări inspirate de viața și aspirațiile
teescu a luat „Premiul pentru cel
mai bun spectacol". Piesa Iui Nicolae tinerei generații : profunde, subtile,
Mateeșcu confruntă realul cu idealul emoționante.
— pe fundalul aspirației de irripllnire umană si de conservare a auNatalia STANCU
tenticltății ființei. Ea vorbește des
Octav GRUMEZA
pre demnitatea șl dramatismul ori
corespondenlul „Scinteil

val, prin referințele, sugestiile lui, să
atragă, să stimuleze interesul, să
formeze o și mai mare disponibili
tate a publicului pentru arta tea
trală. Să creeze un \ plus de interes
și receptivitate față de angajamen
tul nostru, reîntărit in preajma Con
ferinței Naționale a partidului și a
aniversării a 40 de ani de la procla
marea Republicii, de a conferi acti
vității instituției din Satu Mare o
ținută, un prestigiu înalt. Așa incit
să ne putem mindri că. prin operele
adoptate, prin originalitatea și forța
transpunerii, prin, mesajul rostit de
la înălțimea scenei, contribuim la
apropierea culturii autentice de
mase cit mai largi, răspundem nece
sităților spirituale ale oamenilqr de
azi. favorizăm mutațiile de conștiin
ță cerute de acest timp revoluționar.

Cosa da cultură din orașul Petrila, județul Hunedoara

șian, a Coloanei Infinitului, a dati
nilor străbune, a Padinei lui Tudor
Vladimirescu, a noilor construcții, a
minerului din abataj. Sint implicați
in viața județului. Pun accent, in
creațiile lor. pe mediul social uman,
pledează pentru un. climat sănătos de
muncă, pentru marile valori ale cui-'
turii, sancționează abaterile morale,
demersul lor fiind in același timp so
cial-politic și civic.
Pentru ilustrarea celor afirmate, ne
vom opri asupra citorva pelicule no
tabile. Un prim popas deci la cineclubul de la l.M. Motru. Biografia

de obiceiuri și port tn prima dumi
nică a unui iunie arzind. numită
sărbătoarea lui Tudor...
Un film mai recent, citat Inițial,
„Pasiuni", este dedicat unui om sim
plu. aparent obișnuit, mecanicul
Șiiiescu. un pasionat sculptor ama
tor in timpul liber. Munca și arta
se-mbină armonios in secvențele fil
ipice. omul dominind deopotrivă uti
lajele și lemnul pe care-1 transfigu
rează in chipuri inspirate.
Acum. Alexandru Pufan șl cîțlva
dintre mertibrii cineclubului — mi
nerul Ion Neculce, lăcătușul Teodor

Foto : Agerpres

Manole. Pe același plan cu pelicula
amintită se situează ,,Creatorii", de
dicat tinerilor sculptori în sticlă yaJer Neag și Mihai Țopescu. Planuri
paralele, secvențe in care ii vezi la
locul lor de muncă — întreprinderea
de sticlă Tg. Jiu — in incandescența
formelor pe care le plăsmuiesc. Și
intr-un moment de respiro, la o masă
de șah. transligurind piesele intr-o
lume vie. amețitoare și transparentă,
Aici se poate vorbi de capacitatea
cineamatorilor de a crea stări poetice. Două filme care s-au bucurat de
sufragiile unui juriu exigent al ulti-

*

În obiectivul aparatului de filmat: ACTUALITATEA
însemnări despre activitatea cinecluburilor din județul Gorj
acestuia e simplă : 7 ani de exis
tență și 8 _scurt metraje. Un debut
cu „Ștafetă luminii", filmat in sub
teranul de la mina Roșiuța. Un fapt
real de viață : un pensionar predă
căsca și lămpașul fiului său. Realizat
, de Alexandru Pufan, inițiatorul și
conducătorul cineclubului. in colabo
rare cu artificierul loan Zaica și !âcătușul-mecanic Petre Rădoi. filmul,
pe canavaua ștafetei predate de la o
generație la alta, surpinde viața nou
lui oraș. Premiul, obținut la Bucu
rești in 1983, ii
impulsionează pe
creatorii amatori în realizarea altor
pelicule care aveau să fie distinse
Ia diverse ediții ale Festivalului na
țional „Cintarea României". . Cum
este, de pildă, „A cui e vina" — un
S.O.S. ! pentru cei care neglijează
normele de protecția muncii. Prezen
tat in sălile de apel ale minelor, fil
mul a avut un efect imediat. „Bri
gada inaltei productivități" popu
larizează ortacii unui miner fruntaș
— Ion Otinjeac. Filmați la locul de
muncă, minerii se revăd pe ecran
așa cum sint, cu incordările. și pro
blemele lor. cu voința de a devansa
timpul. „Oameni in Cimpia. Soarelui",
o altă peliculă, surprinde viața și
oamenii Pacleșului de azi, păstrători

Buduroî, tehnicianul Teodor Abagiu —
lucrează la o peliculă despre condi
țiile de viață și muncă ale minerilor.
Au puține realizări, dar majorita
tea peliculelor sint premiate și me
ritul. ni se. precizează, e datorat nu
numai pasiunii, ci și atenției cu care
sint înconjurați de conducerea l.M.
Motru, sprijinului acordat de pre
ședintele sindicatului pe intreprin-,
dere, Mihai Vischet, interesului cu
care spectatorii, mineri in genere, le
primesc filmele.
La cineclubul Casei sindicatelor
din Tg. Jiu. Dumitru Călugăru. con
ducătorul cineamatorilor de aici, lu
cra la montajul unui film intitulat
„Drumul". Filmul, realizat de mun
citorul Doru Strimbulescu. marchea
ză drumul unui
tinăr constructor,
veșnic "nemulțumit, in permanentă
căutar-e, cu sufletul îmbibat de poe
zia lui Nichita Stănescu. Dintre fil■ mele realizate de acest cineclub. re
tine atenția „Câutărj". peliculă pre
zentată la T.V. in luna august a acestui an. omagiu adus marelui
Brâncuși, creației lui, sacrificiului cu
care și-a nemurit Opera. Prin „Poar
ta Sărutului" se succed generații —
bătrini. tineri, copii. Realizatori :
Dumitru Călugăru și Ing. Mircea

mei ediții a Festivalului național
„Cintarea României''. Și două premii
bine meritate... Pe masa de lucru noi
scenarii, noi secvențe caie așteaptă
montajul — „Nostalgie". „Portret —
Măria Lătărețu", „Un sat pentru eternitate — Hobița". „Fața nevăzută
a pămintlilui" — film de la Peștera
Muierii.
Convins că mai multă solicitudine
privind viața cinecluburilor gorjene,
in genere, le-ar revigora.’ Dumitru
Călugăru ne vorbește despre multele
pelicule realizate de-a lungul celor aproape 15 ani de existență ai acestui
cineclub. unele cu efecte imediațe, ca
„Noi producem, noi consumăm, noi
risipim", apel la chibzuință fiecăruia
privind consumul de energie electrică,
sau „îngrijirea animalelor 1
un adevărat rechizitoriu la adresa celor
care lasă saivanele de izbeliște.
Deducem că aici se lucrează mult,
că pasionații Dumitru Călugăru,
alături de membrii cineclubului —
muncitorul Sorin Vilcu, elevul Dan
Gărăiacu, inginerii Radu Călugăru
și Mircea Manole. mecanicul Costel Brinzaru, muncitoarea Marilena Zaharia, tehnicianul Coștel
Brăiloiu sau profesorul de muzică
Bebe Cetean — ar realiza mult mai

13,00'Telex
*13,05 La sfirșit de săptămînă (parțial
color),
Săptămînă politică
închiderea programului
Telejurnal
Teleenciclopedi'a (color)
Crizantema de aur (color).
Concurs de interpretare a ro
manței, manifestare organizată
de Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, Uniunea compo
zitorilor și muzicologilor ?i
Radiotelcviziunea română in
colaborare
cu Comitetul
de
cultură și educație socialistă ăl
județului Dîmbovița
Film artistic (color). „Valentin
și Valentina". Premieră pe
țară. Producție a studiourilor
sovietice.
Telejurnal
22,30 închiderea programului

mult dacă cei direct răspunzători de
soarta lor ar veni mai des să le afle
rostul și păsurile și nu numai cu
ocazia premierii unor filme.
Discutăm cu tovarășul Ion Mocioi.
președintele Comitetului de cultură
și educație socialistă al județului
Gorj. Pornim de la faptul că. deși
ființează pe plan județean 12 ci
necluburi, doar trei s-au bucu
rat de premii. Celelalte, după cum
precizează interlocutorul, „au avut
o activitate sporadică din lipsă
de aparatură adecvată și de o bază
materială corespunzătoare. îndruma
rea de specialitate se asigură de un
profesor al școlii populare de artă
care activează cu o clasă de cercuri
foto și cinecluburi și un instructor
de specialitate al centrului de îndru
mare". Se intenționează, aflăm, ca
pe lingă marile combinate miniere
și termocentrale din județ să se or
ganizeze cinecluburi care sint incă in
stadiu de discuție — Rovinari, Jilț
Turceni — și la schelele petroliere
de la Stoina. Țicleni. Turburea, Tg.
Cărbunești. care dispun și de clu
buri muncitorești. Mai mult, baza
materială a cinecluburilor existente
trebuie folosită mai rațional și îm
bogățită cu aparatură de filmat,
montaj și proiecție.
Un alt interlocutor. Mihai Rață, di
rector al Casei sindicatelor — Gorj
care se bucură și de cel mai bun
cineclub din județ, consideră că. deși
dispun de baza materială, aceasta ar
mai suportă îmbunătățiri. în plus, e
de părere că se simte acut nevoia
unui regulament reactualizat al cine
cluburilor, fapt care ar implica mult
mai mult forurile responsabile.
'Si totuși se poate vorbi de o miș
care a cineamatorilor in Gorj, cu
toată existența mai puțin activă a
unor cinecluburi. De antrenarea unor cineaști amatori talentați și pa
sionați. Si se mai poate vorbi de
speranța că organele locale sindicale,
forurile culturale se vor ocupa mal
atent de aceste cinecluburi. pe mă
sura menirii lor, in ideea că prin asemenea filme document pot fi sur
prinse dimensiunile acestui timp, ale
prezentului nostru socialist.

Marta CUIBUS
Dumitru PRUNA
corespondentul
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Perspective noi dezvoltării
colaborării romano - etiopiene
Noul dialog Ia nivel înalt românoetiopian, prilejuit de vizita pe care,
la invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a efectuat-o in aceste zile în
țara noastră tovarășul Mengistu
Haile Mariam, secretar general al
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc din Etiopia, președinte
le Republicii Populare Democrate Etiopia, s-a soldat cu rezultate fruc
tuoase. reflectind dorința popoarelor
român și etiopian de a extinde și adinci conlucrarea atât pe plan bi
lateral. cit și in domeniul vieții in
ternaționale. in folosul accelerării
propriei dezvoltări, al făuririi unei
lumi mai drepte și mai bune.
Prin întreaga desfășurare, vizita,
tntîlnirea la nivel inalt român#etiopiană de la București
au
evidențiat. o dată mai mult, cum se
arată și in Comunicatul comun, sen
timentele de prietenie dintre cele
două popoare, sentimente ce iși au
rădăcini vechi, așa cum au arătat,
încă cu decenii în urmă, manifestă
rile de solidaritate ale forțelor pro
gresiste din țara noastră cu lupta
curajoasă a poporului etiopian împo
triva agresiunii fasciste, în același
cadru, țara noastră a urmărit cu in
teres și simpatie transformările în
registrate in Etiopia după revoluția
populară din decembrie 1974. care au
culminat cu proclamarea, cu puțin
timp in urmă, a Republicii Popu
lare Democrate Etiopia. Urmind
Convorbirilor la nivel inalt de la
București, din 1978, și Addis Abeba,
din 1983. noul dialog a reliefat că,
pornind de la asemenea tradiții, există premise favorabile pentru lăr
girea in continuare a colaborării pe
multiple planuri dintre cele două
țări.
..Noua vizită pe care o faceți in
România — arăta tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — constituie
o expresie a bunelor relații dintre ță
rile și popoarele noastre, a dorinței
comune de a le conferi dimensiuni
tot mai largi. Vizitele reciproce și
înțelegerile convenite in cadrul în
tâlnirilor și convorbirilor purtate, la
București și Addis Abeba, documen
tele semnate cu aceste prilejuri au
dat dc fiecare dată noi impulsuri
colaborării și conlucrării dintre ță
rile și popoarele noastre. Sint în
credințat că și in cursul acestei vial convorbirilor pe care le-am
epnt astăzi vom găsi noi căi și
posibilități de a lărgi și mai mult
cadrul colaborării și cooperării re
ciproc
avantajoase
româno-etiopiene".
La rindul său tovarășul MENGISTU
HAILE MARIAM evidenția : „Apro
pierea crescindă dintre cele două
țări ale noastre și urmărirea de că
tre ele a unui' obiectiv comun au
creat condiții favorabile pentru o
mai mare aprofundare a relațiilor
noastre de cooperare. Pornind de la
această convingere, profit de prile
jul care mi se oferă pentru a re
afirma dorința Etiopiei de a ridica
relațiile noastre bilaterale pe o nouă
treaptă calitativă".
în acest, spirit, in cursul convor
birilor cei doi șefi de stat au. re
afirmat, hotărirea comună de dezvol
tare și adincire și in viitor a rela
țiilor reciproce, o atenție deosebită
urmind a fi acordată legăturilor economice dintre cele două țări, in

tensificării cooperării în domeniile
comerțuluj, industriei, construcțiilor,
agriculturii, mineritului și geologiei,
ca și in alte sectoare de interes re
ciproc, în acest cadru, s-a convenit
să se extindă și să se diversifice
schimbul reciproc de mărfuri, pe baza
unor acorduri de lungă durată, care
să confere acestuia stabilitate și per
spectivă.
Semnificativ este și faptul că in
cursul vizitei s-a exprimat satisfac
ția față de cooperarea fructuoasă și
raporturile de solidaritate militantă
statornicite intre Partidul Comunist
Român și Partidul Muncitoresc din
Etiopia, față de rolul activ al aces
tora in dezvoltarea legăturilor de
prietenie și colaborare româno-etiopiene. Totodată, s-a subliniat im
portanța amplificării în viitor a con
tactelor dintre guverne, alte orga
nisme guvernamentale și organizații
le de masă din cele două țări.
Dialogul la nivel inalt a prilejuit,
de asemenea, un rodnic schimb de
vederi in legătură cu situația inter
națională. evidențiindu-se conver
gența punctelor de vedere ale celor
două părți asupra principalelor pro
bleme cu care se confruntă omeni
rea. Oaspetele a avut cuvinte de
înaltă apreciere față de acțiunile de
politică externă ale țării noastre, arătînd că „sub conducerea înțe
leaptă a președintelui
Nicolae Ceaușescu, Republica Socia
listă România a urmat consecvent o
politică in favoarea menținerii păcii
in lume, înfăptuirii obiectivelor dez
armării și întăririi înțelegerii re
ciproce intre popoare — politică ce
constituie un exemplu".
Manifestindu-și profunda preocu
pare față de faptul că situația in
ternațională continuă să se mențină
gravă și complexă, ca urmare a
cursei înarmărilor, in special nu
cleare. a persistenței și chiar ampli
ficării unor conflicte, continuării po
liticii de forță și de amenințare cu
forța, a înrăutățirii situației econo
mice mondiale. îndeosebi a țărilor în
curs de dezvoltare, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Mengistu Haile Mariam au relevat
că problema fundamentală a epocii
noastre o reprezintă oprirea cursei
înarmărilor, trecerea hotărită la dez
armare, și în primul rind la dezar
mare nucleară, de realizarea aces
tui obiectiv depinzind viitorul între
gii
omeniri.
Salutând
hotărirea
U.R.S..S și S.U.A. de a semna tra
tatul privind lichidarea rachetelor cu
rază medie de acțiune și operativtactice din Europa și Asia, cei doi
președinți și-au exprimat, speranța că
acest acord istoric va duce la noi
înțelegeri de reducere a armelor nu
cleare. deschizind calea spre elimi
narea lor totală din Europă și din
întreaga lume. O însemnătate deose
bită ar avea-o. fără îndoială, după
cum s-a subliniat in cursul convor
birilor. elaborarea in cadrul O.N.U.
și înfăptuirea in practică a unui
program complex de dezarmare, in
centrul căruia să se afle eliminarea
tuturor armelor nucleare, precum și
reducerea substanțială a armamen
telor convenționale, a efectivelor și
cheltuielilor militare, încetarea expe
riențelor cu armele nucleare , și, in
terzicerea militarizării Cosmosului,
în această ordine de idei, președin
tele 'Etiopiei a arătat că inițiativa
președintelui României privind redu
cerea in mod unilateral de către țara

Viata economico-socială
a localităților patriei
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BAIA MARE : Premieră
tehnică
în ampla acțiune de perfecțio
nare. organizare și modernizare a
proceselor de producție, colectivul
de oameni ai muncii de la între
prinderea mecanică de mașini și
utilaj minier din Baia Mare a rea
lizat o premieră tehnică de pres
tigiu. Amănunte primim de la
Constantin Damian, inginer-șef cu
fabricația la întreprinderea băimăreană :
— Un colectiv de specialiști din
întreprinderea noastră a realizat,
după un proiect executat de In
stitutul Politehnic din Timișoara,
in premieră, robotul manipulator
destinat mecanizării complexe și
automatizării unor operații din
turnătorii și minerit. Robotul este
destinat manipulării pieselor calde
sau reci. dar. prin caracteristicile
asigurate, capătă un caracter uni
versal. Astfel, i se pot aplica mul
tiple accesorii, cum ar fi : ciocan
de curățat piese turnate, polizor
pentru finisat piese grele, arzătoa
re pentru debitat rețele de turnare,
dispozitive pentru șlefuirea supra
fețelor metalice și altele. Studiem
acum problema mobilității lui în
ideea de a-1 „califica" în meseria
de miner. Va putea lucra, pe calea
\ ferată îngustă, la montarea armă
turilor și la perforarea găurilor de
mină.
la lucrările de înaintare.
Este de remarcat că această pre
mieră, dedicată Conferinței Na
ționale a partidului și celei de-a
40-a aniversări a proclamării Re
publicii, deschide calea spre alte
utilaje destinate mecanizării și ro
botizării unor operații din sectoare
importante ale economiei națio
nale, (Gheorghe Pârja).

IALOMIȚA :
Pentru specialiștii
de la sate
în județul Ialomița, pentru spe
cialiștii repartizați in unitățile agricole s-au construit în ultima
perioadă peste 200 de apartamen
te. în comunele Bucu. Perieți,
Giurgeni,
Mihail
Kogălniceanu,
Făcăeni. Ion Roată, Alexeni. Fier
binți. Brazi, Movilita, Cosîmbești
s-au mutat. în case noi tineri re
partizați în unitățile agricole, șco
lare și sanitare. Prin darea în fo
losință a noilor apartamente, con
siliile populare comunale contri
buie la stabilizarea cadrelor, la le
garea
acestora de meleagurile
unde vor trăi și vor munci. (Mihai
Vișoiu).

URICANI : Sporește
zestrea urbanistică
Orașul minerilor Uricani.
una
dintre cele mai noi localități ale

Văii Jiului, continuă să se dez
volte și să se modernizeze. De-a
lungul frumosului bulevard Bucura
a luat ființă un .nou cartier de
locuințe, care numără aproape 1 000
de apartamente. La parterul blocu
rilor au fost date în folosință noi:
unități comerciale, o cantină pen
tru constructori, un magazin ali
mentar cu autoservire, o unitate
specializată în desfacerea articole
lor de tricotaje, o unitate de confecții-imbrăcăminte și un magazin
de cosmetice. (Sabin Cerbu).

BACĂU : Unități
prestatoare de servicii
în cele mai tinere ansambluri de
locuințe — Ștefan cel Mare, Bistrița-Lac și George Bacovia — din
municipiul Bacău au fost deschise
zilele acestea 9 unități de mică in
dustrie și prestatoare de servicii
aparținînd cooperației meșteșugă
rești. Asemenea unități au fost în
ființate și in municipiul Gheorghe
Gheorghiu-Dej. în centrele munci
torești Comănești și Moinești, in
stațiunea balneoclimatică Slănic
Moldova, in viitorul centru agro
industrial Podu Turcului. De la în
ceputul anului au fost deschise în
județ 31 de unități de confecții
metalice, mobilă, produse de arti
zanat,, reparații aparate electrocasnice etc. Pentru a veni în în
tâmpinarea cetățenilor, cele 560 de
unități prestatoare de servicii ale
cooperației meșteșugărești au creat
aproape 1 300 produse noi cu ca
racteristici tehnico-funcționale su
perioare, din care mal mult de
800 sint bunuri de larg consum.
(Gheorghe Baltă).

SATU MARE : Un nou
ansamblu de locuințe
în timp ce în cel mai tânăr car
tier de locuințe Carpați II, con
struit în municipiul
Satu Mare,
s-au predat numeroase blocuri in
care s-au și mutat sute de familii,
un alt nou ansamblu de locuințe
a început să prindă contur pe
harta acestei localități. Este vorba
— după cum ne-a informat Aure
lian Gheorghiu, arhitectul-șef al
județului — de un viitor și mo
dern
complex
edilitar-urbanistic ce va fi înălțat în junii noului
pod rutier de pe Fiul Someș (în
fază finală de construcție) si care
se va extinde in perspectivă, îmbinindu-se armonios cu noul cen
tru al municipiului. De curînd, a
început execuția infrastructurii
pentru primele 160 de apartamente
ale noului ansamblu de locuințe,
care fn final va însuma 5 000 de
apartamente. (Octav Grumcza).

noastră cu 5 la sută a armamente
lor. efectivelor și cheltuielilor mili
tare constituie un exemplu semnifi
cativ în eforturile intreprinse pen
tru trecerea efectivă la realizarea de
pași concreți pe calea dezarmării.
Așa cum era firesc, in cadrul con
vorbirilor un loc de seamă l-a ocupat situația din Africa, cei doi șefi
de stat exprimindu-și solidaritatea
cu lupta popoarelor africane pentru
lichidarea totală a colonialismului,
pentru consolidarea independenței
naționale, pentru dezvoltarea econo
mică și socială de sine stătătoare.
Au fost condamnate cu fermitate ace
tele agresive ale regimului rasist din
Africa de Sud impotriva statelor
independente vecine, precum și po
litica rasistă de. apartheid, s-a pus
in evidentă sprijinul activ față de
lupta dreaptă a poporului namibian,
sub conducerea S.W.A.P.O., pentru
dobindirea .independenței naționale,
în legătură cu situația din Cornul
Africii, cele două țări au reafirmat
poziția lor in favoarea creării unei
atmosfere de înțelegere reciprocă și
bună vecinătate, in conformitate cu
rezoluțiile O.U.A., pentru reglemen
tarea tuturor problemelor pe cale
pașnică, prin negocieri.
Dialogul de la București a pus tn
lumină identitatea punctelor de ve
dere , ale României și Etiopiei in
legătură și cu alte probleme impor
tante, cum ar fi necesitatea instau
rării unei păci globale trainice și
juste in Orientul Mijlociu; impera
tivul retragerii tuturor navelor mili
tare și asigurării navigației libere in
zona Golfului; încetării imediate a
ostilităților dintre Iran și Irak și so
luționării problemelor dintre ele pe
cale pașnică, prin tratative, in con
formitate cu Rezoluția 598 a Consi
liului de Securitate al O.N.U. ; ce
rința primordială a folosirii trata
tivelor pentru reglementarea tuturor
litigiilor interstatale.
Ca state angajate in ample efor
turi de dezvoltare. România și Etio
pia sint preocupate de soluționarea
problemelor economiei mondiale, de
lichidarea subdezvoltării și edifi
carea unei noi ordini economice
mondiale. Tocmai de aceea, cele
două țări și-au reafirmat sprijinul
față de convocarea unei conferințe
speciale in cadrul O.N.U.. la care să
participe în condiții de egalitate atit
țările in curs de dezvoltare, cit și
țările dezvoltate, în vederea solu
ționării globale a problemelor sub
dezvoltării. inclusiv a problemelor
datoriei externe. A fost, de aseme
nea. subliniată necesitatea adoptării
de către Adunarea Generală a O.N.U.
a unui apel adresat tuturor țărilor
dezvoltate creditoare, băncilor și
instituțiilor financiare internaționale
cu scopul de a acționa și adopta
măsuri concrete in direcția regle
mentării juste și durabile a proble
melor economico-financiare. a lichi
dării poverii datoriilor externe.
Prin caracterul rodnic al convor
birilor, prin înțelegerile la care s-a
ajuns și concluziile care au fost
puse in evidență, noul dialog Ia ni
vel înalt româno-etiopian șe înșerie
ca o valoroasă contribuție la apro
fundarea raporturilor de prietenie șt
colaborare dintre cele două . țări,. In
interesul reciproc, al cauzei păcii,
progresului și cooperării
interna
ționale.

Radu BOGDAN

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o
telegramă din partea președintelui
Consiliului de Miniștri al Republicii
Arabe Siriene, Mahmoud Al-Zou’bi
in care sint adresate cele mai sin
cere mulțumiri pentru urările cor
diale care i-au fost transmise cu pri
lejul investirii sale în această func
ție. în telegramă se exprimă increderea că relațiile dintre România și
Siria vor continua să se dezvolte, in
spiritul prieteniei și cooperării, pen
tru prosperitatea popoarelor celor
două țări.

Cronica

zilei

în zilele de 17—20 noiembrie a.c.,
o delegație de activiști ai Partidului
Soeialist Unit din Germania condu
să de tovarășul Albers Rainer, șef de
sector la secția agrară a C.C. al
P.S.U.G., a efectuat, la invitația C.C.
al P.C.R.. o vizită pentru schimb de
experiență in țara noastră.
Membrii delegației au avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R.. Comitetul
județean de partid Prahova, condu
cerea unor instituții centrale, au vi
zitat o serie de unități agricole și
institute de 'cercetare din județul
Prahova și Sectorul agricol Ilfov.
*
•
Cu prilejur Zilei naționale a Repu
blicii Libaneze, vineri după-amiază
a avut loc, în Capitală, o manifestare
culturală organizată de Institutul
român pentru relațiile culturale cu
Străinătatea, in cadrul căreia au fost
prezentate impresii de călătorie din
această țară.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. ai Ligii române de
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, reprezentanți al Ministerului
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.
A foșt prezent Wajib Abdul Samad. însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Libaneze la Bucu
rești.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul ăl noiembrie, ora 20 — 24
noiembrie, ora 20. în țară : Vremea va
fi în general închisă și umedă in cea
mai mare parte a intervalului. Cerul
Va fi mai mult noros. Vor cădea ploi,
care vdr avea și caracter de aversă,
frecventa lor fiind mai mare în sudvestul $i sudul tării, unde, pe alocuri,
Cantitățile de apă pot. depăși 15 litri
pe metru pătrat în 24 de ore. La
munte va. ninge. Trecător, precipita
țiile vor fi și sub formă de lapoviță
și ninsoare îndeosebi în jumătatea de
nord a tării. Vîntul va prezenta inten
sificări de 40—70 km pe oră în sudul
și estul tării din sector sud-estic și
estic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 2 și plus 8 grade,
izolat, mai coborîte în depresiuni, cele
maxime , vor oscila între 2 șl 10 grade.
Ceață locală. In București : Vremea va
fi în general închisă si umedă. Cerul
va fi mai mult noros. Temporar va
ploua. Vîntul va sufla moderat, pre
zent,ind intensificări trecătoare. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse, in
tre 3 și 5 grade, cele maxime vor osci
la între 6 și 9 grade.

Forțele de producție-la nivelul
revoluției tehnico - științifice contemporane
(Urmare din pag. I)

de societate sau altul, de capitalism
sau socialism, de subdezvoltarea sau
de inalta dezvoltare a unei societăți.
Dar latura umană a acestor forțe se
prezintă altfel. Omul, oamenii tră
iesc și muncesc in colectivități ca
racterizate de o anumită esență a re
lațiilor sociale, in țări in care nivelul
dezvoltării economiei, al tehnicii, al
științei, al culturii, al calificării și
experienței în muncă, a! posibilită
ților de articulare la contextul mon
dial au un caracter propriu, specific.
Cadrul concret al existenței și con
științei sociale, sistemul social mo
delează conform naturii lor latura
umană a forțelor de producție.
Fără îndoială că in centrul siste
mului forțelor de producție se gă
sesc oamenii. Dar nici oamenii nu
sint o abstracție supraistorică. Genul
contemporan de solidaritate dintre
latura umană și cea materială a for
țelor de producție, împreună cu so
lidaritatea dintre acestea, pe de o
parte, știința, inovarea tehnologică
și inovarea organizatorică, pe de altă
parte, definesc intr-un mod nou ro
lul-oamenilor ca forță de producție.
De-a lungul întregii istorii, pină în
acest secol, oamenii s-au folosit, de
uneltele de producție pe baza forței
lor fizice, dublate de experiența dobinditâ in procesul muncii. Ca facțor
de putere, in sensul fizic ,al terme
nului. disponibilitatea unui om este
modestă. Prin eforturile reunite a
milioane și milioane de oameni, a
fost făurită întreaga civilizație ma
terială a umanității, au fost înălțate
uimitoarele construcții de altădată. .
Firește, chiar dacă astăzi puterea in
stalată in întreaga lume numai in
centralele eleclrice echivalează cu
cea a citorva zeci de miliarde de oa
meni, forța fizică umană continuă —
și va continua probabil totdeauna —
să fie un factor semnificativ al for
țelor de producție. Dar, in această
privință, accentele se deplasează spre
alte direcții. Încă in prezent, și cu
atit mai mult in viitor, acțiunea
umană in sfera forțelor de producție
se caracterizează și se va caracteriza
prin știința de a munci, prin voință
de a munci și prin aptitudine de
inovare.
Știința de a munci a devenit
marele mesaj, norma supremă a re
voluției tehnico-științifice contem
porane. Știința de a munci nu în
seamnă doar indeminare. exercițiu
in muncă, rutină. Nici inspirația fe
ricită și cu atit mai puțin diletantis
mul, improvizația nu o pot înlocui.
InSușindu-ne și stăpînind știința, nu
vom rămine nici „repetenți", nlej
„corigenți" la examenele severe ale
calității
muncii in producție și in
celelalte sfere sociale. în această
privință sint de învins nu puține
prejudecăți și mentalități pernicioa
se. Nimeni nu devine un atotștiutor
al meseriei sale chiar dacă se găseș
te in posesia celui ,mai înalt atestat,
parafat și ștampilat, de cunoștințe și
de calificare. în secolul nostru. în
vățarea a devenit .un contract social
pe viață și nici chiar diploma ceamai' inaltă nu epuizează ceea ce rămine in continuare de învățat și de
știut. Mai devreme-sau mai tirzîu,'
penalizările pentru ignoranță vor
trebui plătite și de aceea se cuvine
să fim cfjnștienți de acest risc.
Congresul al XIII-lea al Partidului
Comunist Român a adresat intregului personal muncitor din toate ra

murile producției, practic, din toate
domeniile de activitate, chemarea să
se inscrie pe traiectoria de exigențe,
de imperative a unei noi revoluții
tehnico-științifice. a unei noi revolu
ții agrare. In esența lor, noua revo
luție tehnico-șțiințifică și noua revo
luție agrară constau în asimilarea
profundă, multilaterală, in detaliu a
științei de a munci. Ea constituie .ce
rința de prim ordin pentru întregul
personal muncitor, pe toate treptele
ierarhice, organizatorice și funcțio
nale din opera cercetării științifice,
a producției materiale și a invățâmintului. Și, intrucit toate activită
țile sociale sint conexate, nici un
domeniu nu poate rămine in afara
imperativului de a insușl știința mo
dernă. „Ținind seama de stadiăl ac
tual de dezvoltare, de noile progrese
ale științei și tehnicii — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — pro
blemele pregătirii profesionale, teh
nice, recalificarea reprezintă și tre
buie să constituie o preocupare per
manentă a tuturor întreprinderilor,
a organelor de partid și de stat din
toate domeniile".
Un factor nu mai puțin important
in definirea componenței umane a
forțelor de producție il constituie
voința de a munci. înțelepciunea
populară spune că voința este o
forță care răstoarnă munții. Idealu
rile sociale, satisfacția oferită de lu
crul bine făcut, sentimentul împlini
rii de sine a omului prin muncă,
forța morală generată de cooperarea
și solidaritatea umană in procesul
muncii, conștiința faptului că socie
tatea veghează, gratificîndu-1 pe cel
care muncește și penalizind parazi
tismul. sint citeva din rațiunile voin
ței de a munci. Totdeauna, voința de
a munci cu maximum de eficacitate
a stat mărturie pentru gradul de vi
talitate al unei societăți.
în condițiile noii societăți, in con
dițiile socialismului voința de a
munci se întemeiază pe acțiunea
unor factori politici.. economici, cul
turali. psihologici și organizatorici
reuniți intr-un ansamblu coerent.
Un asemenea sistem s-a constituit
șl funcționează în țara noastră m
anii care au urmat Congresului al
IX-lea al partidului, din inițiativa
tovarășului Nicolae Ceaușescu. De
mocrația muncitorească revoluțio
nară — prin care subiectul uman al
forțelor de producție se identifică,
pentru prima oară in istorie, cu su
biectul care decide, organizează șl
conduce Întreaga viață .âbcială —
cadrul de reglementări'care consti
tuie noul mecanism economico-financiar sint factori formativi de pri
mă importanță pentru conștiința ca
lității actului de muncă, pentru o
înaltă responsabilitate umană în
realizarea acestui act. Realizarea
unor inalte valori in producție este
de neconceput sub orizontul
unor
mentalități înapoiate. Și. in ansam
blul elementelor motivaționale. valorizante ale voinței de a munci se
înscriu cu viguroasă putere si acțio
nează activ factorii psihologici. Psi
hologia muncii, ergonomia, sociolo
gia — științe uneori în chip păgubi
tor lăsate in umbră — descriu și in
dică posibilitățile de mare efica
citate. obiectiv necesare, pentru po
tențarea energiilor implicate in pro
cesul muncii.
Tn condițiile revoluției tehnicoștiințifice actuale, forța de producție
upiană apaee in modul cel mai preg
nant ca aptitudine de inovare, re

ceptivitate față de nou și capacitate
de a produce noul. O dată cu această
revoluție, umanitatea a intrat intr-o
epocă in care solicitarea gindirii in
ventive este continuă. Ne găsim aproape în fiecare clipă in sfera pro
ducției și nu numai a producției, in
fața unor probleme noi. care cer so-'
Iuții noi. Aceasta înseamnă a inova,
a solicita intr-un alt mod gindirea si
acțiunea decit. vechea conformare )a
practicile rutiniere.
Revoluția, tehnico-științifică, ansam
blul calitativ de sisteme pe care l-a
generat de la automatizare, roboti
zare și flexibilitatea sistemelor teh
nice angajează factorul uman in
tr-un mod nou in sfera producției,
punindu-1 în situația de a fi nu nu
mai creatorul mașinii, dar și ..inter
locutorul" ei. Acest tip nou de ra
port modifică in chip considerabil
vechea imagine care distingea net
latura umană de cea materială a
forțelor de producție. Noua relație
nu mai trebuie privită numai de la
om la mașină.
Sistemele tehnice
contemporane instituie insă cerințe
ce izvorăsc din informația pe care o
conțin și pe care omul — de la ope
rator la inginer, de la executant la
factor de conducere — trebuie să le
„audă" și să le dea curs.
Conținutul contemporan al forțe
lor de produc.ție obligă la reevalua
rea unor componente in trecut fie
subînțelese, fie îngust concepute.
Dintre ele este firesc să fie expliritată energia. Există toate motivele
pentru a privi energia, nu ca pe. una
din laturile implicite, ci ca pe o de
terminantă atit a producției, cit și
a forțelor de producție înseși. In aCeastă situație se găsește și tehnolo
gia. Tehnologiile ocupă azi un loc
autonom și foarte important in de
finirea sistemului forțelor tie pro
ducție, deși, in mod regretabil, teo
reticienii in domeniul științelor so
ciale și, citeodată. chiar unii practi
cieni nu le privesc la nivelul de im
portanță la care ele se situează.
Constituie o reală și de sine stătă
toare forță de producție organizarea
eficientă, ordinea și disciplina in
producții și in activitatea socială.
Performanța este fiica organizării
riguroase, a ordinii și a disciplinei
in muncă. Organizarea, ordinea si
disciplina sint dictate de chiar na
tura științei și a tehnicii. Nici un fel
de motivații umane do ordin subiec
tiv nu pot avea ciștig de cauză in
fața rigorii reclamate obiectiv de le
gile științei, de legile tehnologiei, de
legile societății. Cerința respectării
stricte a ordinii și disciplinei se si
tuează in prim-planul bunei funcțio
nări a forțelor de producție.
între vechi mentalități, sprijinite
pe o reprezentare schematică a for
țelor de producție, și conținutul con
ferit acestor forțe de revoluția tehnico-științifică actuală s-a deschis o
contradicție ce nu poate fi escamo
tată prin nici un fel de compromis.
Există inșă alternative viguroase,
necesare și deschise in fața teoriei
și practicii. Asupra lor ne atrag, a.tenția ...cu clarviziune și consecvență
partidul și- seițretârul' sări general,
tovarășul Nicojae Ceaușescu. între
acestă' alternative se găsește dezvol
tarea susținută a fondului de idei ni
științelor sociale, a orizontului ideo
logic pe baza cunoașterii științifice
și formarea, sub acest impuls, a unor
concepte situate la nivelul comanda
mentelor de azi și de miirie ale pro
gresului societății noastre.

ACTOALOTATEA SIPO^TOVĂ
HANDBAL. în Sala sporturilor din
Constanță au început vineri între
cerile celei de-a 7-a ediții a balca
niadei feminine de handbal. Meciu
rile disputate in prima zi s-au în
cheiat cu următoarele rezultate :
Iugoslavia — Bulgaria 33—22 (17—9);
România — Turcia 39—13 (21—7).
ATLETISM. Ziarul „Przeglad SpOrtowy" din Varșovia a publicat cla
samentele celor mai bune atlete din
toate timpurile, alcătuite pe baza
victoriilor la olimpiade, campionate
mondiale și europene, a recordurilor
stabilite. în această prestigioasă ie
rarhizare figurează și mai multe
atlete din România ; Iolanda Balaș
(pe locul al doilea la săritura in
înălțime), Anișoara Cușmir (tot pe
locul doi. la săritura in lungime),
Maricica Puică și Doina Melinte (pe
locurile 5 — la 3 000 m și 1 500 m).
în primele 10 locuri sint clasate, de
asemenea, Lia Manoliu (aruncarea
discului), Mihaela Peneș (aruncarea
suliței), Vali Ionescu (săritura in
lungime).

JUDO. în cadrul Campionatelor
mondiale de judo, ce se desfășoară
în orașul veșt-german Essen, sovie
ticul Grigori Veritcev a terminat
învingător la categoria peste 95 kg.
Medalia de argint a revenit egiptea
nului Mohamed Rashwan, iar meda
liile de bronz au fost cucerite de
Jochen Plate (R.F, Germania) și
Guoqing Yu (R.P. Chineză). La ca
tegoria 95 kg, pe primul loc s-a si
tuat. japonezul Hitoshi Sugai, urmat
de Theo Meijer (Olanda). Aurelio
Miguel (Brazilia) și Hyoung Joo Ha
(Coreea de Sud).

FOTBAL. Pe Stadionul „Sportul
studențesc" din Capitală se va dis
puta astăzi, cu începere de la ora
13, meciul dintre echipele Sportul
studențesc și Politehnica Timișoara,
contând pentru etapa a 12-a a Cam
pionatului diviziei A la fotbal. • în
optimile de finală ale „Cupei Bel
giei" la fotbal, F.C. Malines a în
vins cu scorul de 2—1 pe F.C.
Bruges, iar Anderlecht Bruxelles a
dispus cu 2—0 de Lede. Alte rezul
tate : Standard Liege — Harelbeke
2—1 ; Eisden — Charleroi 2—2 ; S.K.
Lierse — Beerschot 2—1 ; F.C.

cinema
• Cale liberă : SCALA (11 03 72) —
9; 11: 13; 15; 17; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
® Cetatea
ascunsă :
LUMINA
(14 74 16) - 9; 11; 13: 15; 17: 19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13;
15; 17
C Domnișoara singuratică („Zilele
filmului japonez") : STUDIO (59 53 15)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15

Liege — Beveren 0—0 • în orașul
Larnaca, in meci pentru prelimina
riile Campionatului european de
fotbal rezervat echipelor de juniori
II (cădeți), selecționata Ciprului a
întrecut cu scorul de 1—0 (1—0)
formația R.D. Germane.

BOB. Concursul internațional de
bob-4 persoane desfășurat pe pif
tia de la Winterberg (R.F. Germa
nia) a fost ciștigat de echipajul se
cund al Austriei, cronometrat in
patru manșe cu timpul de 3’48”30/100.
Pe locurile următoare s-au situat
echipajele R.F. Germania (3’49”11Z
100), Austriei I (3’49”23/100) și Elve
ției (3’49’’39/100),
TENIS. în sferturile de finală ale
„Turneului campioanelor" la tenis,
ce se desfășoară la New York, vestgermana Sylvia Hanika a invins-o
cu 6—2, 4—6. 6—0 pe Raffaela Reggi
(Italia), iar Steffi Graf (R.F. Ger
mania) a dispus cu 6—2, 2—0 (aban
don) de Helena Sukova (Cehoslova
cia). în probă de dublu, cuplul
Martina Navratilova — Pam Shriver
a întrecut cu 3—6, 7—6, 6—1 perechea
Steffi Graf — Gabriela Sabatini.

VOLEI. în continuarea turneului
pe care-1 întreprinde in Japonia,
echipa masculină de volei a U.R.S.S.
a jucat la Shibâta cu selecționata
niponă. Voleibaliștii sovietici au
terminat învingători cu scorul de
3—1 (12—15, 15—12, 15-9, 15—9).

R.P. BULGARIA

R.P. POLONA

——- -----

Noi surse de energie
Oamenii de știință bulgări caută
să valorifice in măsură crescindă
căldura solară și a izvoarelor geotermale pentru obținerea de ener
gie electrică. S-a stabilit ca pină
la sfîrșitul anului 1999. energia
obținută pe această cale să ajungă
Ia trei ia sută din curentul elec
tric produs in țară. Specialiștii au
calculat că prețul de cost al ener
giei obținute prin valorificarea
noilor surse este de aproape două
ori mai scăzut.
Diferite zone ale țării benefieia-

ză anual, in medie, de cite 1 800—
2 200 ore de soare. Prima instalație
de energie solară a fost montată
in orașul Cărgiale, iar acum func
ționează peste o sută de aseme
nea colectoare — in întreprinderi,
hoteluri, stațiuni balneare, cămine,
școli.
De asemenea, de mai multi ani
funcționează zece obiective care
valorifică izvoare termale în con
strucție. in fază de proiectare
aflîndu-se alte 25 de obiective
similare.

R.D. GERMANĂ

Modernizarea portului Rostock
Cel mai mare port al R.D. Ger
mane, Rostock, a împlinit 30 de
ani. Construcția acestui port ma
ritim la Baltica a început în 1957.
Astăzi, in acest port intră anual
circa 3 000 de vase, iar tranzitul
de mărfuri de aici totalizează 20
milioane tone.
Construirea portului a fost impu
să de dezvoltarea economiei na
ționale a R.D.G., de creșterea co-

mertului exterior al tării, peste 25
la sută din schimburile comerciale
ale țării realizindu-se pe mare.
In cele trei decenii de existentă,
portul a trecut printr-un proces de
extindere și- modernizare. Nu de
mult a fost inaugurată aici o secțiu
ne a unui terminal de conteinere,
tehnologie deosebit de eficientă in
sfera transporturilor.

R.P.D. COREEANĂ

Tot mai multe cadre științifice și tehnice
ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO—PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 20 NOIEMBRIE 1987
Extragerea I : 14 55 16 77 9 29
53 34 26.
Extragerea a Il-a : 2 10
24 39 87.

3 62 4 25

Fond total de eîștâguri : 757 185 lei,
din care 136 570 lei, report la catego
ria I.

• Pădurea de fagi : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Secretul lui Nemesis : GLORIA
(47 46 75) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 8,30: 10,30; 12,30;
14,45; 17; 19,15, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 8.15; 10,30; 12,30; 14,45; 17,15; 19
• Figuranții : ARTA (21 31 86) — 9;
12; 15; 18, MIORIȚA (14 27 14) — 9;
12; 15: 18
• Anul soarelui liniștit ; SALA MICA
A PALATULUI — 17.15; 19,30
• Program special pentru copii și
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Eroi îndrăgiți ai ecranului :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Inspector fără armă ; TIMPURI

Rețeaua de invățămint superior
și mediu de specialitate a R.P.D.
Coreene s-a îmbogățit anul acesta
cu 10 institute și. respectiv, 3 școlj
noi. Ele sint destinate pregătirii
unui număr mai mare de specialiști
in domeniile agriculturii, prospec
țiunilor geologice, electronicii, me
dicinii și pedagogiei. Lărgirea re
țelei de invățămint. este o mate
rializare a preocupării Partidului
Muncii din Coreea pentru crește
rea continuă a numărului de spe
cialiști. potrivit cerințelor dezvol
tării economico-sociale a țării.
Pină în prezent au fost obținute
rezultate importante in acest do
meniu. Numărul specialiștilor cu
studii superioare și medii de spe-

NOI (15 6110) — 9: 11; 13; 15: 17; 19
• Acțiunea Edelstein : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Moromețiî : COTROCENI (49 48 48)
— 15: 18
• Planeta Kin Za Za : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 18
0 Oaspeți neașteptați : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19

teatre
• Filarmonica
..George
Enescu"
(15 68 75. Ateneu! Român) : Recital
de orgă Felician Roșea — 18

cialitate se apropie de 1.5 milibane. înaintea instaurării puterii
populare, in țară existau doar
citeva zeci de specialiști. Principa
lul centru de pregătire a cadrelor
științifice și tehnice este universi
tatea din Phenian. Numeroși spe
cialiști au creat și creează Institu
tul politehnic „Kim Ciak“, Institu
tul agricol, cel de chimi.e ș.a.
Un rol important in pregătirea
cadrelor il au cele aproximativ 100
institute ce funcționează pe lingă
principalele uzine din tară, in ca
drul cărora studenții, fără a fi scoși
din producție, acumulează cunoș
tințe teoretice și deprinderi prac
tice.

• Teatrul Național (14 71 71. Sala
mare) : Marea — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Poveste din Hollywood — 15;
(sala Atelier) : Autograf — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd.
N. Bălcescu nr. 2) : Paganini — 17,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul
burghez — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ;
Ana-Lla — 18.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Pețitoarea — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03.
sala Magheru) : Scapino — 18 ; (sala
Studio) : Iva-Diva — 18.30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic.
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 18.30;
(sala Giulești. 18 04 85) : Hotel „Zo
dia Gemenilor" — 18

Un important
obiectiv edilitar
Constructorii polonezi au reali
zat primul tronson al apeductului
Varșovia — Nord. Darea in exploa
tare a acestui important obiectiv
va permite aprovizionarea zilnică
cu 300 000 mc de apă potabilă a
capitalei poloneze, puternic centru
industrial al țării, cu o populație
de peste 1.5 milioane
locuitori.
Apeductul de Nord este o com
plexă lucrare tehnico-inginerească,
la a cărei realizare au fost folosite
cele mai noi cuceriri ale tehnicii.
Tronsonul realizat in prezent supli
mentează rețeaua de aprovizionare
cu apă potabilă a Varșoviei utilizind resursele Vistulei. Prin con
ducte. capitala primește apa nece
sară de la o distantă de 18 km,
după ce este trecută printr-o stație
de filtrare în trepte. Se află in
construcție 'și cel
de-al doilea
tronson al apeductului de Nord.

R.P. MONGOLĂ

Program de sporire
a producției agricole
Asigurarea unei creșteri accele
rate a producției agricole pe calea
dezvoltării
intensive
constituie
unul dintre obiectivele stabilite de
actualul plan cincinal mongol pen
tru acest sector al economiei na
ționale.
Se prevede sporirea cu 25—30 la
sută a investițiilor în acest sector
față de cincinalul precedent. Fon
durile vor fi folosite pentru întă
rirea bazei materiale și tehnice a
agriculturii, dezvoltarea intensivă
semnificind, înainte de toate, in
troducerea rapidă in producție a
cuceririlor șțiințifico-tehnice, ame
liorarea tehnologiilor și a metode
lor economice. Toate acestea vor
permite o sporire cu cel puțin 40
la sută a producției de cereale.

• Teatral ' satiric-muzical „c. Tănase“ (sala Savoy. 15 56 78) : Pompillu de Pompadour — 18.30 ; (sala
Victoria. 50 58 65) : Bărbatul fatal
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Pe. sub cetini, la
izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
*
Toate
pinzele sus — 9; Mary Poppins
— 15
• Circul București (10 41 95) : „A
sosit circul !" — 1.5,30; 19
• Teatru] ..Țăndărică" (11 12 04. sala
Cosmonautelor) : Poveste despre ma
rionetă — -11
• studioul
de
teatru
T.A.T.C.
(15 72 59) : Recitindu-1 pe
Shakes
peare — 19

Solidaritate cu lupta popoarelor africane împotriva politicii
de apartheid și discriminare rasială

Președintele Nicolae Ceausescu - promotor strălucit
al dezvoltării multilaterale a României socialiste,
al cauzei înțelegerii si colaborării internaționale
Presa de peste hotare publică ample articole și comentarii consa
crate României, personalității președintelui Nicolae Ceaușescu, autorul
unei concepții politice strălucite, ctitorul remarcabilelor înfăptuiri ale
poporului român pe calea făuririi unei vieți noi, socialiste, libere, inde
pendente și tot mai prospere. Se relevă cu deplin temei faptul că
președintele Nicolae Ceaușescu și-a cucerit un loc de prestigiu
în conștiința opiniei publice mondiale prin contribuția sa valoroasă
la eforturile- pentru edificarea unui climat de înțelegere, destindere și
într-un articol intitulat „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și
cauza păcii in Iunie", cotidianul li
banez „AL AHRAR" relevă : Poli
tica externă a României socialiste,
care vizează instaurarea unui nou
tip de relații între state, pacea și
cooperarea, este puternic influen
țată de gindirea umanistă și nova
toare a președintelui
Nicolae Ceaușescu. Dacă studiem
atent declarațiile, interviurile și
luările de poziție ale acestei perso
nalități politice proeminente, vom
constata că șeful statului român a
fost primul care a conturat cu cla
ritate consecințele respingerii ideii
de negocieri sincere pentru reali
zarea dezarmării, in primul rind a
dezarmării nucleare, și ale conti
nuării politicii de forță și de ig
norare a suveranității statelor, de
amestec în treburile interne ale
altor popoare.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
subliniat dintotdeauna și cu hotă
rî re că dezarmarea și destinderea
sînt două probleme care privesc
întreaga omenire, că ele nu pot fi
soluționate numai de către marile
puteri, că statele mijlocii și, mici
trebuie să participe la rezolvarea
lor, întrucit ele sînt primele care
au de suferit de pe urma cursei
înarmărilor.
Pe plan intern, președintele
Nicolae Ceaușescu a acționat de-a
lungul anilor pentru reducerea
cheltuielilor militare și alocarea
sumelor rezultate din aceasta in
tereselor dezvoltării sociale. La ini
țiativa președintelui ei. România a
adoptat in mod unilateral hotărirea de a reduce cu 5 la sută ar
mamentele, efectivele și cheltuie
lile militare printr-un referendum
popular ce a avut loc la 23 noiem
brie 1986.
Activitatea continuă și neobosită
a președintelui Nicolae Ceaușescu
a contribuit și contribuie la tre
zirea conștiinței antirăzboinice a
tuturor popoarelor, iar România —
prin vocea președintelui ei — și-a
adus și iși aduce o importantă con
tribuție la cauza dezarmării în
lume. Președintele
României a
lansat apelul de a se trece urgent
la măsuri practice de dezarmare.
Prin vocea președintelui
Nicolae Ceaușescu, România a sub
liniat necesitatea soluționării globa
le a problemelor dezarmării in ca
drul unui plan complet, vizind
măsuri de dezarmare, reducerea
substanțială a cantităților de arme
clasice și a tuturor armamentelor,
a efectivelor și cheltuielilor mili
tare.
In afară de numeroase alte pro
puneri și inițiative, la Conferința
de la Geneva, România a propus
organizarea unei conferințe inter
naționale pentru
interzicerea
războiului nuclear și încheierea
unei înțelegeri internaționale pri
vind interzicerea și distrugerea ar
melor chimice.
România a propus, de asemenea,
organizarea unei conferințe pentru
eliminarea armamentelor clasice,
crearea unei comisii europene care
să coopereze cu țările posesoare de
arme nucleare, între care U.R.SfS.
■și S.U.A., în vederea încheierii
unui acord privind retragerea ra
chetelor cu rază medie de acțiune
din Europa încă în acest an, orga
nizarea unei conferințe internațio
nale de interzicere a militarizării
Cosmosului și de folosire a aces
tuia numai în scopuri pașnice,
crearea de zone lipsite de arme
nucleare și chimice în Balcani, în
centrul și nordul Europei.
Datorită activității și iniția
tivelor curajoase
în
favoarea
cauzei păcii și vieții, președintele
Nicolae Ceaușescu a intrat in con
știința opiniei publice mondiale ca
o personalitate politică de frunte,
care și-a asumat responsabilitatea
față de apărarea păcii, și ca un
mare om de stat.
De aceea, eforturile sale consa
crate mobilizării opiniei publice, a
popoarelor și forțelor iubitoare de
pace se bucură de o profundă sti
mă și prețuire internațională.
Sub titlul „Industria României :
in trei zile și jumătate cit altădată
într-un singur an“, cotidianul egip
tean de mare tiraj „AL GUMHOURIA“ relevă : La o privite sumară,
a realiza in economia unei țări —
în numai trei zile și jumătate —
valoarea producției industriale a
unui an întreg n-ar însemna alt
ceva decît că acea țară dispune
astăzi de o industrie cu un poten
țial mult mai înalt decit în trecut.
Ceea ce ar putea să pară, la prima
vedere, chiar un progres normal.
Dar cînd această creștere se obține

J V.
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la nivel înalt sovieto-americane
MOSCOVA 20 (Agerpres). — La
Moscova s-a anuntat oficial că. pe
baza înțelegerii reciproce, Eduard
Șevardnadze, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul
afacerilor externe al U.R.S.S., șe va
întilni cu secretarul de stat al S.U.A..
George Shultz, în zilele de 23 și
24 noiembrie la Geneva. Scopul întîlnirii ÎI constituie finalizarea acti
vității asupra tratatului cu privire
la rachetele cu rază medie și mai
scurtă de acțiune, precum și exami
narea problemelor legate de pregă
tirea vizitei oficiale în S.U.A. a se
cretarului general al C.C. al P.C.U.S.,

toîto

it;
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în numai patru decenii de dezvol
tare economică, de către o țară în
curs de dezvoltare care intr-o serie
de ramuri industriale, ca electroni
ca, automatica, chimia, pornea prac
tic de lâ zero — și (acesta este cazul

to

to

articol intitulat „Temeiurile încre
derii în viitor", relevă : România
este o țară care privește cu încre
dere viitorul său. Programele pen
tru perioada următoare, ce încorpo
rează gîndirea novatoare a pre

Presa din R.A, Egipt și Liban despre progresele
economiei românești și despre contribuția
României la soluționarea marilor probleme

ale lumii de azi
României —, ritmul apare, fără în
doială, spectaculos. Să sporești de
peste 111 ori capacitatea productivă
a fabricilor și combinatelor țării, să
sporești cu aproape zece mii de noi
obiective naționale — industriale și
agrozootehnice —baza tehnico-materială, oferind noi locuri de muncă
pentru aproape șase milioane de
oameni, să muți în locuințe noi 82
la sută din populația țării într-o
perioadă istorică atît de scurtă este,
orice s-ar spune, un bilanț grăitor.
Economia românească actuală
este, desigur, rezultatul unui îndîrjit și frămîntat proces de dezvol
tare, bazat pe efortul propriu. Acest
proces a început la 23 August 1944
și a devenit deosebit de relevant
după anul 1965, cînd la cîrma des
tinelor României a fost ales
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, ctitorul României socialiste
moderne de astăzi.
O concludentă evaluare statistică
— în măsură să dea relief
convingător forței economice pe
care a dobîndit-o România „Epocii
Nicolae Ceaușescu" punînd în apli
care concepția politică revoluțio
nară a președintelui său privind
dezvoltarea multilaterală, armoni
oasă și echilibrată a tuturor zonelor
țării — este faptul că numai sporul
realizat în 1986 la producția-marfă
industrială, comparativ cu 1985,
echivalează cu aproximativ jumăta
te din tot ceea ce produsese în
treaga industrie românească în anul
1965.
Se impune — continuă ziarul — a
fi relevate și alte aspecte ilustra
tive pentru potențialul competitiv
al industriei românești. între aces
tea se poate constata, de pildă, că
România a depășit în multe dome
nii caracteristicile unei țări în curs
de dezvoltare, iar la unele produse
a realizat producții pe locuitor mai
mari decit alte țări dezvoltate. Așa
este situația la oțel (în comparație
cu Suedia, Marea Britanie, S.U.A.,
Olanda), cauciuc sintetic (Italia,
Marea Britanie), fire și fibre sinte
tice (Austria, Canada, Franța), apa
rate de radio (Canada, Italia, Ma
rea Britanie), ciment (R.F. Germa
nia, Marea Britanie, Olanda), țesă
turi din bumbac (Japonia) etc. La o
serie de produse, printre care acidul
sulfuric, tractoarele, autocamioane
le. vagoanele de marfă, masele
plastice, frigiderele, televizoarele,
încălțămintea, s-a realizat o apro
piere de nivelul producției pe lo
cuitor din țările dezvoltate.
La rîndul său. cunoscutul ziar
egiptean „AL AKHBAR", într-un

e scurt
R.P. Chineze, transmite agenția
China Nouă. Rezoluția adoptată de
participanți la încheierea lucrărilor
relevă importanța celui de-al
XIII-lea Congres al P.C. Chinez.
Documentul subliniază, de aseme
nea, sarcinile majore ce stau în
fața Conferinței Consultative Po
litice Populare a R.P. Chineze în
edificarea socialismului în China,
relatează agenția citată.

NEGOCIERILE DE LA GENE
VA. în ultima săptămînă, în ca
drul negocierilor sovieto-america
ne de la Geneva referitoare la
armamentele nucleare și cosmice a

NAȚIUNILE UNITE
20 (Agerpreș). — Adunarea Generală a
O.N.U. a adoptat, cu o largă majoriitate de voturi, o rezoluție care
relevă marea însemnătate a Convenției Națiunilor Unite privind dreptul
mării, apreciind că aceasta reprezintă o contribuție de seamă la asigurarea păcii, echității și progresului tuturor popoarelor. Rezoluția
cheamă toate statele care nu au
făcut pînă în prezent acest lucru să
adere la convenție, în vederea intrării efective in acțiune a noului
regim juridic al mărilor și oceanelor
lumii.

în pregătirea apropiatei întilniri

AM

Lftoț

nilor țării, indiferent de culoare,
rasă Sau origine etnică. Vorbitorul a
evidențiat că România condamnă
perpetuarea ocupării de către trupele regimului de la Pretoria a teritoriului Namibiei, precum și actele
de agresiune ale Africii de Sud impotriva țărilor africane independente
vecine, acțiuni care pun in pericol
pacea in regiune și în lurfie.
România, a arătat reprezentantul
țării noastre, se pronunță, alături de
celelalte state, pentru sporirea rolului O.N.U. in adoptarea unor măsuri hotărite și eficiente, menite să
pună capăt politicii de apartheid, și
sprijină acțiunile care vor fi promovate in cadrul organizației pentru
atingerea acestui obiectiv,

,
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ILE DE PRESA

LA BEIJING s-au încheiat lucră
rile celei de-a XVI-a sesiuni a Co
mitetului Permanent al Conferinței
Consultative Politice Populare a

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— în cadrul Adunării Generale a
O.N.U. continuă dezbaterile generale asupra punctului de pe ordinea
de zi privind politica de apartheid
a guvernului Africii de Sud. în dezbateri au intervenit un mare număr
de delegații prezente la sesiune. In
cuvîntările lor, vorbitorii au exprimat grava preocupare a statelor față
de înrăutățirea deosebită a situației
din Africa de Sud, prin intensificarea fără precedent a violenței și,
represiunii regimului de la Pretoria
contra/ populației de culoare majoritare, perpetuarea ocupării ilegale
a Namibiei și recrudescența acțiunilor agresive ale autorităților sudafricane față de statele africane independente vecine. De asemenea,
toate delegațiile au condamnat în
mod hotărît refuzul regimului rasist
de a se conforma rezoluțiilor O.N.ȚU.
in materie.
Intervenind in dezbateri, reprezentantul țării noastre a exprimat
solidaritatea constantă a României
cu lupta popoarelor africane pentru
libertate, independență și progres
social. A fost reafirmat sprijinul poporului român față de lupta dreaptă
a poporului din Africa de Sud. pentru eliminarea regimului de apartheid și instaurarea unui stat democratic, care să asigure deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățe-

cooperare în întreaga lume șî pentru apărarea și consolidarea păcii.
Presa dintr-o serie de țări înfățișează totodată realizările remarca
bile ale poporului român, evidențiind faptul că . etapa cea mai rodnică
în înfăptuiri in toate sectoarele de activitate a constituit-o perioada de
după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cînd în frun
tea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretai
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România.
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ȘEDINȚA SEIMULUI R.P. PO
LONE. La Varșovia a avut loc șe
dința Seimului R.P. Polone. Unul
dintre principalele puncte înscrise
pe ordinea de zi a forului legislativ
suprem a fost informarea făcută de
reprezentanții Consiliului de Stat și
ai guvernului cu privire la stadiul
îndeplinirii propunerilor făcute de
oamenii muncii în cadrul campa
niei electorale pentru alegerile în
Seim.

Intervenția reprezentantului țârii noastre în dezbaterile Adunării
Generale a O.N.U.

ședintelui Nicolae Ceaușescu, sînt
dintre cele mai cutezătoare.
După ce se referă lă însemnă
tatea celui de-al IX-lea Congres
al P.C.R., ziarul scrie că acum,
după 22 de ani de muncă
susținută, viitorul este privit cu
încredere. Pînă în anul 1990, așa
cpm s-a hotărît în 1984, la Congre
sul al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, se va asigura trecerea
României de la stadiul de țară în
curs de dezvoltare Ia cel de țară
mediu dezvoltată din punct de
vedere economic. Va urma, apoi,
un nou salt calitativ, în procesul
căruia România se va înscrie în
rîndul țărilor dezvoltate ale lumii.
Termen : anul 2000.
Această proiecție peste timp —
apreciază ziarul — prefigurează
imaginea tonică a unei națiuni
care se ridică prin sine, pentru
sine. Acestea sînt liniile directoare.
Este însă firesc și necesar ca, pe
parcursul anilor, programele de
viitor să fie îmbogățite, perfecțio
nate, să li se adauge noi detalii cu
privire la modul de acțiune pentru
înfăptuirea obiectivelor propuse, în
raport direct cu noile descoperiri
din domeniile științei, tehnicii, ale
cunoașterii în general, cu noile
tendințe ce se manifestă pe plan
mondial. A fi în pas cu vremea
înseamnă pentru poporul român,
în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu",
a fi în pas cu cele mai avansate
realizări.
Prin mari eforturi proprii ale
poporului său, România și-a ridicat
întreprinderi la nivel mondial. Iar
misiunea pe care poporul, pre
ședintele
Nicolae Ceaușescu
o
încredințează acum acestor între
prinderi este aceea de a produce
la nivel mondial și peste
acest
nivel.
într-un alt articol, „Al Akhbar"
evidențiază că România promo
vează comerțul și cooperarea cu
toate statele lumii, indiferent de
orînduirea lor politică și socială.
Această politică — scrie ziarul —
se desfășoară după principii una
nim recunoscute — respectarea in
dependentei și suveranității na
ționale, neamestecul în treburile
interne, deplina egalitate în drep
turi și avantajul reciproc. Aceasta a
permis României să participe
într-un mod mai activ la diviziu
nea internațională a muncii și la
circuitul economic mondial, numă
rul partenerilor săi economici
străini ajungind, în anul 1987, la
150 state.
în acest context ar trebui în spe
cial menționată creșterea fără pre

continuat activitatea în toate cele
trei grupe — privind rachetele cu
rază medie de acțiune, armamen
tele cosmice și armamentele stra
tegice ofensive. Vineri, in același
oraș, s-a încheiat prima rundă a
convorbirilor
sovieto-americane
privind limitarea și, în final, înce
tarea experiențelor nucleare. Avind
caracter pregătitor, această rundă a
convorbirilor a fost consacrată
examinării unor probleme de natu
ră organizatorică — relatează agen
ția T.A.S.S. Pe baza înțelegerii co
mune, s-a stabilit ca, într-o primă
etapă, să fie definitivate măsuri
efective de control, care să permi
tă ratificarea tratatelor sovietoamericane din 1974 și 1976. S-a
convenit, de asemenea, să se efec
tueze, reciproc, în ianuarie anul
viitor, vizite la poligoanele nucleare
ale celor două țări.

SUCCESE ALE PATRIOȚILOR
NAMIBIENI. PLAN, ramura mili

cedent a colaborării României cu
țările în curs de dezvoltare, cu
care este legată prin idealuri co
mune — edificarea unei noi ordini
economice internaționale, elimina
rea decalajului economic dintre
state și îndepărtarea tuturor barie
relor artificiale din calea comerțu
lui mondial. Din aceste conside
rente, este normal ca România să-și
dezvolte relațiile cu țările din
Orientul Mijlociu, între care Egip
tul este principalul partener co
mercial și de cooperare.
După ce prezintă pe larg cola
borarea economică dintre România
și Egipt, subliniind că relațiile
comerciale româno-egiptene se dez
voltă necontenit, ziarul „Al Akh
bar" scoate în relief că aceste le
gături au fost favorizate de bunele
relații existente între cele două sta
te, de rapida dezvoltare globală a
economiilor celor două națiuni, de
marile posibilități pe care le au
pentru diversificarea și extinderea
în viitor.
Un stimulent important pentru
dezvoltarea raporturilor economice
româno-egiptene — subliniază zia
rul — îl constituie frecventele întîlniri româno-egiptene la nivel
înalt.
în alte materiale consacrate vas
tului efort constructiv evident pre
tutindeni în România, ziarul „Al
Akhbar", referindu-se la marele
obiectiv Canalul Dunăre — Marea
Neagră, arată : Pe șantierul mare
lui canal s-au înscris o adevărată
epopee în oțel și beton, un lung lanț
de fapte eroice și constructive ?le
întregului popor. Această construc
ție gigantică, de proporții unice în
România, a demonstrat forța eco
nomiei române și perseverența
unui popor pentru propășirea țării
sale.
La edificarea Canalului Dunăre —
Marea Neagră, totul, absolut to
tul — de la concepție pînă la exe
cuție — reprezintă un efort româ
nesc — subliniază ziarul. Prin rea
lizarea, pentru prima dată, a unei
asemenea construcții de mare an
vergură, fără a face apel la expe
riența altor țări, la licențe, la im
porturi de echipamente sau mate
riale de construcții, lă asistență
tehnică străină, economia româ
nească a înscris o mare performan
ță.
De asemenea, ziarul evidențiază
rolul și importanța orașului Bucu
rești în viața țării. în prezent —
notează „Al Akhbar" — acest mare
oraș de pe malurile riului Dîmbo
vița posedă un remarcabil poten
țial productiv, fiind cea mai puter
nică citadelă economică a țării.
Bucureștiul este, totodată, un cen
tru al științei, . culturii și învățămîntului, precum și un univers
generos al artelor și creației, o me
tropolă în plin proces de moderni
zare și dezvoltare.
Marile prefaceri urbanistice, rea
lizările de cel mai larg interes ce
tățenesc, cum sînt metroul, regu
larizarea albiei riului Dîmbovița,
noul Centru politico-administrativ
amplasat într-Un vast perimetru în
zona centrală de sud-est a orașului,
sint și ele prezentate pe larg de
ziarul „Al-Akhbar“, care subliniază
că orașul-capitală a României so
cialiste intră astfel în rîndul mari
lor metropole europene.
(Agerpres)

tară a S.W.Â.P.O. (Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest) a
distrus cel puțin/ 19 vehicule și a
scos din luptă 114 militari sudafricani -în «ursul luptelor desfășu
rate in luna octombrie în interiorul
Namibiei, aflată sub ocupația
ilegală a R.S.A. La 12 noiembrie,
un detașament al PLAN a atacat o
instalație militară in portul stra
tegic Walvis Bay, unde se află
■ Cartierul General al marinei de
război sud-africane in Namibia.

ACORD. La Tirana a avut loc
semnarea acordului de colaborare
economică, industrială, tehnică și
științifică între guvernele Albaniei
și Greciei pe o perioadă de cinci
ani, anunță agenția A.T.A. Docu
mentul a fost semnat de miniștrii
de externe ai celor două țări.

SITUAȚIA MUNCITORILOR IMI
GRANȚI. La apelul Confederației
Generale a Muncii, în Franța s-a

Mihail Gorbaciov, în decembrie 1987
—. transmite agenția T.A.S.S.
PARIS 20 (Agerpres) — întrunit în
sesiune la Strasbourg, Parlamentul
vest-european, organ consultativ al
C.E.E., a adoptat o rezoluție, salutind apropiata întîlnire la nivel înalt
sovieto-americană de la Washington.
Rezoluția, citată de agenția T.A.S.S.,
consideră că întîlnirea dintre condu
cătorii S.U.A. și U.R.S.S. va contri
bui la promovarea unei cooperări in
ternaționale mai active si la des
chiderea căii unor noi și importante
inițiative pentru reducerea arsenale
lor nucleare.

Pentru reunificarea pașnică
și independentă a Coreei
Scrisoarea ministrului afacerilor externe al R.P.D. Coreene
transmisă secretarului general al O.N.U.
‘

PHENIAN 20 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al R.P.D.
Coreene, K,im Yong Nam, a trans
mis secretarului general al O.N.U.,
Javier,Perez de Cuellar, o scrisoare
fn care se arată că trebuie să se
facă totul pentru a se pune capăt
divizării Peninsulei Coreea și a se
' elimină starea de tensiune din aceas
tă zonă, pentru punerea în practică
a rezoluției cu privire la promovarea

reunificării Coreei adoptată de cea
de-a 30-a Adunare Generală a O.N.U.
— transmite agenția A.C.T.C. Rezo
luția stipulează retragerea tuturor
trupelor străine din sudul Coreei, în
locuirea Acordului de armistițiu cu
un acord de pace, in scopul elimi
nării ..confruptării militare dintfe
Nord și' Sud și al accelerării reuni
ficării pașnice și
independente a
Coreei.

ORIENTUL MIJLOCIU
Noi luări de poziție în sprijinul convocării unei conferințe
internaționale de pace în zonă
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a înaintat
Adunării Generale un raport privind
situația din Orientul Mijlociu, în
care se subliniază că organizarea
unei conferințe internaționale de
pace în această regiune ar oferi
„cele mai bune posibilități pentru
desfășurarea de negocieri încununate
de succes privind reglementarea cu
prinzătoare a conflictului arabo—israelian". Perez de Cuellar apreciază
în raport că principala' piedică în
calea acestei conferințe este legată
în prezent de „incapacitatea guvernu
lui Israelului de a fi pe deplin de
acord cu principiul desfășurării unei
conferințe internaționale sub egida
O.N.U.".
Alte probleme abordate șl anali
zate de raportul secretarului gene
ral al O.N.U. se referă la situația
din teritoriile arabe
ocupate de
Israel, la problema refugiaților pa
lestinieni, la problema palestiniană
și la activitățile forțelor O.N.U. de
menținere a păcii.

TUNIS 20 (Agerpres). — Ministrul
tunisian al afacerilor externe. Mah
moud Mestiri, a reafirmat, într-un
interviu acordat ziarului „El Amal“,
sprijinul țării sale față de convoca
rea unei conferințe internaționale de
pace în Orientul Mijlociu, cu parti
ciparea Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Totodată, el și-a
exprimat speranța că va putea în

cepe o nouă perioadă, mal dinamică,
privind întărirea Maghrebului arab.
CAIRO 20 (Agerpres). — într-un
Interviu acordat cotidianului egip
tean „Al Ahbar", președintele Con
siliului Național Palestinian, Abdul
Hamid Al Sayeh, a apreciat că re
glementarea problemei palestiniene
și a crizei libaneze depind de unita
tea și solidaritatea țărilor arabe.
Referindu-se la importanța convocă
rii unei conferințe internaționale în
problema Orientului Mijlociu, Ha
mid Al Sayeh a subliniat că o astfel
de reuniune trebuie să aibă autori
tatea de a lua hotărîrî concrete pri
vind soluționarea conflictului araboîsraelian. Totodată, el a afirmat, că
sint în curs de restabilire contactele
între O.E.P. și Siria, în vederea re
începerii unui dialog între cele două
părți, informează agenția KUNA.
AMMAN 20 (Agerpres). — într-o
declarație făcută ziariștilor la înche
ierea vizitei sale la Amman, minis
trul vest-german de externe, HansDietrich Genscher, a spus că țara sa
va sprijini procesul toie' pace din
Orientul Mijlociu în cadrul C.E.E. și
va contribui la aplicarea rezoluției
598 a Consiliului de Securitate pri
vind războiul dintre Iran și Irak. El
a adăugat că miniștrii de externe ai
țărilor membre ale Pieței Comune
vor da un răspuns pozitiv rezoluți
ilor adoptate de conferința extraor
dinară arabă la nivel înalt de la
Amman, la viitoarea lor reuniune.

CRIZA POLITICĂ DIN ITALIA
ROMA 20 (Agerpres). — în Sena
tul italian au început vineri dezba
terile pe marginea votului de încre
dere solicitat de primul-ministru,
Giovanni Goria, după criza recentă
declanșată ca urmare a disensiuni
lor intervenite în cadrul coaliției
guvernamentale. în alocuțiunea ros
tită cu acest prilej, premierul italian
a relevat consensul la care au ajuns,
după consultări intense, conducăto

desfășurat o zi națională de acțiuni
în semn de solidaritâte cu munci
torii imigranți din Asia și Africa,
în numeroase orașe și departamen
te ale Franței au avut loc cu acest
prilej mitinguri și manifestații de
solidaritate cu acești muncitori care
sint supuși celor mai crunte discri
minări. în prezent, în Franța tră
iesc peste trei milioane de munci
tori imigranți. O delegație a C.G.T.
a prezentat primului-ministru fran
cez un memorandum semnat de
peste 600 000 de muncitori francezi,
in care se cere respectarea dreptu
rilor omului in cazul muncitorilor
imigranți.
ȘOMAJ. în prima jumătate a
acestui an, în Belgia șomajul a
crescut cu 4.8 la sută față de peri
oada corespunzătoare a anului tre
cut, a anunțat Direcția națională
pentru problemele forței de muncă,
în prezent, numărul celor lip
siți de un loc de muncă din Belgia

rii celor cinci partide ale majorității
parlamentare reprezentate în gu
vern, inclusiv în problemele contro
versate de ordin economic șl finan
ciar.
Luni, Camera Deputaților va îhcepe, la rindul său, dezbaterile asu
pra soluțiilor propuse de primul-mi
nistru, urmînd ca votul final să aibă
loc Ia 25 noiembrie, informează agenția A.N.S.A.

se ridică la peste un milion și ju
mătate de persoane.

EXPERIENȚA NUCLEARA. Fran
ța a efectuat joi seara o nouă ex
periență nucleară subterană pe po
ligonul din atolul Mururoa. situat
in Pacificul de Sud — relatează agenția T.A.S.S. Explozia a avut o
magnitudine de 60 kilotone. respec
tiv de circa trei ori puterea bombei
atomice care a distrus Hiroshima la
6 august 1945. Este cea de-a opta
experiență nucleară subterană efectuată de Franța în acest an în
atolul Mururoa și înregistrată de
stația seismică neozeelandeză din
Insulele Cook.
LA TOKIO s-a desfășurat con
gresul de constituire a Federației
nipone a Sindicatelor Muncitorilor
Companiilor Private (RENGO). cea
mai mare centrală sindicală din
tară, la care sint afiliate 62 de or

PRAGA

ȘEDINȚA PREZIDIULUI C. C.
AL P.C. DIN CEHOSLOVACIA
PRAGA 20 (Agerpres). — în ca
drul ședinței de la Praga a Prezi
diului C.C. al P.C. din Cehoslovacia
au fost examinate probleme legate
de perfecționarea activității organe
lor de partid, a organizațiilor de
bază și a tuturor comuniștilor pen
tru infăptuirea hotăririlor celui de-al
XVII-lea Congres al P.C.C. — infor
mează agenția C.T.K. S-a subliniat
importanța perfecționării vieții in
terne de partid, intăririi principiu
lui muncii colective și adincirii de
mocrației interne de partid. Au fost
examinate, totodată, propunerile vi
zind îmbunătățirea politicii de cadre
în perioada de după Congresul al
XVII-lea al P.C.C.
Jn cadrul ședinței, menționează
CIT.K., a fost dezbătut proiectul do
cumentului complex de restructura
re a mecanismului economic din
R. S. Cehoslovacă, document ce pre
vede adincirea democrației socialis
te. care are o importanță majoră
pentru dezvoltarea social-economică
dinamică a țării, pentru asigurarea
premiselor creșterii nivelului de trai
al poporului.

BELGRAD
Obiective ale dezvoltării
economice în dezbaterea
Consiliului Executiv
Federal al Iugoslaviei
BELGRAD 20 (Agerpres). — Con
siliul Executiv Federal al Iugosla
viei a definitivat proiectul de rezo
luție cu privire la planul de dezvol
tare economico-socială a țării pe
1988, proiectul balanței de plăți a
țării pe anul viitor, proiectul de hotărire cu privire la bazele politicii
monetare și bazele politicii de cre
dit în 1988, precum și proiectul de
hotărire cu privire la bugetul fede
rației pe anul viitor.
Agenția Taniug relevă că proiectul
de dezvoltare economico-socială a
țării pe anul 1988 — prezentat Adu
nării R.S.F.I. — prevede creșterea
produsului social cu 2 la sută, a pro
ducției industriale cu cel puțin 2 la
sută, a producției agricole cu 4 '
sută, a productivității muncii • ci
la sută.

Conferința Generală U.N.E.S.C.O.
și-a încheiat lucrările
PARIS 20 (Agerpres). — Cea de-a
24-a Conferință Generală a Organi
zației Națiunilor Unite pentru Educa
ție, Știință și Cultură (U.N.E.S.C.O.)
și-a încheiat lucrările. Cei peste
2 000 de delegați din țările membre
auz adoptat o serie de rezoluții im
portante pentru viitoarea "activitate
a U.N.E.S.C.O.
îh cursul dezbaterilor generale,
precum și în cadrul activității din
comisii, majoritatea vorbitorilor s-au
pronunțat pentru continuarea contri
buției U.N.E.S.C.O., în cadrul com
petențelor sale, la soluționarea pro
blemelor arzătoare ale contempora
neității, în primul rînd la menținerea
păcii și soluționarea conflictelor prin
mijloace pașnice, informează agen
ția A.D.N.

CONFLICTUL
DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 20 (Agerpres). — După
cum transmite agenția IRNA. avioa
ne de luptă iraniene au supus unor
puternice bombardamente instalațiile
militare ale - garnizoanei irakiene
Aqra, situată în apropierea orașului
nordic Dohuk, și concentrările de
trupe irakiene de la Sharhani, sec
torul sudic al frontului. Agenția ira
niană arată că au fost cauzate pier
deri forțelor irakiene, iar aparatele
care au participat la raiduri s-au
întors în siguranță la bază.
Pe de altă parte, postul de radio
Teheran, citat de agenția Taniug, a
anunțat că avioanele militare ira
kiene au bombardat, joi. pentru a
treia zi consecutiv, centrala nucleară
iraniană de la Bushehr.
BAGDAD 20 (Agerpres). — Potri
vit agenției INA, avioane de luptă
irakiene au întreprins, joi, un raid
împotriva a două obiective navale
de mari dimensiuni aflate în apro
pierea coastelor iraniene. De aseme
nea. aparatele irakiene au efectuat
raiduri împotriva unor obiective din
sudul Iranului și a concentrărilor de
trupe iraniene din diferite zone ale
frontului. Pe de altă parte, un pur
tător de cuvint militar irakian, citat
de INA. a declarat că artileria an
tiaeriană irakiană a doborît un apa
rat militar iranian, care, împreună
cu un alt avion de luptă, a încercat
să pătrundă în spațiul aerian din
sectorul de operațiuni al corpului al
lea al armatei irakiene.
4ROMA 20 (Agerpres). — Camera
Deputaților a parlamentului italian
a respins cu majoritate de voturi
decretul guvernamental privind fi
nanțarea misiunii navelor militare
italiene în zona Golfului. Rezultatul
votului — 182 îmnotriva decretului,
145 pentru — a fost apreciat de
deputați ca un act de importanță
politică majoră.

ganizații pe ramură, eu un total
de peste. 5,5 milioane membri.
Programul noii federații sindicale
nipone cuprinde imperative majo
re ale mișcării muncitorești, cum
sînt lichidarea armei nucleare,
lupta pentru creșterea nivelului de
trai al muncitorilor și asigurarea
de locuri de muncă.
ACCIDENT. Un camion aparfinînd jorfelor armate americane sta
ționate in R.F. Germania, care
transporta trei rachete nucleare de
tip ..Patriot", a derapat la o curbă,
in plină viteză, răsturnindu-se. Trei
militari au fost răniți grav, iar
una dintre rachete a fost avariată.
Un purtător de cuvint al forțelor
armate americane a afirmat că nu
au existat alte urmări implicind
rachetele nucleare, dar reprezen
tanți ai mișcărilor vest-germane
pentru pace au subliniat gravitatea
unor accidente de asemenea natură,
transmit agențiile de presă.
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