
LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist din Siria, 

președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, 
va face o vizită oficială in țara noastră

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
La Invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene,

Hafez Al-Assad, va efectua o vizită 
oficială în țara noastră, la sflrșitul 
lunii noiembrie 1987.
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FATĂ DE EVOLUȚIA RODNICĂ A COLABORĂRII ROMÂNO-EGIPTENE, IERI A CONTINUAT9 y 1

împreună cu tovarășa Eleaa Ceausescu, iu R. A. Egipt

Continuarea convorbirilor oficiale
Marți, 24 noiembrie, la Palatul 

Prezidențial din Heliopolis a avut 
loc o nouă rundă de convorbiri in
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășa Elena Ceaușescu și 
președintele Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak.

La convorbiri participă :
Din partea română — Gheorghe 

Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ioan Totu, ministrul a- 
facerilor externe. Cornel Pinzaru, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, 
Vincențiu Dan, ambasadorul Româ
niei la Cairo.

Din partea egipteană — Atef Mo
hamed Naguib Sedki, prim-ministru, 
Ahmed Esmat Abdel Meguid. vice
prim-ministru. ministrul afacerilor 
externe.. Kamal Ahmad El Ganzuri, 
viceprim-ministru, ministrul planifi
cării. Mohamed Maher Osman Abaza, 
ministrul electricității și energiei, 
Mohamed Safwat El Sherif, minis
trul informațiilor. Adel Abdel Hamid 
Ezz. ministru de stat pentru cerce
tarea științifică, Yousri Aii Moustafa, 
ministrul economiei și comerțului ex

Oaspeți ai unui important centru
în cursul zilei de marți, președin

tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de președintele Mohamed Hosni 
Mubarak și doamna Suzanne Mu
barak, au fost oaspeții orașului 10 
Ramadan (10 Iulie;, important cen
tru economic al Egiptului.

Coloana oficială de mașini pă
răsește orașul Cairo prin cartierul 
Heliopolis, după care străbate dis
tanța de 55 km dintre capitala e- 
gipteană și orașul 10 Ramadan pe 
autostrada ce duce spre Ismailia, 
construită prin deșert. Întregul oraș 
10 Ramadan a fost inălțat in plin 
deșert și este considerat o citadelă 
a industriilor grea, chimică și ușoa
ră. unde trăiesc și muncesc circa 
150 000 de persoane, dispunind de 
facilități urbane complete.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost informați că 
înălțarea acestui oraș in plin de
șert. in imediata apropiere a Deltei 
Nilului, a început in anul 1978. De 
atunci, el a cunoscut o dezvoltare 
continuă pe plan economic și so- 
cial-edilitar, în perimetrul său fiind 
deja amplasate 160 de unități pro
ductive din domeniile construcțiilor 
de mașini, industriei ușoare și far
maceutice. In perspectiva anului 
2000 se estimează ca numărul lo
cuitorilor orașului să ajungă la 
500 000. Localitatea 10 Ramadan re
prezintă una dintre cele cinci așe
zări urbane din jurul capitalei egip
tene, menite să descongestioneze 
marele oraș și să asigure noi locuri 
de muncă și condiții optime de via
ță populației in continuă creștere 
din această zonă a țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați să viziteze fabrica de co
voare orientale din localitate. în
treaga activitate ce se desfășoară aici 
ilustrează grija deosebită manifesta
tă pentru continuarea și valorifica
rea. pe scară industrială, a unor în
deletniciri tradiționale în arta co- 
voarelor. Inspirindu-se din bogăția 
creației populare, colectivul între
prinderii realizează produse ce se re
marcă prin calitatea și frumusețea 

terior. Maurice Makramallah, minis
tru de stat pentru cooperare eco
nomică internațională, Ossama El 
Baz, prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, consilier al pre
ședintelui, Saad Abou El Kheir, 
ambasadorul Egiptului la București.

Cei doi șefi de stat au examinat 
noi căi și modalități privind dezvol
tarea relațiilor româno-egiptene pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte sfere de ac
tivitate. in interesul ambelor țări și 
popoare, al progresului și prosperi
tății lor.

A continuat, de asemenea, schim
bul de păreri în legătură cu aspecte 
actuale ale vieții politice mondiale.

în cadrul convorbirilor s-a rele
vat că, în actualele împrejurări in
ternaționale. deosebit de grave șl 
complexe, se impune să se facă 
totul pentru înfăptuirea dezarmării, 
în primul rind a celei nucleare, pen
tru asigurarea păcii pe planeta noas
tră. A fost salutată înțelegerea de 
principiu dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii cu 
privire Ja realizarea unui acord în 
problema eliminării rachetelor cu 
rază medie și mai mică de acțiune 

lor, prin finețea execuției, armonia 
și originalitatea modelelor.

Mulțumind pentru vizită, președin
tele consiliului de administrație, 
Mohamed Farid, adresează un căl
duros bun venit distinșilor oaspeți, 
exprimă prețuirea sa profundă la a- 
dresa activității neobosite a șefului 

din Europa și Asia. Sra exprimat 
speranța că acordul va fi semnat cu 
prilejul apropiatei întîlniri sovieto- 
americane la nivel înalt. Acest acord 
va fi de importanță- istorică și va 
deschide o etapă nouă in lupta pen
tru intensificarea eforturilor în ve
derea realizării de noi pași pe calea 
dezarmării, a încetării experiențelor 
cu arma nucleară, a tendințelor de 
militarizare a Cosmosului.

Totodată, a fost subliniată însem
nătatea creării de zone denucleari- 
zate in Balcani, în nordul și centrul 
Europei, în Mediterana și în alte 
părți ale lumii.

S-a evidențiat, de asemenea, nece
sitatea reglementării pe cale pașnică, 
prin tratative, a tuturor probleme
lor litigioase dintre state.

în acest sens, o atenție deosebită 
a fost acordată ultimelor evoluții ale 
situației din Orientul Mijlociu.

în acest cadru, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak au subliniat că șe 
impune să se facă totul pentru so
luționarea globală, justă și durabilă 
a situaț'ei din această regiune, pen
tru realizarea unei păci traini
ce, pe baza retragerii Israelului 

statului român, pe care îl numește 
mare prieten al Egiptului, luptător 
neînfricat pentru înțelegere și pace 
în Orientul Mijlociu și în întreaga 
lume.

După ce este prezentată activita
tea acestei întreprinderi, în care lu
crează circa 1 500 de muncitori — una 

din teritoriile arabe ocupate, a 
rezolvării problemei poporului pa
lestinian prin recunoașterea drep
tului său la autodeterminare — 
inclusiv crearea unui stat palesti
nian propriu, independent — a asi
gurării integrității, suveranității și 
securității tuturor statelor din zonă. 
S-a relevat importanța organizării, 
în acest scop, a unei conferințe in
ternaționale, sub egida O.N.U.. cu 
participarea tuturor statelor intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei și a Israelului, 
precum și a membrilor permanenți 
ai Consiliului de Securitate. S-a sub
liniat necesitatea ca în următoarele 
luni să se facă totul pentru a se tre
ce la organizarea și convocarea a- 
cestei conferințe.

S-a apreciat că. In spiritul rezo
lutivi Organizației Națiunilor Unite, 
trebuie să se acționeze pentru a se 
pune capăt războiului dintre Iran și 
Irak, pentru rezolvarea politică, 
prin tratative, a problemelor dintre 
cele două țări.

în legătură cu situația periculoa
să care s-a creat în zona Golfului,

(.Continuare in pag. a Hl-a)

industrial
dintre cele mai modeme unități pro
ducătoare de covoare orientale — 
sint vizitate apoi secția de compu
tere cu ajutorul cărora se realizea
ză designul industrial pentru întrea
ga gamă de covoare, unități produc-

(Continuare în pag. a 111-a)

SPIRIT DE PARTID, 
SPIRIT REVOLUȚIONAR

„Mai mult ca oricînd, trebuie să se imprime un spirit 
de înaltă răspundere, de exigență în întreaga activitate 
de organizare și bună repartizare a torțelor-de aceasta 
depinzînd, în fond, felul în care fiecare își va îndeplini 
atribuțiile și sarcinile pe care le are.

Spiritul revoluționar, comunist trebuie să se ma
nifeste nu teoretic, ci în felul în care fiecare își îndepli
nește, în cele mai bune condiții, sarcinile încredințate".

NICOLAE CEAUȘESCU
Necesitatea afirmării spiritului re

voluționar ca dimensiune fundamen
tală. definitorie a omului nou. ca 
forță motrice a progresului, social- 
economic a fost și este cu putere 
subliniată de secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Acționind ca un viguros și neînfricat 
conducător al procesului revoluției 
și construcției socialiste, partidul a 
unit energiile creatoare ale poporu
lui, i-a insuflat încredere în forțele 
sale asigurînd făurirea și dezvoltarea 
noii orânduiri pe pămîntul Româ
niei. în toate marile realizări care 
încununează prezentul nostru socia
list sînt încorporate organic munca 
energică, plină de dăruire revolu
ționară a organelor și organizații
lor de partid, a comuniștilor, a în
tregului popor care — urmînd cu 
încredere partidul — și-au materia
lizat priceperea, energiile, inițiati
vele creatoare, răspunderea față de 
viitorul țării în înfăptuiri ce con
feră încredere deplină în capacita
tea de construcție și creație, în dez
voltarea continuă, multilaterală a 
patriei. Pentru a duce mai departe 
cu succes această operă istorică, 
partidului îi revine în prezent ma
rea răspundere de a ridica pe 
trepte calitativ superioare spiritul 
revoluționar al organelor și organi
zațiilor sale, al tuturor comuniști
lor și de a imprima acest spirit vie
ții și activității întregului nostru 
popor. Această sarcină reprezintă 
astăzi o necesitate istorică izvorîtă 
din complexitatea procesului revo

Sâ demonstrezi cum se 
un lucru, nu cum nu 

ÎNTRE ANGAJARE REALĂ Șl FORMALISM
Peste săptămînă, F. locuia la 

cămin. Simbăta se ducea acasă. 
Pe jos, cale de vreo doisprezece 
kilometri. Pe vremea aceea — 
cum. au și trecut 33 de ani 7 ! — 
între Provița și Cîmpina nu circu
lau autobuze. Nici camioane. Doar 
căruțe, puține. F. proceda și el ca 
toți provițenii Iui: cobora un deal, 
urca altul, traversa o pădure, iar 
cobora un deal, apoi suia coasta 
Cîmpinei, spre liceu! Pleca de 
acasă pe la patru, pe beznă. Ceas 
nu avea. Nici unul din clasă 
n-aveam deas la mînă. Mai toți ne 
orientam după mersul -trenurilor 
ori după sirene. Colegii noștri 
din comuna Provița cam întîrziau. 
Profesorii ni se păreau răi. Nu 
admiteau absențele.

Campionul „neînțelegătorilor"- era 
Z. Orașul 11 considera cel mai 
bun profesor de matematică de pe 
Valea Prahovei. De simbăta. pen
tru luni, ne dădea spre rezolvare o 
mulțime de exerciții și probleme 
pe care le inventa el. Putini din
tre ndi 
F. nu 
puțini", 
tîrzia.- 
Adică 
matică.
I-a iertat. La examenul din 
l-a lăsat corigent. I-a zis : „Dră
guță — așa ne... alinta pe toți — 
ți-am dat de lucru peste vară. 
Dacă al chef ține-te de mine. Iți 
stau la dispoziție, nu plec nlcă- 

^ieri". 

reușeau să le facă. Colegul 
se număra printre ..cei

Pe deasupra mai și în- 
Luni, primele două ore. 
exact la orele de mate- 

Z. a pus ochii pe el. Nu 
iulie

luționar ce se desfășoară In Româ
nia, proces ce nu s-a încheiat, ci 
continuă în noi condiții istorice, 
solicitînd la parametri tot mâi înalț! 
capacitatea de gîndire și acțiune a 
maselor. în acest sens, secretarul 
general al partidului a formulat teza 
profund științifică și novatoare pri
vind continuitatea procesului revolu
ționar ca o legitate obiectită a con
strucției socialiste. Această concep
ție înaintată, a acțiunii neîncetate a 
spiritului revoluționar are o însem
nătate cardinală atît pentru dezvol
tarea societății, cît și pentru pro
gresul general al omului, pentru 
afirmarea personalității sale în pro
cesul muncii, al creației materiale și 
spirituale in slujba idealurilor socia
lismului și comunismului.

Iată de ce recentele îndemnuri 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
formulate cu prilejul inaugurării 
grandioaselor obiective pe care le 
reprezintă podul de peste Dunăre de 
la Fetești, Cernavodă și canalul 
Poarta Albă—Midia—Năvodari — 
privitor la necesitatea formării, în
tăririi și acțiunii spiritului revolu
ționar au un sens profund patriotic, 
uman, izvorăsc din înalta respon
sabilitate pentru destinele patriei 
noastre socialiste.

în lumina acestui adevăr cardinal, 
partidul nostru, sub înrâurirea gîn- 
dirii și acțiunii cutezătoare a secre
tarului său general, se preocupă în
deaproape de formarea ca revolu
ționari a tuturor membrilor săi în 
toate domeniile de activitate. De
sigur, condițiile noi impun noi mo

Necazurile obișnuiesc să umble 
însoțite. După examene a urmat o 
„analiză a muncii", în organizația 
U.T.M. Din partea comitetului oră
șenesc aveam ca instructor pe un 
tinăr muncitor de la A.C.C. (Ate
lierele centrale Cîmpina). Si el tot 
un... rău : „Țara are nevoie de 
cadre noi, iar voi trageți chiulul. F., 
tu nici nu ți-ai luat examenul. Am 

r

aranjat cu directorul să te lase să 
dormi la cămin în continuare. 
Profesorul Z. mi-a promis c-o să 
te ajute să promovezi. Ia anga- 
jează-te în sensul ăsta 1“ (Era ex
presia preferată a instructorului : 
«Angajează-te în sensul ăsta») F. 
s-a ridicat și a rostit cîteva vorbe 
care acolo, în ședință, ni s-au pă
rut de-un haz jiebun :

— Mă angajez să ajung cel mal 
bun profesor de matematică din 
oraș.

S-a rîs în cascade. Instructorul 
ne-a potolit cu greu.

— La noi în fabrică e o vorbă : 
«Vorbește ca să te cunosc, înfăp
tuiește ca să te recunosc». Anga
jamentul utemistului, al viitorului 
comunist, e ca un jurămînt. Așa 
să știți. F., te-ai gîndit bine 7 N-aș 

dalități de activitate revoluționară. 
Spiritul revoluționar, partinic este 
conceput de partid nu ca o valoare 
în sine, ci ca o formă activă de ma
nifestare a comuniștilor în colectivi
tățile unde trăiesc și muncesc, în 
toate împrejurările muncii și ale 
■viețiil

Spiritul revoluționar implică, 
înainte de toate, afirmarea a tot 
ceea ce este înaintat în societatea 
noastră, o stare profundă de conflict 
cu tot ceea ce este învechit, dorința 
ardentă de a descoperi noul, de a-1 
ajuta să triumfe. După cum tot 
despre spirit revoluționar este vorba 
și atunci cînd îți faci neodihnă 
din grija statornică pentru Înde
plinirea exemplară a datoriei îrț ac
tivitatea de zi cu zi, materializată în 
realizarea promptă și la un înalt ni
vel calitativ a sarcinilor de la locul 
de muncă, cît și din refuzul de a 
accepta compromisul, metehnele bi
rocrației. Spiritul revoluționar parti
nic — această stare activă a con
științei — se identifică, așadar, cu 
înflăcărarea în gîndire și acțiune, cu 
dorința de a stăpîni tainele științei 
și marea armonie a culturii, cu tot 
ceea ce înnobilează și însuflețește 
ființa umană, cu atitudinea și voin
ța de a înfăptui exemplar sarcinile 
încredințate.

Constituie o realitate a societății 
noastre socialiste faptul că pentru 
mii și mii de colective muncitorești, 
pentru milioane și milioane de lu
crători ai uzinelor ori ai pămînturi-

(Continuare in pag. a V-a)

îl

F.

vrea să exagerezi promițînd marea 
cu sarea. Acum ești doar un co
rigent. îți menții angajamentul ?

F. s-a ridicat din nou. „Da, “ 
mențin. Nu-mi iau cuvîntul îna
poi...11 N-a mai ;ris nimeni. Șe
dința aceea ne-a' tulburat pe toți. 
Iar lui F. i-a marcat viața...

Știți ce „a urmat 7 Peste vară 
a rămas la cămin. Mînca ce-i adu
cea maică-sa în desagi, o dată pe 
săptămînă. Profesorul Z. s-a ținut 
de cuvînt. I-a dat să rezolve sute, 
mii de probleme. Ii arăta unde a 
greșit, dacă era cazul. L-a îndem
nat să-și procure «seria B» a re
vistei «Matematică și fizică». în 
Cîmpina revista nu prea venea. F. 
se ducea la Ploiești, pe jos, cale 
de — dus întors — 62 kilometri 1 
Pleca dis-de-dimineață și se în
torcea seara, pe la șapte-opt. Rupt 
de oboseală, dar fericit : „Am 
găsit-o.“ N-avea bani decît pentru 
revistă. Pentru tren n-avea. Con
ductorii de tren nu fuseseră ridicați 
la rangul de... nași, iar celor fără bi
let lumea le spunea pe numele lor 
adevărat, „clandestini", adică, nici
decum „șmecheri". F. era dintre cel 
cinstiți pînă la ultima lui fibră 
sufletească. Scriu «era» pentru că, 
nu de mult, am citit un ferpar : 
„Familia anunță că au trecut șase 
ani de cînd prof. univ. dr. F. nu 
mai este."

Sigur că e trist, dar uneori așa-I 
viața. Și-i adevărată și vorba în-

(Continuare in pag. a V-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

în confruntare 
creatoare cu

Cerințele economiei]

Contribuție sporită la creșterea 

rezervelor de materii prime

MĂSURI PENTRU BUNA DESFĂȘURARE 

A ACTIVITĂȚII IN ZOOTEHNIE
Cînd o nouă rezervă de minereuri 

feroase sau neferoase, de cărbune, 
de hidrocarburi sau de ape geoter- 
male intră în circuitul economie, 
specialiștii în prospecțiuni și explo
rări geologice pot considera că și-au 
îndeplinit misiunea. Activitatea lor 
își datorează însă eficiența și e- 
fortului competent, creator al cer
cetării de profil, desfășurată pe 
întreg teritoriul țării. Despre acest 
efort, precis măsurat prin rezultate
le obținute în ultimele zece luni, 
vom vorbi astăzi, avindu-1 ca in
terlocutor pe dr. Iosif BERCIA, 
directorul Institutului de geologie 
și geofizică. 1

— Cum se pot exprima sintetic re
zultatele din acest an ale cercetăto
rilor chemați să contribuie activ la 
dezvoltarea bazei de materii prime 
și resurse energetice ale țării ?

— In acest moment, planul de cer
cetare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și introducere a progresului 
tehnic este realizat în proporție de 
118 la sută, la investiții am depășit 
planul cu 15 procente, iar la micro- 
producție cu 5 la sută.

— Depășirea planului de cercetare 
presupune contractarea unor teme 
suplimentare față de cele prevăzute 
la începutul anului ?

— Exact. Pentru a răspunde unor 
cerințe urgente apărute in activita
tea geologică am rezolvat, cu promp
titudine. 14 teme suplimentare de 
cercetare științifică.

— Ce înseamnă, concret, acest 118 
la sută ?

— Elucidarea problemelor privind 
structura și metalogeneza unor arii 
de perspectivă pentru noi rezerve de 
minereuri in Carpații Orientali (zona 
Leșu Ursului — Bălan), Carpații 
Meridionali, Munții Apuseni (zonele 
Zlatna — Stănija și Bucium — Roșia 
Montană), precum și în Dobrogea de 
Nord (în zona Altîn Tepe). Am ela
borat programe de investigare cu fo
raje structurale de mare adincime 
(1 500—2 500 m) pentru descifrarea 
structurilor geologice și evaluarea 
potențialului mineral ; este vorba de 
32 de foraje pentru minereuri feroa
se și neferoase in Munții Apuseni șl 
în Dobrogea, 3 foraje pentru cărbuni 
în Depresiunea Bîrsei și 2 foraje 
pentru hidrocarburi in Depresiunea 
Tirnavelor. Am întocmit, de aseme
nea. studii tehnico-economice pentru 
valorificarea unor noi rezerve geo
logice de substanțe minerale utile și 
resurse energetice primare : am e- 
valuat rezerya,,,potențială pgițțru 32, 

Colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea „Automatica” din Capitală și-a onorat toate contractele la export. Astfel, au fost livrate partenerilor străini 
pe lingă multe alte produse de o mare complexitate tehnică și instalații automate de comandă a proceselor tehnologice, cum este cel din imaginea 
alăturată. La finalizarea acestei instalații, necesară industriei materialelor de construcții, participă echipa de montori condusă de Costache Marin, din 

secția a Vl-a echipare electrică. (E. Dichiseanu)

de substanțe minerale utile solide, 
inclusiv cărbune.

— Prospecțiunile și explorările 
confirmă, deseori, rezultatele cerce
tărilor. Totuși, uneori, se constată că' 
minereurile scoase la suprafață sint 
sărace in substanțe utile sau greu de 
preparat. Ce se întimplă în această 
situație ?

— Pentru valorificarea la maxi
mum a potențialului de care dispune 
țara noastră am extins cercetările in 
domeniul minereurilor sărace sau 
greu preparabile. idee subliniată 
încă o dată și în recenta cuvin- 
tare a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, la plenara 
Consiliului Național al Științei și 
Invățămintului. In acest scop ela

Preocupări la zi in Institutul de geologie și geofizică
borăm și verificăm tehnologii de la
borator. uneori chiar de micropilot ; 
de exemplu, flotația, separarea mag
netică, gravitațională și altele, teh
nologii ce sînt apoi transpuse la 
scară industrială în diverse unități 
de Valorificare. Am propus asemenea' 
metode pentru valorificarea mine
reurilor polimetalice din zona Baia 
Borșa, a zuniytului (mineral de alu
miniu) din zona Vîrghiș etc.

— Cum se asigură fundamentarea 
științifică a programelor de prospec
țiune și explorare ?

— In primul rind, prin realizarea 
hărților geologice, metalogenetice, 
hidrogeologice, magnetice, gravime
trice etc. Institutul de geologie și 
geofizică întocmește hărțile necesa
re prospecțiunilor și explorării, be
neficiind. bineînțeles, de o bancă de 
date rezultate din cercetările proprii 
pe teren, dar și de informații fur
nizate de toate unitățile cu profil 
geologic din țară! Totodată, specia
liștii institutului nostru sint prezenți 
in realizarea complexelor programe 
coordonate de Comitetul Național 
pentru Știință și Tehnologie, prin in
vestigarea geologică și geofizică a 
platoului continental al Mării Negre, 
urmărind identificarea și evaluarea 
potențialului de resurse minerale 
marine, precizarea zonelor optime de 
amplasare a platformelor de foraj 
marin pentru hidrocarburi. Prin pro
gramul complex de amenajare a Del
tei Dunării ne revine sarcina de a 
selecta noi arii de perspectivă; pen

tru nisipuri cu minerale grele și ni
sipuri cuarțoase. Valorificarea unor 
noi resurse geotermale este, de ase
menea, pentru noi o preocupare 
prioritară. în acest sens, am putea 
menționa participarea noastră și la 
proiectarea unei sonde de exploatare 
a apei geotermale în zona București- 
Otopeni,

— Ca să abordeze teme atît de 
complexe. Institutul de geologie și 
geofizică trebuie să dispună de o 
modernă bază tehnico-materjală. Ce 
ne puteți spune din acest punct de 
vedere ?

— Unul dintre cele mai moderne, 
rapide și eficiente mijloace de in
ventariere a resurselor terestre este 
teiedetecția. Dispunem de echipa

mentele necesare pentru a dezvolta, 
cu btine rezultate, programul de te- 
ledetecție. Am asimilat unele echipa
mente geofizice, extrem de hecesare 
cercetării științifice și lucrărilor de 
prospecțiuni ; avem din acest an un 
calculator ce ne permite extinderea 
prelucrării și interpretării automate 
a datelor. Prin activitatea de micro- 
producție am sporit zestrea tehnico- 
materială, proiectînd și realizînd cu 
sprijinul specialiștilor din institut 
spectrometre gama cu 4 canale, ra
diometre portabile, susceptibilimetre 
magnetice digitale, magnetometre 
protonice, reducînd prin aceasta e- 
fortul valutar al țării cu peste 500 000 
de dolari.

— Care sînt cele mai deosebite o- 
biective din programul de moderni
zare, îndeplinite pînă în acest mo
ment ?

— Obiectivele stabilite pentru pe
rioada care a trecut din acest an sînt 
realizate integral. Aș exemplifica 
prin introducerea în fabricația de 
serie a trei aparate geofizice de înal
tă tehnicitate ; tehnologia radio- 
transparenței aplicată și la cerceta
rea in subteran a zăcămintelor de 
sulfuri complexe ; o nouă tehnologie 
pentru repunerea în exploatare a 
sondelor de ape geotermale. Și, de
sigur, exemplele ar putea continua.

— Informația Ia zi este una din 
principalele „materii prime" ale cer
cetării. Cum apreciați această rezer
vă în geologie ?

—• încă de la înființare, în 1906, 

institutul nostru a redactat o serie 
de publicații de profil. Avem, prin 
urmare, astăzi o bogată rezervă de 
informații, care ne permite un 
schimb avantajos cu peste 400 de in
stitute de profil din întreaga lume. 
Nu ne lipsesc deci revistele de ul
timă oră, volumele editate cu ocazia 
unor simpozioane și congrese inter
naționale. Putem spune că studiile și 
articolele cercetătorilor noștri, tra
duse in limbi de largă circulație, se 
bucură de un real interes din partea 
specialiștilor de peste hotare. Cola
borăm la convenții de profil din ca
drul C.A.E.R. : participăm la reali
zarea obiectivelor de cercetare cu
prinse in protocoalele de colaborare 
încheiate de Academia Republicii 
Socialiste România cu academiile ță
rilor socialiste, cu institute de profil 
din alte țări ; sîntem prezenți în cî- 
teva comisii de specialitate ale Aso
ciației Geologice Carpato-Balcanice, 
precum și în activitatea Uniunii In
ternaționale a Științelor Geologice.

— Cu ce rezultate v-ați propus să 
încheiați acest an. să întîmpinați 
Conferința Națională a partidului, 
cea de-a 40-a aniversare a procla
mării Republicii ?

— Față de cele prezentate, vom 
extinde utilizarea tehnicilor noi de 
investigație, folosind microsonda e- 
lectronică ; vom finaliza prelucrarea 
imaginilor de teledetecție înregistra
te în Călimanii de Nord, Mumii Vîl- 
can și la unele obiective de interes 
republican ; vom îndeplini planul 
sortimental de microproducție și cel 
de investiții în cele mai bune con
diții. în cinstea marilor evenimente 
din ultima parte a anului vom rea
liza în colaborare cu alte unități 7 
teme suplimentare de cercetare ști
ințifică, vizînd stabilirea potențialu
lui național de resurse pentru un 
număr important de substanțe mi
nerale utile, de exemplu, ape geo
termale, ape minerale și termomine- 
rale, sare, dolomite, nisipuri. Tot
odată. vom intensifica proiectarea și 
cercetarea tehnologică de valorifica
re a minereurilor sărace și vom ur
mări ca rezultatele cercetării să fie 
aplicate integral în producție. Pe 
măsura abordării unor noi tematici 
prioritare, ne propunem să extindem 
colaborarea atît cu specialiștii din 
învățămîntul superior de profil, cit 
și din alte institute de cercetări din 
domerfiile fizicii, chimiei, biologiei, 
metalurgiei, construcțiilor de mașini.

Valeria ICHIM

SUCEAVA:

Toate sursele de nutrețuri - folosite gospodărește
Județul Suceava are o zootehnie 

dezvoltată, revenind la suta de hec
tare cîte 92 taurine și 125 ovine. 
Pentru a asigura o furajare cores
punzătoare a efectivelor pe perioada 
de stabulație sint necesare 165,9 mi
lioane unități nutritive. Mai exact. 
97 200 tone fin, 406 600 tone suculen
te și 154 300 tone grosiere. Care este 
situația asigurării furajelor la aceas
tă dată ? ,.S-au depozitat 67 480/tone 
fin. 346 200 tone suculente și 70 870 
tone grosiere — ne spunea tovarășul 
Valerian Milici. director cu produc
ția zootehnică la direcția agricolă a 
județului. Cantitățile amintite sint 
mai mari față de anul trecut cu 
40 000 tone suculente, 15 000 tone 
grosiere. Producția de fîn in schimb 
a fost afectată de secetă, care a fă
cut ca la coasa a doua realizările să 
fie foarte mici. Am avut însă grijă 
ca acesta să fie păstrat bine, peste 
70 la sută din cantitate fiind depozi
tată in fînare. De asemenea. în toate 
unitățile agricole se acționează pen
tru depășirea programului la sucu
lente. Prin tocarea și însilozarea unei 
părți din cocenii de porumb în ames
tec cu frunze și tăiței de sfeclă și 
prin preluarea întregii cantități de 
borhot de la fabricile de spirt, bere 

‘șl amidon din județ vom realiza 
480 400 tone furaje suculente, cu a- 
proape 80 000 tone în plus față de 
program. Continuăm, totodată, depo
zitarea în șire a 25 000 tone coceni 
de porumb, care vor fi tocați la iarnă 
și apoi amestecați cu melasă, sara
mură și borhoturi, pentru a spori 
procentul de consumabilitate și indi
cele de digestibilitate".

De la direcția agricolă am aflat că 
multe cooperative agricole, între 
care se află cele din Fălticeni. Sal- 
cea. Vadu Moldovei. Arbore, Udesti. 
Rădăuți. Calafindesti. Șiret, precum 
șl asociațiile economice intercoope- 
ratlste zootehnice Gălănesti.v Măză- 
năesti și Clit-Arbore își asigură fu
rajele la nivelul necesarului. Altele 
insă, cum sînt cele din Drăgoeștl,

CONSTANȚA:

Se acționează in vederea echilibrării
Pentru îndeplinirea programului 

de dezvoltare a zootehniei, unită
țile agricole din județul Constanța 
și-au asigurat cantități mai mari de 
furaje față de anii precedenți. Astfel, 
inventarierea făcută recent de către 
un colectiv de specialiști a scos in e- 
vidență faptul că. în prezent, stocu
rile existente sînt superioare față de 
prevederi cu 11 000 tone la suculen
te și cu 36 000 tone la grosiere. în 
schimb, la fin. deși cantitatea de
pozitată este superioară celei reali
zate anul trecut cu 11 000 tone, se în
registrează un deficit față de nece
sar de 62 000 tone.

Ce măsuri au fost luate pentru a 
se asigura o furajare rațională a 
animalelor ? Ne răspunde inginerul 
Alexandru Duțu. director cu pro
blemele zootehnice în cadrul direc
ției agricole județene. Aflăm astfel 
că. în bună parte, deficitul de fin 
a și fost recuperat. în sensul •echi
librării balanței furajere. Astfel. în 
luna noiembrie, care a fost luată în 
calcul ca perioadă de stabulație. ani
malele au fost scoase in cimp, la 
pășunat. pe miriști și pe terenurile 
eliberate de coceni, realizîndu-se 
astfel o economie de 15 000 tone fui 
și 50 000 tone suculente. In al doilea 
rind, chiar și în prezent în majorita
tea unităților agricole continuă ac- 

Bilca. Vicovu de Jos, Cajvana, Pîr- 
teștii de Jos, Grămești, iși asigură 
cantitățile de furaje în proporție de 
numai 60—70 la sută. De aceea, in 
baza programului stabilit de comite
tul județean de partid pentru ajuta
rea unităților agricole . care au avut 
cel mai mult de suferit din cauza 
secetei, au fost redistribuite de la 
întreprinderea de îmbunătățire și 
exploatare a pajiștilor, inspectoratul 
silvic județean, asociațiile economice 
intercooperatiste pomicole, herghe
liile Lucina și Rădăuți peste 3 009 
tone fin.

Tovarășul Ștefan Bogza, șeful la
boratorului județean pentru contro
lul calității furajelor și nutriția ani
malelor. ne spune că, in vederea îm
bunătățirii calității furajelor, toate 
termele zootehnice au fost dotate cu 
mori și utilaje pentru tocarea, măci
narea și difibrarea furajelor. Asis
tența tehnică pentru întreținerea sl 
repararea mijloacelor mecanice care 
deservesc fermele zootehnice este 
asigurată de cele două grupe auto- 
service înființate de către trustul 
S.M.A.

Acum, în toate unitățile agricole 
din județ se desfășoară din plin 
transportul și depozitarea frunzelor 
de sfeclă și a cocenilor de porumb. 
La C.A.P. Reuseni, din consiliul unic 
Liteni, în ziua documentării noastre, 
23 atelaje erau folosite la transpor
tul de la arii la baza furajeră a co
cenilor de porumb, iar 15 la'trans
portul frunzelor de sfeclă. Președin
tele unității, tovarășul Mircea Mun- 
teanu, afirmă : „în anul 1986 am fă
cut cheltuieli mari pentru aducerea 
a peste 200 tone paie și coceni din 
județe situate în sudul tării. Anul 
acesta am adunat toate resursele ve
getale. Ne asigurăm astfel, față de 
anul trecut, cu 20 la sută mai multe 
furaje. Totuși, la fîn sîntem deficitari. 
De aceea, depozităm 5 200 tone 
suculente, depășind cu peste 700 tone 
prevederile programului. în acest 

țiunea de strîngere și însilozare a 
frunzelor de sfeclă, a resturilor ve
getale din grădini, in amestec cu co
ceni și porumb-siloz din cultura a 
doua, pînă la epuizarea completă a 
tuturor resurselor. Cel de-al treilea 
mijloc de echilibrare a balanței 
constă în îmbunătățirea furajelor 
prin înnobilarea lor in cadrul celor 
119 bucătării furajere existente sau 
cu ajutorul celor 415 mori de măci
nat pe care le au în dotare unită
țile. în acest scop, s-a organizat un 
schimb de experiență tematic la 
I.A.S. Nicolae Bălcescu. cu partici
parea tuturor specialiștilor din uni
tăți. pentru cunoașterea rețetelor și 
a tehnologiilor de lucru, in vederea 
tratării și înnobilării cocenilor tocați 
și a paielor cu suculente, borhoturi, 
lactosil, uree și componenți mine
rali. care ridică gradul de digestibi- 
litate al acestora și conținutul lor în 
proteină. Pentru asigurarea ingre
dientelor necesare s-au luat in 
calcul și se distribuie toate subpro
dusele rezultate de la fabricile de 
bere, de conserve și de zahăr. In 
sfirșit, cea de-a patra sursă de 
echilibrare a balanței furajere, la 
care se lucrează în prezent, constă 
în redistribuirea cantităților exce
dentare în cadrul unităților din ace
lași consiliu unic agroindustrial sau 

fel ne asigurăm furajele de volum 
pînă la 15 mai 1988“.

La cooperativa agricolă dexproduc- 
ție Liteni, cantitatea de fîn depozi
tată este foarte mică în raport cu 
necesarul pentru perioada de stabu- 
lație. De aceea, și aici se acționează 
cu forțe sporite pentru însilozarea 
tuturor resurselor vegetale existente 
în cimp. Comparativ cu anul trecut, 
s-au asigurat cu 30 la sută mai mul
te furaje grosiere și suculente. Prin 
depozitarea a încă 1 000 tone frunze 
de sfeclă in amestesc cu grosiere, 
însilozarea a 600 tone coceni tocati 
în amestec cu tăiței, se va depăși 
programul la suculente cu 1200 
tone.

Mult mai bine se prezintă situația 
asigurării furajelor la cooperativa 
agricolă Udești, unde, în luna sep
tembrie, comitetul județean de 
partid a organizat un schimb de ex
periență privind depănușarea știule- 
ților în lan, tocarea și depozitarea 
cocenilor în stare proaspătă, rezul- 
tînd un furaj prețios, cu valoare nu
tritivă ridicată. Aici au fost însilo- 
zate așa 1 100 tone. Acum sint depo
zitate in baza furajeră 400 tone fî- 
nuri, 600 tone grosiere și 2100 tone 
suculente. Cu atelajele proprii se 
transportă cele 400 tone coceni de 
porumb care se mal află la arii. O 
cantitate de 600 tone tăiței de sfeclă 
este însilozată în amestec cu pleavă 
și coceni tocați. Iar borhoturile de 
la fabricile de bere și amidon se fo
losesc In stare proaspătă, în amestec 
cu furaje grosiere. De asemenea, se 
aduc si se administrează în hrana 
animâlelor frunzele de sfeclă. Nimic 
nu se pierde. Grija pentru folosirea 
cu chibzuință a furajelor, pentru hră- 
nirea și îngrijirea corespunzătoare a 
animalelor este pusă în evidență aici 
și de faptul că producția planificată 
de lapte „la zi“ a fost depășită cu 
320 litri pe cap de vacă.

Sava BEJ1NAB1U
corespondentul „Scinteii"

balanței furajere
către consiliile unice învecinate. în 
felul acesta, deficitul existent, in 
prezent la finuri, in unități cum ar 
fi cooperativele agricole Tariverde, 
Fintinele, Dumbrăveni și altele sau 
în consilii unice agroindustriale din 
zona de nord a județului, carp au 
fost afectate de secetă, va fi com
pensat din surplusul altor unități, 
cum ar fi asociațiile economice 
intercooperatiste Mihail Kogălnicea- 
nu, Tortomanu și Albești, care au în 
stoc excedente de 1 164 tone de fîn, 
500 tone și respectiv 235 tone, sau al 
cooperativelor agricole Viile, Castelu, 
Nuntași ș.a.

Un prim și elocvent efect al asigu
rării mai bune a furajelor în acest 
an în județul Constanța este și fap
tul că pe primele 10 luni care au 
trecut unitățile cooperatiste au li
vrat la fondul de stat cu 28 382 hl 
lapte mai mult față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, iar în luna 
noiembrie producția zilnică de lapte, 
atît în cooperativele agricole, cit și 
în întreprinderile agricole de stat, 
este superioară cu 100 hl, în medie, 
fată de producția zilnică obținută în 
aceeași lună din 1986.

Georqe MIHAESCU
corespondentul „Scinteii"

0 experiență valoroasă care asigură dublarea 
productivității muncii, generalizată cu... lingurița

Pe marginea articolului vizind ne
cesitatea generalizării experienței 
înaintate in domeniul industrializării 
construcțiilor, publicat in „Scinteia" 
din 26 septembrie a.c., in care se for
mulau o serie de observații și critici 
legate de modul necorespunzâtor. 
formal, in care s-a desfășurat schim
bul de experiență inițiat de Ministe
rul Construcțiilor Industriale la Șan
tierul antreprizei de construcții pen
tru montaj utilaj chimic Argeș, s-a 
primit la redacție, un răspuns semnat 
de inginer Petre Cmit. directorul di
recției tehnice din ministerul de re
sort.

înainte de a reproduce șt comenta 
acest răspuns — și. pentru a înțelege 
mai bine de ce și el are un caracter 
formal — e nevoie de două preci
zări : a) răspunsul nu a fost trimis 
redacției de către ministerul respec
tiv din proprie inițiativă — așa cum 
e normal, așa cum prevede Legea 
presei — în urma unui semnal critic 
apărut în „Scinteia" ; b) redactarea 
lui aparține directorului direcției 
tehnice, care s-a ocupat de organiza
rea schimbului dc experiență și. care 
este, practic, principalul factor răs
punzător de faptul că acesta s-a 
transformat intr-o acțiune formală.

O dată făcute aceste precizări, care 
spun multe despre modul cum a în
țeles, mai bine-zis n-a înțeles, con
ducerea ministerului să reacționeze 
la critica adresată de ziar, să repro
ducem in extenso — de altfel ne 
ajută in acest sens și mărimea lui — 
răspunsul trimis redacției : „în arti
colul publicat in ziarul „Scinteia" 
din 26 septembrie a.c„ intitulat : 
-Pentru scurtarea termenelor de 
execuție ale noilor capacități de pro
ducție : INDUSTRIALIZAREA LU
CRĂRILOR DE CONSTRUCȚII» 
(„Scinteia" supune atenției o expe
riență care poate fi larg generalizată 
pe șantiere) a fost criticat modul 
defectuos in care s-a desfășurat in 
ziua dc 21 septembrie la Trustul-an- 
trepriză generală de montaj utilaj 
chimic București din subordinea Mi

nisterului Construcțiilor Industriale.
Comitetul de partid din minister, 

împreună cu comitetul sindicatului 
și conducerea ministerului au anali
zat raportul și programul de măsuri 
stabilit in urma schimbului de expe
riență și au hotărit ca planul de mă
suri propus să fie difuzat la toate 
unitățile ministerului pentru genera
lizarea metodelor și procedeelor teh
nologice. asimilarea unor instalații, 
utilaje și dispozitive cu consum re
dus de resurse și cu productivitate 
ridicată.

Aceste măsuri vor fi incluse în 
programele de modernizare ale uni
tăților de construcții-montaj, in pla
nurile de proiectare și asimilare ale 
institutelor de cercetare și proiectare 
din subordinea ministerului".

De ce socotim formal acest răs
puns 7 In primul rind pentru faptul 
că încearcă să se îndepărteze de 
conținutul esențial al criticii formu
late de ziar. Or. acesta constă — re
petăm — în faptul că au fost adunați 
circa 100 de specialiști din toate uni
tățile, plimbați cu două autocare la 
Popești-Leordeni și Pitești, fără ca 
evaluarea experienței de la Șantie
rul antreprizei argeșene — cu rezul
tate in creșterea productivității mun
cii, care ating un nivel dublu fată 
de cel al majorității unităților mi
nisterului — să se facă printr-un 
dialog de lucru, de schimb de opinii 
și idei — ceea ce este în esență un 
schimb de experiență — fără ca ci
neva să puncteze și să decidă care 

anume unități vor prelua această ex
periență și care anume din metodele 
de organizare și tehnologice pot și 
trebuie să fie generalizate în toate 
unitățile sau cel puțin intr-o. parte 
din ele. In articolul publicat se spu
nea in acest sens, printre altele : 
„Ați reținut credem că productivita
tea muncii pe persoană se ridică la 
nivelul Trustului-antrepriză generală 
de montaj chimic București la valoa
rea de 252 294 lei, in timp ce la An
trepriza acestuia din Pitești — la 
peste 560 000 lei. Se apreciază că 
productivitatea la nivelul trustului e 
bună. E posibil să fie așa. Dar nu te 
poți declara mulțumit, nu poți să 
stai relativ liniștit cind știi că unde
va există o experiență, prin aplica
rea căreia se poate dubla această 
productivitate, că se poate mai mult. 
Iar această demonstrație nu e una 
de ordin teoretic, ci una practică, 
care oferă de-a gata toate etapele 
prin care a trecut experiența, toate 
obstacolele pe care le-a învins și se 
prezintă pe masa beneficiarilor pură, 
finită, ca un cristal. Are cineva 
dreptul să n-o privească și să n-o 
folosească ca pe un bun național și 
să nu-i asigure drumul pe care-1 
merită spre generalizare ?“

Iată întrebarea esențială la care 
trebuia să se refere și n-a făcut-o 
răspunsul Ministerului Construcții
lor Industriale. Cele 10 măsuri teh- 
nico-organizatorice anexate ca „ar
gument" că se va acționa pentru ge
neralizarea experienței piteștene au 
un caracter mult prea larg, cu ter
mene prelungite pe durate de ani, și, 
în nici un caz, nu se constituie in
tr-o strategie clară pentru aplicarea 
experienței de excepție pe care am 
prezentat-o. Incit ne vedem nevoiți 
să solicităm un nou răspuns, o dată 
cu reformularea întrebării pe care 
am mai amintit-o, tot în legătură cu 
această experiență : E oare mai ușor 
să creezi o experiență valoroasă de- 
cit să asiguri generalizarea ei ?

ConstcuaUn PRIESCU

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe 10 luni

Continuăm, să publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale. construcții, transporturi, unități agricole, circulația mărfurilor, 
precum și din domeniul prestărilor de servicii.

Ca> urmare a rezultatelor obținute in cele zece luni care au trecut 
din acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor pre- 
văzuți în ^criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 octom
brie pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE

PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea Electro- 

centrale Galați, cu 554,8 puncte.
Locul II : întreprinderea Electro- 

centrale Arad, cu 518.9 puncte.
Locul III : întreprinderea Elec- 

trocentrale Brăila, cu 476,3 puncte.

IN INDUSTRIA 
DE EXTRACȚIE ȘI PREPARARE 

A MINEREURILOR
Locul I : Mina Baia Sprie, jude

țul Maramureș, cu 1 070,2 puncte.
Locul II : Mina Fundu Moldovei, 

județul Suceava, cu 1 036,7 puncte.
Locul III : Mina Suior, județul 

Maramureș, cu 901,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești, cu 626 
puncte.

Locul II : întreprinderea de fri
gidere Găești, județul Dîmbovița, 
cu 579,3 puncte.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
trotimiș" Timișoara, cu 449,4 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea dc piese 

de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare — Minis

terul Industriei Chimice și Petro
chimice — cu 892,4 puncte.

Locul II : întreprinderea de uti
laje grele pentru construcții Bucu
rești — Ministerul Agriculturii — 
cu 800,5 puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică de reparații auto și utilaje de 
transport Baia Mare — Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor — cu 795.5 puncte. '

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București, cu 
228,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI
Locul I : întreprinderea de in

dustrializare a laptelui Ialomița, cu 
398,4 puncte.

ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL ZOOTEHNIC
Locul I : întreprinderea agricolă 

de stat Liebling, județul Timiș, cu 
996,9 puncte.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Sînandrei, județul Timiș, cu 
894 puncte.

Locul III : întreprinderea agricolă 
de stat Peciu Nou, județul Timiș, 
cu 855,3. puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI SPECIALIZAT 

PENTRU AGRICULTURA
Locul I : întreprinderea de trans

port specializat pentru agricultură 
Vilcea, cu 951,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transport specializat pentru agricul
tură Brăila, cu 948,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport specializat pentru agricul
tură Buzău, cu 940.7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI FEROVIAR — 

DEPOURI DE CAI FERATE 
locul I : Depoul de căi ferate 

Sibiu, cu 245,2 puncte.
Locul II : Depoul de căi ferate 

Timișoara, cu 235 puncte.
Locul III : Depoul de 'căi ferate 

Dej Triaj, județul Cluj, cu 202,9 
puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI tȚelecomunicațiilor 

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Giurgiu, cu 
366,6 puncte.

Locul II : Direcția de telecomu
nicații a municipiului București, cu 
329.3 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Harghita, 
cu 307,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR, 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
metalo-chimice Timișoara, cu 269,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru' mărfuri 
textile-incălțăminte Arad„ cu 264 
puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri ali
mentare București, cu 231 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea econo

mică de odihnă Sinaia, județul 
Prahova, cu 416.8 puncte.

Locul II : Oficiul național de tu
rism „Carpați" Brașov, cu 299,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ho

teluri și restaurante Mangalia, ju
dețul Constanța, cu 278,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE 
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu 
Mare, cu 766,5 puncte.

Locul II: Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Vilcea, 
cu 725,6 puncte.

Locul III: Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Buzău, 
cu 702,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE 

Locul I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și loca- 
tivă Vaslui, cu 1 323,6 puncte.

Locul II : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și loca- 
tivă Botoșani, cu 1 320,9 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și lo- 
cativă Maramureș, cu 1 210,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE 

ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII 
Locul I : întreprinderea pentru 

administrarea clădirilor București, 
cu 1 103,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă Foișor — București, cu 
1031,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
construcții, reparații și administra
ție locativă Colentina — București, 
cu 888,2 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport Timiș, cu 1 323,3 
puncte.

Locul II : întreprinderea județea
nă de transport local Vrancea, cu 
1 307,8 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Buzău, cu 
1 301,2 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA 

Locul I : Uniunea județeană Con
stanța, cu 625 puncte.

Locul II : Uniunea județeană Su
ceava. cu 550.4 puncte!

Locul III : Uniunea metal, chimie, 
lemn, construcții — București, cu 
496 puncte.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA ARABĂ EGIPT

Oaspeți ai unui 
important centru 

industrial
(Urmare din pag. I)
tive și expoziții de produse fabrica
te in această unitate.

în continuare este vizitată între
prinderea producătoare de medica
mente „Egyptian International Phar
maceutical Co“, cea mai modernă 
unitate de acest fel din Egipt. La so
sirea distinșilor oaspeți, președinte
le consiliului de administrație; 
Burham Ismail, le-a adresat un căl
duros bun venit, a făcut o scurtă 
prezentare a activității acestei mari 
unități, după care au fost vizitate 
secții de producție.

La încheierea vizitei, adresîndu-se 
gazdelor. președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Anem 
impresii deosebit de bune despre cele 
două întreprinderi vizitate, îndeosebi 
despre întreprinderea de medicamen
te. Adresez felicitări conducerilor în
treprinderilor și muncitorilor pentru 
rezultatele obținute. Adresez, de a- 
semenea, felicitări prietenului meu 
președintele Mubarak, pentru preo
cuparea de a dezvolta aceste indus
trii egiptene și urarea de noi succe
se în dezvoltarea acestui' oraș, ca și 
a întregii țări".

în după-amiaza aceleiași zile, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au înapoiat 
la reședința ce. le-a fost rezervată 
la Palatul Kubeh.

TOl’HȘA HENfl CEAUSESCU 1 PRIMIT 0 DELEGAȚIE H OAMENI OE SEINA EGIHENI Continuarea
Tovarășa Elena Ceaușescu, prim 

viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului, a primit, 
marți, 24 noiembrie, la Palatul Ku
beh, o delegație de oameni de știință 
egipteni din institutele de cercetări 
și învățămînt, condusă de Adel Ab
del Hamid Ezz, ministru de stat pen
tru cercetarea științifică, și prof. dr. 
Abu El Fatouh Abdel Latif, pre
ședintele Academiei de cercetări ști
ințifice și tehnologice, care, în nu
mele celor prezenți, au salutat cu 
deosebită căldură vizita, oficială 
de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o efec
tuează în Egipt. S-a exprimat încre
derea că noua întîlnire la nivel înalt 
va contribui la întărirea și mal pu
ternică a bunelor relații româno- 
egiptene, pe multiple planuri, inclu
siv pe tărîm tehnico-științific, în în
vățămînt și cultură.

A fost adus un cald și respectuos 
omagiu tovarășei academician doctor 
inginer Elena «Taaulșescu și «-â 'dat 
o înaltă apreciere activității ce o des
fășoară în domeniul cercetării știin
țifice, aportului de mare însemnătate 
la dezvoltarea științei românești și 
la îmbogățirea patrimoniului cunoaș
terii universale.

în același timp, au fost Înfățișate 
preocupările și rezultatele oamenilor 
de știință egipteni, exprimîndu-se 
dorința de a se extinde și mai mult

Cuvîntarea tovarășei Elena Ceaușescu
Doamnelor și domnilor,îmi este deosebit de plăcut ca, în cadrul vizitei oficiale de prietenie pe care o facem în Republica Arabă Egipt, să mă întîlnesc cu dumneavoastră, reprezentanți de frunte ai vieții științifice și culturale egiptene, și să vă adresez, cu acest prilej, un salut călduros și cele mai bune urări din partea mea, a Consiliului Național al Științei și Învățămîntului din România.Această întîlnire ne oferă prilejul să cunoaștem mai bine activitatea și preocupările oamenilor de știință egipteni, realizările pe care le obțineți. Prezentarea pe care dumneavoastră ați făcut-o în cadrul acestei întîlniri cu privire la sistemul de organizare a cercetării științifice și de învățămînt, precum și realizările obținute în domeniul tehnologiei, al introducerii rezultatelor cercetării în producție ne dau posibilitatea să cunoaștem mai bine activitatea și preocupările oamenilor de știință egipteni, pentru dezvoltarea economică și socială a țării, contribuția lor la continuarea și dezvoltarea bogatelor tradiții de cultură și civilizație ale Egiptului.în cursul dimineții de astăzi am vizitat orașul nou — 10 Ramadan și două întreprinderi — una de covoare și alta de medicamente — care ne-au produs o bună impresie.Ne bucură aceste frumoase realizări, care contribuie, fără îndoială, la ridicarea generală a țării, la bunăstarea poporului egiptean prieten și vă adresez dumneavoastră, tuturor oamenilor de știință egipteni, cele mai calde felicitări și urări de noi succese în munca pe care o consacrați științei și punerii acesteia în folosul poporului, al dezvoltării libere și independente a Republicii Arabe Egipt.După cum bine cunoașteți, între România și Egipt s-au statornicit și se dezvoltă raporturi de prietenie și colaborare în cele mai diverse domenii de activitate. Țările noastre au colaborat și colaborează activ în domeniul realizării unor importante obiective economice din industria construcțiilor de mașini, chimică, a cimentului, precum și în domeniul agriculturii, îndeosebi al irigațiilor și îmbunătățirilor funciare.Constatăm cu satisfacție că în cadrul general al conlucrării dintre țările noastre a cunoscut o dezvoltare continuă și colaborarea în domeniul cercetării științifice, al învățămîntului și culturii. Apreciez că potențialul economic și tehnico-științific în continuă creștere al țărilor noastre creează posibili

colaborarea româno-egipteană In 
sfera cercetării științifice.

în cadrul întîlnirii a luat cuvîn- 
tul tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, subliniind 
posibilitățile largi existente pentru 
intensificarea colaborării dintre oa
menii de știință români și egipteni, 
în vederea soluționării în comun a 
unor probleme privind dezvoltarea 
economico-socială a celor două țări, 
a unei mai bune cunoașteri reciproce, 
a întăririi prieteniei dintre popoarele 
noastre. •

Tovarășa Elena Ceaușescu a rele
vat necesitatea ca oamenii de știință 
de pretutindeni să conlucreze activ 
și să acționeze pentru promovarea 
în lume a nobilelor idealuri de pace, 
înțelegere și cooperare.

A urmat apoi un larg dialog între 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu și oamenii de ști
ință egipteni, care au făcut numeroa
se propuneri pentru întărirea cola
borării și conlucrării româno-egip- 
tene în domeniul cercetării științi
fice și învățămîntului. . 1 «

în încheiere, tovarășa Elena 
Ceaușescu a adresat celor prezenți, 
tuturor oamenilor de știință și cul
tură egipteni noi succese în activi
tatea lor viitoare.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de stimă și profundă 
prețuire, de prietenie ce caracteri
zează tradiționalele relații dintre 
cele două țări șl popoare.

tăți pentru o colaborare și mai strînsă între institutele de cercetări și de învățămînt din România și Egipt, în folosul dezvoltării eco- nomico-sociale a țărilor noastre, al progresului lor multilateral.în cadrul acestei întîlniri, doresc, la rîndul meu, să vă prezint unele din realizările și preocupările României socialiste în dezvoltarea generală a țării și îndeosebi în domeniul științei și învățămîntului.Poporul român se află angajat într-un amplu program de dezvoltare economico-socială. Acordăm cea mai mare atenție și acționăm pentru dezvoltarea intensivă a industriei, a agriculturii și a celorlalte ramuri ale economiei naționale, prin aplicarea pe scară largă a celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii. Pentru noi, obiectivul strategic al actualului cincinal, 1986—1990, îl constituie trecerea României la o etapă superioară de dezvoltare, realizarea unei noi calități a vieții și muncii întregului nostru popor. Dispunem pentru aceasta de o bună bază materială creată și dezvoltată în anii construcției socialismului. Producția industrială a țării este astăzi de 115 ori mai mare decît în anul 1944, anul revoluției de eliberare națională și socială. De asemenea, producția agricolă a crescut de 6 ori, produsul social a sporit de 27 de ori, iar venitul național de peste 32 de ori.La toate aceste realizări au adus 
o însemnată contribuție știința și învățămîntul, care, prin grija partidului și statului nostru socialist, au cunoscut o puternică dezvoltare, s-au afirmat ca factori de cea mai mare importanță ai progresului întregii țări. Dispunem astăzi de o vastă rețea de institute și unități de cercetare, de un mare număr de cercetători și specialiști în toate domeniile de activitate. în domeniul pregătirii, școlare, am generalizat învățămîntul obligatoriu de 10 clase, iar pînji în 1990 vom trece la generalizarea învățămîntului de 12 clase. Avem, de asemenea, institute de învătă- mînt superior, care pregătesc cadre pentru toate domeniile de activitate. Asigurăm perfecționarea continuă a cadrelor, prin doctorate, învățămînt postuniversitar, specializări și reciclări, pe toate treptele profesionale.Cercetarea științifică își aduce astăzi o contribuție de seamă Ia dezvoltarea și modernizarea producției, la înfăptuirea noii revoluții tehnico-științifice și noii revoluții agrare, la ridicarea întregii activități economice și sociale la un nivel superior de calitate și eficiență. Ne preocupăm în mod deosebit de realizarea unei strînse legături între învățămînt, cerceta

re și producție, de formarea de cadre și specialiști care să fie în măsură să asigure ca noile cuceriri ale științei și tehnicii, ale progresului tehnic în general să fie cît mai rapid valorificate. în acest sens, punem un accent deosebit pe îmbunătățirea programelor de învățămînt, prin includerea, alături de cunoștințele fundamentale de bază, a celor mai noi cuceriri ale științei și1, tehnicii, asignrîndu-se astfel cadre capabile să stăpîneas- că și să dezvolte tehnica modernă, să se poată adapta cu ușurință unor schimbări rapide de profil. Am pornit și pornim în permanență de la adevărul că numai printr-o intensă activitate de cercetare științifică, printr-un învățămînt modern'și o temeinică pregătire teoretică și practică poporul român își va putea înfăptui în bune condiții planurile și programele de dezvoltare economico- socială, aspirațiile sale de bunăstare și progres, de afirmare liberii și independentă.în cadrul politicii sale externe, România, președintele țării acordă o atenție deosebită dezvoltării colaborării și schimburilor economice, tehnico-științifice și culturale cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor deplinei egalități, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Pe baza acestor principii s-au dezvoltat și se dezvoltă continuu, pe multiple planuri, și relațiile dintre România și Egipt. Există toate condițiile ca, și în continuare, țările noastre să conlucreze și să coopereze tot mai strîns în toate domeniile, inclusiv în sfera cercetării științifice și a învățămîntului, aducînd, astfel, o contribuție tot mai mare la realizarea programelor de dezvoltare ale popoarelor noastre, la intensificarea legăturilor dintre ele. Oamenii de știință din România și Egipt pot să facă mai mult pentru dezvoltarea colaborării bilaterale într-o serie de domenii de cea mai mare importanță, cum sînt cele ale chimiei și petrochimiei, construcțiilor de mașini, metalurgiei, agriculturii și industriei alimentare, industriilor textile și materialelor de construcții, cercetării și utilizării resurselor marine, sănătății și altele.România și Egiptul — țări prietene, angajate cu toate forțele pe calea dezvoltării independente — pot oferi un bun exemplu de cooperare tehnico-științifică fructuoasă, în folosul progresului și bunăstării celor două popoare, al cauzei generale a păcii, înțelegerii și cooperării între națiuni.

Pentru a putea să dezvoltăm larg colaborarea și pentru a ne putea concentra forțele în direcția realizării obiectivelor și programelor noastre de dezvoltare economico-socială, avem nevoie de pace, de liniște, de un climat de încredere și securitate internațională. Tocmai de aceea, trebuie să ne unim forțele și să acționăm cu toată hotărîrea în această direcție!Oamenii de știință, cultură și din învățămînt din țara noastră, reuniți în cadrul Comitetului Național „Oamenii de știință și pacea", alături de întregul popor, sprijină activ politica și inițiativele României, ale președintelui țării privind oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare nucleară și clasică, eliminarea rachetelor și a oricăror arme de distrugere în masă din Europa și din întreaga lume.în actualele împrejurări internaționale, oamenilor de știință le revine înalta îndatorire de a face totul pentru crearea unei puternice opinii de masă în favoarea unor măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, de oprire a experiențelor atomice, de încetare a producției armelor chimice, a oricăror arme de distrugere în masă. Trebuie să acționăm cu hotărîre pentru ca energia nucleară — această mare descoperire a secolului nostru — să fie folosită numai în scopuri pașnice, spre binele și progresul întregii umanități !Traversăm astăzi o perioadă de puternic avînt al revoluției științifice și tehnice, de dezvoltare continuă a forțelor de producție, de lărgire a orizonturilor cunoașterii umane spre culmi nebănuite. Cresc tot mai mult rolul și contribuția științei în asigurarea progresului material și spiritual al popoarelor, în edificarea unei lumi mai bune, a echității și dreptății pe planeta noastră. Iată de ce consider că este necesar, mai mult ca oricînd, ca oamenii de știință și cultură de pe toate meridianele planetei să acționeze cît mai uniți, împreună cu popoarele lor, pentru a contribui la soluționarea marilor probleme ce confruntă omenirea, în primul rînd la asigurarea păcii, vieții pe planeta noastră.Astăzi, mai mult ca oricînd, știința, învățămîntul și cultura, care au adus atîtea contribuții inestimabile la progresul civilizației umane, la îmbogățirea tezaurului cunoașterii universale, trebuie să-și afirme cu putere vocația lor constructivă, pașnică; să contribuie nemijlocit la soluționarea problemelor privind lichidarea subdezvoltării, rezolvarea problemelor alimentației, ale să

nătății și altor probleme legate de asigurarea unei vieți mai bune, de progres și civilizație pentru toate popoarele lumii.Să facem ca, pînă la sfîrșitul a- cestui secol și începutul celui de-al treilea mileniu, din viața omenirii să dispară armele și războaiele, să triumfe cu adevărat pacea și colaborarea, pentru a dezvolta și duce mai departe minunatele realizări ale științei și civilizației, de care să beneficieze larg toate popoarele, generațiile de azi și de mîine ! Să facem, încă de pe acum, ca lumea mileniului viitor să fie o lume a colaborării și conviețuirii pașnice, a progresului și prosperității tuturor națiunilor !Pornind de la aceste considerente, este necesar să întărim continuu legăturile între oamenii de știință și cultură din țările noastre, să dezvoltăm colaborarea și conlucrarea dintre institutele și unitățile de cercetare și învățămînt, astfel ca știința, cercetarea și învățămîntul să contribuie într-o măsură tot maj însemnată la progresul și bunăstarea popoarelor noastre.De fiecare dată, întîlnirile și convorbirile dintre președintele României și președintele Egiptului au avut un rol esențial în dezvoltarea relațiilor economice, tehnico-științifice și culturale dintre țările și popoarele noastre. Tocmai de aceea, aș dori să-mi exprim convingerea că și actuala vizită pe care o facem în țara dumneavoastră, acordurile și înțelegerile la care se va ajunge cu acest prilej se vor înscrie ca momente de cea mai mare importanță în întărirea prieteniei și conlucrării româno-egiptene, atît în probleme economice, tehnico-științifice, ale învățămîntului și culturii, cît și ale dezarmării, destinderii și păcii în lume.în încheiere, doresc să vă mulțumesc pentru cuvintele de apreciere rostite aici la adresa activității mele științifice. Consider toate acestea ca o apreciere deosebită a științei, învățămîntului și culturii românești, contribuției lor la dezvoltarea economico-socială a țării, la politica de conlucrare și pace a României socialiste.La rîndul meu, doresc ca, în numele oamenilor de știință din țara noastră, să vă urez dumneavoastră, celor prezenți, tuturor oamenilor de știință și cultură din Republica Arabă Egipt, mult succes în activitatea pe care o consacrați progresului științei și învățămîntului, iar poporului egiptean prieten, noi realizări în dezvoltarea economico-socială a patriei, fericire, prosperitate și pace ! (Vii aplauze).

convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)
s-a relevat necesitatea retragerii na
velor militare străine din zonă și o- 
pririi oricăror acțiuni care ar putea 
duce la extinderea conflictului din 
această parte a lumii.

în timpul convorbirilor a fost re
levată necesitatea lichidării subdez
voltării, a marilor decalaje dintre 
țările sărace și bogate, inclusiv a so
luționării echitabile a problemelor 
datoriilor externe, care împovărează 
tot mai greu țările în curs de dez
voltare, a realizării unei noi ordini 
economice internaționale, bazată pe 
deplina egalitate in relațiile dintre 
state, care să favorizeze progresul 
mai rapid al tuturor țărilor, și în 
primul rînd al celor rămase în urmă. 
Pentru soluționarea acestor proble
me a fost subliniată necesitatea con
vocării unei conferințe speciale în 
cadrtll CLN.U., iâ cată să participe, 
în condiții de egalitate, atît țările în 
curs dă dezvoltară', cît și țările dez
voltate.

S-a apreciat că la rezolvarea ma
rilor probleme ce confruntă omeni

UN DIALOG FRUCTUOS PENTRU PROMOVAREA 
PRIETENIEI Șl COEABORĂRII ROMÂNO-EGIPTENE

Revista presei din R. A. Egipt

CAIRO 24 (Agerpres). — Toate 
mijloacele de comunicare în masă 
din Egipt au reflectat amplu mo
mentele vizitei oficiale de prietenie 
a președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în aceas
tă țară, la invitația președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, și a doamnei Su
zanne Mubarak. Relatările, însoțite 
,de fotografii, deschid primele pa
gini ale ziarelor, sub titluri suges
tive privind importanța noului dia
log la nivel înalt româno-egiptean. 
Sînt prezentate pe larg ceremonia 
oficială a primirii, începerea con
vorbirilor dintre cei doi președinți, 
depunerea de coroane de flori la 
Monumentul soldatului necunoscut 
și la mormîntul lui Anwar El Sa
dat, dineul oficial oferit în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, atmos
fera de deosebită căldură și înțe
legere în care are loc vizita dis
tinșilor soli ai poporului român.

Prezentarea contribuției de ex
cepție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la soluționarea 
marilor probleme internaționale și 
conlucrarea strînsă româno-egiptea
nă pe plan internațional ocupă 
spații largi în toate ziarele, artico
lele apărînd sub titluri semni
ficative : „Președintele 
Nicolae Ceaușescu reafirmă spriji
nul pentru ideea dialogului inter
național" (THE EGYPTIAN GA
ZETTE), ■„ România este promo
toarea unei reglementări globale 
și juste a situației din Orientul 
Mijlociu", „Egiptul și România se
pronunță pentru intensificarea
eforturilor în vederea realizării 
păcii in zonă" (AL-AHRAM
și AL-GUMHURIA), „O nouă 
ordine economică internațională
mai justă, care să permită ță
rilor in curs de dezvoltare de
pășirea situației de criză" (AL- 
AHRAM). Cotidianul AL-AHRAM 
a publicat, de asemenea, articolul 
„Considerentele și propunerile 
României privind soluționarea 
globală a problemei datoriei exter
ne și a dobinzilor excesive", iar 
săptămînalul AL-TAAOUN a con
sacrat o pagină întreagă dezvoltării 
agriculturii românești.

Editorialul ’ publicat în THE 
EGYPTIAN GAZETTE' subliniază 
că „ceea ce este remarcabil în ati
tudinea conducătorului României 
este faptul că, în loc să rupă rela
țiile diplomatice cu Israelul după 
războiul din 1967, domnia sa a con
siderat că poate servi o cauză mai 
bună menținînd aceste relații și ac

rea trebuie să participe toate statele, 
indiferent de mărime si orînduire 
socială. \

Președintele Mohamed Hosni Mu
barak a exprimat aprecierea, deose- 
b tă de care se bucură in Egipt po
litica externă dinamică a României, 
demersurile și inițiativele președin
telui Nicolae Ceaușescu consacrate 
reglementării situației din Orientul 
Mijlociu, înfăptuirii dezarmării, so
luționării constructive. în interesul 
popoarelor, a marilor probleme ce 
confruntă omenirea.

Subliniind cu satisfacție identita
tea sau apropierea punctelor de ve
dere in problemele abordate, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Mohamed Hosni Mubarak 
au reafirmat hotărîrea celor două 
țări de a întări conlucrarea pe arena 
internațională, de a contribui activ 
la instaurarea în lume a unui cli- 

1 mat de destindere, securitate, pace, 
înțelegere și largă cooperare inter
națională.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, stimă 
și înțelegere reciprocă.

ționînd pentru o reglementare paș
nică în zonă, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe 
ocupate".

Referindu-se la politica Româ
niei, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind regle
mentarea pe cale pașnică a situației 
din Orientul Mijlociu, editorialul 
arată că „președintele 
Nicolae Ceaușescu își menține 
aceeași hotărîre fermă pentru reali
zarea unei păci juste în Orientul 
Mijlociu, pentru care Egiptul îi este 
recunoscător".

Editorialul pune în evidență po
ziția de sprijin a României față de 
cauza dreaptă a poporului palesti
nian, față de reprezentantul legitim 
al acestui popor. Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, dialogul 
politic al președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arafat.

Vizita oficială de prietenie a to
varășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu in R.A. Egipt, ideile ex
primate în toastul la dineul oficial 
și în cadrul noului dialog de prie
tenie și colaborare româno-egiptean 
sînt reliefate pe larg în emi
siunile internaționale ale agen
ției de presă egiptene, MENA. 
Pornindu-se de la conținutul toas
turilor rostite în timpul dineului de 
cei doi șefi de stat, se subliniază 
că vizita evidențiază relațiile de 
bună înțelegere, prietenie și coope
rare dintre cele două țări și po
poare, dorința reciprocă de a con
feri acestor raporturi dimensiuni 
tot mai largi pe toate planurile.

Agenția MENA subliniază și po
ziția României de sprijinire a efor
turilor în vederea încetării cît mai 
repede cu putință â războiului din
tre Iran și Irak, pentru punerea în 
aplicare a rezoluției Consiliului de 
Securitate al O.N.U. privind solu
ționarea problemelor aflate în sus
pensie între cele două părți pe ca
lea negocieri'or.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE au prezentat pe larg 
toate momentele vizitei, sem
nificația ei majoră în dezvoltarea 
relațiilor româpo-egiptene. apre- 
ciindu-se ca fiind „cel mai impor
tant eveniment al acestei perioa
de". Ca semn al atenției deosebite 
de care se bucură distinșii soli ai 
poporului român in Egipt. TELE
VIZIUNEA cairotă a prezentat in 
detaliu țoate momentele vizitei și 
a transmis integral toartvrile 
rostite de cei doi președinți la 
dineul oficial din seara zilei de 23 
noiembrie.
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ACTIVITATEA POLITICO-ORGANIZATORICĂ - STRÎNS LEGATĂ 

DE VIAȚĂ, DE SARCINILE FIECĂRUI COLECTIV

Acțiuni eficiente, în spiritul exigenței 
și răspunderii comuniste

Exigenta și autoexigență 
- polii activității 

universitare de calitate
Oraș prin excelență industrial, Comăneștiul înseamnă in primul rînd 

petrol și cărbune, dar mai înseamnă energie electrică, exploatarea lem
nului și prelucrarea lui, beton celular autoclavizat și alte produse nece
sare economiei naționale. Schela de foraj de aici a ocupat în 1986 lo
cul I pe țară și se menține pe o poziție fruntașă în întrecerea socialistă 
din acest an. în toate unitățile există o stăruitoare preocupare pentru 
perfecționarea muncii politico-organizatorice, se desfășoară acțiuni sus
ținute pentru soluționarea problemelor economice, pentru dobindirea de 
rezultate cit mai bune în îndeplinirea planului.

CONCRET, LA FAȚA LOCU
LUI. împreună cu tovarășul Dumi
tru Potoroacă, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Comănești, 
abordăm problemele stilului și meto
delor muncii de partid in sprijinul 
producției, al îndeplinirii planului pe 
acest an în cele mai bune condiții 
de calitate și eficiență.

— Aproape că nici n-ar mai trebui 
să reamintesc —' într-atît este de 
cunoscut adevărul acesta — că de 
calitatea muncii de partid depind 
mult rezultatele cantitative și calita
tive obținute in producție. Ceea ce 
se cuvine să menționez insă nea
părat este faptul că, așa cum a in
dicat secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi 
am mutat centrul de greutate al în
tregii activități de partid la locurile 
de producție, acolo unde se hotărăște 
soarta realizării planului. In acest 
scop folosim pe cei aproape 150 de 
tovarăși din activul orășenesc de 
partid, împreună cu care organizăm 
activitatea de îndrumare. sprijin și 
control, studiile și analizele, dezba
terea și, mai ales, soluționarea la 
fața locului a celor mai de seamă 
probleme pe care le ridică producția, 
îndeosebi neajunsurile cu care se 
confruntă colectivele de muncă.

— V-am ruga să concretizați cu un 
exemplu.

— Iată, pînă de curînd aveam mari 
dificultăți in legătură cu funcțio
narea centralei electrice și de ter- 
moficare, care livrează energie elec
trică în sistemul național, precum și 
mari cantități de abur pentru indus
tria orașului și locuințe. în organi
zațiile de partid de la centrala elec
trotermică s-a ridicat in repetate 
rinduri problema calității cărbune
lui. care nu este altul decit cel li
vrat de bazinul Comănești. Era 
deci în căderea noastră să acțio
năm. Pornind de la puterea de con
vingere a fapțelor concrete, am or
ganizat citeva originale vitrine ale 
calității. Una dintre acestea se află 
la beneficiar, la centrala electroter
mică. Cînd se adună sterilul în 
haldă, organizăm chiar pe platforma 
respectivă intîlniri între energeticieni 
și mineri și dezbatem problema ca
lității în fața acestui „martor" ne
dorit.

Tot în vitrine ale calității au fost 
transformate la exploatările miniere 
platformele pe care se basculează 
vagoneții și unde se alege sterilul. 
Uneori, la ieșirea din schimb, în
treaga brigadă vine aici direct din 
sala de apel și se face concret, pe 
loc analiza muncii. Măsurile adop
tate la fața locului și atitudinea 
fermă a comuniștilor, a minerilor 
fruntași pentru înlăturarea neajun

Aspect din Cimpia Turzii, județul Cluj

surilor au fost hotărîtoare pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui.

ARGUMENTE ÎN LUPTA 
PENTRU CALITATE. Același ca
racter concret, aplicat la situația 
reală, al muncii politico-organiza
torice aveam să-l constatăm și la 
exploatările miniere din bazinul Co
mănești. Comitetul de partid de la 
întreprinderea minieră a dus mai 
întii bătălia pentru atingerea para
metrilor privind volumul extracției 
și. ca atare, de eițiva ani planul este 
îndeplinit cantitativ. Acum se des
fășoară pe un front larg lupta pen
tru calitatea cărbunelui-. Au loc în- 
tîlniri comune ale comitetului de 
partid și consiliului oamenilor mun
cii la care participă șefii de sectoare 
și brigadierii ; în adunările generale 
ale organizațiilor de bază și în învă- 

țămintul de partid, calitatea este 
..problema nr. 1”. iar gazetele de 
perete și celelalte forme de propa
gandă militează în același scop.

în orașul Comănești
— Și să nu uităm o metodă înde

lung verificată a activității de 
partid — munca de la om la om — 
precizează maistrul minier Simion 
Lupchian. secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea minieră 
Comănești. E drept, cere mai mult 
timp, cere răbdare și tact, dar mo
dul direct de a vorbi și de a-1 privi 
pe om in ochi dă cele mai bune 
rezultate. Așa am procedat cu mi
nerii din brigăzile conduse de Ion 
Damian, din sectorul Lumina, Mihai 
Drilă, din sectorul Leorda, Vasi]e 
Cojocaru, din sectorul Vernești, cu 
care am discutat îndelung despre 
răspunderile noastre in calitate de 
proprietari, producători și benefi
ciari. despre ceea ce așteaptă țara 
de la noi. Concret, le-am arătat că 
dacă nu alegem noi cu grijă sterilul, 
jos, în abataj, se încarcă în mod 
dăunător cheltuielile de producție și 
de transport și trebuie suplimentat 
numărul celor ce îl selectează la 
suprafață — o muncă pe care avem 
datoria s-o facem noi de la bun în
ceput.

— Vorbeați de rezultate...
— Da, în ultimele 3—4 luni, calita

tea cărbunelui s-a îmbunătățit sub
stanțial. Pentru aceasta am primit 
din partea beneficiarului o bonifica
ție de peste 1 200 000 lei. Este încă 
un argument deosebit de convingă

tor pentru fiecare dintre noi în bă
tălia pentru calitate.

ORDINEA Șl DISCIPLINA 
TREBUIE SĂ PORNEASCĂ DE 
JOS. Ideea aceasta este argumen
tată — prin fapte — în două locuri 
diferite de muncă, de doi activiști de 
partid. Consemnăm, pe rînd, opi
niile lor.

Maistrul Petrea Gălburici, secretar 
al comitetului de partid de la unita
tea forestieră de exploatare și 
transporturi : Devenise o nedorită 
tradiție pentru noi ca sectorul de 
exploatare Ciobănuș să fie codaș pe 
județ. Se organizau ședințe peste 
ședințe la nivelul conducerii, se 
luau măsuri tot la acest nivel, se 
aplicau sancțiuni. Numai în ultimii 
ani au fost înlocuiți vreo 3—4 șefi 
de sector. Dar schimbarea șefi
lor nu schimba și stările de 
lucruri negative. Analizind profund 
situația în comitetul de partid, 
ne-am dat seama de două lu
cruri : primul — că trebuie să por
nim de la ordine și disciplină ; 
al doilea — că trebuie să pornim de 
jos, de la organizarea muncii Ia fie
care loc de producție, de la partici
parea responsabilă a fiecărui om. 
Ne-am bizuit in această acțiune pe 
comuniștii din activul de partid, 
printre care maistrul loan Chiriluș, 

muncitorul forestier Mircea Asandei, 
economistul Alexandru Soroceanu. 
Am concentrat mijloacele tehnice, 
am organizat producția în flux, am 
întronat ordinea și disciplina. De trei 
luni, sectorul Ciobănuș se numără 
printre sectoarele fruntașe. Acum se 
situează pe locul II și țintește mai 
sus.

Maistrul Gheorghe Corcodel, secre
tar al comitetului de partid de la 
combinatul de prelucrare a lemnu
lui: La noi, secția de mobilier curbat 
nu-și realiza integral planul nici la 
export, nici la producția internă. Se 
invocau tot felul de cauze „obiec
tive", îndeosebi cele legate de apro
vizionarea tehnico-materială. Ana
liza întreprinsă de comitetul de 
partid a demonstrat că adevăratele 
cauze ale neajunsurilor se află nu 
în afară, ci în interiorul secției ; nu 
numai la nivelul compartimentelor 
funcționale ale combinatului, ci. mai 
ales, jos, la locurile de muncă. Di
recții de acțiune: reorganizarea pro
ducției, reamplâsarea uhdr.-utlldfe 
modernizarea fluxului de fabricație 
și a mașinilor, respectarea strictă a 
disciplinei tehnologice, instaurarea 
unei ordini desăvîrșite la fiecare loc 
de muncă, întărirea răspunderii fie
cărui muncitor, maistru, inginer. Re
zultatul ? Colectivul secției de mo
bilă. curbată își realizează în mod 
sistematic planul. Pentru aceasta 

munca de partid a trebuit să meargă 
la rădăcină, să acționeze la locul de 
muncă.

UN FACTOR DINAMIZATOR: 
INIȚIATIVA COMUNIȘTILOR. 
Schela de foraj Comănești are de 
„apărat" .locul I pe țară cucerit in 
întrecerea socialistă din anul trecut, 
întreaga muncă politico-organizato- 
rică desfășurată de organele și or- 
gahizațiile de partid este orientată 
către dobindirea unor rezultate su
perioare. in această privință, iniția
tiva comuniștilor, strădaniile lor 
pentru autodepășire dinamizează 
capacitățile creatoare ale întregului 
colectiv Sint căutate și puse in va
loare noi posibilități de sporire a 
randamentelor la săparea sondelor, 
sînt aplicate noi măsuri prin care se 
depășesc situațiile dificile ce apar 
intr-un domeniu sau altul. Bunăoară, 
pină de curind, multe necazuri ge
nera faptul că elementele de auto
matizare de la sonde erau trimise 
pentru reparații la uzinele speciali
zate din țară, aflate uneori la mari 
distanțe. Ce însemna aceasta ? 
Cheltuieli cu transportul, cu repara
țiile, cu deplasările, uneori, o cali
tate necorespunzătoare. Chestiunea a 
fost dezbătută cu activul de partid, 
cu toți factorii de răspundere. Cînd 
unii au propus să se organizeze 
reparațiile în cadrul schelei, alții au 
fost de părere că „de ce să ne legăm 
la cap cu o asemenea activitate 
dificilă, noi să ne vedem de foraj, 
automatizările sînt treaba altora". 
Replica a fost dată în adunarea ge
nerală de partid a secției mecano- 
energetice : „Locul I pe țară nu 
poate fi treaba altora ; la fel și re
parațiile". La inițiativa șefului echi
pei de mecanici, Alexandru Avram, 
și a inginerului Liviu Nichita, a 
început munca, grea, dar atît de 
utilă, a organizării reparării ele
mentelor de automatizare de la 
sonde, aici, la fața locului. Primele 
rezultate îndreptățesc eforturile : 
diminuarea substanțială a cheltuieli
lor. ridicarea calității și — în final 
— reducerea timpului de executare 
a operațiunilor de foraj.

Maistrul Nicolae Octavian Jigău, 
secretarul „comitetului de partid de 
la Schela de foraj Comănești, ne 
vorbește despre o altă inițiativă a 
comuniștilor : folosirea sapelor cu 
lame în zona de exploatare Cimpeni. 
Și aici a trebuit înfrîntă inerția ce
lor care afirmau că structura geolo
gică a zonei respective nu permite 
utilizarea acestei metode înaintate. 
Pină la urmă, perseverența ingineri
lor Mihăiță Damian și Ion Nedelcu, 
a maistrului Gheorghe Marcu, a co
muniștilor a dat roade. Ca rezultat 
al unor eforturi susținute, al adop
tării unor măsuri speciale, prin fo
losirea , șapelor cu lame în zona 
Cimpeni, viteza de foraj planificată 
a fost depășită cu 30 la sută. Este 
încă un rezultat care menține în
treaga schelă in primele rînduri ale 
întrecerii pentru un loc fruntaș pe 
țară.

Gh. ATANASIU 
Gh. BALTĂ

Evaluat mal cu seamă în perioa
dele și pe temeiul alcătuirilor de 
bilanț al activității sale, cind sem
nificația mediei statistice devine 
oarecum preponderentă. Institutul de 
arhitectură „Ion Mincu" se înfăți
șează pe bună dreptate ca o unitate 
de frunte a învățămintului nostru 
superior, cu o experiență definită nu 
o dată în termeni apreciativi și — 
ceea ce este esențial — cu un poten
țial de creație deasupra înfăptuirilor 
cotidiene de tot .felul. De altminteri, 
multe asemenea aprecieri au un su
port faptic cu o semnificație ce tre
ce dincolo de limitele statisticii și 
pentru a-1 ilustra cum se cuvine să 
reținem citeva elemente dintr-o ana
liză. efectuată recent de rectorat, 
.asupra activității institutului în pe
rioada octombrie 1986 — octombrie 
1987. De la început se impune aten
ției contribuția remarcabilă a acestei 
unități de învățămint superior, ce 
cumulează totodată atributele unui 
complex laborator de creație, la or
ganizarea și sistematizarea teritoriu
lui, la dezvoltarea urbanistică a mul
tor localități din țară. în frunte cu 
Capitala, prin elaborarea de studii și 
proiecte, prin participarea la avi
zarea unor obiective de interes na
țional cu răsfrîngeri evidente în ri-' 
dicarea calității arhitecturii româ
nești. Eforturile de gindire. de crea
ție conduc totodată la introducerea 
mai rapidă a progresului tehnic, la 
cercetarea căilor reducerii consumu
rilor de materiale și de energie în 
sistematizare și arhitectură. la 
aprofundarea problematicii satului și. 
pe această bază îndeosebi, la reali
zarea unei mai variate expresivități 
a arhitecturii românești contempora
ne. în acest scop, studiul surselor 
arhitecturii tradiționale în România 
și valorificarea acestora în proiecta
re au făcut obiectul unei ample cer
cetări cu participarea forțelor din 12 
județe și a universitarilor din insti
tut. Totodată, colective prestigioase 
de cadre didactice lucrează la pro
iectarea unor importante obiective 
arhitecturale din noul centru al Ca
pitalei, cu termene de dare în folo
sință în anii 1988 și 1989. asigură do
cumentațiile pentru obiective arhi
tecturale de referință din întreaga 
țară, cum sint casa de cultură și an
samblul de locuințe la Galați și Sla
tina, locuințe și dotări la Alba Iu- 
lia și în alte județe. Așa cum am 
arătat și cu un alt prilej. învăță- 
mîntul superior bucureștean de ar
hitectură și-a impus de multă vreme 
valoarea și pe plan internațional, în 
competiție cu prestigioase școli de 
profil din întreaga lume, iar recentul 
Seminar internațional de arhitectură, 
organizat în Capitală și inscris în te
matica manifestărilor O.N.U., a evi
dențiat o dată mai mult experiența 
și succesele românești.

Cum se vede chiar și din aceste 
consemnări, bilanțul este, pe ansam
blu, pozitiv și poate tocmai de aceea, 
în analizele efectuate în acest insti
tut, evaluările de ansamblu au une
ori caracter predominant, Nu că ar 
fi poate mai ușor de făcut, dar este 
tentant să te oprești mai cu seamă 
asupra realizărilor, dintre care unele 
pentru nu puține institute de arhi
tectură din lume abia dacă se con
stituie ca deziderate. Iar însumarea 
reușitelor de acest gen conduce de 
fiecare dată spre concluzii mereu 
mai confortabile. Și totuși, nu aceas
ta ar trebui să fie optica eforturi
lor de evaluare și, cu deosebire, a 
celor de autoevaluare.

Exigența și autoexigență sint nu 
numai atestate ale nobleței de spirit, 
ci și cele dinții premise ale unor reu
șite mereu mai inalte. Mai cu sea
mă că in domeniul arhitecturii, ceea 
ce pentru alții poate constitui in
tr-adevăr o realizare ieșită din co
mun, aici, la școala românească de 
profil, ar trebui să fie simțit ca un 
fapt curent de viață, expresie fireas
că a unei strălucite tradiții de cultu
ră, de creație, de gindire și muncă 

intensă, pasionată și mereu raportată 
coteior ele civilizație pe care se 
sprijină și se inalță România socia
listă. Să nu uităm că aproape nu 
există așezare de-a lungul și de-a 
latul țării care să nu se înfățișeze ca 
cel mai curat izvor de inspirație și 
ca cel mai complex laborator de 
creație arhitectuială, că tradiția în
vățămintului superior românesc de 
profil, condițiile materiale de care 
acesta dispune și, cu deosebire, 
prestigiul corpului profesoral, care 
de-a lungul timpului i-a sporit stră
lucirea. urcă la cote dintre cele mai 
înalte, că selecția anuală a studenți
lor îngăduie admiterea -celor mai bine 
pregătiți dintre cei bine pregătiți.

Or, toate acestea obligă 1
Și cea dinții obligație în cazul In

stitutului de arhitectură este ca in
dicatorii de calitate să-și găsească 
o repartizare armonioasă in cuprinsul 
tuturor componentelor muncii uni
versitare. incepind și terminînd, am 
zice, cu cefe* ce se răsfring nemijlo
cit asupra formării noilor promoții 
de arhitecți. Pentru că. e limpede, 
valoarea fiecărei școli superioare se 
întemeiază nu numai pe premiile do- 
bindite la un moment dat și nici 
chiar doar pe suma realizărilor obți
nute in timp, ci cu deosebire pe am
plificarea necontenită a izvoarelor 
acestora, pe cultivarea și asigurarea 
unui potențial creator cu atribute ca
litative în continuă creștere.

Din cite se pare însă, tocmai în 
această direcție este resimțită nevoia 
unor intervenții mai sistematice, care, 
între altele, să cultive cu mai multă 
consecvență in rindurile studenților o 
stare de spirit fundamentată pe exi
gență și autoexigență. Pentru ilus
trarea acestei necesități este sufi
cient să aducem în orizontul anali
zei adunările asociațiilor studenților 
comuniști. Cum bine se știe, cel pu
țin din experiența majorității unită
ților din învățămîntul nostru supe
rior. adunările generale A.S.C. întru
nesc de regulă calitatea unor veri
tabile laboratoare de creație univer
sitară : ele sint sau ar trebui să fie 
foruri de dezbatere, de analiză și de 
elaborare, pe această bază, a unor 
măsuri eficace vizînd perfecționarea 
întregii activități din învățămîntul 
superior ; aici, pe baza gîndirii stu
denților, pot și trebuie să fie formu
late opiniile cele mai proaspete și 
mai pline de interes privitoare la 
mai buna funcționare a procesului 
de învățămînt ; aici pot și este firesc 
să se adopte atitudini tranșante, spe
cific tinerești, față de propriile lip
suri. Ca atare, asemenea adunări pot 
și este necesar să constituie adevă
rate școli de educație politică, civică, 
revoluționară, unde studenții de
prind, între altele, forța raționa
mentului și arta comportamentului 
întemeiate pe corelația organică în
tre exigență și autoexigență, între 
eforturile de perfecționare și cele de 
autoperfecționare.

Mai nimic din toate acestea în 
adunarea de dare de seamă și ale
geri a asociației studenților ‘comu
niști din anul al II-lea de la Insti
tutul bucureștean de arhitectură, la 
care am participat cu cîtva timp in 
urmă. Deși aici era supusă analizei 
întreaga activitate a studenților pe 
un an întreg, iar darea de seamă 
evidenția, pe lingă realizări firești, 
și o seamă de neîmpliniri și de aba
teri de la disciplina universitară. 
Astfel, bunăoară, printre aceste ne
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împliniri, darea de seamă situa și 
faptul că in sesiunea din ‘ iunie a 
anului universitar precedent, procen
tul de promovare a atins abia. 75 la 
sută (pe cind dominanta mediilor de 
admitere este de la 8 in sus), că 
s-au înregistrat absențe nemotivate 
și au fost date o. seamă de sancțiuni 
pentru, abateri de la normele vieții 
studențești. Sînt. cum se vede, pro
bleme de greutate, cu răsfrîngeri 
asupra intregii activități universita
re. a căror analiză amplă, temeinică 
Srar fi impus drept cea dinții premisă 
a reușitelor viitoare. Din păcate, o 
asemenea analiză n-a avut loc. în 
pofida apelurilor repetate ale prezi
diului. nu s-a inscris la cuvint, din
tre cei. circa 50 de studenți, decît 
unul singur, apoi, după alte apeluri, 
unele nominalizate. încă 2 studenți 
au mai: avut foarte scurte interven
ții. Toată „dezbaterea" studenților, cu 
pauzele de rigoare, n-a durat mai 
mult de 8 minute.

Dezbaterea amplă, aprofundată, cu 
adoptarea măsurilor cuvenite pentru 
îmbunătățirea activității tuturor stu
denților s.-ar fi impus cu atît mai 
mult intr-un asemenea caz cu cit el 
nu este deloc izolat. Probleme cum 
sint cele amintite se regăsesc inclu
siv la nivelul institutului, unde, așa 
cum se arată în recenta analiză men
ționată. „un număr mare de studenți 
nu frecventează cursurile, nu se pre
gătesc sistematic și in consecință ob
țin rezultate sub posibilitățile lor", 
ceea ce se reflectă și în faptul că în 
anul universitar precedent au fost 
„distribuite", pentru abateri de Ia 
regulamente, numeroase mustrări 
scrise sau mustrări scrise cu avertis
ment, iar 55 de studenți nu au pro
movat. „Consemnarea de complezen
ță — se arată mai departe în anali
za amintită — a participării studen
ților din anii V. și VI la practica de 
proiectare, acceptarea in mod nejus
tificat de către cadre de atelier a 
proiectelor predate cu întîrziere, 
echivalarea proiectării cu alte activi
tăți nesemnificative sînt numai cîteva 
exemple de abateri de la normele 
universitare".

E un semn bun în neingăduința 
rectoratului față de lipsurile riguros 
delimitate, dar pentru ca o aseme
nea atitudine să fie și rodnică se 
cere, intre altele, un factor de schim
bare. așadar asocierea tuturor stu
denților drept subiecți, coautori în 
generalizarea unui climat în favoarea 
creșterii răspunderii, a pregătirii te
meinice. a muncii universitare de ca
litate. Niciunde activitatea cotidiană 
a studenților nu poate fi îmbunătă
țită numai pe calea unor măsuri ad
ministrative. pregătirea superioară 
solicită, cum bine se știe, angajarea 
personalității fiecărui tînăr, și 
unde poate fi aceasta mai bine cu
noscută și mobilizată integral îri 
sprijinul aspirației de necontenită 
autoperfecționare decît în forul în
suși al creației universitare cu care 
se identifică sau ar trebui să se 
identifice fiecare adunare a asocia
ției studențești ?

Iată o întrebare care, prin dimen
siuni și acuitate, face cu atît mai ne
cesar un, stil superior de muncă, 
elaborat sub conducerea organizației 
de partid și cu participarea nemijlo
cită a asociațiilor studenților comu
niști. cu precădere interesate ca 
prestigiul școlii românești de arhitec
tură să urce la cote superioare.

Mihai IORDANESCU
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Ofensiva neoconservatoare 
împotriva cuceririlor democratice m

Pe fondul unei prelungite depre
siuni a economiei capitaliste și al 
eșecului vechilor teorii ale „creș
terii economice", in ideologia bur
gheză s-a conturat de la începu
tul acestui deceniu un tot mai ac
centuat proces de reorientare pe 
poziții conservatoare, dublat de în
cercarea evidentă de a „revitaliza" 
discursul ideologic propriu printr-o 
campanie antidemocratică și antiso- 
cialistă deschisă. Ea este menită a 
estompa imaginea contradicțiilor 
reale ale procesului de reproducție a 
capitalului în societățile industriale 
puternic dezvoltate, a efectelor lor 
sociale negative in planul adin- 
cirii inegalităților economice. „Ideo
logii și apologeții capitalismu
lui, arăta in acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, încearcă din nou 
■ă prezinte proprietatea capitalistă 
și societatea împărțită in asupritori 
și asupriți ca forme superioare ale 
relațiilor de producție și sociale". 
Structurile elitare și libertatea de 
mișcare a capitalului sint prezentate 
azi din nou ca soluții unice la pro
blemele dezvoltării contemporane.

In evantaiul larg al pozițiilor ideo
logice din societatea capitalistă con
temporană sint prezente, desigur, și 
viziuni tepretice deosebite de cele 
conservatoare, dominante. Unele 
din aceste viziuni realiste, împărtă
șite de cercetători reputați ai feno
menului politic, precum și de forțe 
democratice progresiste din aceste 
țări, evidențiază cu pătrundere in
consistența tezelor neoconservatoare, 
care echivalează azi libertățile indi
viduale cu dreptul la proprietate 
privată și cu inegalitățile economi- 

> ce și sociale pe care societatea capi- 
șlistă le-a generat.
Trebuie spus insă, că prezența — 

Iă — a unor asemenea poziții 
’ce în lucrările unor teoreticieni 
irxiști contemporani nu trans

formă peste noapte structurarea ac
tuală a ideologiei burgheze. Tendința 
ei dominantă, care s-a consolidat in 
ultimul deceniu, rămine aceea a re
novării din perspectivă conserva
toare a vechilor teorii ale „capitalis
mului concurențial", „capitalismul 
deplinei libertăți a inițiativei priva
te" care este contrapus astăzi pe 
toate planurile modelului liberal al 
anilor ’60. Atît timp cît condițiile 
social-economice obiective care se 
află la originea reculului conserva
tor in ideologia burgheză nu s-au 
schimbat, teoriile neoconservatoare 
își păstrează la rîndul lor întreaga

Infirmarea vechilor
ION UNGUREANU : Dacă proce

sele de schimbare — socială, econo
mică. politică — sint recunoscute 
astăzi ca reprezentînd trăsăturile 
dominante ale epocii contemporane, 
sensurile istorice și direcțiile acestor 
schimbări reprezintă subiectele 
principale ale controverselor teoreti
ce și confruntărilor ideologice. Ca
racterul polemic al confruntării de 
idei în jurul problemelor dezvoltării 
sociale face necesar, așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in Ra
portul Ia cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului, „să desfășurăm o tot 
mai intensă activitate educativă, 
ideologică, pentru studierea și înțe
legerea fenomenelor economico-so- 
ciale, a acțiunilor legilor dialecticii 
in dezvoltarea societății omenești, 
pentru a da răspuns științific pro
blemelor ridicate de viață".

în înțelegerea perspectivelor dez
voltării, un fapt semnificativ îl re
prezintă criza economică declanșată 
la mijlocul deceniului trecut.

în țările capitaliste dezvoltate 
s-au produs in acest context și im
portante schimbări in ideologiile do- 

actualitate, precum și. poziția domi
nantă in gîndirea ș'i .practica politică 
a capitalismului contemporan. Noile 
ideologii elitare, antidemocratice ale 
dreptei politice sint contrapuse as
tăzi în mod deschis ideilor progre
siste, concepției revoluționare.

Această direcție majoră -in care 
are loc confruntarea ideologică din
tre concepția revoluționară des
pre lume și teoriile neoconservatoare 
constituie obiectul dezbaterii or
ganizate de redacția noastră. Parti
cipă prof. univ. dr. Gh. Al. CAZAN, 
conf. univ. dr. Aculin CAZACU și 
dr. Ion UNGUREANU.

teorii ale creșterii 
minante. Ele sînt menite să legiti
meze pe de o parte, politica mono
polistă și imperialistă și să reorien- 
teze, pe de altă parte, eforturile pen
tru o innoire a practicilor economice 
și politice in așa fel incit să fie pro
tejate interesele clasei politice domi
nante.

Cum este cunoscut, concepția pri
vind dezvoltarea socială și economi
că a capitalismului a imbrâcat in 
anii relativei „prosperități generale", 
din deceniul șapte, forma mitului 
ideologic al societății postindustria- 
le. Pe măsură ce difuziunea publică 
a acestor teorii de factură apologe
tică a fost suficient extinsă, concep
tele teoretice au fost treptat înlocui
te cu o serie de prejudecăți, credin
țe și sentimente care alimentau un 
„optimism generalizat". El a fost re
pede contrazis insă de scăderea evi
dentă a capacității de control asupra 
mobilității capitalului și mai ales 
asupra efectelor sociale pe care a- 
ceastă mobilitate le genera încă în 
anii ’60. Pierderea siguranței locului 
de muncă, decalajele zonale sau re
gionale, declinul productivității so- 

ciale a muncii au fost efectele ime
diate ale acestui proces.

Ca mit ideologic al societății capi
taliste moderne, teoria societății 
postindustriale promovase o atitu
dine bazată pe „incredere in viitor", 
apreciind că schimbările sociale ma
jore favorizează tendința de creș
tere a unor sectoare noi ale econo
miei (terțiar și apoi cuaternar). S-a 
considerat că aceasta ar fi o soluție 
eficace pentru rezolvarea unor pro
bleme sociale ca : asigurarea de noi 
locuri de muncă pentru generația ti- 
nără, cu o instrucție și un nivel de 
calificare superioare ; atragerea in 
activitatea productivă a femeilor 
(noile sectoare economice oferind 
locuri de muncă „curatd" și sensi
bile la „calitățile feminine" ale for
ței de muncă) ; o reducere semnifi
cativă a tensiunilor și conflictelor 
sociale determinate de inegalitatea 
social-economică. „Scientizarea" ac
tivității economice ar „nivela" prin 
ea însăși. în viziunea acestor teorii, 
oportunitățile sociale instituind un 
regim politic „meritocratic", pe de o 
parte, și înlocuind ideologiile „par- 
ticulariste" (de clasă) cu un „etos 
științific generalizat", bazat pe un 
sistem de valori in care dezintere
sul, umanismul și scientismul or
ganizat prevalau asupra opozițiilor 
de interese.

Infirmarea istorică a acestor teorii 
apologetice, criza structurilor econo
mice și stoparea proceselor de creș
tere economică. începînd cu mijlocul 
deceniului trecut, au pus în fata 
ideologiei burgheze probleme cu to
tul noi. Productivitatea muncii in
dustriale nu a urmat în anii ’70 
curba ascendentă pe care o așteptau 
prognozele optimiste. „Migrarea" ca
pitalului industrial, ca efect negativ 
al acestei dezvoltări, a fost determi
nată nu de apariția unui surplus de 
forță de muncă prin creșterea pro

ductivității muncii în industrie, ci de 
ceea ce economistul J. Schumpeter 
numea „creativitatea distructivă" a 
capitalului. In termenii economiei 
politice marxiste ea a fost determi
nată de efectele sociale negative ale 
maximizării profitului capitalist. 
Așa incit, evoluțiile economice con
tradictorii, care mai ofereau ineă 
motive de speranță la începutul ani
lor ’70 în țările capitaliste industria
lizate. s-au transformat incepind de 
la mijlocul acelui deceniu intr-o de
presiune economică de durată. Con
fruntați cu o atare realitate, care in
firma vechile teorii ale creșterii eco
nomice, mulți sociologi occidentali au 
trebuit să recunoască, nu fără ci
nism, că autovalorificarea capitalului 
pe piață nu are nevoie, de fapt, de 
nici o justificare, maximizarea pro
fitului ținînd loc oricărei legitimări 
morale, politice sau juridice.

GH. AL. CAZAN : Ineficacitatea 
vechilor legitimări ideologice ale 
„capitalismului liberal" a provocat în 
acești ani în gîndirea politică bur
gheză o puternică reacție conserva
toare. Nu întimplător, începînd de la 
mijlocul deceniului trecut, în ideo
logia și în practica politică a unor 
cercuri ale burgheziei au fost reac
tualizate tezele conservatorismului 
politic. Ele au fost altoite pe o nouă 
realitate economică și politică, pe un 
nou stadiu istoric al evoluției capi
talismului, căruia aspiră să-i asigure 
o nouă și renăscută vitalitate. Sursa 
acestei aparente vitalități îi este con
ferită azi, între altele, de elanul po
lemic. susținut cu mijloace financia
re considerabile, prin mobilizarea 
unui număr impresionant de ziare și 
reviste de marc tiraj, ca și a pu
blicațiilor științifice ale unor centre 
de cercetare socială, împotriva a tot 
ceea ce a fost sau este „liberal" ori 
„de stînga".

Exclusivismul acestui demers — 

care neagă chiar și oricărei alte ide
ologii burgheze dreptul de a aspira 
să descifreze căile devenirii socie
tății capitaliste contemporane — este 
ilustrat la tot pasul de obstinația ?u 
care noile elaborări teoretice con
servatoare proclamă caracterul uni
versal al modelului lor de analiză, 
socotit a Jfi singurul in măsură să 
răspundă nevoilor general umane in 
momentul istoric actual.

ACULIN CAZACU : Noul curent 
conservator, care iși consolidează 
pozițiile politice și ideologice în mul
te țări occidentale, se vrea pe sine 
altceva decît conservatorismul cla
sic. Se vrea anume novator, „popu
list", mai rafinat decît vechea ideolo
gie conservatoare, deși a ieșit din 
matca aceleiași cramponări de stă
rile de lucruri „așa cum sînt" ele 
(adică din statu-quo-ul ordinii capi
taliste clasice). Așa cum. dă pil
dă. recunoaște John S. Saloma III, in 
lucrarea sa „Politica amenințătoare. 
Labirintul neo-conservator" (,,Omi
nous Politics. The New-Conservative 
Labyrinth, New York, 1984), ceea ce 
face obiectul resurecției conservatoa
re este tocmai ansamblul cuceri
rilor democratice ale maselor, așa 
cum s-au constituit ele în anii post
belici. Se are în vedere, așadar, rea
lizarea unui „nou autoritarism", în 
care să fie asociate de data aceasta 
spiritul întreprinzător, tehnologiile de 
virf și fundamentalismul atitudini
lor. în acest fel se constituie o în
cercare de redresare a vechilor pri
vilegii de clasă, care s-au văzut și 
se văd amenințate de avansurile 
unor libertăți democratice ciștigate 
în anii de protest și contestare acti
vă din partea maselor.

Neoconservatorismul apelează In
tr-adevăr, astăzi, la strategii și tac
tici mai subtile, mai „colorate", care 
vizează adeziuni populare prin me
canisme de persuasiune ideologică 

și manipulare politică. Confirmînd 
parcă ceea ce — cu simțul fin al 
analizei sale — remarca J.K. Gal
braith în cunoscutul său eseu despre 
esența puterii („The Anatomy o) 
Power". Boston. 1983) scăderea 
puterii și frecvenței formei coerci
tive și compensatoare a puterii ca
pitaliste și ascensiunea celei persua
sive. Ea este insă in continuare di
rect legată de „rolul centralizat al 
organizațiilor" și de autoritarismul 
antidemocratic prezentat într-o nouă 
imagine.

Spiritul tehnologist pare a fi azi și 
suportul de argumentare pentru 
reacția neoconservatoare. O spune 
un bun cunoscător al problemei, Guv 
Sorman, în lucrarea sa „La revolu
tion conservatrice americaine" (Fa- 
yard, 1983) : „..revoluția conserva
toare, antistatală, antisocialistă și in
dividualistă nu mai apare ca reac
ționară istoricește, ci, dimpotrivă, ca 
o încercare de translație morală, in
telectuală și psihică a inovației teh
nologice în acest sfîrșit de secol". 
Așadar, dincolo de explicitul sens 
antisocialist, această „revoluție" (un 
termen care are mai multă priză la 
public și se vrea deschizător, spre 
progres) vine să revigoreze atitudi
nile conservatoare pe noile lor baze 
tehnologice, „de virf". Promovînd 
ideea subordonării libertăților indi
viduale față de cerințele „ordinii ci
vile interne" și ale „securității na
ționale" noul conservatorism, este 
in realitate o alternativă burgheză, 
de dreapta, la eventualele revirimen
te democratice spre care aspiră largi 
categorii cetățenești.

Această idee poate constitui, de 
altfel, ea însăși un subiect aparte de 
analiză și vă propun să încercăm o 
aprofundare a ei in continuare.

Dezbatere realizată de
loan STĂNESCU
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SPIRIT DE PARTID, Cronica zilei

SPIRIT REVOLUȚIONAR
(Urmare din pag. I)
lor, de slujitori ai laboratoarelor sau 
amfiteatrelor revoluția socialistă în
seamnă și azi o neostenită luptă. O 
luptă pentru niveluri de producție 
cit mai înalte, pentru o calitate com
petitivă dobindită în condiții de efi
ciență maximă, o luptă pentru mo
dernizare pe toate planurile produc
ției materiale, o luptă pentru desci
frarea tainelor noului, oricare ar fi 
domeniul de manifestare,' o luptă cu 
prejudecățile, cu mentalitățile înapo
iate ce mai persistă in conștiințe, cu 
fatalismul ce imbracă forma lui „nu 
se poate**. O luptă cu formalismul, 
cu pasivitatea, cu delăsarea. Cu in
disciplina și chiulul ce-și mai fac loc 
în diferite colective de muncă.

Așa cum rezultă din recenta ședin
ță a Comitetului Politic Executiv al 
C.G. al P.C.R., o privire realistă, lu
cidă asupra întregii noastre vieți 
economico-sociale în spiritul exigen
țelor formulate de secretarul general 
al partidului, spiritul de partid, spi
ritul revoluționar, spiritul combativ 
nu se manifestă cu eficiența și forța 
necesare în toate împrejurările, în 
activitatea tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid. Pentru că nu-

mai astfel pot fi explicate intîrzieri- 
le care au survenit pe alocuri in 
realizarea prevederilor de plan, în 
finalizarea indicatorilor tehnico-eco- 
nomici la noile capacități, a progra
melor prioritare, răminerea în urmă 
a performantelor tehnice ale unor 
produse, folosirea neeconomică sau 
irosirea unor resurse, cit și manifes
tarea unor situații incompatibile cu 
normele eticii și echității socialiste, 
cu principiile statutare ale partidu
lui nostru, cu normele și legile țării.

Relevind aceste stări de fapte, 
secretarul general al partidului a sub
liniat că întărirea în continuare a spi
ritului de partid, a spiritului revolu
ționar în toate organizațiile de partid, 
în toate compartimentele societății 
exclude cu desăvîrșire practica de
clarațiilor și angajamentelor forma
le, de paradă. Vorbele nu înseamnă 
nimic dacă nu sint acoperite de fap
te. Pentru că nu-i de ajuns să vrei 
să fii revoluționar. Trebuie să și ac
ționezi practic și permanent pentru 
aceasta. Trebuie să te pregătești con
tinuu pentru o astfel de stare de 
spirit, să înțelegi mersul societății, 
direcțiile ei de dezvoltare și să ac
ționezi concret, neslăbit în acest 
sens. Este nevoie de o asemenea .

stare de spirit revoluționară, com
bativă la toți membrii partidului 
pentru că procesul construcției so
cialiste e un drum lung de luptă și 
de. muncă, și nicidecum un marș 
triumfal, așa cum și l-a închipuit- o 
anumită viziune simplistă despre so
cialism. Fiecare etapă a construcției 
socialiste naște problemele ei spe
cifice și solicită soluții specifice* 
pentru rezolvarea acestora. Or. pen
tru aceasta este nevoie ca partidul 
— așa cum relevă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să se manifes
te în permanență ca păstrătorul și 
purtătorul neobosit al spiritului re
voluționar, să rămînă permanent 
tinăr, receptiv la tot ceea ce este 
nou, iar comuniștii, cadrele de partid 
să acționeze pentru înfăptuirea în
tocmai a obiectivelor stabilite, să fie 
în toate împrejurările exemplu 
pentru oamenii muncii. Astfel, 
este de datoria fiecărui comunist, 
a. fiecărui activist al partidului să 
se implice deplin în eforturile co
lectivelor de oameni ai muncii, ac- 
ționind 
vității _  ___,_ -
fiecare unitate de producție. înțe- 
legind ferința 
critic și autocritic, ca emblemă de-

pentru perfecționarea acti- 
din fiecare domeniu, din

întăririi spiritului

Să demonstrezi cum se poate face
nu cum nu se poate!

(Urmare din pag. I)
țeleptului: «Omul e ca luminarea. 
Nu contează cum a ars, contează 
cită lumină a dat». Lumina oferită 
de exemplul vieții profesorului F. 
a rămas in cei care l-au cunoscut 
atunci, cînd într-o adunare a orga
nizației comuniste de tineret s-a 
angajat să realizeze ceea ce noi, 
ceilalți, credeam că-i imposibil. 
Un fost student de-al lui îmi po
vestea că două erau maximele 
preferate ale profesorului. Prima : 
«Nu-țl călca niciodată cuvîntul». 
A doua : «Chiar cînd viața le e 
în primejdie, cei hotărîțl nu stau 
pină nu aduc Ia îndeplinire ceea 
ce au promis ; angajamentul e 
sfint».

Astfel de expresii definesc ca
racterele pozitive, pe adevărații 
oameni, pfe adevărații comuniști ; 
pe cei care, o dată ce au făgăduit 
ceva nu se lasă pină nu-și văd 
atinse in totalitate scopurile decla
rate. Mai ales pentru comuniști, 
verbul a angaja are forță de 
legămint, aură de jurămint. In
tre vorbă și fapta lor comuniș
tii nu lasă — nu trebuie să 
lase ! — decît spațiul, timpul, am
biția și eforturile necesare acțiuni
lor menite să le împlinească pro
misiunile. Fiindcă pentru comu
niști a făgădui înseamnă a în
făptui. Aceasta este esența anga
jamentului lor, esență Sincerității 
omului nou, a aceldra date-șl gin- 
desc și-și făuresc Prezentul și 
viitorul in consens vou . generosul 
ideal comunist al partidului nos
tru. Exemple splendide ale acestei 
sincerități, ale identității dintre 
vorba-angajament și fapta-reali- 
Zare ni se dezvăluie peste tot, 
este suficient să privim in jurul 
nostru. Adaug cîteva :

Glăvăneștii de Bacău este o așe
zare de ciobani de pe valea Zele- 
tinului. Comuna este săracă în 
âpă. Ca să aibă la masă prețiosul 
lichid, oamenii îl cărau cu gălețile, 
pe cobilițe, de pe umerii dealu
rilor. Trei locuitori — Boghiu 
Gheorghe.' Păncescu Vasile și Păn- 
cescu Gheorghe —, într-o aduna
re cetățenească, au spus cafn a- 
celași lueru : „Depinde de noi ca 
să scăpăm de chinul ăsta. Haideți 
să ne angajăm că. prin muncă vo
luntară. o să ne aducem apa in 
casă." Și au adus-o. Au muncit de 
s-au spetit, dar au adus-o !

Altul. Mulți ani la rind. Fabrica 
de timplărie metalică și corpuri 
de încălzire (F.T.M.C.I.) a fost 
«oaia neagră» a întreprinderii de 
radiatoare, echipament 
Obiecte și armături ______ „
U.R.E.M.O.A.S.) București, din care 
face parte. în tot acest răstimp 
n-a existat ședință de analiză in 
care, pe bună dreptate, colectivul 
F.T.M.C.I. să nu fi fost mustrat și 
criticat. Apoi. începind cu 1984, 
fabrica s-a situat numai în frunte. 
Miracol ? S-a schimbat conduce
rea ? A fost înlocuit colectivul ? 
am întrebat.

— Nimic din toate acestea, mi-a 
răspuns muncitorul specialist Felix 
Tesaru. Ne-am angajat într-o adu
nare să schimbăm atitudinea față 
de nou și am schimbat-o. Asta-i 
tot.

Asta a fost tot ? Nicidecum. A 
mai fost și efort, și inteligență, și 
competentă. Și mai ales a fost
cinstea, dorința fierbinte de a-și
ține cuvîntul, făgăduiala, promi
siunea. angajamentul. în ciuda 
tuturor dificultăților au rămas co
rect! cu ei înșiși. La fel și la în
treprinderea de rulmenți grei din 
Ploiești. Trebuia executat un rul
ment mai greu decit tot ceea ce 
se executase vreodată în Româ
nia. întreprinderea este bine dota
tă tehnic, are mașini excepționale, 
dar care nu pot prelucra decît ’ 
anumite dlametre. Rulmentul cerut 

“depășea cu mult posibilitățile 
utilajelor. în aseinenea situații 
«bunul simț" te obligă... să- nu te 
legi la cap dacă nu te doare. O 
apostilă gen „n-avem condiții să-l 
facem" ar fi clasat problema defi
nitiv. Și totuși s-au angajat să-l 
facă. Și l-au făcut. Oim ? I-am 
întrebat pe tehnicianul Mircea Ho
dorog. A răspuns :

— Tocmai in asta constă aspec
tul revoluționar al problemei. 
Este adevărat că nu avem mașini
le necesare, dar la fel de adevă
rat este că oricare produs se 
poate executa în mai multe fe
luri. Am ales o tehnologie «necla- 
sică« și am reușit. Bunul specia
list, bunul revoluționar trebuie să 
demonstreze cum re poate face 
un lucru nu cura nu se poate...

Așa procedează majoritatea co
muniștilor, majoritatea oamenilor 
de caracter. In cunoștință de cau
ză. după ce au meditat îndelung, 
după ce au cîntărit cu minuție 
șansele de înfăptuire, propunind 
soluții ingenioase, se angajează să 
realizeze mai mult și mai bine, 
iar cinstea lor îi obligă să-și țină 
promisiunea asumată. Pentru ast
fel de oameni angajamentul nu-i 
o formalitate, ci momentul final 
al unui important proces de con-

metalic, 
sanitare

știință dezvăluit public, demon- 
strînd capacitate de decizie și res
ponsabilitate personală gata de a 
se verifica prin proba de foc a 
faptelor, acțiunilor viitoare. Unii 
însă se angajează doar ca să se... 
angajeze. Revoluția pe care o fac 
ei este una a vorbelor, nu a fap
telor. Nu sint de rea-credință, dar 
se lasă furați de curentul frazelor 
și... făgăduiesc totul. Uită că cine 
promite totul nu promite nimic. 
Crezindu-se revoluționari autentici, 
strigă și lozinci mobilizatoare.

Pe bună dreptate, despre astfel 
de „revoluționari" tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spune : „Dacă 
vor ști să strige numai lozinci, 
oricit de frumoase vor fi acestea, 
nu înseamnă că i-am învățat să 
fie buni revoluționari 1 Numai 
cind vor avea o atitudine revo
luționară față de muncă, față de 
tot ce este nou, atunci au devenit 
buni revoluționari, au ajuns la 
conștiința nouă, a omului nou, 
înaintat, constructor al socialismu
lui și comunismului." Iar cu alt 
prilej, secretarul general al parti
dului adăuga : „îi prefer pe aceia 
care știu să vorbească mai puțin, 
dar care lucrează pentru produc
ție..., decît pe cel care știu să 
vorbească mult, dar nu trec Ja a- 
plicarea în practică a hotări- 
rilor."

Am întîlnit și altfel de cazuri. 
Sint inși care promit grabnic orice. 
Uită înțelepciunea zicerii : «De o- 
bicei, cine promite in grabă se 
căiește pe îndelete.» La o Între
prindere din Baia Mare angaja
mentul asumat 
listă cuprindea 
conomisi prin

■ cupru.» Foarte 
de recuperare 
licitare — și nu 
binevenită oricînd

în întrecerea socia- 
și fraza : «Vom e- 
recuperare X kg 
frumos. Acțiunea 

a materialelor de- 
numai ! — este 
1 și oriunde. 

V-ați1 îndeplinit promisiunea ? am 
întrebat. Răspunsul a fost deru
tant : „Nu, să vedeți, noi nici nu 
lucrăm cu cupru, de unde să re
cuperăm ?“ Și nu știați asta de la 
bun început ? 
grăbit. Acum 
ne-am zis să 
lumea..."

Bineînțeles 
erau în pas cu nici o lume. Se știe 
că cifrele din angajamente se 
contabilizează și se centralizează. 
Se contează pe ele. Undeva, în e- 
conomie. o întreprindere avut 
sigur de suferit contind pe cuprul 
promis... în grabă. Paguba este e- 
videntă, părerile de rău. chiar și . 
sincere, nu pot fi trefilate. Nici 
motoarele electrice nu se pot 
bobina cu angajamentele luate 
doar așa, de dragul de a fi în pas 
cu lumea. Oricit ar părea de dure 
cuvintele, astfel de angajamente 
sint oneroase.

Aiții se „angajează" nu „din 
grabă", ci din... frica de critică, așa 
sutin ei , dar in realitate este 
vorba de cu totul altceva. De re
gulă este vorba de cel mai cras 
interes personal. I-am spus unui 
șef de unitate dintr-o cooperativă 
meșteșugărească 
„Pină acum n-ați 
din ceea ce v-ați 
te că în fiecare 
dăugat promisiuni . 
de .îndreptare a situației. De ce ? 
Auziți răspuns : „Așa, doar pen
tru informarea dv„ să știți că dacă 

. îmi fac autocritica și mă angajez 
nesilit de nimeni scap de trei ori 
de critică. Mă vor -bubui» precis 
în trimestrul IV. dar poate că mă 
vor și ierta... Avantajul ? Păi, in 
loc de patru «bătăi» scap doar cu 
una și, în plus, rămîn și șef..."

Iată cum pot unii „teoretiza" 
ceea ce alții, pe bună dreptate, 
consideră a fi sfint : angajamentul. 
Sigur că în astfel de situații sint 
vinovate și forurile superioare și 
colectivele in mijlocul cărora au 
rezistat astfel de specimene. Asu
marea, uneori cu ușurință, a an
gajamentelor, multiplicindu-le pină 
la saturație pentru a depăși mo
mentul critic al discuției, al ana
lizei stărilor de 
are recul nefast, 
tizarea spiritului 
anesteziază și — 
rău — conservă 
devreme ori mai 
ies la lumină. Și atunci nu-i mai 
bine ca răul să fie înlăturat încă 
de la început. în germene ? E și 
mai ușor, pentru că una e să ob
turezi aburul dintr-un ceainic, cu 
totul altceva la o... locomotivă.

Angajamentele, ca și critica și 
autocritica trebuie să fie eficien
te. dar, uneori, pare-se. ne gîndim 
prea puțin și doar tangențial la 
importanta covîrșitoare pe 
o au. trebuie să o aibă în toate 
compartimentele vieții 
Cei care s-au obișnpit — pentru 
că au fost tolerați — să vorbească... 
discuții trebuie coboriți din sfera 
plutitoare a promisiunilor fără 
.sorți de realizare și făcuți să 
simtă sub picioare terenul sigur al 
faptei. Angajamentele — pentru a 
rămîne reale, nu formale, pentru 
a-și păstra substanța șl frumusețea

,.Ba da. dar... ne-am 
ne pare rău. Și-apoi 
fim și noi în pas cu

că respectivii nu

bucureșteană : 
îndeplinit nimic 
propus, cu toa- 

trimestru ați a- 
peste promisiuni

lucruri negative, 
conduce la apla- 
de exigență, il 
ceea ce e și mai 
deficiențele. Mai 

tirziu ele tot

care

noastre.

morală — nu trebuie să fie trans
formate în paravane după care să 
se poată ascunde demagogia și 
fățărnicia ; nici în strapontine 
pentru lene și incompetență ; nici 
in umbrele acoperitoare împotriva 
ploilor acide ale spiritului critic ; 
nici în băuturi răcoritoare capabi
le să stingă se/ea de afirmare 
ușoară. E adevărat că trăim o ade
vărată ofensivă a materialelor în
locuitoare — procesul își are ra
țiunile sale economice —, dar cin
stea cuvîntului dat nu trebuie 
schimbată pe nimic. Angajamentul 
autentic nu este capriciu, ci prin
cipiu distilat din morala noastră 
nouă, comunistă.

Am întilnit și cazuri în care for
malismul era favorizat... gravitațio
nal, de sus în jos, cazuri în care 
optimismul facil submina serios 
raționamentul lucid. Un exemplu. 
Eram de față cînd ing. Constantin 
Udrea. directorul general al în
treprinderii „Electroputere" Craio
va, a primit un telex prin care, 
într-un termen record — las'că 
pînă a ajunge dă la București la 
Craiova deja fuseseră pierdute 
două din cele cinci zile afectate 
acțiunii proiectate — i se cerea să 
ia măsurile necesare pentru a in
ventaria patrimoniul întreprin
derii.

— Iată o mostră de birocrație și 
formalism, afirma directorul ge
neral (opinie la* care s-au raliat 
și contabllul-șef. și directorul teh
nic). De ce ? Nu pentru că in
ventarul cerut ar. fi inutil. Dim
potrivă, este binevenit. Cînd vrei 
să pui ordine într-un sector, ri
goarea este indispensabilă. Dar un 
inventar obligă la deplasări la 
fața locului, la măsurători, la 
cîntăriri, înregistrări. Să presu
punem că o astfel de operație ar 
dura doar două minute (ceea ce 
este exclus). în întreprindere, nu
mărul pozițiilor de inventariat 
este de circa 100 000. Să zicem însă 
că ar fi doar 60 000. Timpul ne
cesar inventarierii ar fi deci de 
60 000 X 2 « 120 000 minute, adică 
de circa 83 de zile, adică peste 
două luni și jumătate. în cazpl în 
care operația s-ar executa zi și 
noapte. Numărul echipelor pe care 
le putem forma pentru așa ceva 
este fatalmente limitat. Termenul 
de cinci zile — de fapt ne-au mai 
rămas doar trei, pentru 
ziția ne-a parvenit cu o 
de două zile — este cu 
realist.

— Cum veți proceda ?
— Dacă vom face o inventariere 

reală. în nici un caz nu ne putem 
încadra în termen. Iar dacă vom 
face un... inventar pe hîrtie, chiar 
dacă în respectiva operație este 
implicat și calculatorul electronic, 
rezultatul va fi nu o oglindă a 
realității, ci a altor hîrtii.

Si iată cum o măsură bună este 
transformată de către unele orga
nisme intr-o formalitate care nu-i 
altceva decît o invitație la for
malism. Să ne mai mirăm că acest 
mod de a privi lucrările prolife
rează ? Pentru că unii ajung să 
creadă cam așa : „Dacă «centrul» 
ne indeamnă la eludarea realității, 
de ce n-am extinde procedeul ?“ 
Și-l extind ! Exemplu ? Chiar la 
„Electroputere" Craiova. Ce măsuri 
ați luat pentru economisirea ener
giei electrice ? I-am întrebat pe 
Paul Strein, secretarul comitetului 
de partid din întreprindere.

Vădit incintat de faptul că ne 
putea oferi un adevărat model — 
credea dumnealui — de urmărire 
pe ore a consumurilor' de energie 
electrică. Paul Strein ne-a invitat 
să privim un registru frumos li
niat. in care cifrele se înșirau im
pecabil. „Ne-am angajat să eco
nomisim..." ne spunea tovarășul 
secretar. Am revenit cu încă o în
trebare :

— De ce, din acest registru, nu 
rezultă ce cantitate de energie ați 
avut planificată pentru ziuș pre
cedentă și cit ați consumat din 
ea ? Pentru că așa cum arată 
acum, fără totaluri, acest registru 
nu-i decit o simplă intenție, un 
dosar in plus, în ultimă analiză o 
formalitate...

— Vedeți, nu m-am gîndit, dar.., 
nu-i nici o problemă. întrebăm 
unde trebuie și se rezolvă pe loc. 
Noi nu suferim birocrația.

A format un număr pe discul ' 
aparatului și, autoritar, a cerut :

— Sint la mine în birou tovarăși 
de la «Scintela». Spune-mi ciți 
megawați au fost planificați ieri 
și cit am consumat noi 7

Telefonul tovarășului 
Strein este un aparat 
Permite să auzi chiar și replicile 
care se rostesc la celălalt capăt al 
firului. Iar ceea ce 
edificat : ,

— Vă interesează 
sau pentru ziar ?

...Ceea ce ; 
monstrăm. Iar 
noastre aceasta 
să te cunosc, 
te recunosc.

finitorie a spiritului revoluționar, 
comunistul are datoria să nu treacă 
indiferent pe lingă neajunsuri, să 
sesizeze și să ia atitudine față 
de cei ce nu-șl indeplinesc datoria, 
să nu se împace nici un* moment 
cu lipsurile, oricît de frumos ar fi 
poleite justificările ce le însoțesc, 
să nu aprecieze că există lucruri 
mărunte, fără însemnătate, să con
sidere ca pe o datorie firească de 
a pune umărul acolo unde e mai 
greu.

O asemenea atitudine a comunis
tului în muncă incumbă o înaltă 
competență și profesionalitate. Fără 
o înaltă competență politică și pro
fesională. cadrele de partid vor a- 
junge să acționeze, chiar și corect, 
dar nu mai departe de limitele 
unui funcționar mărginit, lipsit de 
conștiința implicării responsabile și 
pasionante. în vreme ce acti
vistul care nu a precupețit nimic, 
pentru care criteriul eficienței nu-1 
constituie postul comod, ci misiu
nea de partid, este răsplătit de ma
rile satisfacții ale unei 
ruite unei cauze înalte, 
porului.

în această luminoasă 
acum cind ne apropiem 
celui de-al doilea an al 
manifestarea plenară a spiritului re
voluționar, partinic trebuie să se 
ilustreze prin adoptarea de către 
toate organizațiile de partid a unor 
măsuri ferme pe linia folosirii rațio
nale a forței de muncă și utilizării 
cu maximă eficiență a timpului de 
lucru, aplicării normelor legale și a 
principiilor de partid în selecționa
rea și promovarea cadrelor, întăririi 
ordinii și disciplinei în toate unită
țile și sectoarele de activitate, asigu
rării bunei organizări și desfășurări 
a producției în toate întreprinderile, 
pentru încadrarea strictă în normele 
de consum aprobate, utilizarea ju
dicioasă a materiilor prime, materia
lelor, combustibililor și energiei, re
ducerea cheltuielilor materiale și de 
fabricație, eliminarea pierderilor și a 
oricăror forme de risipă, creșterea e- 
ficienței întregii activități, toate in 
scopul îndeplinirii exemplare a pla
nului.

Dezbătînd in apropiatele conferințe 
județene de partid, intr-un spirit de 
înaltă exigență și răspundere, multi
plele probleme pe care le ridică în
făptuirea in bune condiții a planu
lui pe acest an, organele județene de 
partid vor crea condiții pentru ca 
unitățile productive din raza lor de 
activitate să se prezinte la Conferin
ța Națională a partidului cu rezul
tate cit mai bune in înfăptuirea 
obiectivelor Congresului al XIII-lea 
al partidului.

La invitația Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, in 'perioada 
19—25 noiembrie a.c., o delegație con
dusă de Wang Meng, ministrul cul
turii al R.P. Chineze, a efectuat o 
vizită in țara noastră.

Delegația a avut convorbiri la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste 
și Comitetul județean Dolj al Parti
dului Comunist Român. Oaspeții au 
vizitat instituții social-culturale 
Capitală, din județele Dolj 
au vizionat spectacole.

La 
chineză a 
Constantin 
P.C.R. Cu 
convorbiri 
culturii și 
relațiile culturale româno-chineze.

La întrevedere a participat tova
rășa Suzana Gâdea, președintele Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. A luat parte Wang Jinqing. 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

din 
și Argeș,

încheierea vizitei, 
fost primită de 
Mitea, secretar al C.C. al 
acest prilej, au avut loc 
referitoare la dezvoltarea . 
artei în cele două țări, la

delegația 
tovarășul

vieți dâ- 
dăruite po-

perspectivă, 
de sfirșitul 

cincinalului,

★
La magazinul „Muzica" din Capi

tală a fost deschis, marți, un labora
tor cremonez de luterie. cu ocazia 
comemorării a 250 de ani de la 
moartea lui Antonio Stradivari.

La festivitate au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și E- 
ducaț’ei Socialiste. Ministerului Afa
cerilor Externe, Uniunii compozito
rilor și muzicologilor, oameni de artă 
și cultură.

Au fost prezenți Renzo Zaffanella, 
primarul orașului Cremona, și Ser
gio Cattani. ambasadorul Italiei la 
București.

Cu prilejul vizitei pe care o efec
tuează în țara noastră delegația 
Uniunii Tineretului Comunist Dimi- 
trovist, marți a avut loc, la Pitești, 
mitingul de prietenie dintre repre
zentanți ai tineretului din Republica 
Socialistă România Și ai tineretului 
din Republica Populară Bulgaria. 
Au participat tineri-din unități eco
nomice, de cercetare și invățămînt 
din municipiul Pitești. *,

în cadrul mitingului au luat cuvîn- 
tul tovarășul Ioan Toma, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, și tovarășul 
Naidenov Vanio, secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist. Vorbitorii au 
evidențiat bunele relații de conlucra
re existente între cele două organi
zații revoluționare de tineret. Au 
fost prezentate preocupările tinere
tului român și tineretului bulgar în 
vederea înfăptuirii programelor de 
dezvoltare economico-socială a celor 
două țări, în conformitate cu obiec-

tivele stabilite de documentele de 
partid și

A fost 
nizațiilor 
țări de a . 
retul progresist și democratic de pre
tutindeni în direcția opririi 
înarmărilor și trecerii la 1 
concrete de dezarmare, in 
rind nucleară, asigurării unei 
trainice, făuririi unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

în continuare, formații artistice ale 
tineretului român și tineretului bul
gar au prezentat un spectacol cultu
ral-artistic.

de stat.
reafirmată hotărîrea orgă- 
de tineret din cele două 
acționa împreună cu tirie-

cursei 
măsuri 
primul 

i păci

★
în cadrul acțiunilor prilejuite de 

vizita delegației tineretului bulgar 
s-au mai desfășurat lucrările unul 
seminar bilateral pe probleme ale 
participării tineretului la dezvoltarea 
economico-socială a celor două țări, 
întilniri cu tinerii și vizite la unități 
economice din municipiul Pitești și 
județul Argeș.

BUZĂU : Materiale refolosibile introduse 
economicîn circuitul

(Agerpres)

Ca urmare a acțiunilor inițiate 
în cadrul unităților economice și 
în circumscripțiile electorale din 
municipiul Buzău, orașul Rimnicu 
Sărat și din cele 83 fie 
județului, în perioada 
cut din acest an s-au 
importante succese în

comune ale 
care a tre- 

înregistrat 
acțiunea de

colectare a materialelor refolosibi- 
le. Astfel, au fost atrase în circui
tul economic 72 185 tone oțel. 10 161 
tone fontă, 342 tone cupru, 429 tone 
alamă, 237 tone bronz, 304 tone alu
miniu, 373 tone zinc, 2 387 tone 
hirtie și cartoane șr altele. (Stelian 
Chiper).

r a

pane a intervalului 
regiunile vestice, apoi șl în celelal- 
regiuni. Vor cădea ploi, la început 
Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș 
Transilvania, apoi și In Muntenia șl 

tn rest, aria ploilor va fi

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 35 noiembrie, ora 20 — 28 
noiembrie, ora 20. In țară: vremea va 
ti caldă pentru această perioadă a 
anului. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros in prima 
în 
te 
tn 
Șl
Moldova.
mult mai mică. VIntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări din 
sectorul sudic. In sud-vestul și estul 
țării. Temperaturile minime vor osci
la' între zero și 10 grade. Izolat mai 
coborîte în nord-estul și centrul tării 
în prima noapte, iar maximele între 6 
și 15 grade. Dimineața, ceață slabă, tn 
București: vremea va fi caldă pentru 
această perioadă a anului. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros tn partea a 
doua a intervalului, ctnd temporar va 
ploua. Vintul va sufla slab plnă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 7 grade, iar maxi
mele între 10 și 14 grade.

DE LA CASA DE ECONOMII 
$1 CONSEMNAȚIUNI

econom și

că dispo- 
întîrziere 
totul ne-

secretar 
excelent.

am auzit

situația

ne-a

reală

de-vrut să
anchetei

am
concluzia

i este : Vorbește ca 
înfăptuiește ca să

Mlrcea BUNEA

Administrația de stat Loto'-Pronosport informează
După cum se știe, acțiunile obiș

nuite la diverse sisteme de joc al
ternează cu cele cu caracter deo
sebit, menite să răspundă în mai 
mare măsură solicitărilor tot mai 
variate ale unor largi categorii de 
participanți. Pe această coordonată 
se înscrie și TRAGEREA MULTI
PLA LOTO care încheie actualul 
sezon de toamnă. Programată să 
aibă loc duminică, 29 noiembrie, 
TRAGEREA MULTIPLA LOTO se 
impune printr-o largă paletă de 
cîștiguri, între care amintim 
autoturismele „Dacia 1 300“, alături

sume de bani și 
hotare. Așa cum 

denumirea sa, ac- 
' de

fapt, ’un multiplu al tragerilor obiș
nuite, prin cele 72 de numere, în 
cadrul a 8 extrageri „legate*1 cîte 
două. De precizat că se obțin cîștiguri 
și cu 3 numere din 18. Biletele în 
valoare de 25 de lei au acces la 
toate cele 14 categorii de cîștiguri. 
Termenul-limită de participare cu 
numerele favorite este simBătă, 28 
noiembrie.

de importantele 
excursiile peste 
sugerează însăși 
țiunea respectivă reprezintă,

Azi, la Verona, Sportul studențesc pășește 
in turul trei al Cupei U.E.F.A.

Deprinderea de a fi ____
de a avea spirit de prevedere este 
o trăsătură de caracter a poporu
lui nostru, care s-a transmis din 
generație in generație pînă in zilele 
noastre, cultivată cu grijă în con
știința fiecărui membru al socie
tății noastre.

într-o cugetare asupra necesi
tății economisirii, Marin Preda 
arăta : „Mai bine să economisim 
ban cu ban și, în loc să împrumu
tăm de la alții, să ne împrumutăm 
de la noi înșine". Pentru realizarea 
acestui deziderat, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni pune la dis
poziția populației forme și instru
mente variate de economisire.

Una dintre formele eficiente și 
practice de economisire permanen
tă. lună de lună, o reprezintă de
punerile la C.E.C. prin 
pe bază ' ; .
Depunerile prin această formă 
pot efectua, la alegere, pe libretul 
de economii preferat sau în contul 
curent personal, beneficiind totoda
tă de avantajele pe care C.E.C. le 
acordă depunătorilor pe aceste in
strumente de economisire.

Prin folosirea acestei forme 
economisire se asigură efectuarea 
sistematică a depunerilor fără ca 
depunătorul să se deplaseze de fie
care dată Ia unitatea C.E.C., aceste 
operații fiind făcute de serviciul 
financiar al (întreprinderii sau al 
instituției la care acesta lucrează.

Dacă doriți să utilizați acest sis
tem practic de economisire este ne
cesar să solicitați unității unde 
sinteți încadrați ca să vi se depu
nă la C.E.C., chenzinal sau lunar, 
suma pe care doriți s-o economi
siți.

Sumele astfel economisite sint în
scrise in libretul de economii la 
ghișeul C.E.C. de la locul de mun
că sau la Unitatea C;E.C. unde s-a 
virat depunerea. înscrierea în con
tul curent personal a sumelor vi
rate se efectuează automat de uni
tatea C.E.C. Ia care este deschis 
contul, ceea ce face ca acest in
strument de economisire să fie cel 
mai avantajos pentru depunerile 
prin virament.

Deoarece depunerile la C.E.C. au 
un caracter strict voluntar, dum
neavoastră puteți să majorați suma 
depusă sau s-o micșorați, după do
rință. și chiar să dispuneți anula
rea consimțămintului dat.

Sporind sistematic, lună de lună, 
depunerile pe bază de consimță- 
mint scris, la care se'adaugă su
mele provenite din dobînzi, se oferă

virament 
de consimțămînt scris, 

se

teatre

de

depunătorilor posibilitatea realiză
rii intr-un termen mai scurt a do
rințelor personale privind procura
rea obiectelor de valoare mare și 
de folosință îndelungată.

★
Cetățenii care își depun econo

miile bănești la C.E.C. beneficiază 
de multiple drepturi și avantaje, 
printre care și păstrarea secretului 
privind numele depunătorilor, ale 
titularilor și operațiile efectuate la 
C.E.C.

în legătură cu datele informati
ve privind depunerile populației, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
precizează că acestea se dau 
bază de cerere scrisă sau 
cu condiția prezentării 
sau indicării numărului 
ori a altor elemente strict 
re identificării libretului :

— titularilor libretelor 
nomii ;

— persoanelor indicate prin clau
za de împuternicire înscrisă in li
bret, dar numai pentru operațiile 
efectuate de acestea ;

— depunătorilor, numai 
sumele depuse de aceștia pe 
mele altor persoane ;

— persoanelor împuternicite 
către titulari prin procură 
printr-o altă formă de împuterni
cire legală, în limitele stabilite 
prin împuternicire ;

— părinților și tutorilor pentru 
depunerile aparținind titularilor 
minori ;

— persoanelor înscrise la dispo
ziția testamentară numai după de
cesul titularului și numai .pentru 
soldul existent la data decesului ;

— moștenitorilor legali sau tes
tamentari prin atestarea acestei 
calități de către organele notariale 
sau instanțele judecătorești numai 
pentru soldul existent la data de
cesului titularului.

Conform prevederilor art. 170 din 
Legea finanțelor nr. 9 1972 și ale 
Statutului Casei de ~ 
Consemnațiuni, nici o persoană în 
afară de cele arătate mai sus nu 
are dreptul să ceară și să primească 
date informative asupra depunăto
rilor șr operațiilor efectuate de 
aceștia la C.E.C.

Este important de reținut că in
strumentele de economisire oferite 
populației de unitățile C.E.C. din 
Întreaga țară răspund toate acelu
iași scop : păstrarea în cea mai 
deplină siguranță a economiilor 
bănești personale și sporirea aces
tora prin dobinzi.

pe 
adresă, 

libretului 
acestuia 
necesa-

de eco-

pentru
nu-

de 
sau

Economii și

• Teatrul Național (14 71 71. Sala 
mare) : Marea — 18; (sala Amfitea
tru) : Un anotimp fără nume — 18; 
(sala Atelier) : D-ale carnavalului — 
17.30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : Seară de so
nate. Liviu Stanciu — vioară. Dana 
Simona Ciocirlie — pian — 17: (Ate
neul Român) : „Universul artei vo- 
cale". Patricia Brady-Danzig — so
prană (S.U.A.). La pian Nicolae 
Llcareț — 18
• * -

(sala Studio) : Concurs de împreju
rări — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18,30
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Victoria. 50 58 65) : Eu vă 
fac să rideți — 19;
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Pistruiatul — 15
• Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo- 
nautilor, 11 12 04) : Cartea cu jucării 
— 10; 15
• Circul București (19 41 95) : „A so
sit circul !“ — 18,30

N.

Opera Română (13 18 57): Nabucco 
18
Teatrul de operetă (13 63 48, bd. 
Bălcescu 2) : Voievodul țiganilor 

18
Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul• .. _______  .. . .. .

Înstelat deasupra noastră — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Goethe mi-a spus — 18.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Preșul — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" ' (59 31 03. 
sala Magheru) : Micul infern — 18:

cinema
> Cale liberă: SCALA (11 03 72) -
17; 19, VICTORIA (16 28 79) — 9; 11 
13; 15; 17; 19. MELODIA (11 13 49) - 
9: 11: 13; 15; 17: 19
• Cetatea ascunsă 
(50 51 40) — 9; 11;
VOLGA (79 71 26) — 9 
19. ARTA (21 31 86) -
17; 19

FEROVIAR 
13; 15: 17; 19. 
11; 13; 15; 17: 
8: 11; 13; 15;

Ceea ce puțină lume (sau nimeni) 
mai credea — după ce sortii hărăzi
seră Sportului studențesc adversari 
de marcă europeană ca G.K.S. Kato
wice și apoi Brondby Copenhaga — 
iată că se realizează : echipa univer
sitară din Regie, calificată spectacu
los și convingător după fiecare din 
cele două tururi anterioare, pășește 
azi în turul al treilea al Cupei 
U.E.F.A.

Și/ de data aceasta zeița Fortuna a 
fost neîndurătoare, parteneră de joc 
fiind desemnată puternica echipă 
italiană Hellas Verona, nu de mult 
campioană națională, in prezent una 
dintre protagonistele puternicului 
campionat peninsular.

în anticul și pitorescul burg — 
care a fost ales de Shakespeare 
„erou" de tragedie și comedie — am 
sosit. împreună cu echipa noastră, 
marți în jurul orei prinzului, după o 
călătorie cu avionul de la București 
la Veneția și cu autocarul (cale de 
vreo sută de kilometri), in continuare 
pînă Ia Verona. Aici ne-a așteptat 
antrenorul Paul Cazan, care dumini
că a asistat la meciul de campionat 
Verona — Pescarâ (2—0).

Impresiile despre această partidă 
concordă cu ceea ce știam in gene
ral. despre echipa apreciatului antre
nor Bagnoli. Oricînd poate alinia un 
..unsprezece" solid, bine articulat, 
greu de învins, capabil să înscrie go
luri pe orice 
făcut egal cu 
no). Dar nu 
intrecutâ de 
mai primește 
priu). Rezultatele sale in actuala edi
ție a Cupei U.E.F.A. (*»-a calificat de 
fiecare dată fără să cunoască infrin- 
gerea) confirmă aceste impresii : și

teren (in campionat a 
Internazionale la Mila- 
este infailibilă (a fost 
Juventus la Verona, 

goluri și pe teren pro

★

FOTBAL. Cele șapte meciuri 
disputate ieri în etapa a 12-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal S-au 
.încheiat cu următoarele rezultate : 
Dinamo — Universitatea Cluj-Na- 
poca 4—0 (0—0). S.C. Bacău —
Corvinul Hunedoara 2—0 (2—0), 
C.S.M. Suceava — Rapid 2—0 (1—0). 
Universitatea Craiova — Steaua 4—6 
(2—4), Flacăra Moreni — F.C.M. 
Brașov 2—1 (0—0), F.C. Argeș — Pe
trolul Ploiești 0—0. A.S.A. Tg. Mu
reș — Oțelul Galați 2—1 (1—1). în 
clasament conduce Steaua (23 punc
te). urmată de* Dinamo (22 puncte), 
Victoria București. Oțelul’Galați (eu 
cite 15 puncte). Flacăra Moreni (14 
puncte) etc. • Meciul Olanda — Ci
pru, din cadrul grupei a 5-a a pre
liminariilor campionatului european 
de fotbal se va rejuca la 9 decem
brie cu porțile inchise, pe un stadion 
din Amsterdam, se anunță de la se
cretariatul U.E.F.A.

HANDBAL. în ultimul meci al 
turneului internațional de handbal 
pentru juniori de la Tonder (Dane-

MIORIȚA 
17; 19
DRUMUL 

19 
POPULAR

: LUMINA
17: 19

prinț : 
9; 11; 13;

• Moromețil — 18 ; Iartă-mă — 10;
12: 14: 16: STUDIO (59 53 15)
• Secretul lui Nemesis : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,30: 14: 16.30; 19.
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,30: 14: 
16.30: 19
• Figurant» : LIRA (317171) — 9; 
12: 15: 18
• Pădurea de mesteceni
(14 27 14) — 9: 11 : 13: 15:
• Acțiunea Edelstein :
SĂRII (3128 13) — 15: 17;
• Pădurea de fagi :
(35 15 17) — 15: 17: 19
• Anul soarelui liniștit
(14 74 16) — 9: 11"; 13: 15:
• O logodnică pentru 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 
15: 17: 19
• Eroi îndrăgiți ai ecranului : PA
TRIA (11 86 35) — 9; 11: 13: 15: 17: 19
• Inspector fără armă : FEREN
TARI (80 49 85) — 15: 17: 19
• Căpitanul vasului „Pelerin" : VII
TORUL (10 67 40) — 15: 17: 19
O Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11: 
13: 15: 17: 19
• A fost odată uh Hollywood : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9 ; 11,30: 14 ; 
16,30: 19.

cu Pogon Szczecin (în pfimul tur), 
și cu F.C. Utrecht (in cel de-al doi
lea) a obținut 1—1 în deplasare și a 
învins acasă (3—1, respectiv 2—1).
Vedetele echipei sînt cei doi străini 
(danezul. Prebin Elkjaer-Larsen, 
vest-germanul Thomas 
dar și fundașul Bonetti, 
central Volpeciva ori virfurile 
atac Di Gennaro și Paciobe 
selecționata olimpică). Berthold 
nu va juca in meciul de aici 
Sportul, fiind suspendat pentru două 
cartopașe galbene.

Sportul studențesc, pregătită în ul
timele zile la București de Gino 
Iorgulescu și Sandu Mircea, a făcut 
marți seara un antrenament la ora 
jocului de miercuri. în condițiile in 
care Iorgulescu și Munteanu II nu 
au drept de joc (au acumulat cile 
două cartonașe), iar Bozeșan (indis
ponibil pină in urmă cu trei zile) va 
putea, ■ ■ - 
care se 
tian — Mihai Marian, Popa. Cristea, 
Ciucă — Bozeșan, Pană, Țicleanu, 
Stănici — Țîrlea. Coraș, în ciuda 
rezultatelor nesatisfăcătoare obținu
te in campionatul nostru de Sportul, 
cei de-aici contăm pe valoarea și 
puterea de mobilizare a acestor bă
ieți. obișnuiți de-acum să meargă cu 
„lanterna roșie" prin Europa și să 
mai aibă și succese.

Arbitrul elvețian Sandoz va flu
iera începerea partidei la ora 19 (20 
— ora Bucureștiului). Observator din 
partea U.E.F.A. va fi englezul Ri- 
den. Cind transmitem aceste rinduri, 
la Verona plouă și bate vintul.

Berthold), 
apărătorul 

de 
(din 
insă 

cu

totuși, juca, formația cu 
va incepe ar putea fi : Cris-

Gheorqhe MITROI
Verona, 24 noiembrie.

★

marca), selecționata Norvegiei a în
vins cu scorul de 15—14 (8—7) for
mația R.F. Germania. Competiția a 
fost ciștigată de echipa Danemarcei.

HOCHEI. • în meci pentru „Cupa 
campionilor europeni" la hochei pe 
gheață, echipa cehoslovacă Tesla 
Pardubice a întrecut cu scorul de 
6—0 (2—0, 1—0, 3—0) formația Ita
liană Varese. • La Bytom s-a dispu
tat cel de-al doilea meci internațio
nal amical de hochei pe gheață din
tre echipa locală „Polonia** și for
mația Dynamo Weiswasser (R.D. 
Germană). Hocheiștii polonezi au 
terminat din nou învingători, de data 
aceasta cu scorul de 10—5 (3—2, 3—3, 
4—0). In primul joc gazdele au ciști- 
gat cu 4—2.

NATAȚIE. Cu prilejul concursului 
de nalâție de la Guangzhou. înotă- 
toarea Huang Xiaomin (R.P. Chi
neză) a stabilit un nou record al 
Asiei in proba de 200 m bras : 2'27” 
28/100.

POLO. La Dubrovnik, în prima 
manșă a finalei „Cupei cupelor*1 la 
polo pe apă. echipa locală „JUG“ 
a învins cu scorul de 9—8 (2—1.2—4, 
3—1. 2—2) formația italiană Posillipo 
Napoli.

ȘAH. Meciul pentru titlul mondial 
de șah. ce se dispută la Sevilla in
tre marii maeștri sovietici Gări Kas
parov și Anatoli Karpov, a conti
nuat cu partida a 16-a încheiată cu 
victoria lui Karpov la mutarea 41-a, 
Scorul este din nou egal : 8—8. în 
partida a 17-a, programată astăzi. 
Karpov va avea piesele albe. După 
cum se știe, meciul cuprinde 24 de 
partide. învingător fiind decfarat șa
hi stul 
puncte. La scor egal : 
rămîne in posesia lui Kasparov.
• în campionatul republican mas
culin de șah, ce se desfășoară la Pre
deal, după 9 runde, în clasament con
duce marele maestru Florin Gheor
ghiu cu 6 puncte, urmat de Ghindă 
și Foișor cu cîte 5,5 puncte. Rezul
tate din runda de aseară: Gheor
ghiu — Nicolaide 1—0 : Pavlov — Ar
mas jemiză : Dumitrache »- Ionescu 
0—1 ; Șubă — Stoica remiză ; Trata- 
tovici — Ghindă 0—1 ; Biriescti — 
Foișor 0—1 ; Griinberg — Ghițescu 
1—0 ; Marin — Ciolac remiză.

care va obține primul 12.5
12—12. titlul
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Acțiuni și luări de pnziție pentru
* încetarea cursei înarmărilor

„Un acord privind rachetele ar deschide 
noi perspective dezarmării nucleare și convenționale"

ROMA. — La Roma a fost dată 
publicității o declarație a unui grup 
de personalități proeminente ale 
vieții științifice și culturale italie
ne, în care este salutată semnarea, 
luna viitoare, la Washington a unui 
acord privind eliminarea rachetelor 
nucleare sovietice și americane cu 
rază medie de acțiune și operativ- 
tactice. Un asemenea acord — se 
arată în document — va deschide 
noi perspective continuării dezar
mării nucleare și convenționale, în
tăririi securității internaționale și 
păcii mondiale.

Semnatarii documentului cheamă 
pe toți oamenii de bună credință 
să participe la demonstrațiile de 
masă ce vor fi organizate în Ita
lia în zilele întîlnirii la nivel înalt 
sovieto-americane de la Washing
ton. Printre semnatarii declarației 
se află Rita Levi-Moltalclni. lau-

reată a Premiului Nobel 
medicină, scriitorii Alberto 
via și Umberto Eco, precum 
noscuți medici.

pentru 
Mora- 
Si cu-

inter-

-1

A

*

A
I
I
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BRUXELLES. — Asociația ____
națională a juriștilor democrați a 
trimis secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov, și 
președintelui S.U.A.. Ronald Rea
gan, mesaje ins care se exprimă 
speranța ca întîlnirea conducători- . 
lor celor două țări să se încunu- ț 
neze cu semnarea unui tratat re
feritor la lichidarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de ac
țiune. Un asemenea tratat, se re
levă în mesaj, ar putea constitui 
începutul unui proces ireversibil 
spre dezarmare nucleară, încetarea 
militarizării Cosmosului și însănă
toșirea relațiilor internaționale.

u.

„Nu, bazelor militare străine 1"
MADRID. — Comitetul de coor

donare a organizațiilor pentru 
pace din Spania s-a pronunțat îm
potriva semnării unui acord de 
prelungire a acordului privind pre
zenta bazelor militare americane pe 
teritoriul spaniol. în cadrul reu
niunii comitetului, desfășurată la 
Madrid, s-au analizat probleme le
gate de convorbiri bilaterale asu-, 
pra reducerii prezenței militare a-

Ooienii de știință
TOKIO. — în localitatea Yokota, 

situată în apropiere de Tokio, s-au 
deschis lucrările Congresului' ja
ponez al păcii 1987. Peste 1500 de 
reprezentanți ai grupărilor pentru 
pace, ai unor partide politice, sin
dicate, asociații religioase și insti
tuții științifice dezbat în plen și 
in 15 grupuri de lucru proiecte de 
acțiuni coordonate în lupta comu
nă pentru întărirea securității prin 
reducerea continuă a armamente
lor.

I
mericane în Spania. S-a hotărît ac- | 
tivizarea campaniei opiniei publice 
în direcția lichidării tuturor baze
lor militare americane de pe teri
toriul spaniol și pentru ieșirea 
Spaniei din N.A.T.O. S-a stabilit 
desfășurarea, în perioada 12—20 
martie 1988. a unei săptămîni de 
acțiuni împotriva amplasării 
arme nucleare în Spania.

*

A
A
ț 

ca- i 
fi- 1

de

împotriva înarmării Cosmosului
în cadrul activității din grupu

rile de lucru, a avut loc o reuniu
ne a mișcării pentru pace a ca
drelor academice, prilej cu care II ■ 
zicianul Yasumasa Okada de la In- l 
stitutul de Stat Densoken din Tsu-' < 
kuba a informat că 83 la sută din > 
specialiștii institutului au semnat o ț 
rezoluție împotriva participării Ja- ' 
poniei la programul american .■ 
S.D.I.. denumit și „războiul stele- ț 
lor".

Apropiata întîinire între reprezentanții 
părților kampuchiene

PARIS 24 (Agerpres). — întîlnirea 
dintre prințul Norodom Sianuk. pre
ședintele Kampuchiei Democrate, și 
Hun Sen. președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Kampuchia, va 
avea loc la 2 decembrie, la Fere-eh- 
Tardenois, la 100 km nord-est de 
Paris — a anunțat, potrivit agenției 
China Nouă, purtătorul de cuvînt al 
prințului Norodom Sianuk. Data a 
fost propusă de Hun Sen într-un 
mesaj primit luni de .prințul Noro- 
dom Sianuk, care a acceptat propu
nerea.

HANOI 24 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului de Miniștri al R. S. 
Vietnam, Pham Hung, a adresat un 
mesaj președintelui în exercițiu al 
mișcării de nealiniere, primul minis
tru al Republicii Zimbabwe, Robert 
Mugabe, apreciind că, în condițiile 
mutațiilor pozitive intervenite în do
meniul soluționării problemei kam- 
puchiene, mișcarea de nealiniere, 
personal președintele acesteia, pot 
contribui efectiv la extinderea dia
logului între părțile interesate în 
scopul transformării Asiei de sud- 
est într-o zonă a păcii trainice.

' , -- --- ■ r ...... ....................—

Acțiunile agresive ale regimului de la Pretoria 
în sudul Africii

membru al O.N.U. Astfel de acte, 
au subliniat ei, sînt de natură să 
pună în pericol pacea și securitatea 
în regiune și în întreaga lume.

Pe de altă parte, reprezentantul 
autorităților rasiste sud-africane de 
la Pretoria a confirmat — în fața 
Consiliului de Securitate — că Pie
ter Botha, președintele R.S.A., a efec
tuat, împreună cu un grup de mi
niștri sud-africani, o „vizită" pe te
ritoriul angolez ocupat, ignorînd fap
tul că acest teritoriu este parte in
tegrantă a unei țări suverane.

duc la încordare
NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager

pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a continuat dezbaterile sale 
de urgență pe marginea situației 
create prin noile acțiuni agresive ale 
forțelor armate sud-africane împo
triva teritoriului angolez. Vorbitorii 
au atras atenția asupra gravității pe 
care o prezintă atitudinea plină de 
dispreț a autorităților rasiste de la 
Pretoria față de normele legalității 
Internaționale, prin încălcarea fla
grantă a independenței și integrității 
teritoriale a unui stat suveran,

al R. P. Chineze
BEIJING 24 (Agerpres). — Comi

tetul Permanent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari a 
R.P. Chineze, întrunit în sesiune la 
Beijing, a adoptat, marți, o rezolu
ție prin care aprobă numirea lui Li 
Peng în funcția de premier interi
mar al Consiliului de Stat — rela
tează agenția China Nouă. Desemna
rea lui Li Peng a fost făcută la pro
punerea lui Zhao Ziyang. care — la 
recentul Congres, al XlII-lea, al 
partidului — a fost ales secretar ge
neral al C.C. al P.C. Chinez, și care 
a deținut funcția de premier al Con
siliului de Stat.

Anterior. Li Peng a fost vicepre- 
mier. în prezent, el urmează să e- 
xercite sarcinile de premier și să 
conducă direct activitatea. Consiliu
lui de Stat pînă la alegerea premie
rului în prima sesiune a următoarei 
legislaturi a Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari — preci
zează agenția citată.

Luînd cuvînțul în cadrul sesiunii 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze, după ce a fost 
învestit în funcția de premier interi
mar al Consiliului de Stat, Li Peng 
a declarat că, în activitatea pe care 
o va desfășura, va urma cu hotărîre 

.linia politică fundamentală stabilita 
de cel de-al XlII-lea Congres al 
P. C. Chinez — relatează agenția 
China Nouă., El a subliniat că va res
pecta cu strictețe principiile de bază 
ale construcției socialiste, că va ac
ționa pentru promovarea, ca și pînă 
acum, a unei politici externe inde
pendente. După ce a apreciat că sar
cinile ce stau în fața guvernului nu 
sînt ușoare, Li Peng a arătat că este 
necesar ca organele guvernamentale 
la toate nivelurile să continue dez
voltarea democrației, să sesizeze 
pulsul maselor, să creeze tot mai 
multe canale de dialog cu poporul.

Constituții a Afganistanului
KABUL 24 (Agerpres). — în Afga

nistan s-au încheiat lucrările de 
elaborare a proiectului noii Consti
tuții. în cursul unei reuniuni a Co
misiei de elaborare, desfășurată, la 
Kabul, sub președinția lui Najibullah, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Democratic al Poporului, pre
ședintele Prezidiului Consiliului 
Revoluționar al R.D. Afganistan, au 
fost analizate ultimele propuneri 
aduse proiectului. Documentul ur
mează să fie înaintat spre aprobare 
Prezidiului Consiliului Revoluționar 
și organului suprem al puterii de 
stat — Loia Djirga.

A in

în sprijinul 
instaurării păcii 
America Centrală

GENEVA

încheierea convorbirilor ministeriale
sovieto - americane

GENEVA 24 (Agerpres). — Marți, 
la Geneva, s-au încheiat convorbirile 
dintre Eduard Șevardnadze. ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., și se
cretarul ' ' ’ ~
Shultz.

După 
T.A.S.S., 
ultimelor 
încă nereglementate cu privire 
proiectul tratatului referitor la li
chidarea rachetelor cu rază medie șl

de stat al S.U.A, George

transmite agenția 
au convenit asupra

cum
părțile

probleme care rămăseseră 
la

mai scurtă de acțiune. Astfel, preci
zează agenția, acum se poate spune 
cu siguranță că acest document deo
sebit de important este Pata și va fi 
semnat de Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. și de 
președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
în cadrul întîlnirii pe care o vor avea 
în luna decembrie la Washington.

Au fost Analizate, de asemenea, 
probleme referitoare la programul 
organizarea întîlnirii respective.

Și

MANAGUA 24 (Agerpres). — Luînd 
cuvînțul în cadrul întîlnirii cu parti- 
cipanții la lucrările Congresului or
ganizațiilor neguvernamentale, des
fășurate la Managua, președintele 
Republicii Nicaragua, Daniel Ortega, 
a evidențiat necesitatea respectării 
de către toate statele din America 
Centrală a acordurilor „Esquipolas 11“ 
pentru reglementarea pe cale paș
nică a situației din regiune. El a 
subliniat, totodată, importanța înce
tării focului între Armata populară 
sandinistă și forțele contrarevolu
ționare, pentru a se permite acestor 
grupări să iă parte la viața_ politică, 
în calitate de opoziție legală.

Participanții la congres — repreș 
zentanți din 28 de țări — au reafir
mat sprijinul necondiționat față de 
poporul nicaraguan, care este ținta 
acțiunilor agresive ale forțelor mer
cenare antisandiniste.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SURINAME

Domnului Dr. L. F. RAMDAT MISIER
Președintele interimar al Republicii Suriname

PARAMARIBO

Cea de-a XIII-a aniversare a proclamării independenței țării dumnea
voastră îmi oferă prilejul de a vă adresa, în numele poporului român și al 
meu personal, calde felicitări șl cele mai bune urări de pace și progres 
pentru poporul surinamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Romănia

reafirmate în plenara Adunării Generale a O.N.U.
Reprezentantul Egiptului a adresat 

un apel la intensificarea eforturilor 
pentru reglementarea acestei proble
me. subliniind, de asemenea, nece
sitatea retragerii Israelului din toa
te teritoriile ocupate în 1967 
asigurării dreptului poporului 
tinian la autodeterminare.

Reprezentantul Ligii Arabe 
primat speranța că Națiunile 
își vor Intensifica eforturile în ve
derea convocării unei conferințe in
ternaționale, care să restabilească 
drepturile inalienabile ale poporului 
palestinian.

Delegatul R.P. Chineze a. afirmat, 
la rîndul său. că o pace durabilă în 
Orientul Mijlociu va putea fi reali
zată doar atunci cînd palestinienii 
vor putea să-și exercite drepturile 
lor naționale legitime. Vorbitorul s-a 
pronunțat în fayparea ,cqp,vocării 
unei’ Conferințe Internaționale de 
pace în Orientul Mijlociu, care să 
ducă Ia o reglementare globală a tu
turor problemelor în suspensie, in
clusiv a chestiunii palestiniene. Re
prezentantul chinez a declarat că în- 
trucît O.E.P. este recunoscută pe 
plan internațional ca unic reprezen
tant al poporului palestinian, ea tre
buie să participe la conferința de 
pace în condiții de egalitate cu cele
lalte părți.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— în plenul Adunării Generale a 
O.N.U. au început dezbaterile asu
pra problemei palestiniene. în fața 
participanților se află trei proiecte de 
rezoluție consacrate acestei chestiuni,, 
ca și raportul Comitetului special 
al O.N.U. pentru exercitarea drep
turilor inalienabile ale poporului pa
lestinian și, respectiv, cel al secreta
rului. general al Națiunilor Unite, 
Javier Perez de Cuellar.

Raportul Comitetului speciai al 
O.N.U. pentru exercitarea drepturi
lor inalienabile ale poporului pales
tinian exprimă profunda îngrijorare 
față de situația refugiaților pales
tinieni și se pronunță pențru reîn
noirea eforturilor în vederea reali
zării unei soluții globale, juste și 
durabile în problema palestiniană.

Luînd cuvînțul în. .cadrul dezbate-, 
rilor, președintele acestui comitet, 
Massamba Sarre (Senegal), a con
damnat practicile represive ișraelie- 
ne împotriva palestinienilor și ;a re
afirmat necesitatea convocării unei 
conferințe de pace în problema O- 
rientului Mijlociu, cu participarea 
tuturor părților implicate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei.

în același sens s-a pronunțat, în 
intervenția sa, Farouk Kaddumi, 
șeful Departamentului Politic al Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.). La baza acestei con
ferințe. a spus el, trebuie să se afle 
necesitatea retragerii totale a Israe
lului din teritoriile arabe și pales
tiniene ocupate și recunoașterea 
drepturilor naționale inalienabile ale 
poporului palestinian, avînd în O.E.P. 
reprezentantul său unic și legitim.

și a 
pales-

a ex- 
Unite

CIUDAD-DE MEXICO 24 (Ager
pres). — Președintele Braziliei, Jose 
Sarney, s-a pronunțat pentru elimi
narea focarelor de tensiune în Ame
rica Latină, pentru transformarea 
acestei mari regiuni într-o zonă a 
colaborării și cooperării pașnice.

Referindu-se la apropiata intilnire 
la nivel înalt — 27—28 noiembrie — 
de la Acapulco, la care vor participa 
președinții din Argentina, Brazilia, 
Columbia, Mexic. Panama. Peru, 
Uruguay și Venezuela, el a arătat 
într-un interviu acordat agenției 
„Notimex" că popoarele latino- 
americane'își pun mari speranțe în 
acest forum-. El trebuie să dea răs
puns la întrebarea dacă țările con
tinentului sînt gata să promoveze o 
politică proprie, nedependentă de ni
meni, de a apăra suveranitatea na
țională și dreptul la autodetermi
nare al popoarelor.

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
Consiliul Ministerial al C.E.E., întru
nit în sesiune la Bruxelles, a dat pu
blicității o declarație în care își ex
primă sprijinul pentru planul de 
pace din America Centrală adoptat 
în luna august la Ciudad de Guate
mala. După ce condamnă actele de 
violență, ce pot prejudicia procesul 
de pace, „cei 12“ cer țărilor din re
giune să întreprindă acțiuni pozitive 
care să ducă la promovarea reali
zării aspirațiilor popoarelor din Ame
rica Centrală pentru pace, democra
ție, independență, autodeterminare, 
dezvoltare socială și economică, 
transmit agențiile EFE și T.A.S.S.

Observatorii din Bruxelles conside
ră că declarația „celor 12“ dezaprobă 
acțiunile S.U.A. în America Centrală.

(DIN ACTUALITATEA 1‘OLITICA'j
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ZIMBABWE: Opțiuni pe calea
consolidării independentei

In Republica Zimbabwe continuă 
procesul transformărilor înnoitoare 
inaugurat o dată cu proclamarea 
independentei țării și amplificat prin 
hotărîrile celui de-al doilea Congres 
al Partidului Uniunea Națională 
Africană Zimbabwe (Frontul Patrio
tic) — Z.A.N.U, din 1985. Parlamen
tul Zimbabwean a adoptat, in ultima 
vreme, două importante măsuri me
nite să perfecționeze structura foru
rilor conducătoare de stat si să asi
gure o participare cît mai largă a 
cetățenilor — indiferent de culoarea 
pielii — la făurirea unei republici 
puternice, unite si înfloritoare. Este 
vorba de aducerea unor amendamen
te la Constituție care au în vedere 
modificarea modului de reprezen
tare in parlament a populației albe 
și introducerea sistemului președin
ției executive ca funcție supremă 
în Stat. Cum s-a ajuns la aceste mă
suri ?

Așa cum se știe. în cei șapte ani 
care au trecut de la proclamarea 
independenței. Republica Zimbabwe 
a fost condusă pe baza prevederi
lor Constituției elaborate încă în pe
rioada colonială. Potrivit Acordului 
cu privire la reglementarea proble
mei rhodesiene din decembrie 1979, 
albii, ce reprezintă doar 1.5 la sută 
din populația tării, dețineau 20 din 
cele 100 de mandate ale Adunării si 
o pătrime din cele 40 de mandate 
ale Senatului. Ei beneficiau astfel 
de o poziție privilegiată în forul le
gislativ. odupind locuri care reve
neau. de drept, populației negre. 
Această stare de lucruri anacronica, 
în totală contradicție cu realitățile 
interne, a fost criticată nu o dată de 
conducerea Z.A.N.U., partidul pro- 
nunțîndu-se și acționînd pentru mo
dificarea Constituției și adoptarea 
unor reforme profunde, potrivit op
țiunilor pentru construirea unei so
cietăți noi în Zimbabwe. „Trebuie să 
ne debarasăm — declara primul mi
nistru, Robert Mugabe — de trăsătu
rile vetuste ale Constituției moște
nite și să acordăm drepturi egale 
tuturor, fără deosebire de rasă, cu
loare, religie".

Pornind de la aceste comandamen
te. în luna septembrie parlamentul 
tării a anulat vechiul sistem de par
ticipare a populației albe la forul 
legislativ, iar la 21 octombrie si 30 
octombrie, pe baza noilor dispoziții, 
a avut loc desemnarea reprezentan
ților în Cameră și Senat pentru cele 
30 de locuri rămase vacante. In pri
mul for. numărul candidaților de

semnați de Z.A.N.U. a fost de 11 
albi și 9 negri, în vreme ce in cel 
de-al doilea de 4 și respectiv 6. Ale
gerile au fost. făcute de Cameră si 
Senat — constituite în colegii elec
torale. Ele au reprezentat un im
portant succes politic pentru linia 
promovată de guvernul de la Harare. 
Din cei 20 de candidați aleși în Ca
meră șapte sînt albi, respectiv per
soane care au părăsit în ultimul an 
tabăra fostului lider rasist Ian 
Smith, alăturîndu-se partidului de 
guvernămînt sau devenind indepen
denți. Cu alte cuvinte, orientarea 
Z.A.N.U. spre alcătuirea unui larg 
front intern, care să reunească toa
te cercurile populației, indiferent de 
rasă, se bucură de un ecou tot mai 
larg, determinînd pe multi adver
sari să-si reconsidere poziția si să 
sprijine programul guvernului.

Discuțiile referitoare la cea de-a 
doua problemă dezbătută în ultima 
vreme de parlamentul Zimbabwean, 
introducerea sistemului președinției 
executive au început la 27 octom
brie prin prezentarea unei propu
neri corespunzătoare de către Eddi- 
son Zvobgo. ministrul justiției. Noul 
sistem este bazat pe cel existent în 
cele mai multe țări africane. Potri
vit prevederilor amendamentului 
respectiv, in viitor, președintele exe
cutiv va fi sef al statului, șef al gu
vernului si comandant șef al forțelor 
armate. El urmează să fie ales de 
adunarea comună a Camerei și Se
natului. printr-o majoritate simplă 
de voturi. Adoptat la 31 octombrie 
de Cameră, amendamentul va intra 
în vigoare după aprobarea sa și de 
către Senat. Partidul de guvernămînt 
Z.A.N.U. (Frontul Patriotic) l-a de
semnat pe Robert Mugabe, președin
te al partidului si primul ministru 
al republicii, drept candidat la pre
ședinție. Decizia Camerei prevede, 
de asemenea, crearea postului de 
vicepreședinte.

Desigur, ambele hotărîri adoptate 
de parlamentul Zimbabwean repre
zintă acțiuni de importantă deose
bită in viața politică a țării. Ele își 
propun să consolideze frontul intern, 
să asigure o participare cît mai lar
gă a maselor, o mobilizare a ener
giilor națiunii angajată într-un am
plu efort constructiv vizînd dezvol
tarea industriei, valorificarea resur
selor subsolului. îmbunătățirea si
tuației țărănimii. Tn cei șapte ani 
care au trecut de la proclamarea 
independentei, circa 1 259 000 de re- 
fugiați din perioada luptei de eli-

berare au revenit la vetrele lor si 
circa 18 000 de familii țărănești au 
beneficiat de pe urma reformei a- 
grare. primind 2,5 milioane acri de 
pămint. învătămîntul primar a de
venit gratuit pentru familiile cu ve
nituri scăzute. Salariile muncitorilor 
și funcționarilor au înregistrat o a- 
numită creștere. Această politică a 
contribuit la promovarea dezvoltării 
economice. Zimbabwe reușind să 
realizeze în 1985—1986 o recoltă re
cord. cu o producție de 2,9 milioane 
tone porumb. în sectorul minier, vo
lumul producției a crescut de la 546 
milioane de dolari zimbabweeni in 
1984 la 629 milioane în 1985 — o creș
tere de 15,2 la sută.

Pentru a obține aceste realizări, 
poporul zimbabwean a trebuit să 
înfrunte însă nu puține dificultăți 
generate de greaua moștenire a tre
cutului de dominație colonială, de 
practicile inechitabile din relațiile 
economice internaționale și mai ales 
de manevrele dușmănoase- ale ra
siștilor sud-africani. în dorința de 
a sublima independenta tînărulul 
stat, guvernul de la Pretoria se a- 
mestecă continuu in treburile inter
ne ale Republicii Zimbabwe, spri
jinind elementele contrarevoluționa
re și ațițînd înfruntările dintre dife
ritele grupuri etnice si politice. Ca 
urmare a amenințărilor R.S.A. la 
adresa securității republicii, parla
mentul din Zimbabwe a hotărît m 
august a.c. extinderea pentru o nouă 
perioadă de sase luni a stării de ur
gență declarată acum citiva ani. 
Tinărul stat african participă, de a- 
semenea. împreună cu celelalte țări 
vecine, la vastele acțiuni întreprinse 
pe plan internațional in vederea 
constringerii guvernului de la Pre
toria pentru a renunța la politica sa 
agresivă și la reprimarea brutală a 
luptei populației majoritare din in
teriorul R.S.A. Chiar în aceste zile, 
Zimbabwe a fost prezentă la reuniu-' 
nea la nivel înalt de la Luanda a 
țărilor din „prima linie", care a con
damnat noua agresiune declanșată de 
rasiștii de la Pretoria împotriva 
R.P. Angola, cerînd retragerea ime
diată a forțelor Invadatoare.

în lumina acestor realități, a sar
cinilor istorice care stau în fata po
porului zimbabwean. apar limpede 
semnificațiile profunde ale ultime
lor evoluții din viata politică a Re
publicii Zimbabwe.

ÎNTREVEDERE. Marți, la Mos
cova, a avut loc o întrevedere în
tre Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. ,și pre
ședintele Portugaliei, Mario Soares, 
care întreprinde o vizită oficială in 
U.R.S.S. Convorbirile — transmite 
agenția T.A.S.S. — au abordat ches
tiuni ale relațiilor sovieto-portu- 
gheze și s-au referit la un cerc 
larg de probleme ale actualității 
internaționale, cu accent pe pro
blemele europene, pe necesitatea 
cooperării țărilor dezvoltate la re
zolvarea problemelor stringente ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

CONFERINȚA. La Tirana a avut 
loc o conferință națională dedicată 
celei de-a 75-a aniversări a pro
clamării independenței Albaniei, 
organizată de Academia de Știin
țe în colaborare cu Universitatea 
„Enver Hodja“ — anunță agenția 
A.T.A. A fost prezent Ramiz Alia, 
prim-secretar al C.C. al P.M.A., 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R.P.S. Albania.

VIZITA. Delegația Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, condusă 
de Boșko Krunici, președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I.. și-a în
cheiat vizita in Zambia și a pără
sit Lusaka cu destinația Dar Es 
Salaam. Tanzania — anunță agen
ția Taniug.

GREVA. Centralele sindicale ita
liene au organizat pentru astăzi 
o grevă generală. între altele pen
tru a se aduce din nou în centrul 
atenției problemele de strictă ur
gență ale Italiei, cum sînt șo
majul. situația sudului țării — 
Mezzogiorno. rămas în urmă din 
punct de vedere economic, față de 
nordul industrializat, necesitatea 
unor măsuri în domeniile fiscal 
și social, relevă agenția A.N.S.A.

MANEVRE. în nordul insulei
Hokkaido s-au desfășurat mane-

Evoluția complexului

Nicolae N. LUPU

MOSCOVA 24 (Ager
pres). — Cosmonaufii 
sovietici (uri Roma
nenko și Alexandr 
Alexandrov își conti
nuă activitatea la bor
dul complexului știin
țific orbital „Mir", 
relatează agenția 
T.A.S.S. Luni, pe orbi
ta circumterestră a 
fost „garată" o nouă 
navă automată de 
transport — Progress- 
33", a șaptea in seria 
„cargourilor de trans-

vre militare aeriene nipono-ameri- 
cane la care au luat 
bombardiere 
ricană din 
asalt F-18 A 
kuni.

F-16 de la
Misawa și 
de la baza

parte 50 de 
i baza ame- 
avioane de 

i de la Iwa-

RezervelePETROL.
confirmate ale Statelor 
cifrează 
tiv 25,4 
scăzut 
prezent.
guvernamental dat 
Washington.

în prezent la 
miliarde 
nivel din
se arată

de petrol 
Unite se 

aproxima- 
barili, cel mai 
1950 și pînă în 
într-un studiu 
publicității la

MITING. La Seul 
miting electoral cu 
zeci de mii de muncitori, studenti 
și reprezentanți ai altor categorii 
sociale, la care a luat cuvînțul Kim 
Dae Jung, candidat în alegeri din 
partea Partidului Păcii și Demo
crației. Expunînd programul său în 
domeniul relațiilor de muncă. Kim 
Dae Jung a declarat că, în even
tualitatea desemnării lui ca pre
ședinte, va fixa oficial un nivel 
minim de salarizare, va introduce 
ziua de muncă de opt ore și va 
asigura o participare liberă a oa
menilor muncii la soluționarea pro
blemelor politice.

a avut loc un 
participarea a

COMERȚ. Volumul anual al 
schimburilor comerciale dintre Chi
na și țările Americii Latine de
pășește două miliarde dolari. îna
inte de 1978 volumul comerțului 
Chinei cu aceste state fluctua în
tre 105 și 660 milioane dolari.

DROGURI. în cadrul unei ope
rațiuni Împotriva traficului cu 
droguri, poliția italiană a arestat, 
la Florența, patru persoane și a 
sechestrat 18 kilograme de hașiș. 
Operațiunea antidrog face parte 
dintr-o anchetă de mare amploa
re inițiată în mai 1986, care a dus 
la arestarea pînă acum a numeroa
se persoane.

științific orbital „Mir”

I

port", pentru asigu
rarea celui mai lung 
zbor pilotat din istoria 
cosmonauticii. Dună 
verificarea erme'icită- 
ții instalațiilor de cu
plare a celor două ve
hicule cosmice, mem
brii echipajului au 
deschis chepengul de 
legătură și au început 
descărcarea produse
lor aduse de pe Terra.

Marți, în afara acti
vităților legate de 
descărcarea navei

„Progress-33“, cei doi 
cosmonauti au făcut o 
serie de observații vi
zuale și au fotografiat 
anumite zone ale su
prafeței terestre pen
tru stabilirea caracte- ■ 
risticilor optice ale at
mosferei.

Starea sănătății 
membrilor echipajului 
este bună. Zborul com
plexului orbital pilo
tat se desfășoară 
normal.

Cu 12 ani în urmă, 
in cadrul unei festi
vități desfășurate la 
Paramaribo, s-a înăl
țat drapelul noului 
stat independent Suri
name, vestind lumii 
încetarea dominației 
străine asupra acestui 
teritoriu și deschide
rea pentru poporul 
său a unui drum nou, 
de dezvoltare de sine 
stătătoare.

Republica Suriname 
(fostă Guyana Olande
ză) este situată în 
partea de nord-est a 
Americii de Sud, avînd 
ca vecini Republica 
Cooperatistă Guyana, 
Brazilia și Guyana 
Franceză. Această țară 
s-a aflat timp de pes
te trei secole sub stă- 
pînire străină, peri
oadă în care resursele 
sale au fost jefuite de 
monopolurile imperia
liste. Principala sa 
bogăție naturală o 
constituie bauxita, Su
riname aflîndu-se pe 
unul din primele 
locuri în ce privește

exportul acestui mine
reu. Există, de ase
menea, bogate rezerve 
de minereu de fier, 
mangari, cupru, nichel, 
precum și însemnate 
resurse forestiere 
(nouă zecimi din teri
toriu fiind acoperite cu 
păduri tropicale), exis- 
tînd, totodată, posibili
tăți largi de dezvoltare 
a agriculturii.

în perioada care a 
trecut de la cucerirea 
independenței s-au de
pus eforturi susținu
te pentru” emancipare 
politică și economică. 
S-au adoptat o serie de 
măsuri pe linia valori
ficării, în interesul 
propriu, a resurselor 
naturale, creîndu-se 
unități ale industriei 
prelucrătoare și agro- 
alimentare. Concomi
tent, s-au făcut pași 
pe linia sporirii pro
ducției agricole, extin- 
zîndu-se suprafețele 
cultivate cu orez; s-au 
înregistrat progrese in 
ce privește ridicarea 
standardului de viață

al populației, soluțio
narea unor probleme 
cu caracter social. Pe 
plan politic se preve
de ca lă 25 noiembrie 
să aibă loc alegeri 
pentru organele locale 
și regionale ale puterii 
de stat, precum și ale
geri parlamentare.

în spiritul politicii 
consecvente a țării 
noastre de solidaritate 
și colaborare cu tine
rele state ' care și-au 
cucerit independența, 
România socialistă a 
stabilit relații diplo
matice cu Republica 
Suriname chiar în ziua 
cuceririi independen
ței acesteia, la 25 no
iembrie 1975. Cele 
două țări conlucrează 
atît pe plan bilateral, 
cît și in domeniul vie
ții internaționale, în 
cadrul „Grupului ce
lor 77“ și al mișcării 
de nealiniere, extin
derea raporturilor din
tre ele corespunzind 
intereselor reciproce, 
ale cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

Protecționismul și datoria externă 
agravează problemele economico-sociale 

ale țărilor în curs de dezvoltare
HAVANA 24 (Agerpres). — Vice

președintele Republicii Cuba. Carlos 
Rafael Rodriguez, a inaugurat la 
Havana lucrările celui de-al III-lea 
Congres al Asociației economiștilor 
din America Latină și Caraibi 
(A.E.A.L.C.).

Prima zi a lucrărilor a fost domi
nată de dezbaterile consacrate pro- 
b'emei datoriei externe, comerțului 
și noii ordini economice internațio
nale, notează agenția Prensa Latina. 
La reuniune, care se va desfășura 
pe parcursul a patru zile, participă 
aproape 1 000 de economiști din țări
le regiunii.

în cuvînțul pronunțat în cadrul lu
crărilor. Norberto Gonzalez, directo
rul executiv al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru America Latină și 
zona caraibiană (C.E.P.A.L.), a cri
ticat practicile restrictive, discrimi
natorii impuse în comerțul mondial, 
pronunțîndu-se pentru intensificarea 
schimburilor și a cooperării ca unul 
din cele mai importante mijloace de 
depășire a dificultăților social-eco- 
nomice cu care se confruntă mal ales 
statele în curs de dezvoltare.

Arătînd că țările latino-americane 
și caraibiene traversează în prezent 
una dintre cele mai grele crize eco
nomice din ultimii 50 de ani, el a 
evidențiat necesitatea de a se ac
ționa unitar pentru o nouă ordine 
economică internațională, pentru ac
țiuni concrete regionale în această 
direcție. „Este necesară o nouă stra
tegie politică și economică regiona
lă. care să ducă Ia modificarea mo
delului actual de dezvoltare din A- 
merica Latină și la instaurarea unei 
noi ordini economice regionale" — 
a afirmat Norberto Gonzalez.

GENEVA 24 (Agerpres). — în în
treaga lume există aproximativ 900 
milioane de oameni care trăiesc sub 
limitele general recunoscute ale să
răciei — s-a arătat în dezbaterile 
reuniunii internaționale privind pro
blemele angajării forței de muncă, 
care are loc la Geneva sub auspicii
le O.I.M. în cadrul lucrărilor s-a a- 
preciat că în cazul în care nu vor fi 
adoptate măsuri urgente, numărul 
săracilor lumii va ajunge la un mi
liard pînă în anul 1995.

Președintele reuniunii, ministrul 
muncii al Venezuelei. Simon Pavon, 
a arătat — în deschiderea lucrărilor 
— că protecționismul și datoria ex
ternă împovărătoare sînt principale
le cauze, ale agravării sărăciei în ță
rile în curs de dezvoltare.

ADDIS AEjEgA 24 (Agerpres). — 
Pentru soluționarea problemei uria
șei datorii externe a țărilor Africii 
sînt necesare modificări structural? 
in economia statelor continentului, 
au declarat vorbitorii la reuniunea 
Comitetului permanent al O.U.A., 
ale cărei lucrări se desfășoară la 
Addis Abeba. în documentul pre
zentat spre dezbatere de un grup de 
economiști africani se arată că po
vara datoriei externe de 200 miliarde 
dolari, a statelor continentului pune 
în pericol progresul economic al a- 
cestor state. Anual, ele sînt nevoite 
să plătească 24 de miliarde dolari 
drept serviciu la această datorie. 
Subliniind importanta unității de ac
țiune în soluționarea problemei da
toriei externe. participanții s-au 
pronunțat pentru constituirea tn ca
drul O.U.A. a unui mecanism privind 
schimbul de informații tn acest do
meniu.

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 24 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția IRNA. forțele 
iraniene au lansat o nouă operațiu
ne militară, sub codul „NASR-9“, 
în sectorul Hajj Omran, urmărind 
luarea sub control a anumitor înăl
țimi strategice din provincia nord- 
estică irakiană Erbil și blocarea 
unor căi irakiene de aprovizionare. 
IRNA arată că forțele iraniene au 
ocupat patru îpălțimi strategice în 
cadrul acestei operațiuni.

BAGDAD 24 (Agerpres). — Potri
vit agenției I.N.A., avioane ale for
țelor aeriene irakiene au efectuat 
123 de misiuni de luptă împotriva 
pozițiilor și concentrărilor de trupe 
iraniene din diferite zone ale fron
tului. Un comunicat militar irakian 
arată, pe de altă parte, că. în luptele 
de la sol, unitățile irakiene au dis
trus. în sectorul nordic al frontului, 
un depozit de muniții și fortificații 
iraniene.

X

„RENTĂ PERPETUA"
Zilnic, tn presa internațională 

apar știri și comentarii privitoare 
la situația deosebit de grea a țări
lor „lumii a treia", asupra cărora 
apasă o uriașă datorie externă de 
peste 1000 de miliarde de dolari. 
Această realitate dramatică este de 
natură să blocheze orice posibilitate 
de dezvoltare și progres a „lumii a 
treia".

Eforturile susținute ale țărilor de
bitoare de a-și reduce povara stri
vitoare a datoriilor se izbesc per
manent de rezistența creditorilor, 
care, prin diverse subterfugii, au 
căutat și caută să le îngreuneze po
sibilitățile reale de rambursare, do
rind ca debitorii să rămină, prac-, 
tic. datori in permanentă. Printre 
aceste căi se numără, in primul 
rind, practicile protecționiste ale 
țărilor industriale, prin care se 
amputează drastic veniturile din 
export ale tarilor in curs de dez
voltare debitoare, obligîndu-le să 
ceară reeșalonarea plății datoriei.

Cea mai negativă dintre toate se 
arată însă creșterea dobînzilor la 
creditele acordate. Deși, in ultimii 
ani, rata nominală a dobînzilor a 
scăzut, după ce la începutul acestui 
deceniu atinsese niveluri cămătă- 
rești, de circa 20 la sută, totuși ele 
continuă să se situeze la niveluri 
excesiv de înalte. Ca urmare, la da
toria externă a țărilor debitoare se 
adaugă anual sume uriașe. Astfel, 
decizia unilaterală adoptată luna 
trecută de băncile nord-americane 
„Chase" și „City Bank" de a majora 
rata dobînzilor cu 8,5 și, respectiv, 
9,5 la sută a provocat o creștere 
a datoriei externe a Braziliei cu 
475 milioane dolari, datorie care in

prezent se apropie de nivelul de 
1,15 miliarde dolari.

In ultima vreme, băncile credi
toare s-au declarat gata să discute 
problema reeșalonării datoriilor — 
insă separat, nu pe o bază globală! 
— cu țările debitoare care intim- 
pină greutăți serioase în plata da
toriei, băncile prezentind această 
acțiune drept „un dar" făcut celor 
înglodați în datorii.

Cum stau insă lucrurile tn reali
tate 7 In cazul reeșalonării, dobin- 
zile sînt ajustate în funcție de ni
velul pieței, ajustare care, in ac
tuala conjunctură de pe piața fi- 
nanciar-monetară, inseamnă auto
mat sporirea și amplificarea lor, la 
ele adăugindu-se și un așa-numit 
coeficient de „risc valutar" stabilit 
de creditori.

In aceste condiții, povara dato
riilor externe devine și mai apăsă
toare pentru țările in curs de dez
voltare. Așa se explică faptul că 
țările debitoare din America Latină 
transferă anual 7 la sută din pro
dusul lor național brut țărilor in
dustrializate sub formă de plăți in 
contul datoriilor. Iar serviciul da
toriei — declara unul din partici
panții la colocviul internațional de 
la Paris asupra problemelor dato
riilor externe — s-a transformat, 
pentru țările creditoare, intr-o 
„rentă perpetuă". Tocmai acest lu
cru îl doresc creditorii 1

Cit privește țările debitoare, ele 
sînt intr-o permanentă „pierdere 
de singe", ceea ce le îngreunează 
tot mai mult posibilitățile de redre
sare economică și progres.

N. PLOPEANU
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