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acordat presei siriene

într-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă
și înțelegere reciprocă, ieri au continuat

CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUSESCU SI PREȘEDINTELE HAFEZ AL ASSAD

La Palatul Consiliului de Stat au 
continuat, marți dimineața, convorbi
rile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și secretarul general al Partidu
lui Baas Arab Socialist din Siria, 
președintele Republicii Araba Sirie
ne, Hafez Al-Assad.

In aceeași atmosferă de caldă prie
tenie. de stimă și înțelegere recipro
că, cei doi conducători de partid și 
de stat au reluat schimbul de păreri 
in legătură cu dezvoltarea relațiilor 
bilaterale. Totodată, au fost abordate 
aspecte actuale ale vieții politice in
ternaționale. O atenție deosebită s-a 
acordat problemelor referitoare la 
oprirea cursei înarmărilor, subliniin- 
du-se însemnătatea trecerii la mă
suri concrete de dezarmare, in pri
mul rind de dezarmare nucleară, de 
eliminare a pericolelor de război.

Ceremonia semnării Acordului-program privind dezvoltarea 
pe termen lung a cooperării economice și tehnice 

și a schimburilor comerciale intre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Siriană

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și secre
tarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad, au semnat, marți, în ca
drul unei ceremonii care a avut loc 
la Palatul Consiliului de Stat, 
Acordul-program privind dezvoltarea 
pe termen lung a cooperării econo
mice și tehnice și a schimburilor

Vizitarea unor obiective de interes
social-edilitar din Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list din Siria, președintele Republicii 
Arabe Siriene. Hafez Al-Assad, au 
vizitat, marți, o serie de obiective 
de interes social-ediiitar și cartiere 
de locuințe din municipiul București.

La vizită au participat persoane 
Oficiale române și siriene.

înaltul oaspete sirian a avut posi
bilitatea să ia cunoștință, cu prilejul 
vizitei, de puternica înnoire urbanis
tică a unor mari zone aie Capitalei, 
proces ce a atins in anii din urmă 
ritmuri deosebit de înalte.

După ce a străbătut principalele 
artere din centrul orașului și o parte 
a noului cartier Cringași. coloana de 
mașini s-a oprit la complexul hidro
tehnic Ciurel, realizat de curind, 
o dată cu lacul de acumulare de pe 

în cadrul convorbirilor, președinte
le Hafez Al-Assad a prezentat pozi
ția Siriei in legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu, cu căile și moda
litățile de soluționare a problemelor 
din această parte a lumii.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția României privind 
rezolvarea globală a problemelor din 
Orientul Mijlociu, instaurarea unei 
păci trainice și juste in această re
giune, pe baza retragerii Israelului 
din teritoriile arabe ocupate, a solu
ționării problemei poporului pales
tinian, prin recunoașterea dreptului 
său la autodeterminare — inclusiv 
la crearea unui stat propriu, inde
pendent —, prin asigurarea integri
tății. suveranității și securității tu
turor statelor din zonă. S-a relevat 
că. in vederea înfăptuirii acestor o- 
biective. este necesară organizarea 
unei conferințe internaționale, sub 
egida O.N.U., la care să participe

4 comerciale intre Republica Socialistă- 
România și Republica Arabă Siriană. 

La ceremonie au fost de față 
membri și membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului.

Au luat parte persoanele oficiale 
care il insoțesc pe șeful statului 
sirian in vizita în țara noastră.

După semnare, cei doi președinți 
și-au strins mîinile cu prietenie,

Dîmbovița. Aici au fost înfățișate 
principalele obiective ale proiectului 
de amenajare complexă a riului 
Dîmbovița., proiect elaborat din ini
țiativa directă a secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. A fost evidențiat 
faptul că această lucrare de anver
gură, aflată in prezent in stadiu fi
nal de execuție, se inscrie în ansam
blul de măsuri vizind modernizarea 
capitalei țării. Mai multe puncte de 
pe albia Dîmboviței, unde coloana 
oficială a poposit, au permis să se re
marce noile poduri construite cu pri
lejul lucrărilor de modernizare, in
geniozitatea soluțiilor adoptate.

în continuare, s-a vizitat Bulevar
dul Victoria Socialismului. Au fost 
prezentate, cu acest prilej, principa
lele ansambluri arhitectonice care 
conturează profilul viitprului centră 
politico-administrativ al Capitalei. 

toate părțile interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Pales
tinei — ca reprezentant unic și le
gitim al poporului palestinian —, 
precum și Israelul și membrii per- 
manenți ai Consiliului de Securitate.

Examinlnd o serie de aspecte ale 
situației economice mondiale, cei doi 
conducători de partid și de stat au 
apreciat că este necesară intensifica
rea eforturilor pentru lichidarea sub
dezvoltării și edificarea unei noi or
dini economice internaționale, con
diție de bază a asigurării păcii și 
securității popoarelor. Cei doi pre
ședinți au reliefat, in acest context, 
însemnătatea convocării unei confe
rințe internaționale, in cadrul O.N.U., 
la care să participe, in condiții de 
egalitate, atit țările in curs de dez
voltare. cit și țările dezvoltate.

La încheierea celor două runde 
de convorbiri, care au avut loc în 
cursul zilei de ieri, președinții 

s-au îmbrățișat, dînd astfel expresie 
satisfacției față de rezultatele rodni
ce ale noului dialog la nivel înalt 
româno-sirian, față de înțelegerile 
la care s-a ajuns, manifestindu-și, 
totodată, convingerea că, prin înfăp
tuirea acestora, se vor conferi noi 
dimensiuni colaborării dintre țările 
noastre, atit pe plan bilateral, cit și 
in sfera activității internaționale, în 
interesul și spre binele ambelor po
poare. al cauzei păcii. înțelegerii și 
cooperării internaționale.

S-a vizitat apoi Complexul comer
cial agroindustrial „Unirea" — reali
zare deosebită pe linia dezvoltării 
rețelei comerciale a Capitalei.

Cea de-a doua magistrală a me
troului bucureștean — obiectiv edili
tar de larg interes cetățenesc, dat in 
folosință la finele lunii octombrie — 
a fost vizitată dp cei doi președinți, 
cu un tren special, pe distanța Pia
ța Universității — Piața Aviatorilor.

Pe parcursul vizitei, președinții 
Nicolae Ceaușescu și listez Al-Assad 
au fost intîmpinați cu deosebită căl
dură de bucureșteni. care, asemenea 
întregului nostru popor, urmăresc 
in aceste zile, cu interes și satisfac
ție, noul dialog la nivel înalt 
româno-sirian — moment important 
în dezvoltarea și amplificarea în 
continuare a relațiilor pe multiple 
planuri dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Siriană. 

Nicolae Ceaușescu șl Hafez Al-As- 
sad Și-au exprimat satisfacția față 
de rezultatele vizitei, ale dialogului 
purtat, care se înscriu ca un mo
ment important in dezvoltarea cola
borării reciproc avantajoase dintre 
România și Siria. S-a subliniat fap
tul că extinderea pe multiple planuri 
a conlucrării dintre partidele, țările 
și popoarele noastre este în folosul 
reciproc, al cauzei păcii și Înțelege
rii internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez Al-Assad au ho- 
tărit să continue dialogul la nivel 
înalt, care s-a dovedit a fi un factor 
esențial în dezvoltarea și întărirea 
continuă a bunelor relații româno- 
siriene.

în legătură cu rezultatele vizitei, 
ale convorpirilor româno-siriene la 
nivel înalt a fost adoptat un comu
nicat comun.

După cum s-a moi anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, a primit, la 30 noiembrie a.c., . pe 
Saber Faihout, directorul general al Agenției siriene de presă - S.A.N.A., 
președintele Uniunii ziariștilor sirienj, căruia î-a acordat următorul in
terviu :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, în-coMertui vizitei ofi
ciale pe care președintele Hajez 

. Al-Assad ,o efectuează in tara 
dumneavoastră, vă rugăm. să 
faceți o apreciere a stadiului 
actual și a perspectivelor de 
dezvoltare a raporturilor de co
laborare dintre cele două țări 
prietene. Siria și România.

RĂSPUNS : Ne face deosebită plă
cere vizita oficială a președintelui 
Assad in România, care, sint convins, 
va constitui un nou moment impor
tant în dezvoltarea, relațiilor de co
laborare multilaterală dintre Româ
nia și Siria.

între țările noastre s-a dezvoltat, 
în decursul anilor, o colaborare largă 
— economică, tehnîco-științifică. cul
turală și in alte domenii. Se poate 
aprecia că, pe baza experienței și a 
rezultatelor de pină acum, sint per
spective deosebite pentru a obține o 
creștere mai puternică a schimburi
lor economice, a cooperării în pro
ducție. inclusiv în domeniul științe', 
tehnicii — factori foarte importanți 
pentru progresul economic și social.

în general, pe plan politic, relațiile 
dintre România și Siria sint foarte 
bune si am convingerea că înțelege
rile convenite în cursul convorbiri
lor cu președintele Siriei, tovarășul 
Assad, vor da noi perspective cola
borării reciproc avantajoase, in in
teresul dezvoltării independente a 
țărilor noastre, al Cauzei păcii și co
laborării internaționale.

ÎNTREBARE : Dbmntele pre
ședinte, Siria are un rol nu lip
sit de importantă in acțiu
nile viz'md eliberarea teritoriilor 
arabe ocupate și retrocedarea 
drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian, in instaurarea 
unei păci juste și globale in 
zonă. De asemenea, are un rol 
important in menținerea unită
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SUCEAVA : Rezultate ale acțiunii de organizare 

și modernizare a producției
Acțiunile întreprinse în unitățile 

economice sucevene pentru perfec
ționarea organizării și moderniza
rea proceselor productive au con- 
tribuit la soluționarea operativă de 
către colectivele de oameni ai mun
cii a problemelor producției. Din
tre măsurile cu o eficiență eco
nomică deosebită aplicate în etapa 
a doua de modernizare se cuvin 
menționate realizarea stațiel-pilot 
pentru perfecționarea tehnologiilor 
de prelucrare a minereurilor de 
mangan la mina Vatra Dornei și 
modernizarea procesului de flota- 
ție a minereurilor cuproase la Uzi
na de preparare Tarnița. Totoda
tă, asimilarea in producție a ma
șinii de curbat tablă la întreprin

ții Libanului și menținerea inte
grității teritoriuliii. Curii apre- 
ciați acest rol al. Siriei ?

RĂSPUNS : România s-a pronunțat 
întotdeauna pentru soluționarea, prin 
tratative, a tuturor problemelor liti
gioase dintre state. Am discutat în 
multe rînduri cu președintele Assad 
aceste probleme și se poate spune că 
am ajuns întotdeauna la concluzii 
comune cu privire la soluționarea 
problemelor din Orientul Mijlociu.

Fără nici o îndoială că. fiind o țară 
direct interesată in problemele .din 
Orientul Mijlociu, avind, și o parte 
din teritoripl său ocupat de Israel, 
Siria are un rol foarte important în 
soluționarea problemelor din Orien
tul Mijlociu, care trebuie să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabi ocupate in războiul din 1967 
și, in mod corespunzător, și la rezol? 
varea problemei palestiniene. Aceaș? 
ta face cu atit mai mult ca Siria, 
împreună cu celelalte țări. arabe in
teresate. să aibă un rol important în 
realizarea obiectivelor privind elibe
rarea teritoriilor și stabilirea unei 
păci trainice și juste in regiune,

ÎNTREBARE : fiind bine cu
noscut rolul remarcabil : pe 
care-l aveți in politica, interna
țională și, in mod deosebit, in 
ceea ce privește regiunea nopș- 
tră, vă rugăm să ne spuneți. 

, domnule președinte, curg, vedeți 
dumneavoastră soluționarea pro
blemei palestiniene — element 
esențial al confruntărilor din 
zonă ?

RĂSPUNS : Așa cum âm mențio
nat. in general. România se pronunță 
ferm pentru soluționarea tuturor 
problemelor litigioase numai prin 
tratative. Acordăm o atenție deose
bită problemelor deosebit de grave 
din viața internațională, problemelor 
dezarmării. eliminării armelor nu

derea de mașini-unelte și moder
nizarea unor instalații la Întreprin
derea de utilaje și piese de schimb 
din Suceava au eliminat „locurile 
înguste" și au adus importante spo
ruri de producție.

Pe ansamblul economiei județu
lui, in etapa a doua de perfecțio
nare a organizării și modernizare 
a producției au fost aplicate 218 
măsuri, pe seama cărora se va ob
ține un spor de producție-marfă 
industrială în .valoare de 211 mi
lioane lei. creșt'erea substanțială a 
productivității muncii, reducerea 
rheltuielilor totale de producție cu 
83 milioane lei, iar a celor ma
teriale cu 53 milioane lei. (Sava 
Bejinariu). 

cleare. soluționării problemelor sub
dezvoltării și realizării noii ordini 
economice infernațlonale.

In acest cadru, in strmsă popeor- 
danță cu politica generală a Româ
niei. am acționat și, acționăm pentru 
a. se ajunge la convocarea conferin
ței internaționale, la. care' să ' parti
cipe toate tarile interesate — șf,. de
sigur. Siriți estp una din aceste țâri 
—• să participe Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, ca reprezen
tant. unic al poporului palestinian, 
rhembrii permanenți ai Consiliului 
de Securitate.

Noi considerăm 'că în cadrul aces
tei conferințe internaționale ' este 
posibil — .și trebuie -- să se,discute 
toate problemele și - punctele de1 ve
dere privind Orientul Mijlociu si sâ 
se ajungă la înțelegeri care să răs
pundă interesele^ . tuturor statelor, 
«lai. desigur, să ducă neapărat la re
tragerea Israelului din teritoriile o- 
citoăfe. la soluționarea • problemei 
palestiniene pe bâza 'dreptului la 
autodeterminare, ihp'lusiv a dreptului 
de constituire a unui stat unic, inde
pendent. Pe această bâză seva putea 
realiza o pace, trainică, justă, care să 
asigăre ■buna conviețuire și securita
tea -tuturor statelor din regiune.

în acest Spirit' considerăm că ar fî 
fptirte important, să. fi<> soluționate 
și problemele privind războiul dipțre 
Irak și iran, problemele’ din GQlf, 
care afectează, pină la. urmă.' întrea
ga' zonă, inclusiv; pacea mondială.

Situația' mondială este' de așa na
tură ilicit impune no. noii m'od de 
fcmdire și de abordare iii soluționa
rea problemelor din diferite zone, 
inclusiv din Orientul Mijlociu, 'ft pro
blemelor dezarmării, impune de . a 
se acționa pentru soluționarea pe 
cale politică, prin tratative, pentru 
stabilirea de relații fioi. pe principiile 
de egalitate, de respect al indepen
dentei și suveranității fiecărei na
țiuni.

în încheiere, as dori să folosesc 
acest prilej pentnl a adresa poporu
lui prieten sirian cele mai bune 
urări de succes in dezvoltarea 
economico-sociâlă. de prosperitate, 
bunăstare și pace.

ALBA : Planul la export 
— realizat în avans

între obiectivele centrale ale În
trecerii muncitorești care se desfă
șoară la Combinatul de produșe so
dice din Ocna Mureș in intîmpi- 
narea Conferinței Naționale a 
partidului se situează exportul. 
Pentru realizarea in bune condiții 
a producției destinate partenerilor 
de peste hotare, o atenție deosebită 
se acordă funcționării instalațiilor 
la parametrii ridicați, întăririi dis
ciplinei tehnologice, reducerii con
sumurilor pe unitatea de produs. 
Subordonind întreaga activitate â- 
cestor cerințe, colectivul combina
tului a îndeplinit in devans plănui 
la export pe 11 luni. Chimiștii de- 
aici s-au angajat ca pină la sfîrși- 
tuT acestei luni să livreze supli
mentar la export produse sodice in 
valoare de 13 milioane lei. (Stefan 
Dinică).
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ÎNCADRAREA ÎN CONSUMURILE NORMATE

factor important pentru realizarea pianului de producție ...—

CEA MAI BUNĂ EXPERIENȚĂ-LA BAZA ACTIVITĂȚII 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA NOII REVOLUȚII AGRARE

Economisirea severă a energiei electrice și combustibililor reprezintă 
o cerință economică prioritară, o îndatorire patriotică a fiecărui om al 
muncii, a fiecărui cetățean. După cum se știe, fiecărui consumator din 
economia națională îi este riguros stabilită, in conformitate cu planul de 
producție și cu normele de consum aprobate, cantitatea de energie și 
gaz metan de care poate dispune in fiecare perioadă. Orice depășire 
a consumurilor normate in anumite întreprinderi, ramuri industriale sau 
județe generează dificultăți in asigurarea cu resurse energetice a altor 
consumatori, in realizarea planului de producție. Este in interesul eco
nomiei naționale, al tuturor oamenilor muncii ca pretutindeni să se 
acționeze cu maximă răspundere, cu perseverență și inaltă exigență 
pentru a realiza sarcinile economice cu consumuri 
scăzute. Pe această temă de stringentă actualitate am avut o convor
bire cu ing. Mircea Breazu, inspector-șef la inspecția pentru controlul 
gospodăririi combustibililor și energiei din cadrul Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materiale.

energetice cit mai

care sînt efectele modernizării pro
ceselor tehnologice ?

— Acțiunea de modernizare cu
prinde toate ramurile economiei na
ționale. dar eforturile trebuie con
centrate cu precădere în sectoarele 
de producție cu pondere importantă 
în consumul și balanța de energie 
primară a economiei naționale, res
pectiv în chimie, petrochimie, meta
lurgie. producerea de energie elec
trică și termică, materiale de con
strucții etc. Astfel, se prevede mp- 
dernizarea celor 18 instalații de a- 
moniac in vederea reducerii consu
murilor de gaz metan și energie e- 
lectrică. Modernizarea cuprinde, între 
altele, recuperarea criogenică a hi-

— Cum se încadrează principalii 
consumatori în normele de consum 
aprobate ?

— Majoritatea consumatorilor au 
înțeles că respectarea riguroasă a 
normelor de consum energetic con
stituie o condiție esențială pentru 
asigurarea permanentă a echilibru
lui între volumul 
getice alocate și 
pentru realizarea 
ficate. O situație 
însă în ramurile 
mie. metalurgie și energie electrică, 
sectoare care de altfel dețin o pon
dere importantă în consumul ener
getic al economiei. Normele de 
consum se depășesc îndeosebi la 
producția de amoniac, sodă causti
că, laminate, oțel electric, oțel Mar
tin, la prelucrarea țițeiului in rafi
nării, precum și la producerea e- 
nergiei electrice și termice. Cauze
le ? Funcționarea utilajelor și insta
lațiilor sub capacitatea lor nomina
lă, opririle accidentale generate de 
nerespectarea disciplinei tehnolo
gice, calitatea necorespunzătoare a 
unor lucrări de întreținere și repa
rații, slaba fiabilitate a unor echi
pamente, aplicarea în ritm lent a 
soluțiilor de modernizare a tehno
logiilor de fabricație ș.a. Desigur, 
depășirea normelor de consum și 
risipa de resurse energetice hriani- 
festate în unele întreprinderi și 
combinate nu sînt avute în vedere 
la stabilirea planului. In consecință, 
orice depășire a normelor are ur
mări nefavorabile asupra păstrării 
echilibrului între resursele pe care 
le avem la dispoziție și consum.

— Ce aspecte au rezultat din ana
lizele efectuate de inspecțiile ener
getice teritoriale ?

— în multe combinate și între
prinderi se acționează cu răspunde
re pentru funcționarea instalațiilor 
la capacitatea prevăzută, efectuarea 
la termen și de calitate a repara
țiilor. modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, respectarea disciplinai 
tehnologice. Astfel, la Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Tirgu 
Mureș, datorită preocupărilor per
manente ale colectivului de oameni 
ai muncii pentru modernizarea teh- 
noLogiei. s-a reușit încadrarea în 
normele de consum la producerea 
amoniacului. La Centrala electrică 
și de termoficare Oradea — cu 
funcționare pe cărbuni — datorită 
aplicării unor soluții 'de moderniza
re la cazane, a disciplinei in ex
ploatare. normele de consum plani
ficate sînt riguros respectate și s-a 
realizat cel mai redus consum de 
hidrocarburi pentru susținerea flă
cării, comparativ cu celelalte termo
centrale pe cărbuni. La Combinatul 
de utilaj greu Iași, un colectiv ini
mos de cercetători și ingineri din 
producție a cercetat, omologat și 
aplicat o soluție de modernizare a 
cuptoarelor de forjă , și tratament 
termic: tdilizîntlu-se arzătoare ațito- 
regenerative, se asigură reducerea 
consumului de combustibil cu circa 
30 Ia sută. La întreprinderea de 
mașini grele București, mare consu
mator de combustibil și energie, da
torită măsurilor luate s-a reușit în
cadrarea în consumurile normate și 
se aplică în continuare 
tru reducerea acestora.

în alte întreprinderi 
trează insă deficiente 
rirea combustibililor și 
depășesc sistematic 
normate. Din analizele 
apargiele de măsură i 
inspect"'

de resurse ener- 
consumul necesar 
producției plani- 
deosebită există 

chimie, petroc.ii-

soluții pen-

se înregis- 
în gospodă- 
energiei, se 
consumurile 
efectuate cu 

din dotarea 
inspecțiilor energetice teritoriale se 
constată că nu se respectă peste tot 
funcționarea optimă a instalațiilor 
de ardere, o serie de cuptoare func
ționează neincărcate la întreaga ca
pacitate.

In unele situații se constată ne-

Timpul
Dezvoltarea intensivă a economiei 

naționale, dotarea unităților indus
triale cu mașini și utilaje de inaltă 
productivitate, promovarea pe scară 
largă a unor tehnologii de fabricație 
moderne impun ca și timpul produc
tiv să fie folosit cu maximă eficien
ță. Iată de ce acțiunile inițiate în 
acest sens la întreprinderea pentru 
construcții de mașini și utilaje grele 
din Giurgiu se dovedesc a fi mai 
mult decit necesare. Ne referim în 
primul rind la măsurile care vizează 
mai buna organizare a fluxurilor de 
fabricație, la redimensionarea nece
sarului de forță de muncă in cadrul 
fiecărei secții și echipe, la întărirea 
ordinii și disciplinei, mergind chiar 
pină la corelarea programului mij
loacelor de transport in comun cu 
programul de lucru al unității, în 
scopul evitării intîrzierilor.

De altfel, toți oamenii muncii din 
Întreprindere, de la muncitori pină la 
director, sint de acord că îndeplinirea 
ritmică, integrală a tuturor indicato
rilor de plan nu este posibilă in afa
ra unei riguroase folosiri a timpului 
de lucru. Valoarea deosebită pe care 
o reprezintă timpul de lucru în an
samblul măsurilor luate pentru rea
lizarea ritmică, integrală a sarcini
lor de plan pe 1987 rezultă și din 
faptul că pe 
o singură zi 
trimestru al 
producție în 
lioane lei.

Observațiile critice făcute cu pri
lejul recentei adunări generale a oa
menilor muncii din unitate sînt pe 
deplin întemeiate. într-adevăr, dacă 
s-ar fi acționat cu toată răspunde-

ansamblul întreprinderii 
de muncă in acest ultim 
anului echivalează cu o 
valoare de peste 1,5 mi-

problemă de maxima
ÎNSEMNĂTATE

preocupare de maximă
RĂSPUNDERE

realizarea la termen a măsurilor pro
puse in programele proprii de eco
nomisire și cele stabilite de organul 
de control, intirzieri in realizarea lu
crărilor de recuperare a resurselor 
energetice refoiosibile și a celor pen
tru valorificarea resurselor noi do 
energie, aplicarea în ritm lent a so
luțiilor de modernizare prevăzute in 
programe. In cadrul analizelor se 
stabilesc măsuri pentru eliminarea 
cauzelor care determină folosirea ne
rațională a resurselor energetice, 
pentru situațiile de risipă constatate 
se aplică sancțiunile prevăzute 
lege, dar cauzele risipei nu se 
mină în totalitate.

— Măsurile tehnice au un rol 
terminant, dar in egală măsură 
hotăritoare manifestarea unui i 
spirit de răspundere din partea tu
turor oamenilor muncii pentru eco
nomisirea severă a resurselor ener
getice. Al .

— într-adevăr, măsurile tehnice, 
introducerea noilor tehnologii cu 
consumuri reduse de combustibil și 
energie și cu eficiență energetică ri
dicata. modernizarea și înlocuirea 
tehnologiilor cu randamente energe
tice mai scăzute constituie o cale 
deosebit de importantă și sigură pen
tru reducerea consumului. Totuși, 
dacă ținem seama de faptul că a- 
ceste măsuri sint gindite, cercetate, 
proiectate, aplicate și materializate 
de către oameni, tot așa de impor
tant este să analizăm și activitatea 
lor. Viața demonstrează că toți oa
menii muncii, indiferent de sectorul 
în care lucrează, au răspunderi deo
sebite in gospodărirea resurselor, că 
trebuie să acționeze cu spirit revo
luționar, patriotic, cu responsabilita
te pentru utilizarea cu maximă efi
ciență a tuturor formelor de ener
gie, in toate domeniile de activitate 
economică și socială. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit orice cantitate de 
energie consumată nejustificat, prac
tic nu mai poate fi recuperată.

Cea mai importantă sursă de ener
gie a devenit economisirea energiei. 
In acest context să reținem că o tonă 
de combustibil convențional — uni
tate de măsură a energiei folosită in 
practică și despre care se vorbește 
atit de mult — reprezintă echivalen
tul a 7 milioane kilocalorii sau cir
ca 870 mc gaze naturale ori 0,72 tone 
țiței sau 4,5 tone lignit. Prin econo
misirea unei tone de combustibil 
convențional s-ar putea produce su
plimentar circa 2 500 kWh energie 
electrică în centrale pe cărbune sau 
9,8 tone ciment ori 1,3 tone oțel brut 
sau se pot ara peste 100 hectare cu 
tractorul. Orice gram de combustibil 
sau kWh de energie electrică econo
misit înseamnă la nivelul economiei 
naționale deosebit de mult. Orice 
cantitate de energie folosită rațional 
și eficient înseamnă mai multe pro
duse realizate la nivelul economiei 
naționale.

— Cum se acționează pentru creș
terea randamentelor energetice și

drogenului din gazele de purjă (Ia 
11 instalații), introducerea celui 
de-al doilea convertor de oxid de 
carbon la joasă temperatură (la 14 
instalații). Este prevăzută perfecțio
narea tehnologiei 
negrului de 
Combinatul

de fabricație a 
fum la instalațiile de la 
petrochimic Pitești, cu

importante reduceri de materii pri
me petroliere.

în industria metalurgică s-au pre
văzut modernizarea unei oțelării de 
la Combinatul siderurgic Hunedoara, 
prin transformarea acesteia în oțe- 
iărie electrică, modernizarea caupe- 
relor de la două furnale de la Com
binatul siderurgic Galați și altele.

în energetică, conform sarcinilor 
stabilite, se modernizează blocurile 
energetice de 330 MW cu funcționare 
pe cărbuni de la Rovinari și Turceni. 
cazanele de abur de 420 tone abur pe 
oră. precum și alte grupuri energe
tice.

De. asemenea, se acționează pentru 
generalizarea soluției de moderniza
re a cuptoarelor industriale, precum 
și pentru dotarea cu arzătoare auto- 
regenerative care asigură reducerea 
consumului de gaze naturale cu peste 
30 la sută.

Cu toate că este bine cunoscută e- 
ficiența ridicată a modernizării teh
nologiilor de fabricație, analizele e- 
fectuate în întreprinderi au eviden
țiat o serie de rămîneri în urmă, că 
nu în toate situațiile se acționează 
prioritar pentru finalizarea la terme
nele prevăzute a lucrărilor din pro
grame. Astfel, se Întirzie aplicarea 
tehnologiei de preîncălzire a fierului 
vechi introdus în cuptoarele electri
ce. care ar asigura reducerea consu
mului specific de energie electrică 
cu circa 10 la sută in oțelăriile din 
metalurgie și construcții de mașini, 
extinderea procedeului de turnare 
continuă a oțelului ș.a. în chimie și 
petrochimie se întirzie modernizarea 
liniilor de amoniac de la Slobozia. 
Craiova și Turnu Măgurele. în ce 
privește modernizarea cuptoarelor 
industriale se înregistrează rămîneri 
în urmă in special in unitățile din 
metalurgie, construcții de mașini, 
chimie și petrochimie și materiale de 
construcții.

încă numeroase posibilități de dimi- 
Obținerea unei reduceri substanțiale 

gradul de valorificare a soluțiilor va-

de 
eli-

! de- 
este 

înalt

de lucru
rea, dacă centrala de resort și minis
terul ar fi intervenit mai prompt in 
soluționarea unor probleme, cu sigu
ranță că rezultatele obținute in pe
rioada care a trecut din acest an ar 
fi fost cu mult mai bune și nu s-ar 
fi inregistrat o restanță la producția 
fizică, de pildă, în valoare de 15 mi
lioane lei. Pe de altă parte, așa cura 
ni s-a spus la comitetul de partid, 
răminerile in urmă față de plan se 
datorează în bună parte și neajun
surilor care se mai manifestă in uti
lizarea timpului de lucru. Spre e- 
xemplu, numai cele aproape 15 000 
orc-otn absențe nemotivate înregis
trate în perioada care a trecut din 
acest an echivalează cu nerealizarea 
unei producții in valoare de 1,8 mi
lioane lei.

— Este adevărat că după trei tri
mestre din acest an am înregistrat 
un indice de utiUzare a timpului de 
lucru de 96,2 la sută, deci cu 1,2 la 
sută mai mult față de aceeași peri
oadă a anului trecut, ne-a precizat 
tovarășul Marin Pavel, președintele 
consiliului oamenilor muncii din în
treprindere. Totuși, timpul de lucru 
nu se folosește integral, la nivelul 
prevederilor de plan pe acest an și 
ca urmare nu s-au putut respecta în
tocmai programele de fabricație sta
bilite.

Absențele nemotivate, învoirile ne
justificate nu constituie însă singu
rele forme de risipă a timpului pro
ductiv. Ne referim la faptul că, la o 
analiză mai atentă, se poate observa 
o anumită disproporție între randa
mentul muncii, pe de o parte, și ni
velul înalt de dotare tehnică și teh
nologiile moderne de fabricație apli-

Mergeți și vedeți o remarcabila
unitate zootehnică!

Un
nuare a 
depinde 
loroase, 
și metru 
se fabrică un produs. Nimeni pe piața externă nu va plăti surplusul 
de energie folosit la realizarea lui. Avem resurse energetice limitate, 
motiv în plus de a le gospodări cit mai bine, lată numai cîteva argu
mente care vin să susțină importanța reducerii consumurilor energetice, 
a eliminării hotărite a risipei.

lucru este cert : există 
consumurilor energetice.

de eforturile depuse, de „ .........
de eficiența utilizării fiecărui kilowatt-oră de energie electrică 
cub de gaz metan. Nu ne poate fi indiferent cu ce consum

Ion LAZAJR

Aspect de muncă de la Exploatarea minieră Roșiuța din bazinul carbonifer 
Motru

productiv
La întreprinderea 
pentru constatif 

de mușini și utilaje grele 
din Giurgiu

cate aici, pe de altă parte. Spre 
exemplu, pe parcursul unei săptămini, 
in fiecare zi, împreună cu factori de 
răspundere din unitate am făcut o 
„fotografiere" a programului de lu
cru din diferite secții, mergind pină 
la cronometrarea timpului de func
ționare a unor mașini, precum și a 
timpului de realizare a unor piese. 
La prima vedere totul pare normal. 
Marea majoritate a oamenilor se află 
la posturi, fac dovada efortului sus
ținut pentru a-și indeplini sarcinile 
încredințate prin programul de fa
bricație. Dacă ne-am fi oprit aici cu 
investigațiile; ar fi trebuit să dăm 
crezare celor spuse de președintele 
consiliului oamenilor muncii, care 
susținea pe baza unor date statistice 
că fiecare muncitor lucrează efectiv' 
8 ore din 8 ore programate.

Și totuși... împreună cu maistrul 
Panait Pena, șef de atelier la secția 
instalații-foraje, analizăm gradul de 
utilizare a timpului de lucru la o 
mașină complexă cu comandă nume
rică. Aici se execută în serie un re
per foarte pretențios pentru agre
gatele de cimentare și fisurare, la 
care ciclul de fabricație este de 146 
orc, iar toleranțele maxime admise 
sînt de 3—4 sutimi de milimetru. 
Munca e organizată în două schim-

Rezultatele obținute la complexul 
din Boroșneu Mare, județul Covasna, 
invită comitetele comunale de partid 
și cu deosebire organele agricole de 
specialitate la o atitudine mai fermă 
in extinderea tehnologiilor moderne 
și metodelor superioare de organi
zare. obligatorii de aplicat în acest 
sector de activitate.

Care anume sînt elementele ce dau 
valoare de experiență activității Aso
ciației economice intercooperatiste de 
îngrășare a tineretului taurin din 
Boroșneu Mare, județul Covasna ? 
Răspunsul cel mai simplu și cel mai 
edificator ar fi, de bună seamă, spo
rul de creștere în greutate, realizat 
aici la un nivel de-a dreptul impre
sionant : peste 1 100 grame pe zi. Ar 
fi simplu și corect, dar nu complet, 
pentru că această unitate a parcurs 
în scurta sa existență mai multe faze 
semnificative de dezvoltare, care nu 
întotdeauna au însemnat tot atîtea 
trepte spre afirmare. Asociația a luat 
ființă acum 9 ani, prin unirea efor
tului mai multor cooperative agri
cole de producție din jurul Boroș- 
neului. cînd acestea s-au hotărît să 
construiască o unitate care să valori
fice superior resursele furajere loca
le, dar mai ales experiența crescă
torilor de animale de aici. Ca Ia orice 
început, au trebuit înfruntate o serie 
de neajunsuri, care. în decursul 
timpului, n-au fost eliminate. Unita
tea înregistra mari pierderi datorită 
indicelui înalt de mortalitate și sacri
ficărilor de necesitate. Ordinea și dis
ciplina erau noțiuni des pronunțate, 
dar rar respectate. în 1982, la con
ducerea unității a fost adusă o 
echipă de specialiști, căreia i. s-a 
încredințat misiunea de a schimba 
radical lucrurile și de a redresa 
asociația din punct de vedere 
economic. în fruntea unității a fost 
numit tovarășul Szekely Ladislau, al 
cărui spirit de răspundere avea să 
imprime colectivului forța necesară 
revitalizării unei activități atît de 
criticabile.

— Nu atît problemele materiale au 
fost cele care trebuiau puse la punct 
— ne spune directorul unității. Esen
țialul era să schimbăm mentalitatea 
personalului muncitor despre activi
tatea din zootehnie, care, angajat 
aici nu tocmai după criterii ce țin 
de domeniul raționalului, credea că 
in acest sector se poate lucra la -în- 
tîmplare, așa, după voia fiecăruia. 
Punerea activității pe făgașul cel bun 
era O întreprindere cu atît mai difi
cilă cu cit se impuneau să fie re
stabilite rigorile disciplinei și ordinii 
de tip industrial. La început, mulți 
se mirau că am trecut la organizarea 
muncii în trei schimburi, ca și în 
industrie. Am introdus ordine și în 
folosirea resurselor furajere, am tre
cut la mecanizarea diferitelor faze 
ale procesului de producție. Exigența 
față de disciplină și ordine nu cu
noaște rabat, nu cunoaște nici un fel 
de concesii. La noi, cine întirzie, fie 
și cîteva minute, nu mai intră pe 
poartă, nu are ce căuta la program. 
Este adevărat, o asemenea disciplină 
strictă a făcut să ne despărțim de 
toți cei care nu au vrut sau nu au 
fost în stare să înțeleagă că un lucru 
bine făcut presupune exigență și 
autoexigență, o atitudine nouă, o 
mentalitate radical schimbată. Dar 
pentru a putea parcurge acest drum, 
de la dezordine la disciplină fermă, 
trebuiau șlefuite nu numai caracte
rele unora, ci schimbate radical con
cepțiile oamenilor față de această 
îndeletnicire, asigurate toate condi
țiile de viată specifice unui confort 
normal. în fapt, se impunea să ridi
căm munca și viața îngrijitorului de 
animale la nivelul de conduită și 
bunăstare al celorlalți locuitori din 
sat. Și trebuie să spun că, spre ma
rea noastră satisfacție, am reușit 
chiar mai mult. Răsplata materială a 
muncitorilor din complex, este de 
3 500 lei pe lună, la care se adaugă 
cele 4—5 retribuții in plus intr-un an 
pentru realizarea și depășirea bene
ficiilor planificate. Cred, de aseme
nea, că unul din cele mai mari cîști- 
guri pe care le-am obținut in cei cîțiva 
ani de cînd unitatea desfășoară o ac
tivitate rentabilă este faptul că oa-

menii noștri au deprins spiritul-de 
gospodărire care a caracterizat din- 
totdeauna țăranul nostru. Ei s-au de
prins să gindească economic, adică 
toți sînt convinși de faptul că pentru 
a obține rezultate bune este necesar 
ca acolo unde investești un leu să 
ai un cîștig de peste un leu. Datorită 
realizării unor indicatori de produc
ție deosebit de importanți pentru ac
tivitatea noastră s-a putut schimba 
în bine situația economică. în primul 
rind, am reușit să obținem la un cost 

■ de producție scăzut toate sortimen
tele de furaje și mai ales să le fo
losim rațional, să eliminăm orice 
formă de risipă. Este de fapt pro
blema vitală pentru o unitate zoo
tehnică. Pentru că orice tehnologie 
modernă ai folosi nu poți realiza 
mare lucru dacă nu dai animalelor 
hrana care să le dea posibilitatea 
să-și exprime la nivel maxim func
țiile de producție. O comparație între 
anii de început ai asociației și cei în 
care unitatea a atins adevărate per
formanțe este semnificativă. Efec
tivul total a crescut în numai cinci 
ani cu peste 40 la sută, sporul mediu 
în greutate a cunoscut o curbă 
ascendentă, pornind de Ia 473 de 
grame pe zi, in 1981, la 783 de grame 
în 1985, ajungind la 1102 grame in 
1986 — indicator ce a situat unita
tea pe primul loc din țară și pentru 
care ni s-a decernat înaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare". 
Aceleași salturi calitative s-au pro
dus și la alți indicatori, cum ar fi 
greutatea medie la livrare, beneficii, 
asigurarea fondului de stat etc.

Manifestarea practică a spiritului 
de economicitate despre care vor
beam se concretizează aici în adop
tarea unor soluții care au determinat 
îh ultimii ani reducerea drastică a 
cheltuielilor de producție. Am da un 
singur exemplu : prin înlocuirea 
mijloacelor mecanice, folosite la 
transportul intern al furajelor, cu 
atelajele s-au obținut economii- de 
ordinul milioanelor de lei. Așa, bună
oară. dintr-un calcul sumar rezultă 
că diferența de cost pe tona trans
portată cu mijloacele mecanice și cea 
cu atelajele este de 31 de Iei în cazul 
parcurgerii unei distanțe de 1,5 km, 
pentru, ca ea să se ridice la 54 de lei 
atunci cînd distanța depășește 4 km. 
Se poate lesne socoti ce economii se 
obțin intr-un an, dacă avem in ve
dere faptul că aici consumul zilnic 
de furaje depășește 70 de tone.

Poate asociația economică inter- 
cooperatistă din Boroșneu Mare re
peta sau chiar amplifica rezultatele 
de anul trecut ? Este o întrebare la 
care rezultatele pe 10 luni ale anului 
dau un răspuns afirmativ. Au fost 
asigurate (din producție proprie) cu 
aproape 90 de tone mai multe fînuri 
decit necesarul pentru acest an agri
col. Același lucru se poate spune și 
despre suculente și grosiere. Ar fi 
de menționat că prin folosirea rațio
nală, intensivă a celor 680 de hec
tare de teren agricol au rezultat pro
ducții furajere de bună calitate, obți-

nindu-se peste 8 400 unități nutritive 
pe hectar. Pină in momentul de față 
au fost executate toate lucrările pla
nificate de fertilizare și arăturile 
adinei de toamnă. îngrijirea exem
plară, furajarea rațională a anima
lelor au permis ca în numai 10 luni 
planul anual să fie depășit 
sporul de creștere în greutate 
10 tone, iar planul la livrările 
fondul de stat cu 300 de tone, 
condițiile in care indicele de morta
litate și sacrificările de necesitate 
au scăzut aproape la zero.

La prima vedere, rezultatele A.E.I. 
Boroșneu Mare par a depăși cu mult 
posibilitățile pe care le oferă zona 
pentru aplicarea sistemului intensiv 
de creștere a animalelor. Dar cu cit 
cunoști mai bine oamenii acestui 
complex, cu cît vezi condițiile lor de 
muncă și viață, îți dai seama că re
zultatele sînt o consecință logică a 
climatului de muncă statornicit aici, 
a spiritului înalt de angajare și răs
pundere manifestat de întregul perso
nal, șl cu deosebire de către comu
niști. Dacă ar fi să evidențiem pa 
cîțiva dintre ei, atunci în mod obli
gatoriu ar trebui să începem cu Soa
re Rozalia, Peto Alexandru, loan 
Handrea sau Nagy Margareta, dar 
drept ar fi, de ne-ar permite spațiul, 
să-i amintim pe toți ceilalți pentru 
că aici fiecare în felul lui își face 
datoria la nivelul celei mai înalte 
exigențe.

Cum este normal, ambiția, colecti
vului nu permite stagnarea. Planu
rile anului viitor prevăd dezvoltarea 
capacității complexului de la 3 200 
la 4 000 de bovine, prin con
struirea in regie proprie a unui 
grajd pentru tineret, ce va permite 
și mărirea efectivului rulat. Se au în 
vedere modernizarea bucătăriei fu
rajere, dotarea laboratoarelor, in ge
neral a Întregii unități cu materiale 
necesare perfecționării pregătirii 
profesionale din zootehnia județului, 
deoarece, datorită experienței cîști- 
gate, a rezultatelor obținute, com
plexul a devenit principalul centru 
de pregătire a cadrelor din acest 
important domeniu de activitate. Și 
ceea ce se cuvine subliniat este că 
preocuparea constantă a organelor de 
partid și agricole pentru cunoașterea 
și generalizarea experienței acestui 
colectiv a condus la aplicarea într-un 
număr tot mai mare de unități zoo
tehnice a multora dintre metodele de 
producere și preparare a furajelor, 
precum și a unora din tehnologiile 
folosite în complex. Dar cîștigul cel 
mai mare pe care l-a avut experiența 
de aici pentru zootehnia județului 
rămîne totuși convingerea tuturor că 
zootehnia modernă, intensivă presu
pune înainte de toate oameni com- 
petenți, presupune o disciplină și or
dine desăvîrșite. presupune un spirit 
de angajare total și calificat.

Constantin TIMARU 
corespondentul „Scînteii"
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BRĂILA
Producție fizică 

suplimentară

folosit intensiv!
buri. Iar execuția a fost încredințată 
strungarilor Ion Gogan și Petre Pet- 
cu. Se înțelege că ambii muncitori au 
aceleași condiții de lucru. Cu toate a- 
cestea, în mod frecvent primul strun
gar este nevoit să preia cam 20 la 
sută din sarcinile de plan ale celui 
de-al doilea. De ce ? Pentru că în 
timp ce primul își face cu conștiin
ciozitate datoria și folosește la ma
ximum timpul de lucru, cel de-al 
doilea strungar întirzie și chiar lip
sește cu zilele de la program, lasă 
mașina să funcționeze în gol, iși 
face mereu drum prin alte secții, 
pe scurt, pierde timpul. Desigur, 
strungarul P. Petcu este retribuit în 
funcție de piesele executate. Pro
blema mai are însă un aspect și vi
zează pierderea unei capacități de 
producție pe care nu o mai poate 
recupera nimeni. Iată de ce folosirea 
integrală a timpului de lucru, a uti
lajelor din dotare nu este numai o 
problemă personală a unui muncitor 
sau a altuia, ci și una colectivă, care 
condiționează îndeplinirea sarcinilor 
de plan.

Cu ajutorul maistrului Marin Stoe- 
naș facem o „fotografiere" a timpu
lui de lucru și la strungarul Marin 
Udvuleanu. Potrivit normelor, el tre
buie să execute un reper denumit 
„capac prese tupă“ în 145 de minute. 
Dar in mod frecvent timpul de exe
cuție ajunge pină la 200 de minute, 
în schimb, tovarășul său de muncă 
Viorel Vasile, cu aceeași categorie 
de încadrare, pe un strung asemă
nător, execută aceeași piesă în nu
mai 120 de minute. De ce ? Expli
cațiile, cu puține excepții, sint in

acest caz asemănătoare cu cele din 
primul exemplu.

Ne oprim și Ia punctul de lucru 
montaj vane. Și aici, risipa „mas
cată" de timp este totuși... vizibilă, 
dar nimeni din cei chemați să facă 
ordine nu o vede. Din cele 11 vane 
aduse la montaj, 9 au fost declarate 
rebut, deși fuseseră strunjite, cheltu- 
indu-se pentru ele timp prețios și 
muncă. Muncitorul Radu Ghiță, care 
monta crezoanele la cele dou'ă vane 
bune, nici nu cunoștea care este 
volumul de muncă normat pentru 
ceea ce făcea in ziua respectivă. In 
altă parte, pe platforma de probe 
exterioară, trei tineri muncitori nu 
începuseră lucrul la instalația FG-20 
nici după două ore și jumătate de 
la venirea la program, pentru sim
plul motiv că le iipseau un furtun 
și o mașină pneumatică de găurit...

Ne oprim aici cu exemplificările. 
Amintim doar că dincolo de datele 
statistice cu privire la utilizarea 
timpului de lucru productiv, care 
nici acestea nu sinț^jarea bune, în 
realitate lucrurile se prezintă și mai 
rău. în cadrul secțiilor și sectoarelor 
de activitate sînt încă multe „por
tițe" prin care se pierde timpul de 
lucru, fără ca cei răspunzători de 
bunul mers al producției în uzină 
să ia măsurile necesare, 
tot atîtea neajunsuri pentru 
narea cărora 
consiliul 
zațiile de sindicat și U.T.C. 
să intervină prompt, astfel 
damentul muncii să fie 
ridicat.

Iată deci 
elimi- 

comitetul de partid, 
oamenilor muncii, organi- 

~ trebuie 
ca ran
ch mai

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

Importantele evenimente politi
ce ale anului — Conferința Națio
nală a partidului și cea de-a 40-a 
aniversare a proclamării Republi
cii — sint intimpinate de colecti
vele muncitorești brăilene cu 
succese de prestigiu în activitatea 
productivă. Pină in prezent, unită
țile economice din județ au livrat 
suplimentar, peste prevederile de 
plan, importante cantități de pro
duse fizice, ca : 259 milioane kWh 
energie electrică, 17,8 milioane 
metri cubi de gaz metan utilizabil, 
produse de mecanică fină, optică, 
echipament hidraulic și pneumatic 
în valoare de 90.7 milioane lei, uti
laje pentru construcții și lucrări de 
drumuri în valoare de 105.2 mili
oane Iei, 920 tone sodă caustică, 
238 mii metri pâtrați P.A.L. (Can- 
diano Priceputu).

BICAZ
Realizări 

ale cimeniiștiîor
Colectivul de cimentiști de la Bi- 

caz dedică apropiatului eveniment 
din viața politică a țării — Confe
rința Națională a partidului — no
tabile fapte de muncă. Astfel, re
zultatele obținute în îndeplinirea 
planului la producția-marfă sint su
perioare prevederilor cu peste 
30 milioane lei, spor ce re
prezintă o depășire cu mai bine de 
40 la sută a angajamentului anual 
asumat in intrecerea socialistă și 
materializat în importante cantități 
fizice, între care 16 000 tone ciment, 
50 000 mp plăci din azbociment, 20 
km tuburi azbociment, 10 500 tone 
var și 11 700 tone var hidratat. Un 
rezultat important a obținut acest 
colectiv in îndeplinirea planului de 
export, partenerilor de peste hota
re expediindu-li-se cu 106 000 tone 
ciment peste prevederi. Aceste 
realizări au fost obținute ca ur- 

a re a depășirii productivității 
muncii cu 17 114 lei pe fiecare om 
al muncii, prin înnoirile tehnologi
ce și creșterea pregătirii profesio
nale a personalului muncitor.

DOLJ
Materiale refoiosibile 
în circuitul productiv

în toate unitățile economice ale 
județului Dolj se acționează pen- 
■tru valorificarea superioară a ma-

teriilor prime, materialelor, a com
bustibilului și energiei electrice, 
pentru recuperarea și introducerea 
în circuitul productiv a unui volum 
sporit de materiale și piese de 
schimb recondiționate. Drept urma
re, în perioada ce a trecut din a- 
cest an. au fost redate circuitului 
productiv 120 tone metale feroase 
și neferoase, 4 000 tone hîrtie, pre
cum și piese de schimb în valoa
re de 589 milioane lei. (Nicolae 
Băbălău).

IAȘI
Mașină-agregat 
cu performanțe 

superioare
Colectivul de muncă de la între

prinderea de mașini-agregat și ma- 
șini-unelte speciale Iași a realizat, 
cu forțe proprii, după un proiect 
elaborat de Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru mașini-unelte București, o 
importantă mașină-agregat cu per
formante superioare. Eiste vorba 
de mașina de rectificat și frezat 
profile in tandem. Această mașină 
este dotată cu afișai numeric elec
tronic al cotelor, la partea de fre
zat, și cu detector electronic 
contact, afișat pe tm cadran al a- 
paratului de măsură, la partea de 
rectificat (Manole Corcaci).

de

BACĂU : Tehnologii noi, 
eficiență sporită

în întreprinderile industriale din 
județul Bacău au fost introduse in 
ultima vreme o serie de teh
nologii noi, cu eficiență ridi
cată. La întreprinderea de pos
tav Buhuși, bunăoară, se aplică 
cu succes noile tehnologii de vop
sire a palelor de celofibră sub pre
siune și cea de decolorare a linilor 
groase, colorate natural. Se obțin 
astfel țesături lucioase, cu efecte 
înspicate, in culori vii. atrăgătoare. 
Aplicarea acestor două tehnologii 
noi a permis valorificarea superi
oară a unei cantități de circa 1 500 
tone lină țurcană in culori închise 
care iși găsea cu greu utilizarea. 
Tehnologii noi, perfecționate, au 
fost introduse in ultima vreme pe 
scară largă și la Combinatul pe
trochimic Borzești, Combinatul de 
celuloză și hîrtie „Letea", între
prinderea de confecții Bacău. în
treprinderea minieră Comănești 
etc. Ca urmare, pe această cale, in 
industria băcăuană s-a obținut, de 
la începutul anului, un spor 
producție în valoare de circa 100 
milioane lei. (Gheorghe Baltă).

de
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CONFERINȚELE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
NEAMȚ

Transmițind conferinței, tuturor comuniștilor si 
oamenilor muncii din județul Neamț un cald salut 
tovărășesc, revoluționar, din partea conducerii parti
dului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
salut pe care participants l-au primit cu vibrantă 
însuflețire — tovarășul Ludovic Fazekaș, membru 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. a 
subliniat, în deschiderea lucrărilor, orientările și 
marile exigente formulate de secretarul general al 
partidului la Plenara C.C. al P.C.R. din 5 octombrie 
a.c. și la ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie a.c., a reliefat im
portanța concentrării eforturilor tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii din județ pentru recuperarea 
rămînerilor in urmă și îndeplinirea in bune condiții 
a planului pe acest an, și pe întregul cincinal. Vor
bitorul a insistat asupra sarcinilor deosebit de im
portante ce revin organelor și organizațiilor de 
partid, care trebuie să acționeze cu combativitate și 
exigență partinică împotriva mentalităților vechi, a 

' atitudinilor de automulțumire, nepăsare și superfi
cialitate în muncă, împotriva inerției, rutinei și in
competentei, a incălcărilor și abaterilor de la dis
ciplina de partid și de stat.

Darea de seamă prezentată de tovarășa Maria 
Gheorghe, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a înfățișat rezultatele obținute, preocupările 
si eforturile comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, a făcut o analiză amplă, in spirit critic și auto
critic. a neajunsurilor manifestate în unele sectoare 
de activitate. între altele s-a arătat că la o serie 
de produse — țevi de oțel, fire și fibre sintetice, 
îngrășăminte chimice, mobilier din lemn, hirtie și 
altele — sarcinile de plan nu au fost realizate 
integral, pe ansamblul economiei județului înregis- 
trindu-se însemnate restanțe. în același timp, s-a 
menționat că nivelul scăzut al recoltelor s-a datorat 
nu atît condițiilor climatice mai puțin favorabile, cit 
mai ales insuficientei preocupări manifestate de o 
serie de organizații de partid, consilii populare și 
conduceri de unități agricole pentru mobilizarea și 
participarea la muncă a tuturor locuitorilor satelor, 
pentru mai buna organizare a activității, întăririi 
ordinii, disciplinei și răspunderii în muncă.

în cadrul dezbaterilor, o serie de vorbitori, între 
care tovarășii Gheorghe Munteanu, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid Piatra Neamț, 
Teodora Bîrliba, secretar al comitetului de partid de 
la întreprinderea „Volvatir" Tîrgu Neamț, Ermil 
Marcoci, directorul întreprinderii forestiere de 
exploatare și transport Piatra Neamț, Ștefan Bla- 
nariu, secretar al comitetului de partid de la între
prinderea mecanică Roman, s-au referit la acțiunile 
întreprinse și măsurile luate de organizațiile de 
partid și consiliile oamenilor muncii pentru reali
zarea integrală a planului la producția fizică, respec
tarea tuturor obligațiilor contractuale față de parte
nerii externi și beneficiarii interni, pentru aplicarea 
fermă a principiilor mecanismului economico-finan- 
ciar. a acordului global. în cuvîntul lor. tovarășii 
Stefan Mangu. directorul întreprinderii de țevi 
Roman, și Gheorghe Greuruș Țepeș, director general 
adjunct al Centralei industriale de fibre sintetice 
Săvinești, au relevat o serie de greutăți întîmpinate 
în asigurarea ritmică și cantitativă cu materii prime 
a unităților In care își desfășoară activitatea, care 
au determinat înregistrarea unor serioase restanțe 
în producție, dar intr-o insuficientă măsură au 
insistat asupra deficiențelor din activitatea consili
ilor oamenilor muncii, comitetelor de partid, cadre
lor de conducere, care nu au acționat cu toată fermi
tatea pentru înlăturarea operativă a unor neajun
suri proprii. Pe aceeași poziție s-a situat și inter
venția tovarășului Marin Apetrei, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Roman, care a menționat 
rezultatele economice nesatisfăcătoare obținute de 
unele unități, a relevat • faptul că ta nivelul comite
tului. municipal de partid ntr s-a manifestat sufi
cientă exigentă și persistă încă serioase neajunsuri. 
O autocritică care rămine formală atîta timp cit nu 
au fost prezentate cu toată claritatea și profunzimea 
necesare măsurile concrete ce trebuie să fie între
prinse pentru înlăturarea neajunsurilor vizate. Pro
blemele legate de sporirea continuă a producției 
agricole vegetale și animale au constituit principalul 
subiect abordat în intervențiile lor de către tovarășii 
Elisabeta Marina, director general al direcției agri
cole județene. Maria Vlad, secretar al comitetului de 
partid al comunei Viișoara, Constantin Goleanu, 
organizator de partid și președinte al consiliului 
agroindustrial Dobreni. în cuvîntul său, tovarășul 
loan Dănceanu. președinte al C.A.P. Moldoveni, a 
raportat conferinței că angajamentul luat în fața 
secretarului general al partidului, cu prilejul vizitei 
de lucru efectuate în acest an pe terenurile coope
rativei. a fost îndeplinit.

în cuvîntul lor, participant!! la conferință și-au 
exprimat deplina adeziune la măsurile adoptate de 
Comitetul Politia Executiv al C.C, al P.C.R. față 
de gravele abateri de la disciplina de partid, de la 
etica și echitatea socialistă săvîrșite de unele cadre 
cu funcții de răspundere pe linie de partid și de 
stat din județul Dolj. Conferința organizației județe
ne a adoptat o hotărîre în care se acordă o atenție 
deosebită întăririi răspunderii și disciplinei în înde
plinirea sarcinilor încredințate, afirmării mai puter
nice a spiritului revoluționar, respectării normelor 
eticii și echității socialiste de către toate cadrele, 
de către toți comuniștii din județ.

în unanimitate, participanții au adoptat programul 
de măsuri al conferinței, au ales delegații la Confe
rința Națională a partidului și au aprobat mandatul 
încredințat acestora.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. se 
arată, printre altele : „Reafirmăm și cu 
acest prilej deplina aprobare a comu
niștilor și celorlalți oameni ai muncii din 
județ fată de politica internă și externă 
a partidului și statului nostru de ridicare 
a României pe noi culmi de progres și 
civilizație, de edificare a unei lumi mai 
bune și mai drepte pe, planeta noas
tră, al cărui strălucit promotor sinteți 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului, erou intre eroii neamului, 
luptător neobosit pentru pace și colabo
rare intre națiuni.

Puternic însuflețiți de exemplul dum
neavoastră de nemărginită dăruire patrio
tică, de slujire cu abnegație și devota
ment a partidului și țării, vă încredințăm 
că, asemenea întregului popor, comuniș
tii, toți oamenii muncii din județul 
Neamț vor acționa fără preget, cu în
treaga pricepere și energie, pentru înde
plinirea in cele mai bune condiții a pla
nului pe acest an și pe întregul cincinal, 
pentru a intimpina Conferința Națională 
a partidului și a 40-a aniversare a pro
clamării Republicii cu noi și însemnate 
succese in toate domeniile de activitate".

SĂLAJ
După ce a transmis participantilor, comuniștilor, 

tuturor oamenilor muncii din județ un vibrant și re
voluționar salut din partea conducerii partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. salut primit cu vii 
fi îndelungi aplauze, tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a subliniat că actuala conferință extraordina
ră este chemată să dezbată într-un’ înalt spirit de 
răspundere comunistă întreaga activitate desfășurată 
de organele șl organizațiile de partid, de masă și 
obștești, dș organismele de stat si ale democrației 
muncitorești în toate domeniile vieții economico-so- 
ciale. să adopte cele mai eficiente măsuri pentru În
făptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al 
XlII-lea al partidului, a indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al partidului, pentru realizarea 
exemplară a programului de dezvoltare economico- 
gocială fn profil teritorial pe acest an și pe întregul 
cincinal.

Darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Traian 
Stefănescu, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a înfățișat principalele rezultate din activita
tea economico-socială. evidențiind că Sălajul dispune 
In industrie de o bază tehnico-materială modernă. 

că producția industrială realizată in acest an este cu 
41,2 la sută mai mare față de 1984. că județul s-a 
dezvoltat și modernizat într-un ritm superior mediei 
pe țară, industria fiind reprezentată prin ramuri de 
virf, a căror pondere înseamnă 67 la sută din totalul 
producției industriale a județului. Analizînd. în spi
rit critic și autocritic, activitatea din ultimii ani. 
darea de seamă a subliniat că sarcinile mari care 
revin industriei județului în acest cincinal impun 
eforturi și mai mari pentru perfecționarea activității 
politico-organizatorice a organelor și organizațiilor 
de partid în vederea înlăturării neajunsurilor mani
festate in organizarea producției și a muncii. în uti
lizarea capacităților de producție și a forței de 
muncă. în asigurarea bazei materiale necesare reali
zării în bune condiții a producției fizice. îndeosebi 
a celei destinate exportului — care, deși a cunoscut 
creșteri însemnate, n-a fost realizată la nivelul pre
vederilor de plan.

Dezbaterile ce au urmat au adus în prim plan 
hotărîrea fermă a comuniștilor, a oamenilor muncii 
de a amplifica realizările din industrie, de a lichida 
lipsurile existente, datorate inclusiv unor neajunsuri 
ce s-au manifestat în activitatea politico-organizato- 
rică desfășurată de comitetele municipal și orășenești 
de partid. Tovarășii loan Mureșan, prim-secretar al 
Comitetului municipal Zalău al P.C.R.. Beniamin 
Coapși. secretar al comitetului de partid de la în
treprinderea minieră „Sălajul" — Sărmășag, loan 
Călugăru, secretar al comitetului de partid de la în
treprinderea de țevi Zalău. loan Prunea. directorul 
întreprinderii de anvelope Zalău. Sandu Bercean, 
secretar al comitetului de partid de la întreprinderea 
de armături industriale din fontă și oțel Zalău, 
Maria Miclea. președintele consiliului județean al 
sindicatelor. Makai Estera, secretar al comitetului 
de partid de la ’Filatura de bumbac Zalău, Sas Flo- 
rica, inspector general al Inspectoratului școlar ju
dețean. Gheorghe Dumitraș. secretar al Comitetului 
orășenesc de partid.Șimleu Silvaniei. au reliefat mo
dul in care vor acționa organele si organizațiile de 
partid, conducerile colective din unități pentru 
creșterea răspunderii comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii față de utilizarea cu indici superiori a 
bazei tehnico-materiale. aplicarea fermă a noului 
mecanism economico-financiar. a principiilor auto- 
conducerii și autogestiunii muncitorești, întărirea 
disciplinei și ordinii în producție, perfecționarea pre
gătirii profesionale.

Alți participant! la dezbateri. între care Livia Po
dar. director general al direcției agricole. loan Cri- 
șan. secretarul comitetului comunal de partid Sărmă
șag, Racz Iosif, președintele C.A.P. Zăuan, Ana Șoi- 
mușan. președintele C.A.P. Surduc. reliefînd rezulta
tele pozitive din agricultura județului, precum și 
lipsurile manifestate, au propus soluții pentru va
lorificarea superioară a fondului funciar, amplasa
rea judicioasă a culturilor, executarea la timp și de 
calitate a lucrărilor.

O atenție deosebită au acordat vorbitorii probleme
lor privind îmbunătățirea continuă a stilului și me
todelor din munca de partid. întăririi spiritului re
voluționar și a disciplinei de partid. Luînd cunoș
tință de gravele abateri de la normele vieții și mun
cii de partid săvîrșite de unii activiști ai Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., participanții la conferință 
au condamnat cu asprime asemenea comportări, in 
totală contradicție cu etica vieții Si muncii activistu
lui de partid ; ei și-au exprimat totala adeziune la 
măsurile hotărîte în acest sens de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. în ședința din 27 
noiembrie, cerînd tuturor comuniștilor să respecte 
întocmai normele prevăzute în Statutul partidului, 
în Codul eticii și echității socialiste. Conferința ju
dețeană a adoptat o hotărire prin care comuniștii sălă- 
jeni se angajează să militeze ferm pentru întărirea 
continuă a disciplinei de partid și întronarea spiritu
lui revoluționar în toate împrejurările, să aplice 
în viață, în activitatea de zi cu zi, înaltul 
exemplu de muncă și devotament în slujba interese
lor generale ale construcției socialiste pe care îl 
oferă secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Participanții la conferința județeană au aprobat un 
cuprinzător program de măsuri și mandatul în
credințat deîegaților aleși pentru Conferința Națio
nală a partidului.

în încheierea lucrărilor, participan- 
ții la conferință au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune 
printre altele : „Conferința extraordinară 
a organizației județene de partid, precum 
și acțiunile premergătoare au evidențiat 
pregnant, cu adincă satisfacție si grati
tudine. roiul hotăritor, determinant pe 
care l-ați avut si îl aveți în elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului de dez
voltare armonioasă, echilibrată a tuturor 
zonelor tării, fapt pentru care Sălajul se 
impune si se afirmă distinct intre jude
țele patriei ca o creație incontestabilă a 
„Epocii Nicolae Ceaușescu".

Comitetul județean de partid va acționa 
pentru întărirea calitativă a forței poli
tico-organizatorice si creșterea rolului 
conducător al organelor și organizațiilor 
de partid în asigurarea bunei desfășurări 
a întregii activități economico-sociale, 
pentru realizarea integrală a sarcinilor de 
plan pe acest an și pe inlregul cincinal, 
in scopul înfăptuirii neabătute a hoiăriri- 
lor Congresului al XlII-lea. a celor pe 
care le va adopta Conferința Națională a 
partidului".

SUCEAVA
Participanții la conferință au primit, cu puternică 

însuflețire și entuziasm, salutul tovărășesc, re
voluționar transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, a conducerii partidului ; ei și-au ex
primat sentimentele de nețărmurită dragoste și 
profund devotament, de înaltă recunoștință față de 
cel mai iubit fiu al poporului nostru, patriot înflăcă
rat și consecvent revoluționar, strălucit strateg al 
României socialiste moderne, neobosit luptător pen
tru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră. Prezentînd salutul, tovarășul Ștefan 
Birlea, membru supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a subliniat că actuala confe
rință extraordinară a organizației județene de partid 
este chemată să analizeze cu răspundere comunistă, 
în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de 
organele și organizațiile de partid pentru înfăptuirea 
sarcinilor dezvoltării economico-sociale în profil te
ritorial in primii doi ani ai actualului cincinal, să 
analizeze aprofundat modalitățile de întărire a rolu
lui lor conducător în unirea tuturor forțelor județu
lui pentru realizarea neabătută a hotăririlor Congre
sului al XlII-lea al partidului.

Darea de seamă, prezentată de tovarășul Costică 
Stoica, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, după ce a evidențiat o serie de rezultate bune 
obținute de oamenii muncii suceveni in realizarea 
sarcinilor economice, a supus unei analize exigente, 
în spirit critic și autocritic, neîmplinirile existente. 
Astfel, s-a menționat că planul nu a fost realizat in
tegral la un important număr de sortimente fizice, 
că in unele unități nu s-a acționat sistematic, cu 
perseverență și răspundere, pentru creșterea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor, pentru perfecțio
narea organizării și modernizarea proceselor de pro
ducție, pentru utilizarea judicioasă a capacităților de 
producție ; de asemenea, s-a arătat că, în unități cu 
condiții pedoclimatice asemănătoare, s-au obținut 
producții agricole substanțial diferite. Darea de sea
mă a subliniat că principalele cauze ale acestor stări 
negative de lucruri constă în deficiențele manifestate 
în stilul și metodele de muncă ale comitetului jude
țean, ale comitetelor municipal, orășenești și comu
nale de partid, în neimplicarea unor cadre in soluțio
narea optimă a problemelor, în tendința de a justi
fica, de a trece răspunderea pentru neindeplinirea 
unor sarcini pe seama altor factori. Darea de seamă 
a dat glas voinței comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județ de a lichida neîntîrziat neajunsurile 
semnalate, de a acționa neabătut, cu responsabilitate 
revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a ma
rilor sarcini ce stau în fața lor în actualul cincinal.

In cadrul dezbaterilor, numeroși vorbitori — prin
tre care tovarășii Mihai Găinariu. prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid Suceava, Mircea 
Dobre, director al Combinatului minier din Gura 
Humorului, Mariana-Adriana Bejan. secretar al comi
tetului de partid de la întreprinderea de tricotaje 

„Zimbrul". Ovidiu Mustață, director al întreprinde
rii de rețele electrice, Costică Arteni, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid Fălticeni — au 
prezentat în spirit partinic, cu răspundere comunis
tă. preocupările colectivelor muncitorești pentru mai 
buna folosire a capacităților de producție și creș
terea productivității muncii, pentru o cit mai efi
cientă utilizare a materiilor prime și materialelor în 
vederea reducerii consumurilor normate, a economi
sirii energiei și combustibililor. Ei au evidențiat, in 
același timp, căile și modalitățile de perfecționare a 
activității’ organelor și brganizațiilor de partid, a ca
drelor cu munci de răspundere, angajindu-se să pro
moveze cu mai multă hotărire spiritul revoluționar, 
să acționeze pentru creșterea nivelului politico-ideo
logic al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, 
să-și perfecționeze stilul și metodele de muncă. în 
atenția dezbaterilor s-au aflat, de asemenea, aspecte 
ale modului în care se înfăptuiesc, in această zonă 
a țării, obiectivele noii revoluții agrare. Astfel, to
varășii Gheorghe Dinică, inginer-șef al C.A.P. Bo- 
eanci. Tudor Done, președintele uniunii județene a 
cooperativelor agricole, de producție. Maricica Țipri- 
gan. secretar al comitetului comunal de partid Sa
dova, au exprimat hotărirea fermă a oamenilor 
muncii de la sate, a specialiștilor de a lichida lipsu
rile care s-au manifestat, de a asigura mai buna 
folosire a pămîntului, sporirea substanțială a rodni
ciei acestuia.

Participanții la dezbateri au exprimat decizia una
nimă a comuniștilor, de a trage toate învățămintele 
ce decurg din Hotărîrea Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie, de a analiza cu 
exigență, cu profund spirit partinic, lipsurile exis
tente in munca lor. în acest sens, conferința jude
țeană de partid a adoptat o hotărîre care, întărind 
adeziunea participanților la Hotărirea Comitetului 
Politic Executiv, prevede măsuri ferme pentru înlă
turarea neintirziată a carențelor existente in stilul 
și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor 
de partid, ale organelor autoconducerii muncitorești, 
pentru creșterea răspunderii comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii în vederea Îndeplinirii exemplare 
a tuturor sarcinilor economice și sociale.

într-o atmosferă de puternică unitate, participanții 
au adoptat documentele conferinței, precum și man
datul încredințat deîegaților aleși pentru a participa 
la Conferința Națională a partidului.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
spune, printre altele : „Dinii expresie 
voinței unanime a tuturor locuitorilor ju
dețului nostru, care, asemenea întregului 
popor. își reafirmă legitima mindrie pen
tru împlinirile fără precedent din epoca 
glorioasă, intrată în istoria țării și in con
știința națiunii sub numele de -Epoca 
Nicolae Ceaușescu», vă adresăm res
pectuoase mulțumiri pentru eroica activi
tate revoluționară ce o desfășurați de 
peste cinci decenii și jumătate în scopul 
înfăptuirii nobilelor idealuri - de libertate 
și dreptate ale poporului român, trium
fului socialismului și comunismului in 
scumpa noastră patrie, afirmării tot mai 
puternice a prestigiului ei in lume. Vă 
asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți comuniștii su
ceveni, strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, își vor amplifica efortu
rile lor creatoare pentru afirmarea și mai 
puternică a rolului politic conducător al 
organelor și organizațiilor de partid la 
toate nivelurile, pentru ridicarea pe un 
plan calitativ superior a activității politi
co-organizatorice".

VASLUI
■ . ■ ■

In deschiderea lucrărilor conferinței extraordinare 
a organizației jttaețeri^ de partid VasHii,' ’ din {jartea 
conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a fost adresat — de către tovarășa Lina Ciobănit, 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. — participanților, comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii din județ, un cald salut tovărășesc, 
revoluționar, împreună cu urări de noi și tot mai 
importante succese in măreața' operă de construcție 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism — mesaj pe care 
participanții la conferință l-au primit cu vibrantă 
însuflețire. A fost subliniat faptul că actuala con
ferință are datoria să dezbată în spirit critic și auto
critic, cu fermitate și exigență revoluționară, modul 
in care s-a acționat pentru indeplinirea prevederilor 
planului, să ia atitudine față de neajunsurile exis
tente in activitatea organelor șt organizațiilor de 
partid, să stabilească măsuri pentru perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă, pentru întronarea or
dinii și disciplinei în toate domeniile.

Darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Fră- 
țilă, prim-secretar al comitetului județean de partid, 
infățișind bilanțul realizărilor obținute in primii doi 
ani ai actualului cincinal, a pus in evidență, 
in spiritul exigențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recentele ședințe ale Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., modul in 
care organele și organizațiile de partid, conducerile 
colective ale unităților, cadrele de partid și de stat 
acționează pentru înfăptuirea sarcinilor de plan, pen- « 
tru sporirea răspunderii oamenilor muncii, in calita
tea lor de proprietari, producători și beneficiari, 
pentru organizarea judicioasă a producției și folo
sirea rațională a forței de muncă, pentru gospodă
rirea și valorificarea superioară a bazei tehnico-ma- 
țeriale, pentru ridicarea calității și eficienței muncii 
în toate sectoarele. In spirit partinic, de inaltă exi
gență, in darea de seamă au fost prezentate critic și 
autocritic, cu răspundere comunistă, neajunsurile ce 
s-au manifestat in activitatea organelor și organi
zațiilor de partid ; totodată, au fost precizate sarci
nile deosebit de importante ce revin acestora deopo
trivă pe planul ridicării nivelului calitativ al întregii 
activități economico-sociale, cit și in ce privește 
formarea omului nou. creșterea spiritului revoluțio
nar, a responsabilității sociale a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii.

In cadrul dezbaterilor, în unanimitate vorbitorii 
s-au referit pe larg la conținutul Hotărîrii Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiem
brie a.c. Ei au condamnat cu indignare abaterile 
grave săvîrșite de unele cadre cu munci de răspun
dere în Comitetul județean de partid Dolj, și-au ex
primat deplina adeziune la măsurile luate de Comi
tetul Politic Executiv și s-au angajat să dezbată 
prevederile hotărîrii în toate organizațiile de partid, 
să militeze pentru promovarea unui puternic spirit 
revoluționar, partinic, in vederea îndeplinirii exem
plare a sarcinilor ce le revin. In acest sens, confe
rința a adoptat o hotărîre în care se relevă că toți 
comuniștii au tras concluzii și învățăminte pentru 
activitatea proprie, angajindu-se să militeze pentru 
afirmarea mai puternică a spiritului de partid, pen
tru respectarea exemplară a normelor eticii și echi
tății socialiste.

In cuvîntul lor, tovarășii Grigore Munteanu, prim- 
secretar al Comitetului municipal de partid Vaslui, 
Năstase Diomid, director al întreprinderii de rul
menți Bîrlad, Teodor Loghin, șeful secției mecanice 
Huși, Dumitru Popa, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Bîrlad, Viorica Miron, secretar 
al comitetului de partid de la Combinatul de fire 
sintetice Vaslui, Aurica Munteanu, secretar al comi
tetului de partid de la întreprinderea de confecții 
Birlad. Gheorghe Poenescu, lăcătuș la întreprinde
rea mecanică, secretar al biroului organizației de 
bază, Dumitru Trifu, secretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea antrepriză de construcții- 
montaj. Constantin Oancea, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Negrești, Gheorghe Postolache, 
director la Sucursala județeană a Băncii Naționale, 
au abordat pe larg problemele esențiale ale realiză
rii planului pe acest an și ale pregătirii producției 
anului viitor, precum și măsurile ce' se impun pen
tru recuperarea unor rămineri în urmă.

Alți vorbitori — printre care tovarășii Nuculă Va- 
sile, director general al direcției agricole județene, 
Maria Hîncu, secretar al comitetului comunal de 
partid Tutova, Ion Neamțu, director al I.A.S. Huși, 
Vasile Strungaru, secretar al comitetului județean do 
partid, Constantin Ralea, organizator de partid, pre
ședinte al consiliului agroindustrial Negrești, Constan
tin Dumbrăveanu, directorul trustului S.M.A. — au 
dezbătut aspecte ale realizării programelor prioritare 

din agricultura județului, subliniind posibilitățile 
care există pentru înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare, pentru creșterea mai substanțială a pro
ducțiilor și a eficienței economice in agricultura ju
dețului.

Sporirea capacității de acțiune a organizațiilor de 
partid, prin promovarea unui stil de muncă dinamic; 
revoluționar. îmbunătățirea conținutului intregii ac
tivități politico-organizatorice și educative pentru 
formarea omului nou. cu o inaltă conștiință socialis
tă. au făcut obiectul intervențiilor tovarășilor Sonea 
Alexandrina, prim-secretar al comitetului județean 
al U.T.G., Tincuța Luca, președinte al consiliului ju
dețean al sindicatelor, Elena Condrea. inspector ge
neral al inspectoratului școlar. Vasile Avram, redac- 
tor-șef al ziarului „Vremea nouă". Petru Ionițâ, se
cretar al comitetului comunal de partid Fălciu.

Aprobind în unanimitate documentele dezbătute în 
conferință, participanții au adoptat, de asemenea, 
programul de măsuri, au ales delegații la Conferința 
Națională a partidului și le-au încredințat mandatul 
pentru acest forum al comuniștilor.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R.» 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
arată, printre altele : „Călăuzindu-ne per
manent după minunatul dumneavoastră 
exemplu de pasiune revoluționară, am 
analizat activitatea desfășurată și sintem 
ferm hotăriți să ridicăm pe noi trepte de 
calitate și eficiență munca organelor si 
organizațiilor de partid, a conducerilor 
colective, a tuturor cadrelor de partid și 
de stat.

adeziune față 
Politic Execu- 
27 noiembrie 
statornică pe

Exprimindu-ne deplina 
de Hotărirea Comitetului 
tiv al C.C. al P.C.R. din 
1987, față de preocuparea 
care o manifestați, mult stimate tovarășe 
secretar general, pentru intronarea unui 
puternic spirit revoluționar, de ordine și 
disciplină in munca și viața comuniști
lor, a intregii societăți, organele și orga
nizațiile dc partid, cadrele de conducere 
vor acționa cu fermitate pentru creșterea 
rolului activității organizatorice și poliii- 
co-ideologice in înfăptuirea hotăririlor de 
partid și respectarea legilor țării, dove
dind maximă intransigență și combativi
tate față de orice abatere de Ia normele 
statutare, ale eticii și echității socialiste".

VÎLCEA
în deschiderea lucrărilor, din partea conducerii 

partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. a fost 
adresat — de către tovarășul loan Ursu, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. — participanților la conferința extraordinară 
a organizației județene de partid, tuturor comuniș
tilor și oamenilor muncii din județ, un cald salut 
tovărășesc, revoluționar. In continuare, vorbitorul a 
subliniat problemele principale ce trebuie să stea în 
atenția conferinței, chemată să analizeze cu exi
gență comunistă activitatea desfășurată pînă acum, 
să adopte măsuri eficiente pentru înfăptuirea neabă
tută a hotăririlor Congresului al XlII-lea al P.C.R., 
a indicațiilor și orientărilor formulate de secretarul 
general al partidului, pentru întărirea răspunderii 
organelor și organizațiilor de partid, a organelor de 
conducere colectivă in îndeplinirea sarcinilor de 
plan, cu deosebire a celor la producția fizică si la 
export, pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, creșterea mai accentuată a producti
vității muncii, promovarea largă a cuceririlor revo
luției tehnico-științifice.

Abordînd cu înalt spirit partinic, revoluționar mo
dul în care organele si organizațiile de partid, toate 
colectivele de oameni ai muncii din industria si agri
cultura, județului au acționat pentru indeplinirea sar
cinilor de Plan, darea de seamă prezentată de tova
rășa Venerica Pătru, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, a relevat că. in acest an. valoa
rea producției industriale este de 20,6 miliarde lei și 
că ritmul mediu anual de dezvoltare In acest cincinal 
va fi de 14,7 la sută. In primele 10 luni din 1987 au 
fost obținute, peste prevederile planului. 2 200 tone 
utilaj pentru explorări geologice, 585 tone perclor- 
etilenă, 111 000 metri pătrați PAL. și alte produse 
cu desfacere asigurată. Cu toate acestea, s-a pre
cizat în darea de seamă. în activitatea de an
samblu a economiei județului nu s-a valorificat fn 
permanență și în mod integral potențialul tehnic și 
uman existent, corespunzător eforturilor făcute de 
statul nostru pentru dezvoltarea bazei tehnico-mate
riale a întreprinderilor, înregistrîndu-se, pe parcursul 
acestui an, o serie de rămîneri în urmă la principalii 
indicatori ai planului.

în aceeași atmosferă de responsabilitate comu
nistă s-au desfășurat și dezbaterile din conferință, la 
care au luat parte un mare număr de delegați. Re- 
ferindu-se la căile și modalitățile de perfecționare 
a muncii, tovarășii Gheorghe Alboiu. prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid Rîmnicu Vilcea, 
Gheorghe Borcean. directorul întreprinderii miniere 
Horezu, Coriolan Cremene, directorul întreprinderii 
„Vîlceana", au evidențiat experiența organizațiilor de 
partid din care fac parte în conducerea, organizarea 
și desfășurarea activității economice, rolul important 
pe care l-au avut implicarea directă a activității de 
cercetare științifică și de promovare a progresului 
tehnic în perfecționarea și modernizarea producției. 
Alți vorbitori, printre care Marin Râmneanțu, direc
torul Combinatului chimic Rîmnicu Vilcea. Ion Ban, 
secretar al Comitetului orășenesc de partid Dragă- J 
șani, au insistat asupra unor neajunsuri care au ge
nerat neindeplinirea la termen a planului de inves
tiții, asupra insuficientei preocupări manifestate în
tr-o serie de unități pentru creșterea productivității 
muncii, gospodărirea și economisirea severă a ma
teriilor prime, materialelor și combustibilului, redu
cerea stocurilor.

Sub semnul exigențelor ce au caracterizat dezbate
rile din conferința organizației județene de partid 
s-au înscris și opiniile tovarășilor Gheorghe Stoica, 
prim-vicepreședinte al consiliului popular județean. 
Aurel Coleașă, secretar al comitetului județean de 
partid. Dumitru Popa, secretarul comitetului comu
nal de partid Drăgoești, Ion Florea, directorul Com
binatului de prelucrare a lemnului Rîmnicu Vilcea, 
Nicolae Ionescu. președintele cooperativei agricole 
de producție Valea Mare, Virginia Fplgescu, prim- 
secretar al comitetului județean a! U.T.C., care au 
insistat cu deosebire asupra necesității ancorării 
muncii politico-organizatorice în relațiile specifice 
fiecărei întreprinderi, fiecărui colectiv de muncă. S-a 
relevat, în acest context, că abaterile de la disci
plina tehnologică, fenomenele de dezinteres față de 
ridicarea permanentă a pregătirii profesionale, ati
tudinea necorespunzătoare față de apărarea și dez
voltarea avutului obștesc, față de valorile societății 
noastre se datorează în bună măsură și deficiențelor 
din munca politico-ideologică, din activitatea de 
educație juridică și moral-cetățenească a unor cate
gorii de oameni ai muncii și, în mod special, a ti
neretului. Vorbitorii au făcut numeroase propuneri 
privind diversificarea acțiunilor politico-educative, 
folosirea mai eficientă a activului de partid din do
meniul propagandei, precum și a instructorilor 
obștești.

Tovarășii Manole Bivol, secretar al comitetului ju
dețean de partid. Pantelimon Zorilescu, directorul 
direcției agricole județene. Steliana Popescu, secretar 
al comitetului comunal de partid Tomșani, și alții au 
subliniat, cu argumente concrete, necesitatea respec
tării riguroase a disciplinei de partid, a Statutului 
partidului, a normelor eticii și echității socialiste. în 
spiritul Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 27 noiembrie a.c., cu care s-au declarat 
în deplin acord. In hotărîrea adoptată de conferința 
județeană în acest sens se exprimă angajamentul de 
a se promova cu fermitate principiile comuniste de 
muncă și viață, de a se acționa permanent pentru creș
terea răspunderii întregului activ de partid, a comu
niștilor. a tuturor oamenilor muncii în înfăptuirea 
sarcinilor de plan din acest an și din întregul cinci
nal. în întronarea unei ferme discipline de partid în 

' toate împrejurările.
“Exprimîndu-și adeziunea unanimă la politica in

ternă și externă a partidului, participanții la con
ferință au adoptat un cuprinzător program de mă
suri. precum și mandatul încredințat deîegaților 
aleși pentru Conferința Națională a partidului.

In telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. se 
arată, printre altele : „Vă raportăm, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar gene
ral. că. acționind sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, colectivele 
noastre muncitorești se vor prezenta ia 
marele forum al comuniștilor români cu 
însemnate depășiri față de prevederile 
planului la producția de țiței, gaze natu
rale, energie electrică și la alte produse 
necesare economiei naționale.

Urmind neabătut minunatul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață, răs- 
punzind cu inaltă conștiință muncitoreas
că vibrantelor îndemnuri pe care le a- 
dresați cu patos revoluționar întregii na
țiuni, vă incredințăm solemn că, aseme
nea întregului popor, vom acționa fără 
preget, cu energie și elan creator, pentru 
Înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din do
cumentele celui de-al XlII-lea Congres al 
partidului, intimpinind Conferința Națio
nală și cea de-a 40-a aniversare a pro
clamării Republicii cu rezultate deosebite 
in toate sferele vieții materiale si spiri
tuale".

VRANCEA
Manifestindu-și totala adeziune la politica internă 

Si externă a partidului, participanții la lucrările con
ferinței extraordinare a organizației județene de 
partid Vrancea au primit cu caldă însuflețire si en
tuziasm salutul tovărășesc, revoluționar adresat 
de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii din județ. împreună cu urarea de a obține 
noi și importante succese in îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin în actualul cincinal. Salutul a fost transmis 
conferinței de tovarășul Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Evidențiind rezultatele obținute în îndepli
nirea planului de dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial, vorbitorul a subliniat îndemnul 
secretarului general al partidului de a se examina 
cu fermitate și exigență comunistă. în spirit critic 
și autocritic, munca organizatorică, politică și edu
cativă desfășurată de organele și organizațiile da 
partid, de a se lua atitudine împotriva neajunsurilor, 
de a se adopta măsuri corespunzătoare pentru îmbu
nătățirea activității în toate domeniile.

In darea de seamă prezentată de tovarășa Niculina 
Moraru. prim-secretar al comitetului județean de 
partid, s-a făcut o amplă analiză a muncii desfășu
rate pentru îndeplinirea hotăririlor celui de-al 
XlII-lea Congres al partidului, pentru realizarea 
programelor de dezvoltare economică si socială a 
județului. S-a reliefat faptul că prin situarea cen
trului de greutate al muncii de partid în unități, 
acolo unde se hotărăște soarta producției, printr-un 
control de partid riguros și exigent, organizația ju
dețeană de partid a obținut rezultate bune în înde
plinirea sarcinilor de plan din industrie, investiții, 
transporturi și circulația mărfurilor, fiind distinsă 
pentru aceasta de trei ori consecutiv cu „Ordinul 
Muncii" clasa I. In același timp, s-a subliniat că 
dacă s-ar fi lucrat cu mai multă răspundere în toate 
unitățile, la nivelul întregului județ, dacă s-ar fi 
folosit la un nivel superior toate mijloacele tehnice 
și materiale, precum și potențialul uman, s-ar fi 
realizat creșteri mai mari de producție în toate do
meniile. în condiții de eficiență sporită. Q cauză a 
neajunsurilor este și aceea că în stilul și metodele da 
muncă ale unor organe și organizații de partid s-au 
manifestat tendințe de rutină și formalism, forme în
vechite și ineficiente de organizare și planificare a 
muncii de partid.

Analiza partinică, pătrunsă de Înaltă exigență și 
responsabilitate comunistă, ce a caracterizat darea 
de seamă, ă fost aprofundată' și în cuvîntul partici
pantilor la dezbateri. Cu toții, luînd cunoștință de 
Hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 27 noiembrie a.c., și-au exprimat acordul 
deplin față de aprecierile privind abaterile grave 
săvirșite de cadre cu munci de răspundere Pe linie 
de partid și de stat din județul Dolj, față de măsu
rile de sancționare împotriva celor vinovați. Confe
rința a adoptat o hotărîre în acest sens, exprimînd 
cu fermitate necesitatea ca organele și organizațiile 
de partid din județul Vrancea să acționeze neabătut 
pentru perfecționarea stilului și metodelor de 
muncă proprii, pentru educarea și formarea cadrelor, 
a tuturor comuniștilor ca adevărați revoluționari și 
militanți pentru traducerea in viață a politicii parti
dului. Totodată, s-a accentuat necesitatea comba
terii oricăror atitudini de toleranță față de lipsurile 
și abaterile din comportamentul unor cadre in acti
vitatea de partid și profesională, în viața de familie 
și societate, a ridicării nivelului politico-ideologic al 
comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii.

Referindu-se la activitatea desfășurată în unitățile 
industriale, mai mulți vorbitori — între care Gheor
ghe Mihail, prim-secretar al Comitetului municipal 
de partid Focșani, Laurențiu Veber. directorul între
prinderii de scule și elemente hidraulice. Maria Stan, 
secretar al comitetului de partid de la întreprinderea 
de confecții. Alexandru Stanciu, secretar al comite
tului județean de partid — au subliniat că se im
pune ca toate colectivele de muncă, sub conducerea 
și îndrumarea organizațiilor de partid, să-și mobi
lizeze mai puternic forțele creatoare în vederea per
fecționării organizării și modernizării producției, 
creșterii mai accentuate a productivității muncii, re
ducerii mai substanțiale a consumurilor de materii 
prime, materiale, energie electrică și termică. Vor
bitorii au insistat asupra necesității ca organizațiile 
de partid, toți comuniștii, conducerile unităților să 
acorde maximă atenție realizării programelor me
nite să ducă la înnoirea și modernizarea produ
selor. la mai buna valorificare a dotării tehnice, a 
resurselor materiale și capacității profesionale a co
lectivelor de muncă. în vederea îmbunătățirii sub
stanțiale a structurii producției și a parametrilor 
tehnico-calitativi ai produselor, creșterii cu priorita
te a producției destinate exportului.

Alți vorbitori — Davidoiu Ion. director general al 
direcției agricole județene. Nița Sița, secretar al co
mitetului comunal de partid Dumbrăveni, Nicușor 
Donciu, președinte al consiliului agroindustrial Pan- 
ciu, Aleandru Aioanei, director al întreprinderii 
avicole de stat Focșani, Mircea Diaconu, inspector- 
șef al inspectoratului silvic județean — au supus 
atenției realizările obținute . în agricultură. în spe
cial în viticultură și pomicultură, evidențiind totoda
tă deficientele care au făcut ca producția vegetală si 
zootehnică să nu se ridice la nivelul posibilităților. 
Ei au arătat că este necesar să se pună capăt cu 
desăvîrșire tendințelor de dezinformare.

în unanimitate, conferința a adoptat un amplu 
program de măsuri, a ales delegații și a aprobat 
mandatul încredințat acestora pentru Conferința Na
țională a partidului.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
arată, printre altele : „în atmosfera 
de puternică angajare politică și vibrație 
patriotică în care s-au desfășurat lucră
rile conferinței noastre, în numele comu
niștilor din această parte a țării, străbu
nă și legendară vatră de istorie naționa
lă, ne manifestăm din plin via satisfacție 
pentru uriașele impliniri care s-au 
produs în anii glorioși ai «Epocii 
Nicolae Ceaușescu». Lucrările conferinței 
au pus cu putere in evidență angajarea 
fermă a comuniștilor, a oamenilor mun
cii vrînceni pentru îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a obiectivelor ce ne 
revin din documentele programatice sta
bilite de partidul nostru, a indicațiilor și 
sarcinilor puse de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
fața întregului popor. Conferința a sta
bilit măsuri ferme pentru aplicarea în
tocmai a indicațiilor și orientărilor for
mulate de dumneavoastră privind crește
rea rolului conducător al organelor si or
ganizațiilor de partid în întreaga activi
tate economico-socială, pentru înlătura
rea stărilor de lucru negative și îmbu
nătățirea radicală a muncii in toate do
meniile".
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Stilul fe muncă strins legat de viata afectivelor, de problemele concrete ale realității

REZULTATELE ÎN PRODUCȚIE
Eroismul muncii 

în filmul de actualitate
- „barometru" al disciplinei și responsabilității comuniste

Nu a fost pentru prima oară cînd 
pașii ne-au purtat spre Rafinăria 
Ploiești, unitate industrială centena
ră. Știam mai de mult că in între
prindere lucrează un colectiv mun
citoresc destoinic, bine închegat, de 
înaltă calificare, că aici iși desfă
șoară activitatea o organizație de 
partid puternică, cu îndelungată tra
diții. Și mai știam că aici. în incin
ta rafinăriei, domnesc o ordine și 
o disciplină desăvirșite. Intr-adevăr, 
in secțiile de producție, pe aleile 
întreprinderii, pe, culoarele clădirilor 
administrative nu intilnim nici un 
du-te-vino. Disciplina se resimte pre
tutindeni. Primul gind te duce la 
expresia „disciplină de fier". Mai 
apoi constați că nu-i așa, că dis
ciplina nu-i de fier, deoarece nu 
are nimic din rigiditatea și automa
tismul pe care le implică această 
expresie. Oamenii sint calmi, gestu
rile lor firești. Tonurile imperative 
lipsesc din dialogurile lor. Nu-i ne
voie de așa ceva, deoarece aici fie
care iși cunoaște bine rosturile și 
răspunderile muncii sale.

Documentarea noastră a demarat 
cam greu. Petroliștii de la această 
rafinărie, spre deosebire de cei din 
unitățile similare ale Ploieștiului, 
au un temperament ardelenesc, 
cumpănesc mai mult atunci cind 
trebuie să rostească ceva. I-am in
format pe interlocutorii noștri că la 
o plenară a comitetului municipal 
de partid am aflat că își îndeplinesc 
în mod'Constant principalii indica
tori de plan, îndeosebi exportul. 
..Noi ce să vă mai spunem 7 au răs
puns ei. Fapte ieșite din comun 
n-avem. Și nici realizări de excep
ție". Am luat-o. așadar, pe îndelete.

Rafinăria Ploiești este principala 
unitate producătoare de uleiuri din 
țară. La unele sorturi este singura 
producătoare. Peste 70 la sută din 
producție este destinată exportului. 
Se realizează 130 de sorturi de ule
iuri. Nu există însă și tot atîtea in
stalații. ci cu mult mai puține, în 
total 15. în funcție de comenzi, de 
caracteristicile țițeiului, instalațiile 
trebuie mereu reglate. Pentru a ob
ține un anumit fel de ulei, țițeiul 
trece prin coloanele a cinci sau șase 
instalații. Și toate trebuie să func
ționeze in cele mai bune condiții.

Foto : S. CristianVedere parțială a cartierului Crîngași din Capitală

Artă despre oameni, artă pentru oameni
Sub semnul apropiatei Conferințe 

Naționale a partidului, numeroase 
manifestări de artă oferă o perspec- 
ivă unitară asupra momentului ae
rai. deosebit de important al cultu- 

ronțânești, care a acumulat un 
larcabil tezaur de experiență, e- 

al unui complex ansamblu de 
rtive, eforturi și izbinzi. Sint 
testări capabile să afirme un a- 

indiscutabil — acela că me- 
piritual este deopotrivă o pro- 
a gindirii și sensibilității in 
a sensurilor adinei ale isto- 
tre contemporane. Iată de 
ndu-ne la cîteva din ulti- 
îziții de artă contempora- 
em să nu remarcăm efor- 

_u unt. irite răspunderi sociale 
implicate în actul de creație; să nu 
descifrăm o dată cu fiecare manifes
tare prezența unor idei cu valoare 
social-educativă care se alătură, nu 
în puține cazuri, forței de expresie 
a imaginii, capacității ei de a se a- 
dresa direct privitorilor. Acest fel de 
lucrări punctează evocator și eloc
vent capacitatea artei contempora
ne de a se integra contextului 
social actual, de a se afirma 
ca o artă cu adinei implicații 
civice. Creații reprezentative din cele 
mai diverse domenii ale artelor plas
tice — de la sculptura de mari di
mensiuni la pictură și de la grafică 
la variatele forme ale artelor deco
rative — au ilustrat și ilustrează 
trăsături ce țin de continuitatea unei 
problematici, de capacitatea unor 
creatori cu personalitate bine defi
nită de a folosi limbaje sugestive, 
mobilizatoare de energii.

Un asemenea creator, exemplar 
prin consecvența cu care, de-a lun
gul anilor, și-a conturat un univers 
artistic original, este Ion Popescu 
Negreni. Maestru al mai multor ge
nerații de artiști, afirmați la rindul 
lor cu autoritate în peisajul actual 
al plasticii românești, Ion Popescu 
Negreni, in ampla sa expoziție re
trospectivă din sălile Muzeului de 
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia, ne propune lucrări capabile să 
evidențieze, întreagă, autenticitatea 
unei viziuni, originalitatea unei pic
turi de o remarcabilă forță imagis
tică.

Mărturisind, în prefața catalogu
lui, că și-a pictat lucrările ..în tăce
re și bucurie", că le-a gîndit ca 
„podoabă in luminoasele locuințe ale 
omului de azi", pentru ca „împreună 
cu cartea din raft, cu ceramica de 
pe etajeră. în acordurile unei mu
zici alese să însenineze spiritul", ar
tistul nu face decît să atragă aten
ția asupra sensurilor generoase ale 
unei creații capabile să vorbească 
mereu despre ceea ce este etern ca 
spiritualitate românească. Aspectul 
particular al unui peisaj (și sint nu
meroase asemenea exemple în ex
poziție), ritmul calm al florilor adu
nate în mănunchiuri luminoase 

Uneori analizele de laborator indi
că abateri de la parametrii calita
tivi datorită lipsei de omogenitate a 
materiei nrime, ceea ce determină 
modificări în rețetele de fabricație 
și o nouă reglare rapidă a instala
țiilor. Iată de ce activitatea forma
țiilor de lucru care deservesc insta
lațiile. a specialiștilor din laborator 
și serviciile tehnice, a factorilor de 
decizie care stabilesc zilnic progra
mele de fabricație este perfect ar
monizată,-ea constituindu-se intr-un 
singur angrenaj cu operații declan
șate simultan sau într-o anume

VIAȚA DE PARTID LA RAFINĂRIA 
PLOIEȘTI

succesiune pe întregul flux de pro
ducție. Toate acestea presupun com
petență, viteză de reacție, disciplină, 
puternic spirit de cooperare, trăsă
turi profesionale și etice, a căror 
strinsă îmbinare a dus aici, in aceas
tă întreprindere, la statornicirea 
unui climat de înaltă responsabili
tate comunistă, muncitorească — 
climat format de-a lungul multor 
ani, pe care organizația de partid a 
știut nu numai să-l mențină, ci și 
să-1 ridice la cote superioare, in 
consens cu exigențele actuale ale 
îndeplinirii planului.

Activitatea organizației de partid 
se remarcă ea insăși printr-un stil 
de - muncă eficient, concret și 
coerent. Astfel, stabilirea priorități
lor, stimularea criticii și autocriticii, 
antrenarea activului de partid, în
drumarea organizațiilor de masă și 
obștești, funcționarea organismelor 
democrației muncitorești, primirile 
in partid, controlul îndeplinirii 
hotăririlor, invățâmîntul politico- 
ideologic. propaganda vizuală și 
altele sînt tot atîtea laturi ale mun
cii politico-organizatorice și educa
tive cărora li se dă importanța cu
venită. „Activitatea noastră de 
partid — ne spune tovarășul Dumi
tru Ilinca, secretar adjunct al comi
tetului de partid — nu se desfă- 

transmit privitorului sentimentul 
unei calme muzicalități.

Prilej al unui constant exercițiu 
de reducere la esențial a ritmurilor 
unei priveliști, imaginile de la Oto- 
peni, Mogoșoaia sau de pe litoralul 
dobrogean, aspecte ale ogoarelor am
plu desfășurate în spațiu sau silueta 
unui copac singuratic profilat pe larga 
deschidere a cimpiei aduc in calma 
lor alcătuire o înțelegere profundă 
a picturii. Păstrînd datele realului, 
peisajele sale sint ambianțe com
plex evocatoare, în care culoarea 
se mlădiază cu suplețe in organiza
rea suprafețelor, în delimitarea for
melor in spațiu. Echilibrul, armoni
ile surdinizate, -dar și luminozitatea 
culorilor puse pe suprafețe largi in
dică de fiecare dată nu doar o ati
tudine contemplativă, ci și o atitudi
ne gravă, solemnă parcă, ce i-a în
soțit de fiecare dată lucrul. Deși im
portante ca punct de pornire, nu atît 
notele caracteristice ale unui peisaj 
sau altuia (indicate de altfel prin 
titluri) sint în primă ordine impor
tante, cît capacitatea pictorului de a 
cuprinde și fixa în datele lor fun
damentale imaginile acestor peisaje, 
consecvența și unitatea concepției 
care străbate dincolo de fiecare ima
gine. Culoarea rămine in continuare 
unul din cele mai tulburătoare in
strumente ale artei acestui maestru 
al picturii noastre. Ea dezvăluie a- 
ceeași noblețe a stilizării in portre
te, în admirabilul ciclu de lucrări în
chinate momentului „1907“. in care 
arta lui Ion Popescu Negreni ni se 
înfățișează mereu egală cu sine, stă- 
pinind cu autoritate subtilitățile lim
bajului pictural.

Referindu-ne la manifestările de 
artă plastică din ultimul timp, nu 
putem să nu remarcăm coexistența 
unor generații, a unor concepții ar
tistice care contribuie la conturarea 
unui spirit specific național al cul
turii noastre. Există procese de a- 
dîncime, de lămurire treptată a pro
priei gindiri despre artă sau, dimpo
trivă, altele surprinzător de bine pre
cizate; există cristalizări lente, după 
cum există apariții neașteptate, spec
taculoase.

O asemenea apariție, interesantă 
prin îndrăzneala lucidă a soluțiilor, 
prin capacitatea de a vedea sculptu
ra ca pe un continuu proces născă
tor de forme noi este expoziția, de 
asemenea retrospectivă, a Valentinei 
Boștină din sălile Dalles. îndrăzneala 
lucidă a soluțiilor, capacitatea sculp- 
toriței de a vedea lumea și propria-i 
artă ca pe un continuu proces viu, 
născător de forme noi, demonstrea
ză, o dată cu realizarea fiecărei lu
crări in parte, prezența sintezei ex
presive într-o artă de reală esență 
umanistă. Viziunea sculptoriței, care 
refuză pitorescul și spectaculosul ex
terior, se bazează pe substanța filo
zofică a creației umane considerată 
ca proces continuu, încorporat în 

șoară ca un scop în sine, ci pentru 
ca producția, tehnologia avansată, 
eficiența economică, formarea omului 
’nou să fie gîndite ca un act de de
plină angajare politică a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii". In
tr-adevăr. definitoriu pentru munca 
organizației de partid de aici este 
conceperea ei ca un tot unitar, în 
care laturile organizatorice, econo
mice și educative se întrepătrund in 
mod organic, ceea ce conferă activi
tății de partid dinamism, flexibili
tate în aplicarea formelor și meto
delor de lucru, rapiditate în reparti

zarea forțelor disponibile in funcție 
de situațiile nou ivite.

In prezent, două sint prioritățile 
muncii de partid și, totodată, ale ac
tivității întregului colectiv al rafi
năriei : valorificarea superioară a 
materiilor prime și folosirea mai 
bună a capacităților de producție, 
înfăptuirea lor înseamnă, implicit, 
îndeplinirea principalilor indicatori 
de plan, realizarea programelor de 
ridicare a nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, de creștere a 
productivității muncii, de moderni
zare a proceselor de producție. De 
aceea, aceste priorități sint abordate 
direct sau in strinsă corelație cu 
alte aspecte ale muncii politico- 
organizatorice in plenarele comite
tului de partid, în adunările gene
rale ale comuniștilor din secțiile 
întreprinderii. sint cuprinse in te
matica învățământului politico-ideo
logic, iși găsesc reflectarea in pro
paganda vizuală, dar mai ales sint 
materializate în inițiative, in ac
țiuni concrete. Astfel, inginerii 
Gheorghe Ghiula și Dumitru Rădu- 
ță, împreună cu maiștrii Constantin 
Băltăceanu și Vasile Georgescu au 
Îmbogățit paleta produselor rafină
riei cu un nou sortiment valoros : 
uleiul hidraulic. De asemenea, co
lectivul din secția tehnologică nr. 1, 

structuri diferite, dincolo de care 
se refac sensuri unificatoare. Căci, 
pentru Valentina Boștină semnul gra
fic sau tăietura adîncă a pietrei nu sint 
prilej al unor simple sugestii formale, 
ci se dovedesc capabile să descopere 
sensuri adinei. De la Torsul mare — 
prezent în prima expoziție persona
lă a artistei, lucrare care punctea
ză evocator întreaga selecție de acum, 
la proiectele de monumente (care au 
făcut obiectul unei întregi expoziții), 
de la monumentale lucrări în piatră 
la sculpturi in bronz, care deși de 
mici dimensiuni pun în valoare ace
eași viziune a monumentalului, lu
crările Valentinei Boștină se dove
desc a fi adevărate metafore ale as
pirației spre înalt și in același timp 
ale atracției telurice. Ele au întot
deauna o respirație amplă, poemati
că. Ideea maternității sau a perechii 
umane care revine atit de frecvent 
«— fie în ipostaza eternei iubiri sim
bolizate de „Tristan și Isolda", fie în 
aceea a „Perechii Dantești" — idei 
reluate Ia dimensiuni și in materiale 
diferite, evocînd o existență ele
mentară prelungită în mit și mitolo
gie, incită in același timp la desci
frări de raporturi noi, fabuloase și 
familiare totodată, deosebit de ge
neroase. Mereu prezentă, dimensiu
nea cunoașterii lucide, a analizei, a 
evocării poartă dincolo de vehemența 
expresivă o mereu actuală pledoarie 
umanistă. Căci omul este măsura tu
turor lucrărilor Valentinei Boștină. 
„Unirea" — simbolică alăturare a 
trei figuri feminine, „Pescarii", „Mi
nerii", „Luptătorul", pentru a nu 
aduce în discuție decît cîteva lucrări, 
întruchipează subiecte care îmbină 
frumusețea în sine a spectacolului pe 
care-1 oferă ampla desfășurare de 
volume cu o strălucită sublimare a 
ideii. Dinamismul prezențelor uma
ne ce animă sculpturile acestei ex
poziții. realismul unor detalii, sin
teza expresivă a ansamblurilor ilus
trează o atitudine ce tinde spre re
levarea unor adevăruri universale, 
permanent valabile. Prezența umană 
devine o metaforă-cheie de o re
marcabilă forță de comunicare.

Prezentarea acestei întregi expoziții 
este admirabilă din punctul de ve
dere al organizării spațiale, al știin
ței de a pune în valoare, cu simpli
tate, ritmurile impetuoase ale unei 
sculpturi practicate cu pasiunea ade
văratei vocații.

Exemplele la care ne-am referit, 
deși atît de diferite ca modalitate de 
exprimare, dincolo de trăsături pre
cis nominalizate indică o înaltă con
știință de sine a plasticii noastre 
care, fie că este concepută pentru 
interioare, fie că este destinată ma
rilor spații publice, se dovedește me
reu capabilă să se adreseze oameni
lor.

Marina PREUTU 

prin punerea în funcțiune a unei 
instalații speciale, a reușit să spo
rească producția de leșie naftenică 
— materie primă peirtru fabricarea 
detergenților. Tot acest colectiv a 
realizat un aditiv cu calități supe
rioare destinat preparării uleiurilor 
emulsionabile, un produs foarte so
licitat la export.

Demnă de remarcat este și iniția
tiva comuniștilor de la instalația 
D.A.V. 3 (instalația de distilare at
mosferică și în vid) care produce 
fracții de uleiuri necesare Întregului 
flux de fabricație al întreprinderii. 
Nemulțumiți de randamentul insta
lației, ei au hotărit într-o adunare 
generală de partid să devanseze 
termenul de revizie. împreună cu 
muncitorii de la atelierul de între
ținere, care s-au implicat prompt 
în această acțiune, rafinorii au efec
tuat reparații la echipamentele din 
coloane și au adus îmbunătățiri teh
nologice suplimentare. Drept urma
re. capacitatea de producție a insta
lației a crescut cu 300 de tone lunar, 
ceea ce a avut un efect benefic 
pentru întreaga producție de uleiuri 
a întreprinderii. O contribuție deose
bită la reușita acțiunii au adus 
subinginerul Nicolae Badea, mai
strul Aurel Necula, operatorii Nelu 
Milea și Gheorghe Berciu.

Atit în comitetul de partid, cît și 
fn organizațiile de bază din rafină
rie, intervenția critică reprezintă 
elementul care revitalizează în per
manență conținutul muncii de partid. 
Nu o dată. în comitetul de partid 
s-a criticat tendința de a transfor
ma adunările generale ale comuniș
tilor intr-un fel de consfătuiri de 
producție, determini nd organizațiile 
de bază din rafinărie să-și exercite 
rolul lor de conducător politic al 
activității economice prin mijloacele 
și metodele specifice muncii de 
partid.

Este firesc ca în dezbaterile lor 
comuniștii să se refere la rezulta
tele bune obținute ca dovadă a pro
priilor lor posibilități, a forței lor 
de înrîurire asupra celorlalți oa
meni ai muncii, dar privirile lor se 
îndreaptă spre etapa următoare, 
spre ceea ce incă n-au reușit pe 
deplin. Ei sint nemulțumiți de fap
tul că incă. pe ici pe colo, mai apar 
mici defecțiuni la instalații, că nu 
sint valorificate toate rezervele pen
tru reducerea consumurilor energe
tice, că se face prea puțin în direc
ția recuperării, recondiționării și 
refolosirii materialelor, că potenția
lul de creativitate tehnică al uni
tății nu-i pe deplin folosit, ceea ce 
se reflectă și’in neîndeplinirea Unor 
prevederi din programul de moder
nizare a producției. Cu deosebire 
merită să fie relevate nu atît inven
tarierea in spirit autocritic a aces
tor aspecte negative din activitatea 
rafinăriei, ci hotărirea lor de a Ie 
înlătura prin adoptarea de măsuri 
concrete, politico-organizatorice, cu 
aplicabilitate imediată.

Desigur, s-ar mai putea menționa 
multe fapte de muncă, multe exem
ple care ilustrează responsabilitatea 
comunistă pentru bunul mers al pro
ducției, pentru realizarea sarcinilor 
de plan. Așa cum apreciau și inter
locutorii noștri, ele n-au dimensiu- 

. nile senzaționalului. Însumate insă 
la scara întreprinderii, aceste fapte, 
acțiuni, inițiative dau consistența 
unor Importante și constante reali
zări. consolidează un prestigiu înde
lungat și afirmă voința comuniștilor, 
a întregului colectiv din această 
veche citadelă muncitorească de a 
întregi succesele de pină acum cu 
noi și concludente rezultate in îm
bunătățirea permanentă a activității 
productive, in realizarea planului pe 
«acest an.

Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU

Plăcuțe ilizibile

De ani șl ani, cetă
ții se obișnuiseră să 
P.e ce tel de tren este 
cel tras la peron după 
culoarea plăcutelor 
prinse de fiecare Va
gon. Pe fondul alb era 
scris numărul vagonu
lui șl direefia in care 
merge : verde pentru 
rapide, roșu pentru ac
celerate, negru pentru 
personale.

Iată insă că acest 
sistem policrom de in
formare — pe cit de 
simplu, pe atit de efi
cient — a fost abando
nat. De ce ? Nu se știe. 
Fapt este că, pe va

Un leu,., foarte birocrat

Deunăzi, cetățeanul 
A.N. din București, 
domiciliat in strada 
Ritmului nr. 16. sec
torul 2. a semnat pen
tru primirea unui plic 

' mare, impozant ce-i 
aducea o somație 
stupefiantă : sâ se
prezinte urgent la
sucursala C.E.C. a mu
nicipiului spre a achi
ta suma de... 1 leu. 
Exact, ați citit bine, 
un leu. reprezentînd 
o „diferență de do- 
bindă". Nădăiduind că 
este o glumă, ne-am 
prezentat in locul ce
tățeanului — care 
ne-a sesizat această 
bizarerie — la sediul 
sucursalei. Și am În
deplinit lungile for
malități de depunere 
a leului : coadă la trei 
ghișee. întocmirea a 
două formulare si a 
unei chitanțe. După

goane, au apărut alte 
plăcute, toate de ace
eași culoare, galbenă 
(un galben care „bate" 
in cenușiu), pe care 
este scris tot cu o sin
gurii culoare — ne
gru (indiferent de ca
tegoria trenului).

Inconvenientele „noi
lor" plicufe sint mul
tiple. Nu mai poți dis
tinge cu ușurință (să 
nu uităm că, deseori, 
călătorul este grăbit) 
ce scrie pe aceste plă
cuțe. Nu mai știi dacă 
trenul este rapid sau 
accelerat, iar inscripția 
este ilizibilă, dacă va

ceas, cu deplasarea și 
așteptarea, mai bine 
de trei ore.

Am încercat, la sfîr- 
șitul formalităților 
respective, să discu
tăm despre cauzele a- 
cestor situații finan
ciare, situații ce re
flectă o supărătoare 
lipsă de considerație 
fată de cetățean. (Am 
constatat că nu putini 
cetățeni sînt puși în 
felul acesta pe dru
muri în timpul servi
ciului — orele de 
funcționare la ghișe
ele amintite fiind nu
mai intre 7—15.30). 
Dar în locul unei 
reacții normale față 
de o asemenea situa
ție, șefii ierarhici ai 
funcționarei ce întoc
mise si expediase a- 
dresa în cauză (Elena 
Sîrbu) au sărit să o a- 
pere și justifice. „A

Dialogul nostru cu Virgil Calotescu a început, de fapt, la Costinești, 
unde regizorul „Subteranului", „Mastodontului", „Amurgului fîntinilor", 
al „Acțiunii -Autobuzul»", „Buletinului de București", și atitor altor 
apreciate filme artistice, documentare sau documențar-artistice se număra 
printre membrii juriului „Galei filmelor cu tematică pentru tineret", 
principala manifestare de anvergură națională consacrată producției ci
nematografice românești. In chip firesc, vizionarea succesivă, seară de 
seară, a programului bogat al festivalului — permitea și totodată in
cita la o apreciere de ansamblu a orientărilor cinematografiei noastre 
stabilirea dominantelor putîndu-se îmbina cu relevârea direcțiilor insu
ficient, necorespunzător dezvoltate. Acest dialog a continuat în clima
tul de meditație și acțiune ce a urmat celui de-al III-lea Congres al 
educației politice și culturii socialiste, important moment de analiză și 
sinteză a felului in care arta reflectă realitatea contemporană, forum 
in care — meditindu-se cu privire la destinul artei noastre — s-au 
subliniat cu pregnanță răspunderile ce revin creatorilor in perioada 
actuală.

„Oamenii de artă, de cultură, 
din toate domeniile, trebuie să se 
angajeze ferm și să creeze cu po
porul și pentru popor, să se inspi
re din izvorul viu, veșnic ai națiu
nii noastre, din creația și din felul 
de a fi al poporului nostru" — 
arăta, in cuvintarea sa, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— Mi se pare evident, tocmai din 
această perspectivă, că peisajul crea
ției noastre este incă insuficient de 
bogat, de variat, de generos, la 
ceea ce reprezintă cel mai impor
tant capitol al cinematografiei na
ționale : filmul de actualitate ; ca
pitol ci ar merita o mai atentă pre
ocupare, o deliberare și mai anga
jată, mai responsabilă — încă din 
faza ideilor, a proiectelor avansate, 
acceptate, stimulate — remarca 
Virgil Calotescu.

Fără îndoială că efortul celor care 
se ocupă de film, al celor care il 
creează ar trebui să se canalizeze 
tocmai in direcția cultivării, reflec
tării, extragerii semnificațiilor pe 
care le impun ori le sugerează ma
rile teme ale actualității. Dar aces
te importante subiecte, „oferte”, tre
buie căutate mai ales in sfera reali
tăților celor mal impresionante ale 
timpului de mari înfăptuiri revolu
ționare pe care il trăim. Mă gindesc 
la grandioasele șantiere ale țării, la 
întinsele platforme industriale, la 
laboratoarele de cercetare, la ogoare
le pe care se înfăptuiește. azi, noua 
revoluție agrară. Ia mutațiile socia
le și problemele umane pe care Ie 
implică, le generează munca, erois
mul acesteia, evenimentele contem
porane. Or, iată, epopeea Transfă- 
gărășanului cu tot ceea ce a însem
nat ea. ca proiect îndrăzneț, efort, 
tensiune, spirit de sacrificiu, izbin- 
dă nu a găsit nici un ecou in e- 
popeea noastră cinematografică (mă 
refer la filmul artistic). Despre Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră S-a 
realizat un singur film de acest fel, 
de o anume factură. Am văzut Ia 
Costinești „Cale liberă", premieră 
care iși lua eroii, conflictele din lu
mea celor care făuresc Metroul 
bucureștean. O peliculă cu reale ca
lități, dar care îndreptățea atit ob
servația că, pe de o parte, se ig
norau categorii umane, tensiuni' de
finitorii și că nu se „fora" suficient 
de adine in psihologii, mentalități, 
iar. pe de altă parte, că realizatorii 
voiau, aspirau a spune prea mult in 
raport cu cerințele conflictului contu
rat și chiar cu specificul unei singu
re opere artistice. Dar, de fapt, cit 
trebuie să pretindem de la un film 7 
Cred că ar trebui să se înțeleagă 
că lumea de idei și sentimente a 
unui mare șantier nu se lasă e- 
puizată integral Intr-o singură tra
tare, abordare artistică. Asta vrea să 
Însemne că nu trebuie să aștep
tăm de la o peliculă să spună to
tul. Dar, pe de altă parte, că estî 
necesar ca universul uman al mun
cii, marile înfruntări, problemele de 
conștiință și nu în ultimul rind cele 
de competență și eficiență (care au 
devenit și ele tot probleme de con
știință) să își găsească reflectarea, 
valoarea, transfigurarea artistică în 
mai multe realizări, diferite ca o- 
biect, factură, stil, perspectivă a in
vestigației. Să concepem așadar și 

gonul nu este oprit 
chiar in dreptul unui 
felinar. Acum, cind 
a venit iarna și orele 
zilei scad, va fi și mai 
multă nevoie ca acest 
elementar mijloc ite 
informare a călătorilor 
să-și îndeplinească 
menirea.

Poate se renunță la 
monocromia bazată pe 
galben și se revine Ia 
sistemul policrom de 
informare, cu care 
oamenii se familiari
zaseră.
Rodi ca ȘERBAN

procedat corect, ne-a 
declarat ritos șefa 
serviciului, Georgeta 
Georgescu, care con
trasemnase «documen
tul». Fiecare leu al 
statului trebuie recu
perat". Așa este, ni
mic de spus, numai că 
atunci cum rămîne cu 
cei patru Iei irosiți — 
cit a costat adresa că
tre cetățean — ei nu 
sint tot ai statului 7 
Dar timpul de muncă 
al cetățeanului 7 Ei 
bine, nu, șefa serviciu
lui în cauză o ținea 
morțiș că s-a proce
dat bine, că altfel nici 
nu încape discuție, și 
că in cazul că cetățea
nul ar fi fost netrans
portabil, ea ar fi luat 
măsura de a delega un 
inspector ca să mear
gă la el acasă și să... 
recupereze leul. SI 
cum a reieșit, nu era 

arta a 7-a ca pe oglindă a reali
tății sub forma unul mănunchi de 
creații, a unui șir de „secvențe" care 
să cuprindă, fiecare, anumite laturi, 
aspecte, dimensiuni, fenomene ale 
vieții contemporane. După cum un 
alt imperativ hotărîtor pentru pu
terea de convingere, ecoul In con
științe al artei, atunci cînd do
rim să aducem pe ecrane acei eroi 
care se situează în primele rinduri 
pentru a asigura înălțarea patriei pe 
noi culmi de progres și civilizație 
— este explorarea profunzimilor 
umane, a zonelor In care se con
figurează opțiuni, se interiorizează 
conflicte, se fac pariuri întru âu- 
todepășire, se călesc voințe etc.

Calitatea scenariului rămîne baza 
cea mal importantă a valorii filmu
lui. Și avem cițtva scenariști care, 
prin ținuta scrisului lor, au girat în
deobște reușite, mari reușite. Mă 
gindesc, desigur, la Titus Popovici, 
Eugen Barbu, Petre Sălcudea- 
nu, Ioan Grigorescu, Francisc 
Munteanu șl Ia încă cîțiva. Acum, 
desigur, limitarea doar la atari 
„maeștri" nu este nici fireas
că, nici posibilă. Pe de altă parte, 
sint. au fost destule situații cînd a- 
pelul Ia scriitori de prestigiu (alții 
decit cei amintiți, deveniți șl pro
fesioniști ai scenariului) nu a dat 
roadele așteptate — de vină fiind 
dificultățile transpunerii dintr-un 
limbaj în altul, dar. alteori, din pă
cate. și graba, sarcina expediată, lip
sa de interes pentru soarta cinema
tografică a operei (apreciată inițial 
ca roman. nuvelă etc.). Cît pri
vește debuturile, nu este greu de 
bănuit că începătorii nu au expe
riență, sint foarte departe de a pu
tea propune o viziune mal cuprin
zătoare asupra existenței, intuiesc 
mai greu imperativul gindirii cine
matografice.

— Și atunci cum vedeți posibil acel 
progres, atît de necesar, în calitatea 
scenariilor 7

— Continui să cred că munca re
gizorului cu scenaristul, colabora
rea lor, preocuparea tenace de 
adîncire a sensurilor, de îmbogăți
re problematică, de sporire a con
sistenței personajelor și a forței lor 
de atracție — rămin hotăritoare. 
Printr-p răspundere erescindă. dar și 
pfintr-0 protesionalitate superioară 
se vor putea evita anumite scăderi 
ale filmului' nostru evidențiate in 
ultimii ani în repetate rinduri.

— Nu credeți că ar fi util să Ie 
numim 7

— Aș începe cu elemente de sti
listică sau de sintaxă cinematogra
fică. Acestea nu sint aspecte pur 
estetice, ci au un rol hotărîtor în 
calitatea rostirii și transmiterii me
sajului cinematografic. Or. nu o 
dată, observăm lipsa, insuficiența se
lecției materialelor cu care sint e- 
laborate unele pelicule, din chiar 
modul în care datele scenariului sînt 
tradusî în imagine. Aflăm, nu o 
dată, detalii care nu sprijină, nu po
tențează dramatismul momentului, 
nu anunță nicicum secvența urmă
toare. Asistăm la o prevalentă a as
pectelor descriptive, explicative, a- 
supra celor care ar trebui să parti
cipe la rețeaua fină a semnificații
lor. Apoi, uneori, din dorința’ de 
inovare, se folosesc mijloace, ele
mente de limbaj nou (ceea ce in 

vorba de un caz izo
lat. ci de o practică. 
Păgubitoare, dar care 
la instituția amintită a 
funcționat curent, cel 
puțin pină in momen
tul discuției noastre 
cu directorul său. 
Care, în final, a recu
noscut că C.E.C.-ul 
dispune de posibili
tăți si mijloace spre 
a rezolva asemenea 
situații — cînd este 
vorba de recuperarea 
unor sume infime — 
fără a mai deranja' 
cetățenii prin adrese 
și — în pluș cu chel
tuieli mai mici din 
partea instituției ; 
prin procedee rezona
bile. la fel de corecte 
si legale, chiar dacă 
nu tot atît de comode 
pentru funcționarele 
în cauză, cum este

Bol furi cu... colțuri

Mai multi cititori, 
mutați de curind 
in apartamente noi. 
ne-au scris despre 
greutățile intîmpinate 
la montarea galeriilor, 
a dulapurilor suspen
date din bucătării ori 
a tablourilor. „Pentru 
a monta astfel de o- 
biecte strict necesare 
In orice locuință — ne 
relata Luca Stanciu 
din București — am 
fost nevoit, ca și co
locatarii mei, să ape
lez la ..pistolarii" de 
pe un șantier. Pretu
rile ? 20—25 lei pen
tru fiecare boit „puș- 
cat“ in pereți. Adică 
prețuri de speculă' 
pentru o lucrare care. 

mecanica completare 
si expediere a unui 
formular.

„Procedeu" ce se a- 
daugă altor tare bine 
cunoscute ale birocra
tismului : purtarea oa
menilor pe drumuri, 
lipsa de respect pentru 
timpul lor. nu putini 
trebuind să se învo- 
iască de la serviciu 
spre a da imediat 
curs — firesc în si
tuații întemeiate — 
unei adrese oficiale, 
(care. în paranteză fie 
spus, ajunge ea însăși 
să fie bagatelizată și 
să încarce inutil cir
cuitele poștale).

Nu am fi insistat 
asupra unui asemenea 
caz dacă el nu ar fi 
pus în evidență și un 
alt aspect. Anume 
acea mentalitate că — 
în ciuda oricăror evi
dente — nu s-ar pu

dacă s-ar efectua In 
mod organizat (și in 
mai multă siguranță) 
de către unitățile co
operației meșteșugă
rești, ar putea costa 
doar citiva lei".

Si totuși, astfel de 
unităti ale cooperației 
există, după cum am 
aflat de la centrul de 
informare al Uniunti 
meșteșugarilor bucu- 
reșteni — U.C.M.B. 
Conform nomenclato
rului U.C.M.B.. 4 cen
tre ale cooperativei 
„Instalatorul" ar tre
bui să răspundă unor 
asemenea solicitări : 
unitățile din strada 
Cuza Vodă nr. 154, 
șos. Giurgiului nr.

principiu est; bine), dar acestea nu 
concordă cu substanța filmului și de 
aceea nu comunică nici cu publicul. 
De asemenea, urmărind mai multe 
pelicule recente, observi, adesea, 
planuri, imagini repetate — ținind 
de o metodă de lucru greșit apli
cată. care, mat ales in filmul con
temporan, nu duc la asociații, nu 
cristalizează metafore.

Dacă ne oprim Ia dialog — ca șl 
la coloana sonoră — frapează, nu o 
dată, lipsa lor de îngrijire (detalii
le avînd aici o mare greutate) și 
lipsa „artisticității". Sint frJcvente 
repetițiile de cuvinte de tipul : „Ce 
faci. — Fac bine". Cită sărăcie 1 Dar, 
poate și mai important, cum gre
vează acest aspect, să zicem lingvis
tic, asupra jocului actorilor ! Căci 
ce randament poate da un artist pus 
de regizor in situații incredibile, 
neverosimile, și, pe deasupra, obli
gat să vorbească atît de sărac, sau 
„făis", ori să vorbească... atunci cind 
ar trebui să tacă. M-a frapat nu o 
dată, de pildă. în filmele cu și des
pre tineri, credința unor realizatori 
că personajele candide trebuie să se 
exprime (neapărat) pueril, insisten
ta cu care naivitatea este transpusa 
cu... candoare (artistică).

Revenind la „joc" — calitatea in
terpretării (nu o dată nemulțumi
toare) este dată de faptul că (desigur, 
cu excepții, atunci cind nu au ro
lul principal, sau o partitură foar
te întinsă) actorii nu prea știu din 
vreme, ceea ce joacă. E o proble
mă a metodei defectuoase de lucru 
a unor regizori, a crizei de timp a 
actorilor, dar și a calității conștiin
ței lor profesionale. îmi amintesc, de 
pildă, cu titlu de atitudine exempla
ră. că pregătindu-se pentru „Trei 
scrisori secrete", Mircea Albulescu 
(care juca rolul unui inginer) se du
cea printre oameni, căuta să cu
noască lumea șantierului în ansam
blul ei. pentru a intui mai pătrun
zător și a comunica mai subtil na
tura relațiilor, conflictul in care era 
angajat personajul său.

— Fără îndoială însă că examenul 
critic și autocritic se cere dublat de 
noi eforturi creatoare. Căci, așa 
cum s-a arătat Ia Congresul al 
III-lea al educației politice și cul
turii socialiste. în noua etapă a re
voluției socialiste apar cerințe noi.

— Asemenea cerințe vizează și arta, 
al cărei conținut trebuie să devină 
mai angajant și mai eficace educa
tiv, artiștii fiind chemați să creeze 
opere care, reflectînd acest timp, să 
dureze în eternitate.

Identificîndu-se cu Idealurile po
porului, izvor nesecat de generoasă 
șl adevărată inspirație, filmul nu-și 
poate exercita influența educativă 
decit printr-un mesaj clar, hrănit 
Ideatic din preocupările majore, ale 
societății, animat de comandamente
le majore ce ne guvernează exis
tența. Calitatea mesajului și forța 
lui de comunicare — iată două pre
ocupări ce trebuie să guverneze de
mersul cineastului în toate fazele e- 
laborării. Pentru că, în ultimă in
stanță. mesajul ideatic comunicat 
spectatorului prin intermediul trans
figurării artistice echivalează cu o 
contribuție de gind șl de suflet la 
perfecționarea conștiinței omului, în 
sensul moralei comuniste. Filmul 
trebuie să ajungă Ia milioanîle sale 
de destinatari convingător in con
ținut și intr-o formă capabilă să 
transfigureze artistic datele și situa
țiile propuse, ceea ce implică o a- 
mănunțită cunoaștere a fenomenelor 
de viață ce vor fi abordate de ci
neaști : o cunoaștere adine analiti
că a gindirii și sufletului celor pe 
care vrem să îi așezăm în centrul 
Investigației cinematografice, urma
tă de o decantare matură a feno
menelor. culminind in sinteza artis
tică, făcută deopotrivă cu răspun
dere în reflectarea vieții, talent, pro
fesionalism, și nu in ultimul rind 
pasiune.

Natalia STANCU

tea proceda altmin
teri ; așa au procedat 
pină acum, așa s-au 
obișnuit si tot asa ar 
vrea s-o tină și in 
continuare. Mai grav 
este insă faptul că și 
unii dintre cei puși 
să răspundă de buna 
funcționare a unui 
compartiment sau al
tul. al unei instituții 
sau alta care lucrează 
cu publicul, sint con
vinși că. chipurile, nu 
s-ar putea îndrepta 
nimic. Cei ce fac ase
menea „pledoarii" uită 
însă un mare adevăr 
al înțelepciunii popu
lare : tot învățul are 
si dezvăț. Inclusiv in 
cazul „leilor" biro
crației.

Ion MARIN

129, bd. Titulescu nr. 
18 și bd. 1 „ Mai 
nr. 101. Numai că 
unitățile indicate... nu 
bat nici un cui. Moti
vul ? Le lipsesc capse
le sau hoiturile, ori li 
s-au defectat pistoa
lele.

Dar... „pistolarii" 
particulari de unde se 
aprovizionează ? Cum 
justifică ei consumuri
le făcute clandestin ? 
După cele știute, ase
menea materiale au 
un regim special, care 
le prevede o circula
ție firească și legală.

Dumitru 
MANOLE
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SĂRBĂTOAREA națională

A REPUBLICII DEMOCRATE POPULARE LAOS

Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian

Tovarășului FOUMI VONGVICIT
Președintele interimar al Republicii Democrate Populare Laos

VIENTIANE
Cu prilejul celei de-a XII-a aniversări a proclamării Republicii Demo

crate Populare Laos, în numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat, al poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, 
Partidului Popular Revoluționar Laoțian și poporului laoțian calde felicitări 
și cele mai bune urări.

Proclamarea, acum 12 ani, a Republicii Democrate Populare Laos a mar
cat o cotitură hotăritoare în destinul poporului laoțian, deschtzîndu-i calea 
realizării aspirațiilor sale de libertate și progres.

Poporul român se bucură sincer de realizările obținute de poporul laoțian 
prieten in edificarea unei noi societăți, sub conducerea Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, și îi urează noi și tot mai mari succese in indeplinirea 
hotăririlor celui de-al IV-Jea Congres al Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian.

Exprim convingerea că, prin eforturi comune, relațiile de prietenie și co
laborare româno-laoțiene se vor dezvolta și in viitor în interesul popoarelor 
român și laoțian, al cauzei socialismului, cooperării și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Se împlinesc, astăzi, 12 ani de la 
proclamarea Republicii Democrate 
Populare Laos, eveniment de sea
mă care a încununat lupta plină de 
sacrificii, desfășurată timp de de
cenii, de poporul laoțian împotriva 
colonialismului și agresiunii impe
rialiste, pentru eliberarea națională 
și socială, în vederea înfăptuirii as
pirațiilor sale de progres.

înlăturarea moștenirii grele ge
nerate de anii îndelungați de asu
prire străină, a distrugerilor provo
cate de război a constituit, alături 
de instaurarea puterii populare pe 
Întreg cuprinsul țării, obiectivul 
principal pentru crearea condițiilor 
necesare trecerii la făurirea bazei 
tehnico-materiale a unei orînduiri 
noi. In acest sens, Partidul Popu
lar Revoluționar Laoțian a elabo
rat un amplu program vizind mo
bilizarea eforturilor poporului spre 
valorificarea bogățiilor naționale.

în anii care au trecut de la vic
toria luptei de eliberare au fost 
obținute importante realizări în 
principalele domenii de activitate. 
Astfel, au fost repuse in funcțiune 
întreprinderile vechi și s-au con
struit altele noi, numărul total al 
acestora ajungînd in prezent la cir
ca 300. Pornindu-se de la condițiile 
specifice ale țârii, unde dezvolta
rea economică este direct legată de 
posibilitățile de transport, s-a în
făptuit un amplu program privind 
extinderea și modernizarea rețelei 
de drumuri și construirea de po
duri. In felul acesta s-au creat 
condiții mai bune pentru exploata
rea fondului forestier, deosebit de 
bogat in esențe ... prețioase, ca și 
pentru dezvoltarea industriei ex
tractive. De asemenea, in agricul
tură s-au extins suprafețele culti
vate și s-au realizat producții su
perioare perioadei precedente. în 
special la orez, in mod simțitor 
sporind și șeptelul.

Realizări importante au fost ob
ținute in domeniul învățămintului, 
lichidarea neștiinței de carte fiind 
urmată de extinderea rețelei șco
lare. de pregătirea unui număr 
sporit de cadre didactice. Totodată, 
pentru prima oară țara dispune de 
o rețea cuprinzătoare de instituții 
pentru ocrotirea sănătății.

Pornind de la realizările obținu
te, cel de-al IV-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian a elaborat programul în
dreptat spre dezvoltarea economi- 
co-socială pină in anul 2000. Prin

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins între 2 decem
brie. ora 20 — 5 decembrie, ora 20. 
în tară : Vremea va continua să se 
răcească. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în prima parte a interva
lului, cînd vor cădea Drecipitații sub 
formă de. ploaie cu caracter local. în 
toate regiunile, mai ales in cele sudice 
și răsăritene, ploile se vor transforma 
în lapovlță și ninsoare în nordul, cen
trul și estul tării. în a doua parte a 
intervalului aria precipitatelor se va 
restrînge, acestea devenind izolate. Vîn- 
tul va prezenta unele intensificări in

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

O dată intrațl în sezonul de iar
nă. participanților li se oferă în 
continuare posibilitatea de a-și va
lorifica șansele la cele mai atrac
tive și avantajoase formule de joc. 
verificate în numeroase rînduri. De 
acest lucru se vor convinge și cei 
care vor juca la ULTIMA TRAGE
RE EXCEPȚIONALA LOTO a anu
lui 1987. programată pentru dumi
nică, 6 decembrie. Reamintim că se 

cipalele obiective stabilite constau 
in creșterea, in continuare, in ritm 
mai înalt a producției agricole pen
tru satisfacerea deplină a consu
mului intern și a industriei cu 
materii prime, dezvoltarea indus
triei și meșteșugurilor, crearea de 
zone economice complexe prin va
lorificarea bogățiilor locale, extin
derea și mai puternică a rețelei de 
comunicații, îndeosebi in regiunile 
încă greu accesibile, crearea de 
cadre pentru toate domeniile eco
nomiei naționale și ale culturii, fo
losirea mal largă a realizărilor ști
inței și tehnicii.

Poporul român, care a sprijinit 
cu fermitate lupta poporului lao
țian pentru eliberare națională și 
socială și a salutat cu căldură vic
toria dobindită in această luptă, 
urmărește cu sentimente de simpa
tie și solidaritate eforturile susți
nute ale acestuia pe calea făuririi 
unei vieți noi. Angajarea poporului 
laoțian în activitatea pașnică, con
structivă a creat condiții noi pen
tru dezvoltarea colaborării priete
nești româno-laoțiene în cele mat 
diferite domenii, pe baza deplinei 
egalități in drepturi, a respectării 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc.

Momente de cea mai mare însem
nătate în relațiile bilaterale le-au 
constituit convorbirile la nivel 
înalt prilejuite de vizita efec
tuată la Vientiane de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii, in 1978, ca 
răspuns la vizita anterioară între
prinsă la București de delegația de 
partid și guvernamentală laoțiană, 
condusă de tovarășul Kaysone 
Phomvihane, secretar general al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, înțelegerile conve
nite deschizînd perspective dezvol
tării colaborării intre cele două 
țări in domeniile politic, economic, 
tehnico-științific și cultural. în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
progresului.

Cu prilejul celei de-a XII-a ani
versări a proclamării R. D. P. Laos, 
poporul român adresează poporu
lui laoțian calde felicitări și urarea 
de a dobindi noi și importante 
realizări in propășirea patriei. în 
înfăptuirea aspirațiilor sale de pro
gres, de dezvoltare liberă și inde
pendentă.

primele zile în estul șl sud-estul tării, 
cu 40 pină la 70 kilometri pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 3 și plus 7 grade în prima 
noapte, apoi între minus 7 și plus 3 
grade, iar cele maxime între minus 2 
și plus 8 grade. Local se va semnala 
ceată în zonele depresionare și în 
partea nord-vestlcă a tării. La Bucu
rești : Vremea va continua să se ră
corească, iar cerul va fi mai mult no
ros. Vor cădea precipitații temporare 
în prima parte a intervalului, sub for
mă de ploaie cu transformare în la- 
povlță și ninsoare. Vîntul va prezenta 
intensificări de scurtă durată în pri
mele zile, cu viteze de 35—40 kilometri 
pe oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero șl 4 grade, mal 
coborîte în ultima noapte, pină la mi
nus 2 — minus 3 grade, iar cele ma
xime între 3 șl 5 grade.

vor extrage 66 de numere. In ca
drul a 7 operațiuni de extragere, 
grupate in așa fel incit există po
sibilitatea de a se cîștiga și cu 3 
numere din 18 și, respectiv. 24 ex
trase. Deosebit de avantajoase sint 
biletele in valoare de 25 de lei. care 
permit accesul la toate categoriile 
de ciștiguri. Termenul limită pină 
la care se poate opta pentru nu
merele favorite este sîmbătă 5 de
cembrie.

Manifestări dedicate împlinirii a 69 de ani 
de la făurirea statului național unitar român

In organizarea Consiliului jude
țean de educație politică și cultură 
socialistă, la Casa de cultură a sin
dicatelor din Alba Iulia s-a desfășu
rat simpozionul „Continuitate, uni
tate și independență in istoria po
porului român''. Comunicările pre
zentate au relevat continuitatea și 
permanența poporului român de o 
parte și de alta a Carpaților, lupta 
plină de sacrificii, dusă de-a lungul 
secolelor, pentru libertate, indepen
dență națională și progres social. Au 
fost scoase in evidență semnificația 
și importanța actului istoric de la 
1 Decembrie 1918, care a pus bazele 
statului național român modern, a 
creat condițiile necesare pentru an
gajarea țării, cu forțe sporite, pe ca
lea progresului. S-a relevat, de ase
menea, faptul că in noile condiții is
torice de după 23 August 1944, și în
deosebi după Congresul al IX-lea al 
partidului, s-a creat cel mai bun ca
dru de împlinire a înaltelor aspirații 
exprimate la 1 Decembrie 1918.

In cinstea aceluiași eveniment, la 
biblioteca județeană a fost deschisă 
expoziția de carte social-politică și 
beletristică intitulată „Eroi ai luptei 
poporului român pentru unitatea și 
independența patriei", iar la așeză- 
mintele de cultură din Abrud, Cim- 
peni, Blaj, Sebeș, Ighiu, Unirea, 
Avram Iancu, Roșia Montana și din 
alte localități ale județului au fost 
prezentate expuneri, dezbateri, mese 
rotunde sub genericul „Unirea — 
năzuință de veacuri a poporului 
român".

împlinirea a 69 de ani de la fău
rirea statului național unitar român 
a fost marcată și de Muzeul de is
torie al Republicii Socialiste Româ
nia și Muzeul de Istorie și artă al 
municipiului București. Semnificația 
acestui act istoric, implicațiile sale 
majore în istoria națională au făcut 
obiectul unor expuneri și simpozioa
ne organizate la sediul celor două 
muzee, în întreprinderi, instituții, 
unități medicale și de Invățămînt 
bucure.ștene. Specialiști ai Muzeului 
național de istorie au susținut con
ferințe pentru oamenii muncii de Ia 
întreprinderea de transporturi Bucu
rești. Centrul de perfecționare a ca
drelor medico-sanitare. Policlinica 
Dr. Cantacuzino. Un mare număr de 
vizitatori ai muzeului au trecut prin 
sala consacrată 'Unirii de la 1 De
cembrie 1918, păstrătoarea unor în
semnate documente și mărturii isto
rice legate de perioada acestui În
ceput de veac.

♦
La Cluj-Napoca s-au desfășurat 

lucrările simpozionului cu tema 
„Făurirea statului național unitar 
român — eveniment istoric de im
portanță hotăritoare pentru destine
le întregului nostru popor", organi
zat de comitetul județean de partid.

Subliniind că actul Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918 a constituit îm
plinirea visului de veacuri al po
porului român, comunicările prezen
tate au pus în lumină faptul că 
Partidul Comunist Român, continua
tor al celor mai înaintate tradiții de 
luptă pentru dreptate socială și li
bertate națională, s-a situat, din 
primele momente ale existenței sale. 
In fruntea forțelor revoluționare, 
democratice și progresiste care au 
luptat pentru apărarea patriei, a in

MARAMUREȘ : „Săptcmina științei și tehnicii 
pentru tineret"

In județul Maramureș s-au des
fășurat manifestările din cadrul 
„Săptăminii științei și tehnicii 
pentru tineret", care au cuprins o 
gamă variată de acțiuni vizind 
activitatea de creație tehnico-știin- 
țifică a tineretului, creativitatea și 
inventivitatea ca modalități de 
promovare a progresului tehnic, 
sarcinile organelor și organizațiilor 
de U.T.C. din unitățile economice

cinema
• Vulcanul stins : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13: '5: 17; 19. GLO
RIA (47 46 75) - 9: II; 13; 15: 17; 19
• Program special pentru copii $i ti
neret : DOINA (18 35 38) — 9: 11 ; 13; 
15: 17; 19
• Cetatea ascunsa : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) - 15; 17; 19. PACEA 
(71 30 85) - 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul lui Nemesis : GIULSSTI 
(17 55 46) - 9; 11.30: 14; 16.30; 19. FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9: 11,30; 14; 
18,30: 19
• MorometH r VIITORUL (10 67 40)
— 15; 18
• Figurantu ; MUNCA (21 50 97) — 
15: 19
• Cale liberă : FLAMURA (85 77 12)
— 9: 11: 13: 13: 17: 19
• Anul soarelui liniștit : MIORIȚA 
(14 27 14) -7 9: ii; 13: 15: 17: 19
• O logodnică pentru prinț : TIM
PURI NOI (15 61 10) — 9: 11; 13; 15; 
17: 19
• Vraciul : STUDIO (59 53 15) — 10: 
13: 16; 18.45
• Acțiunea „Edelstein* * î BUZESTI 
(50 43 58) - 15; 17; 19
• Tartă-mă : UNION (13 49 04) — 9: 
11: 13: 15; 17: 19
• Paso Doble pentru trei : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15: 17: 19

• Teatrul Național (14 71 71. sala 
Mare) : A 12-a noapte — 18 ; (sala 
Amfiteatru) : Campionul — 18
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 88 75. Ateneul Român) : „Zilele 
artei muzicale românești" în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului. 
„Valori camerale românești" — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bâlcescu nr. 2) : O noapte la Ve
neția — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : 
Clntec despre mine însumi — 18
• Teatrul dă comedie (to 64 60) : 
Preșul — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trina și hoțul — 18.30
• Teatrul ,.C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Scapino — 18 ; (sala 
Studio) : Iva-Diva — 18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic.
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tâna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Toate ptnzele 
sus — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Bu-Ali — 15; (sala Cosmo- 
nauțllor, 11 12 04) : Petrlcă și Lupul 
10: 15

20,43 Film artistic (color) : ,,Mireasma 
ploilor tîrzii“. Producție a Casei 
de Filme Unu. Premieră TV. Cu : 
Colea Răutu, Maria Ploae, Ion 
Lupu, ■ Florin Zamfirescu, Virgil 
Andriescu, Ernest Maftel, Boris 
Petroff, Mircea Belu. Stelian 
Stancu. Scenariul: George Anania, 
Romulus Bărbulescu. Regia : Mir
cea Moldovan

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

t V
20,00 Telejurnal. în tntîmpinarea foru

mului comuniștilor
20,20 Viata economică
20,30 Tara întreagă întîmplnă Confe

rința Națională a * partidului. 
Partidul si conducerea procesului 
revoluționar. Documentar 

dependenței și suveranității sale, 
pentru înfăptuirea revoluției și con
strucției socialiste în România.

★
„Făurirea statului național unitar 

român — act al voinței întregii na
țiuni" s-au intitulat simpozioa
nele organizate la casele de cultură 
din Drobeta-Turnu Severin, Orșova 
Baia de Aramă, Strehaia și Vinju 
Mare.

La Casa municipală de cultură și 
la Casa științei și tehnicii pentru 
tineret' din Drobeta-Turnu Severin 
a avut loc masa rotundă „Un mo
ment de seamă din istoria naționa
lă — 1 Decembrie 1918" și recitalul 
de muzică și poezie patriotică „Țară 
de eroi sub mindrul tricolor" ; la 
biblioteca județeană a fost organi
zată expoziția „Pagini revelatoare 
privind aspirațiile românilor spre 
unire" ; numeroși pionieri din Dro- 
beta-Tumu Severin au participat, la 
Muzeul regiunii Porților de Fier, la 
manifestarea „încălziți la flacăra is
toriei". Profesori de istorie au pre
zentat la căminele culturale sătești 
expunerea „Aspirații de secole îm
plinite la 1 Decembrie 1918 prin vo
ința poporului", urmate de montajul 
literar-muzical „Uniți sub mindrul 
tricolor" ; la bibliotecile orășenești 
au fost prezentate recitaluri de poe
zie patriotică intitulate „La trecu- 
tu-ți mare, mare viitor".

★
La Casa de cultură a științei și 

tehnicii pentru tineret din Pitești a 
avut loc simpozionul cu tema „Uni
tatea națională — permanență a 
istoriei poporului român". iar la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
aceeași localitate s-a desfășurat spec
tacolul omagial „E scris pe tricolor 
Unire". Casa orășenească de cultură 
din Curtea de Argeș a găzduit sim
pozionul „Unirea Transilvaniei cu 
patria mamă — moment de impor
tanță crucială In istoria României 
modeme", in timp ce la Muzeul 
orășenesc și la Casa de cultură din 
Cimpulung au fost prezentate ex
punerile „Unirea de Ia 1918 — 
visul de veacuri al poporului nos
tru". Aceluiași eveniment i-au fost 
consacrate importante manifestări 
In întreprinderi industriale, institu
ții. unități agricole și de construc
ții. așezăminte culturale, licee și 
școli generale din orașele șl comu
nele argeșene.

★
La cluburile unor mari întreprin

deri industriale ieșene au fost orga
nizate simpozioane cu tema „For
marea poporului român — continui
tate și permanență", în cadrul că
rora au fost subliniate principalele 
momente ale luptei românilor pen
tru libertate, suveranitate st unitate 
națională, rolul de frunte al mișcării 
muncitorești și socialiste din Româ
nia pentru înfăptuirea acestui act 
istoric. Sub genericul „Făurirea sta
tului național unitar român — mo
ment de vîrf a) luptei eroice a 
maselor populare pentru libertate și 
progres social", la Casa de cultură 
din Pașcani, la căminele culturale 
din Mircești, Hălăucești. Ruginoasa, 
din alte așezări ieșene au avut loc 
expuneri și dezbateri consacrate 
evenimentului, urmate de programe 
artistice.

(Agerpres)

și de Invățămînt privind stimu
larea creației științifice în rîndul 
tinerei generații. Organizate de 
Comitetul județean al U.T.C.. ma
nifestările. desfășurate în unități 
economice, cluburi, școli și biblio
teci. au relevat, prin simpozioane, 
dezbateri, mese rotunde, expoziții, 
concursuri, preocupările tinerilor 
maramureșeni pentru promovarea 
noului. (Ghcorghe Pârja).

teatre

CONSTANȚA : 
Constructorii — la înălțime

Colectivul Trustului de antrepri
ză generală pentru construcții- 
montaj Constanța întîmpină apro
piata Conferință Națională a parti
dului cu noi și importante realizări 
ale planului. Astfel, de la începutul 
anului și pină in prezent, construc
torii au dat in folosință 3 400 apar
tamente in municipiul Constanța, 
în zonele Faleză-Nord, bd. Lenin și 
bd. 1 Mai, precum și in orașele 
Medgidia, Mangalia, Cernavoda, 
Năvodari și Hîrșova, rezultatele la 
zi fiind superioare graficelor de 
execuție. în felul acesta, in primii 
doi ani ai actualului cincinal, an
treprizele acestei unități au con
struit aproape 8 000 de locuințe noi 
in ansambluri arhitectonice moder-> 
ne cu un grad sporit de confort. 
Alte 1 345 de apartamente se află 
intr-un avansat stadiu de execuție, 
urmind să fie date in folosință 
pină la sfirșitul ânului și. concomi
tent, au început lucrările pentru 
alte 2 600 de apartamente in blocuri 
care vor fi date în folosință in 
anul viitor. Pentru realizarea pro
gramului stabilit, constructorii a- 
plică o serie de tehnologii moder
ne, care contribuie la creșterea 
productivității muncii. scurtarea 
duratei de execuție, Îmbunătățirea 
calității lucrărilor și reducerea 
consumurilor materiale de energie 
electrică și combustibil. (George 
Mihăescu).

VASLUI : Unități 
de prestări servicii 

pentru populație
O preocupare susținută se ma

nifestă in județul Vaslui pentru 
dezvoltarea industriei mici, a 
bunurilor de larg consum și prestă
rilor de servicii pentru populație, 
activități ce înregistrează o dina
mică mereu ascendentă. După ce. 
de curind, în municipiul Vaslui a 
fost pus în funcțiune un modern 
complex de realizare a unei largi 
game de bunuri de consum. în co
muna Tutova. IJECOOP Vaslui a 
construit și dat zilele acestea în 
folosință un complex unde cetă
țenii pot comanda produse de 
tîmplărie, articole vestimentare, 
tricotaje, de marochinărie și alte
le. Asemenea complexe de pro
ducție și prestări servicii, care va
lorifică în mai mare măsură forța 
de muncă și materia primă locală, 
vor începe să producă și in co
munele Ștefan cel Mare. Lunca 
Banului, Drinceni, Băcani si 
Costești. De menționat că. in acest 
an. sarcinile de plan la industria 
mică au fost depășite pină acum 
cu 52 milioane lei. iar la prestările 
de servicii cu 12 milioane lei. 
(Petru Necula).

MIHĂILEȘTI : Locuințe 
moderne

Constructorii din comuna Mihăi- 
lești, județul Giurgiu, zonă în care 
se realizează viitorul lac de acu
mulare ca parte integrantă a pro
gramului de amenajare complexă a 
riulul Argeș, au dat in folosință cel 
de-al, KțO-lea apartament din cele 
peste 2 000 prevăzute a se realiza 
aici în prima etapă. Este vorba de 
căsuțe tip vilă șt blocuri cu parter 
bltis 3'etaje, care sint realizate in
tr-un stil arhitectonic modern, fo- 
losindu-se și elemente specifice 
arhitecturii locale tradiționale. (Ion 
Manea).

>

ACTUALOTÂTEA SPOODVA
Schiorii sint gata de start I

Deschiderea sezonului oficial de 
schi se apropie. Calendarul competi- 
țional este întocmit, sportivii sint 
gata de start ; se mai așteaptă... 
condiția de bază : căderea zăpezii. 
Primele întreceri — prevăzute pen
tru această lună — sint : „Cupa 
A.S.A." la sărituri, concurs ce ur
mează a se desfășura pe noua tram
bulină (de 70 m) de la Predeal, 
„Cupa A.S.A." la biatlon și „Cupa 
Tractorul" la schi fond.

In această iarnă, țara noastră va 
organiza mai multe competiții in
ternaționale. la care au fost invitați 
unii dintre cei mal valoroși schiori 
din Bulgaria. Cehoslovacia, Grecia,

★
FOTBAL. Azi, opt meciuri din 

etapa a 14-a a campionatului divi
ziei A : Dinamo — Steaua (stadionul 
Dinamo), A.S.A. Tg. Mureș — Petro
lul. C.S.M. Suceava — Corvinul, 
F.C. Argeș Pitești — Sportul stu
dențesc. Universitatea Craiova — 
Oțelul, Flacăra Moreni — Politehni
ca Timișoara, Universitatea Cluj- 
Napoca — Rapid. S.C. Bacău — F.C. 
Olt. Partida Victoria București — 
F.C.M. Brașov se va disputa joi 3 
decembrie. Jocurile vor începe Ia 
ora 13.

PATINAJ. Competiția internațio
nală de patinaj viteză „Cupa Varșo
viei" a fost cîștigată de sportiva 
noastră Mihaela Dascălu. situată pe 
primul loc la multiatlon, cu 185.381 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat olandeza Marga Prooter 
(186,941 puncte) și o altă spor
tivă româncă, Cerasela Hordobețiu 
(187,090 puncte). In ultima zi de 
întreceri. Mihaela Dascăiu a termi
nat învingătoare în proba de 1 900 m 
(l’30” 25/100), urmată de coechipierele 
sale Ileana Cleteșteanu (1’31”20/100) 
și Cerasela Hordobețiu (l’31”34/100).

După cum se știe, România so
cialista se afirmă cu consecvență ca 
o participantă activă la diviziunea 
internațională a muncii, acționînd cu 
perseverență în direcția extinderii și 
diversificării continue a relațiilor sale 
economice pe multiple planuri cu 
toate statele lumii, indiferent de o- 
rinduirea lor socială, în conformita
te cu principiile independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
In treburile interne, deplinei egali
tăți in drepturi și avantajului re
ciproc. Se poate spune, pe bună 
dreptate, că amplificarea schimburi
lor și colaborării economice consti
tuie o caracteristică fundamentală a 
politicii externe românești, întreaga 
activitate desfășurată pe plan inter
național de țara noastră oferind, în 
acest sens, o mărturie profund sem
nificativă.

In acest cadru se înscriu colabo
rarea și participarea României la 
organismele economice și financiare 
internaționale, inclusiv ia Banca In
ternațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.) - instituție fi- 
nanciar-bancară internațională, care 
a fost creată in scopul de a răspunde 
intereselor fundamentale, de durată, 
țle membrilor săi, îndeosebi de a 
sprijini țările în curs de dezvoltare 
în eforturile pe care le depun pen
tru lichidarea răminerii în urmă pe 
plan economic și social, de a con
tribui la creșterea stabilității finan
ciare mondiale, de a facilita extin
derea comerțului internațional.

Angrenată intr-un proces amplu de 
dezvoltare și modernizare a econo
miei, țara noastră a contractat de-a 
lungul anilor credite la B.I.R.D. în 
vederea realizării de obiective în 
industrie, agricultură și construcții. 
In mod permanent, România a fost 
preocupată de crearea resurselor 
financiare necesare, manifestîndu-și 
voința de o asigura rambursarea cu 
corectitudine a creditelor la scaden
țele și în condițiile inițial stabilite.

Din păcate insă, în activitatea 
B.I.R.D. s-au manifestat tot mai 
mult practici neechitabile și anti
democratice, cu desăvirșire străine 
și opuse menirii sale, de natură să 
submineze grav eforturile de progres 
ale țărilor in curs de dezvoltare.

De pildă, ca urmare a practicii 
arbitrare și nejuste de majorare 
a datoriei externe prin adăugarea 
așa-zisului „risc valutar", datoria 
țării noastre față de B.I.R.D., prove
nită din creditele contractate după 
anul 1980, o ajuns să fie, in pre

Iugoslavia. Turcia, precum și din 
alte țări. Dintre marile întreceri in
ternaționale ale noului sezon men
ționăm, in primul rind. Balcaniada 
de schi, programată la Predeal in 
zilele de 12 și 13 martie 1988. In 
prealabil, sportivii noștri fruntași vor 
mai participa, tot la Predeal, la 
concursurile internaționale dotate cu 
„Cupa Calați" (schi fond, intre 27 
și 31 ianuarie ; biatlon, 3—7 februa
rie 1988). Pe pirtiile binecunoscute 
de la Sinaia va avea loc. de ase
menea, un concurs internațional de 
schi alpin. în zilele de 16 și 17 
februarie, rezervat copiilor.

★ *
In proba de 3 000 m Mihaela Das- 

\ călu a ocupat locui doi. cu timpul 
de 5'00”12/100, fiind precedată de 
Marga Prooter (4’54”33/100).
• ȘAH. Campionatul republican 

feminin de șah desfășurat in sala 
clubului I.T.B. (str. Lipscani 21) s-a 
încheiat aseară, dar campioana nu 
va fi cunoscută decit după disputa
rea unui meci de baraj de 4 partide 
între Eugenia Ghindă și Margareta 
Mureșan. clasate pe primul loc la 
egalitate cu cîte 10,5 puncte din 15 
posibile. Pe locurile următoare ș-au 
situat Gabriela Stanciu și Gertrude 
Baumstark — 10 puncte fiecare. Li- 
gia Jicman — 9 puncte. Cristina Bâ- 
dulescu — 8.5 puncte. Mădălina
Stroe — 8 puncte etc. în ultima run
dă Baumstark a ciștigat la Kun Mi- 
nescu, Caravan a pierdut la Ganț. în 
timp ce partidele Ghindă — Bădu- 

' iescu. Duminică — Jicman. Mureșan
— Stanciu. Stanca — Popescu. Stroe 
— Chiricuță și Cosma — Boicu s-au 
terminat remiză. « In penultima 
rundă, a 16-a, a campionAului repu
blican masculin de șah de la Predeal, 

I
■

zent, cu circa 250 milioane de do
lari, adică cu 50 la sută mai mare 
decit soldul datoriei exprimat la 
cursurile de ia data primirii credi
telor. Pină în prezent, prin ratele a- 
chitate s-au plătit în contul „riscului 
valutar" adăugat multe milioane de 
dolari. în același timp, trebuie sub
liniat că, in raporturile cu România, 
B.I.R.D. a practicat o politică valu
tară și de dobinzi discriminatorie. Pe 
bună dreptate opinia publică se în
treabă de ce băncile românești au 
acceptat asemenea practici cu ca
racter cămătăresc și de ce Ministe
rul Finanțelor a avizat efectuarea a- 
cestbr plăți care afectează nemijlo
cit venitul național, resursele țării ?

Dacă la aceste metode se adaugă 
și faptul că dobinzile sint excesiv 
de ridicate - pină la 11,60 io sută 
— rezultă că B.I.R.D., in loc să-și 
îndeplinească menirea pentru care 
a fost creată și să sprijine țările in 
curs de dezvoltare în efortul propriu 
pentru progresul economico-social, 
s-a transformat intr-o instituție de 
jecmănire a avuției naționale a po
poarelor, cu deosebire a țărilor in 
curs de dezvoltare.

In fața acestei situații este în
dreptățită cerința opiniei publice ca 
băncile noastre să pună capăt unor 
asemenea plăți, efectuate în condiții 
de flagrantă inechitate, de jaf si spo
liere. Mai mult chiar, este firesc și 
legitim să ne întrebăm dacă 
în asemenea condiții țara noastră 
mai poate să rămînă în B.I.R.D., in
stituție care, tot mai evident, face 
jocul și răspunde intereselor mare
lui capital financiar.

Tocmai pentru a se evita aseme
nea stări de lucruri, România a pre
zentat, Io recenta sesiune a F.M.I. și 
B.I.R.D., un program cuprinzător și 
realist, menit să contribuie la solu
ționarea globală a problemelor da
toriilor externe și dobinzilor ex
cesive. Realitățile lumii de as
tăzi demonstrează că probleme
le complexe financiare ale da
toriilor externe și dobinzilor, stabili
tatea și dezvoltarea economiei mon
diale presupun eforturi comune și 
generale ale tuturor factorilor ijn- 
plicați. Cu tot mai multă forță însăși 
viața arată că se impun neîntirziat 
măsuri ferme pentru soluționarea 
globală a datoriilor externe ale ță
rilor in curs de dezvoltare, că este 
necesar să se pună capăt transfe
rului de' resurse financiare — prin 
ratele și dobinzile excesive - din 
țările in curs de dezvoltare spre ță
rile bogate, în detrimentul stabilită
ții economice mondiale, al progresu
lui întregii omeniri.

Ștefanov a ciștigat la Tratatovicl, 
ijumitraehe a pierdut la Gheorghiu, 
iar partidele Nicolaide — Ciolac, 
Armaș — Biriescu, Griinberg — 
Șubă s-au încheiat remiză. In cla
sament conduce marele maestru Flo
rin Gheorghiu cu 10,5 puncte (toate 
partidele jucate), urmat de Ștefanov 
— 9 puncte, Foișor 8,5 puncte (1). 
• Meciul pentru titlul mondial de 
șah, ce se dispută la Sevilla, 
între marii maeștri sovietici Garri 
Kasparov și Anatoli Karpov, a 
continuat cu partida a 18-a. înche
iată remiză la mutarea a 40-a. Sco
rul se menține egal : 9—9.

NATAȚIE. In concursul internațio
nal de nâtație de la Toronto, ame
ricana Dara Torres a ciștigat proba 
de 50 m liber, cu timpul de 25”58 /100, 
iar Elena Dendeberova (U.R.S.S.) s-a 
situat pe primul loc la 200 m mixt în 
2T3”49/100.

TENIS DE MASĂ. Campionatul 
mondial universitar de tenis de 
masă a continuat la Sofia cu meciuri 
din sferturile de finală ale probei 
pe echipe, in care s-au înregistrat 
următoarele rezultate : feminin : 
R.P. Chineză — Polonia 3—0 ; Bul
garia — Franța 3—0 ; Japonia — Iu
goslavia 3—1 ; masculin : R.P. Chi
neză — Iugoslavia 5—0 ; U.R.S.S. — 
Brazilia 5—3 ; Bulgaria — Ungaria 5—1.

SCHI. Proba feminină de slalom 
special desfășurată pe pirtia de la 
Courmayeur (Italia) a fost ciștigată 
de Anita Wachter (Austria). înregis
trată în cîouâ manșe cu timpul de 
l’38”40 100. Pe locurile următoare 
s-au clasat coechipierele sale Ida 
Ladstaeter (1’39”48 100) și Ulrlk» 
Maier (1’39”53 100). In clasamentul 
general al „Cupei Mondiale" condu
ce iugoslava Mateja Svet, cu 40 
puncte, urmată de Femandez-Ochoa 
(Spania) — 35 puncte.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
j • INGINERIA GENETICĂ ÎM

POTRIVA HIPERTENSIUNII. In
> aceste zile, la Heidelberg in R.F. Germania, 
l s-au desfășurat lucrările unui simpozion 
< internațional avind ca temă hipertensiunea, 
1 maladie care afectează actualmente circa 15 
i Ia sută din populația țărilor Europei occi- 
’ dentale. Unirea eforturilor depuse de spe- 
) cialiștii din intreaga lume in lupta împo- 
i triva acestei redutabile boli se impune cu 
1 atît mai mult cu cit se apreciază că, în 
l nouă Cazuri din zece, nu se cunoaște ori- 
/ ginea acestei afecțiuni generatoare a unui 
) mare număr de cazuri de infarct, insufi- 
i ciență renală și tulburări circulatorii. Toc- 
’ mai necunoașterea cauzelor bolii constituie 
l principalul obstacol în calea prevenirii și 
, tratării acesteia. In centrul atenției partlci- 
ț panților la simpozionul din Heidelberg s-au 
I situat noile metode biologice folosite in 
J lupta împotriva hipertensiunii. în apariția 
l căreia tot mai mulți specialiști consideră 
J că un rol principal îl joacă factori de ordin 

genetic. In ultima perioadă s-au identificat 
în organismul uman diferite sisteme care 
intervin in reglarea tensiunii arteriale, iar 
cu ajutorul biologiei moleculare și al ingi
neriei genetice se încearcă studierea com
portării respectivelor sisteme de reglare Ia 
nivelul celulelor. Cercetările se concentrea
ză, in prezent, asupra a două substanțe : 
o enzimă, renina, care ar juca un rol-cheie 
în apariția hipertensiunii, și un grup com
plex de albumine, care determină scăderea 
tensiunii arteriale. Un exces de renină, lii- 
soțit de un deficit de asemenea albumine, 
duce inevitabil la o dereglare a tensiunii. 
Scopul urmărit, actualmente de cercetarea 
științifică din centre de combatere a hiper
tensiunii din Heidelberg, Paris, Boston și 
din cadrul Universității din California ? Să 
se introducă în celule de șobolani vii gena 
umană răspunzătoare de producerea reni- 
nei. Astfel, animalele ar produce această 
enzimă, pe care oamenii de știință o vor 
folosi pentru realizarea unui medicament 

capabil să frîneze producția de enzimă ge
neratoare dehipertensiune la specia umană.

• VACCIN SINTETIC. De cu- 
rind, în Suedia s-a trecut la testarea pe 
animale a unui vaccin sintetic contra tusei 
convulsive. Acest vaccin este constituit din 
peptide sintetice care s-au dovedit puter
nic imunogene. Pentru a se putea alege 
fragmentele proteinice cele mai imunogene, 
s-a recurs Ia serviciile informaticii. Oligo- 
peptidele astfel alese (compuse fiecare din 
cite 15—20 aminoacizi) au fost cuplate cu 
molecule purtătoare, in scopul de a se mă
ri puterea lor imunizatoare. Specialiștii 
suedezi apreciază că vaccinul va fi disponi
bil pentru populație peste circa doi ani.

• CU FORȚA VINTULUI. Anul 
trecut, in China au fost fabricate și s-au 
instalat peste 20 000 de generatoare elec
trice eoliene. In prezent, aceste surse ne
convenționale de curent electric totalizează 

un număr de 35 000 de instalații. Cele mai 
mari generatoare de acest tip sint instalate 
in zone deșertice și semideșertice. unde 
condițiile sint deosebit de favorabile vin- 
tului puternic. Agenția China Nouă preci
zează că generatoarele eoliene fabricate 
acum In China au capacități cuprinse intre 
50 și 2 000 de wați. Ele sint ușor de montat 
și se întrețin cu mijloace simple in zonele 
rurale din interiorul țării sau pe insule din 
apropierea coastelor Chinei.

• BETON MAI TRAINIC, MAI 
IEFTIN. Specialiști ai Școlii superioare de 
ingineri din Radom, Polonia, au brevetat 
un aditiv care sporește posibilitățile de 
prelucrare și proprietățile mecanice ale ci
mentului și betoanelor, accelerînd, totodată, 
priza. Noul aditiv denumit SM-30 este rea
lizat, în principal, dintr-o rășină melami- 
nică sulfometilată. Utilizarea aditivului re
duce consumul de ciment la realizarea ele
mentelor prefabricate pentru construcții de

oarece se poate obține o rezistentă supe
rioară la aceeași grosime a panoului.

SM-30 se introduce în betonieră îm
preună cu apa. Consistența betonului ob
ținut se reduce considerabil (de ia 16 la 9), 
ceea ce permite diminuarea cu 20 la sută 
a cantității de apă necesare malaxării. 
Rezistența la compresiune crește de circa 
două ori mai repede decit In cazul betonu
lui uzual. Elementele din beton cu aditiv 
SM-30 pot fi formate de trei sau chiar de 
patru ori mai repede, efect care crește o 
dată cu ridicarea temperaturii. Aditivul 
aplicat intr-o proporție de unu la sută per
mite reducerea cu un sfert a cantității de 
ciment, fără a diminua rezistența la com
presiune. Comparindu-se tn laborator re
zistența a două tipuri de panouri prefabri
cate cu grosime egală, s-a constatat că ele
mentele din beton cu aditiv sint cu 40 la 
sută mai trainice decit cele din beton 
uzual.

• „SONDE GENETICE", caPa- 
bile să detecteze foarte rapid în apă 
ori in alte lichide virusuri de cele 
mai diverse tipuri, de la cel al po
liomielitei și meningitei pină la cel 
al gripei, au fost realizate la Univer
sitatea din Arizona, S.U.A. In principal, în 
alcătuirea acestor sonde intră un fragment 
de acid nucleic — ADN sau ARN — care 
se unește cu secvența corespunzătoare a 
unui acid nucleic din virus. Noile sonde 
fac determinări mult mai raoide și mai 
precise decit uzualele detectoare de viru
suri, care necesită culturi de celule și <le 
membrane. Sondele genetice dau rezultatul 
in mai puțin de o zi, față de cîteva zile 
sau chiar săptămini, cit necesită tehnici’e 
curente. In prezent, cercetătorii Universi
tății din Arizona depun eforturi, in vede
rea punerii la punct a unor noi sonde vi
rale, capabile să dea rezultatul in mai pu
țin de două ore. Se apreciază că in circa 
un an ele vor deveni o realitate.

**

**

UIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



Tovarășului KENJI MIYAMOTO
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Japonez

Manifestări consacrate aniversării făuririi

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Japonez, îmi face o deosebită plăcere 
să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes in activitatea 
de mare răspundere care v-a fost încredințată de partid.

îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist Japonez se vor 
în interesul celor două partide, al triumfului cauzei 
în lume.

dezvolta în continuare 
socialismului și păcii

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Schimb de mesaje intre tovarășul
Nicolae Ceausescu

si tovarășul Kenji Mivamoto
TOKIO 1 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, au fost transmise 
tovarășului Kenji Miyamoto, pre
ședintele C.C. al Partidului Comu
nist Japonez, călduroase felicitări 
în legătură cu realegerea in aceas
tă funcție, Împreună cu cele mal 
bune urări de sănătate și fericire, 
de noi succese în activitatea sa șl 
a partidului.

Mulțumind călduros pentru felici
tările și urările care i-au fost adre
sate, tovarășul Kenji Miyamoto a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sincere urări de 
sănătate și de noi succese în activi
tatea sa și a P.C.R., in opera de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către președin
tele C.C. al P.C.J. a tovarășului

Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de Partid, care a reprezentat 
partidul nostru la lucrările celui 
de-al XVIII-lea Congres al P.C.J.

î.a primire au participat tovarășul 
Tetsuzo Fuwa. vicepreședinte al 
C.C., Hiromu Murakami, președintele 
Prezidiului C.C., și Hiroshi Tachiki, 
membru al Prezidiului Permanent și 
al Secretariatului C.C. al P.C.J.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost eviden
țiate cu deosebită satisfacție rapor
turile prietenești, bazate pe stimă 
și respect reciproc, dintre P.C.R. și 
P.C.J. și s-a exprimat hotărîrea am
belor părți de a acționa in continua
re. in spiritul Declarației comune a 
conducătorilor celor două partide, 
din aprilie a.c.. pentru dezvoltarea 
și adincirea relațiilor dintre cele 
două partide.

„Dezarmarea una din cele mai importante
sarcini ale O.N.U."

Rezoluție adoptată Ia sesiunea Adunării Generale

statului național unitar român

La BEIJING, In cadrul unei con
ferințe de presă, ambasadorul țării 
noastre in R.P. Chineză a relevat 
semnificația evenimentului de la 1 
Decembrie 1918 și a evidențiat suc
cesele istorice înregistrate de poporul 
român sub conducerea partidului, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, pe calea con
struirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintării spre co
munism.

A fost organizată o expoziție 
de carte cuprinzind, la loc de 
frunte, opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sint expuse lu
crări științifice ale tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Au fost prezentate, de 
asemenea, studii și cercetări privind 
istoria țării noastre, cu deosebire 
evenimentele care au culminat cu 
făurirea statului național unitar 
român.

Expoziția de fotografii, care a în
tregit manifestarea din capitala R.P. 
Chineze, cuprinde reproduceri reflec- 
tind momente din istoria patriei și 
imagini privind dezvoltarea României 
contemporane.

Au participat Li Qiang, președinte
le Asociației de prietenie China- 
România. reprezentanți ai Secției 
pentru relații externe a C.C. al P.C. 
Chinez, ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Ministerului Culturii și 
principalelor organe de presă. radio 
și televiziune, un numeros public.

lui român pentru libertate, unitate și 
independență națională, precum și o 
expoziție de artă.

Au participat oameni de artă și 
cultură, profesori, istorici, critici de 
artă, ziariști, membri ai Asociației de 
prietenie Italia-România și 
ției culturale „Dacia".

ai asocia-

LAND-
expoziție

In localitatea olandeză 
SMEER a fost deschisă o 
de grafică și acuarelă românească. 
In cuvintul său, primarul localității, 
Henk Waltmans, fost senator, s-a re
ferit la valorile artei și culturii ro
mânești, in contextul dezvoltării eco- 
nomico-sociale actuale a României 
socialiste. Vorbitorul a pus in evi
dență realizările țării noastre in 
toate domeniile de activitate, obținu
te îndeosebi în ultimele două decenii, 
scoțind in evidență rolul determi
nant ' „ . , . ' ’
Nicolae Ceaușescu in
politicii interne și externe a țării
noastre.

Cu același prilej, scriitorul Ernst 
van Altena a vorbit despre relațiile 
culturale româno-olandeze, sublini
ind, totodată, contribuția culturii 
românești la patrimoniul culturii eu
ropene și universale.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— într-un mesaj dat publicității cu 
prilejul marcării Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palesti
nian. președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei. Yasser Arafat, a ex
primat aprecierea O.E.P. pentru 
sprijinul pe care Organizația 
țiunilor Unite îl acordă luptei 
porului palestinian.

Cu același prilej, la sediul 
New York al O.N.U. a fost deschisă 
expoziția „1987 — Anul poporului 
palestinian".

Na- 
po-

din

al_ președintelui' i promovarea

ZIUA NAȚIONALĂ A EMIRATELOR ARABE UNITE

Alteței Sale
ȘEIC ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite
ABU DHABI

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite, am plă
cerea să vă transmit calde felicitări, împreună cu cele mai alese urări de 
sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul prie
ten al țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

NAȚIUNILE UNITE. — Adu
narea Generală a O.N.U. a 
hotârît desfășurarea în perioada 
31 mai — 25 iunie anul viitor a 
celei de-a treia sesiuni speciale 
consacrate dezarmării. Intr-o rezo
luție adoptată de delegați se arată 
că dezarmarea constituie una din
tre cele mai importante sarcini ale 
O.N.U. Pacea poate fi asigurată

doar pe calea unor 
meniul dezarmării, _ __ _
dezarmării nucleare — au'subliniat 
vorbitorii. Ei și-au exprimat îngri
jorarea în legătură cu continuarea 
cursei înarmărilor, care subminează 
pacea și securitatea și deturnează 
uriașe resurse de la nevoile dezvol
tării economice și sociale a statelor 
lumii.

măsuri in do- 
!n special al

Imperativul adoptării unor măsuri concrete 
și urgente pentru încetarea cursei înarmărilor

NAȚIUNILE UNITE. — Cea de-a 
42-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat un complex de re
zoluții in problemele dezarmării. O 
parte dintre aceste documente se 
referă la necesitatea adoptării unor 
măsuri concrete și urgente pentru 
tncetarea cursei înarmărilor pe Pă- 
mînt și preîntîmpinarea ei în spa
țiul extraatmosferic. Au fost adop
tate, de asemenea, rezoluții privind 
dezarmarea nucleară și necesitatea 
interzicerii experiențelor nucleare. 
La cea de-a 42-a sesiune a Adu
nării Generale au fost adoptate 63 
de rezoluții în diverse probleme ale 
dezarmării, 25 de proiecte fiind 
aprobate prin consens, ceea ce re
flectă năzuința de pace a întregii

comunități internaționale, dorința 
ei ca prin eforturi colective să fie 
identificate soluții pentru această 
problemă de interes general.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
chemat toate statele și Conferința 
pentru dezarmare să-și intensifice 
eforturile in direcția încheierii unei 
convenții asupra interzicerii elabo
rării, producerii, stocării și folosirii 
tuturor tipurilor de arme chimice, 
într-o rezoluție adoptată se expri
mă îngrijorarea în legătură cu fap
tul că, în pofida progresului obținut 
în cursul acestui an, nu a fost incă 
elaborată o convenție asupra inter
zicerii totale și eficiente a armei 
chimice.

Realități

La SALAMANCA (Spania) s-au 
desfășurat Zilele culturii românești, 
in cadrul cărora a fost prezentată o 
expunere despre înfăptuirea actului 
de la 1 Decembrie 1918 
tatea istorică a făuririi 
țional unitar român.

A fost inaugurată 
carte social-politici 
care la loc de frunte 
ale tovarășului

O expoziție de fotografii „Culorile 
Bucureștiului" și prezentarea de fil
me artistice și documentare româ
nești au completat programul mani
festărilor.

Au participat reprezentanți ai 
partidelor politice, ai vieții universi
tare, culturale și sociale din locali
tate. precum și reprezentanți ai mij
loacelor de informare in masă.

La HAGA, sub egida Asociației de 
prietenie Olanda—România, a avut 
loc un concert de muzică populară 
românească.

A fost prezentată expoziția de fo
tografii „România ’87“, infățișind 
realizări semnificative ale poporului 
român în construirea socialismului, 
îndeosebi după Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român.

VIENA 1 (Agerpres). — La Cen
trul O.N.U. din Viena a fost marcată, 
sub auspiciile Comitetului O.N.U. 
pentru exercitarea drepturilor ina
lienabile ale poporului palestinian, 
Ziua internațională de solidaritate 
cu poporul palestinian.

în luările lor de cuvînt, partici- 
panții au subliniat că este o datorie 
a comunității internaționale de a-și 
aduce contribuția la asigurarea unui 
stat independent și suveran pentru 
poporul palestinian. Totodată, ei au 
arătat că problema palestiniană re
prezintă punctul nodal al întregii 
problematici a Orientului Mijlociu, 
care nu poate fi rezolvată decit cu 
participarea poporului palestinian 
prin reprezentantul său legitim — 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei.

și însemnă- 
statului na-
expoziție deo

și istorică, în 
se află lucrări 

Nicolae Ceaușescu.

La ROMA. In cadrul unei confe
rințe, prof. Giuliano Caroli a vorbit 
despre semnificația evenimentului, 
relevlnd similitudinile in lupta po
poarelor român fi italian in procesul 
desăvirșirii unității lor naționale.

Au fost inaugurate o expoziție de 
carte de istorie privind lupta poporu-

Forumul politic de pe lingi Fa
cultatea de Științe Politice a Univer
sității Calton, din OTTAWA, a orga
nizat o manifestare cu caracter cul
tural-politic, la care au participat 
studenți, cadre universitare, repre
zentanți ai presei locale și studen
țești. Au fost prezentate principalele 
momente din istoria poporului ro
mân, importanța deosebită a zilei de 
1 Decembrie 1918 pentru făurirea 
statului național unitar român.

Au fost expuse pe larg principiile 
și obiectivele politicii externe a 
țării noastre, strălucit orientată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum 
fi marile realizări înregistrate 
dezvoltarea _____ ‘ "
României, în special in 
două decenii.

A ' fost organizată o expoziție de 
carte social-politică, la loc de cinste 
aflindu-se lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

JAKARTA 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Indoneziei, Suharto, a ex
primat sprijinul constant al guver
nului și poporului indonezian față de 
lupta poporului palestinian pentru 
realizarea drepturilor sale inaliena
bile. EI a apreciat necesară convo
carea de către O.N.U. a unei confe
rințe internaționale consacrate Orien
tului Mijlociu, la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv 
O.E.P., pe picior de egalitate.

Acum 18 ani, la 2 
decembrie 1971, pe 
harta politică a lumii 
tși făcea apariția un 
nou stat independent : 
Emiratele Arabe Uni
te. Constituit din re
unirea a șapte mici te
ritorii cu o suprafață 
totală de 83 600 kmp și 
o populație de aproxi
mativ un milion de lo
cuitori, noul stat ocupă 
extremitatea de sud- 
est a Peninsulei Arabi
ce. fiind, în genere, o 
Zonă aridă și deșertică. 
Sub - -
de nisip 
însă 
de petrol. Exploatarea 
„aurului negru" a în
ceput la sfirșitul ani
lor cincizeci, clnd te
ritoriul se afla încă în 
stare de dependență 
colonială, și a luat un 
deosebit avînt în pe
rioada ce a urmat pro
clamării independen
ței. Astăzi. Emiratele 
Arabe Unite au o pro-

întinderile sale 
se găsesc 

imense rezerve

ducțîe anuală de a- 
proape 100 milioane 
tone, numărindu-se 
printre principalii pro
ducători de petrol al 
lumii. Totodată, au fost 
intensificate conside
rabil prospecțiunile 
geologice, ceea ce a 
dus la descoperirea a 
noi zăcăminte și la 
sporirea rezervelor do
vedite la 3 miliarde 
tone.

în dorința de a pune 
capăt înapoierii moște
nite din trecut, auto- 

Abu 
sca- 
fon- 
din

ritățile de Ia 
Dhabi folosesc pe 
ră tot mai largă 
durile provenite 
comercializarea petro
lului pentru dezvolta
rea economică. Aceas
tă orientare a făcut ca 
în anii care au tre
cut de la procla
marea independenței 
țara să-și schimbe 
complet înfățișarea. în 
locui micilor așezări 
pescărești au apărut

orașe moderne, porturi 
de mare capacitate, 
combinate petrochimi
ce, așezăminte social- 
culturale și s-a 
cut la 
agriculturii 
irigat.

Animat 
mente de 
față de popoarele a- 
rabe, față de toate 
popoarele care au pă
șit pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, po
porul român urmăreș
te cu 
patie 
nute 
Arabe 
ția consolidării 
pendenței și a făuririi 
unei vieți noi. Rela
țiile dintre Republica 
Socialistă România sl 
tînărul stat arab cu
nosc un curs ascen
dent. înscriindu-se ca 
o contribuție concretă 
la cauza colaborării 
internaționale, a apro
pierii între popoare.

tre-
dezvoltarea 

în sistem
de senti- 

prietenie

interes și sim- 
realizările obți- 
de Emiratele 
Unite în direc- 

inde-

economico-socială
in 
a 

ultimele

(Agerpres)

Lucrările Marii a Afganistanului

Reuniunea extraordinara a țărilor 
membre ale O.U.A.

Documente adoptate in problema depășirii crizei economice 
datoriei externe$i implicațiilor

AGENȚIILE DE PRESA
TRANSMIT

KABUL 1 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor Marii Adunări (Loya 
Jirga) a Afganistanului, desfășurata 
la Kabul, s-a adoptat în unanimita
te proiectul noii Constituții a țării, 
informează agenția Bakhtar. Depu
tății au ales în unanimitate pe Na-

jibullah în funcția de președinte al 
Republicii Afganistan, care a și de
pus jurămlntul. în conformitate cu 
noua Constituție, țara se va numi 
Republica Afganistan. în încheierea 
lucrărilor, președintele Najibullah a 
rostit o cuvintare.

Ședință a unei comisii
MOSCOVA 1 (Agerpres). — în 

U.R.S.S., la Kiev, a avut loc ședința 
a 78-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul transporturilor, la care au parti
cipat delegații din țările membre 
ale C.A.E.R. și R. S. F. Iugoslavia.

Comisia a examinat sarcinile care 
decurg pentru ea din hotăririle Sesi
unii C.A.E.R. și ale Comitetului

revelatoare

permanente C.A.E.R
Executiv al C.A.E.R., privind mai 
ales acțiunile de colaborare prevă
zute de Consfătuirea economică la 
nivel inalt, și a definitivat un raport 
către Comitetul Executiv al C.A.E.R. 
cu privire la realizarea acțiunilor 
convenite legate de modernizarea și 
reconstruirea căilor de transport 
însemnătate internațională.

de

ADDIS ABEBA 1 (Agerpres). — 
La Addis Abeba a avut loc reuniu
nea extraordinară a șefilor de stat 
și de guvern din țările membra ale 
Organizației Unității Africane.

In cuvîntul său, președintele tn 
exercițiu al O.U.A., șeful statului 
zambian Kenneth Kaunda, a sub
liniat că principala cauză a marii 
datorii externe la care a ajuns con
tinentul se datoreșta fostelor puteri 
coloniale care au secătuit țările 
Africii de fondurile de dezvoltare. 
obligîndu-Ie, ca atare, să caute surse 
de finanțare în exterior. El a arătat 
că statele occidentale continuă să 
dicteze in politica prețurilor materi
ilor prime pe piața mondială, nivelul 
acestora fiind acum cel mai scăzut 
din ultimii 40 de ani. Drept reriiltat, 
a arătat el, anul trecut țările africa
ne membre ale O.U.A. au pierdut 
18.4 miliarde dolari din veniturile 
potențiale la export.

Creditorii din vest vor profita de 
actuala situație pentru a se îmbogă
ți în continuare dacă statele africane 
nu vor adopta o poziție comună în 
problema reglementării datoriei ex
terne înrobitoare — a arătat vorbi
torul. El a opinat că una dintre cele 
mai importante măsuri pe care 
trebuie să le adopte statele membre 
ale O.U.A. este valorificarea prin 
mijloace proprii a resurselor interne.

Șeful statului etiopian, Mengistu 
Haile Mariam, a arătat că țările 
africane cheltuiesc o parte Impor
tantă din venitul lor național brut 
în contul datoriei externe. El s-a

pronunțat pentru organizarea unei 
conferințe internaționale asupra da
toriei externe a statelor africane, 
care să găsească soluții juste pentru 
debitori.

în cadrul lucrărilor au fost adop
tate o serie de documente care sta
bilesc strategia africană In vederea 
depășirii crizei economice — o De
clarație politică și un alt document 
privind realizarea 
cane unitare în 
externe, relatează

Participanții au 
cipalele condiții 
crizei economice constau in anularea 
de către statele creditoare a unei 
părți din datoriile externe ale țări
lor africane, instituirea unui mora
toriu asupra achitării dobinzllor la 
împrumuturile restante, anularea 
barierelor protecționiste ridicate în 
calea mărfurilor de export africane,. 
precum șl sporirea ajutorului acor
dat statelor cel mai puțin dezvoltate 
din regiune.

Declarația politică cere convocarea 
de urgență a unei conferințe inter
naționale asupra datoriei externe 
africane, președintele in exercițiu al 
O.U.A. fiind invitat să pregătească 
această reuniune în cursul anului 
1988. între altele, participanții cer 
anularea unei părți a datoriei exter
ne. extinderea Ia 50 de ani a terme
nelor de rambursare a creditelor și 
Instituirea pe o perioadă de 10 ani 
a unui moratoriu asupra serviciului 
datoriei externe, relatează agenția 
ADN.

unei poziții afri- 
problema datoriei 
agenția MENA. 
subliniat că prin- 
pentru depășirea

ÎNTREVEDERE. Marți a avut loc 
la Moscova o întrevedere intre 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.. și primul mi
nistru al Australiei. Robert Hawke, 
aflat intr-o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică. A fost subliniată im
portanța dialogului politic intre 
state cu orinduiri economice și so
ciale diferite în vederea găsirii căi
lor de rezolvare a problemelor cu 
care se confruntă omenirea. O a- 
tenție deosebită a fost acordată ro
lului O.N.U. In viața internaționa
lă. necesității creșterii rolului or
ganizației in promovarea dialogului 
și reglementarea situațiilor conflic- 
tuale.

REZOLUȚII. Delegații Ia cea de-a 
42-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. au adoptat o rezoluție 
subliniind necesitatea intensificării 
acțiunilor prevăzute de programul 
de acțiune al celui de-al doilea 
Deceniu de luptă împotriva rasis
mului și discriminării rasiale. în 
rezoluție se afirmă că toate for
mele de manifestare a rasismului 
și discriminării rasiale constituie 
cele mai grave Încălcări ale drep
turilor omului in lumea contem
porană. De asemenea. Adunarea 
Generală a adoptat o rezoluție se
parată care cheamă toate statele 
să ratifice convenția internațională 
privind lupta împotriva aparthei
dului.

din lumea capitalului
Pe bună dreptate, „exodul creiere- 

lor“ sau „brain drain", cum este cu
noscută această practică in limbajul 
internațional, este apreciat ca unul 
din marile paradoxuri ale epocii : 
beneficiare sint țările capitaliste dez
voltate, cu abundență de personal 
tehnic, științific și administrativ, iar 
furnizoarele sint țările în curs de 
dezvoltare, adică tocmai acelea care 
au mare nevoie de specialiști ! Acest 
fenomen, cu consecințe deosebit de 
grave pentru țările „lumii a treia", 
nu este nou. în ultimele decenii 
însă a cunoscut o amplificare deo
sebită. atingind proporții uriașe și 
devenind una din cele mai revoltă
toare căi de jefuire a țărilor în curs 
de dezvoltare. Imensa pierdere înre
gistrată de aceste țări prin hemora
gia de cadre științifice, de personal 
cu pregătire profesională îngreunează 
considerabil eforturile lor de a de
păși starea de înapoiere. „Pentru 
țările iu curs de dezvoltare — scria 
revista algeriană ..REVOLUTION 
AFRICÂINE" — furtul creierelor re
prezintă nu numai deposedarea lor 
de prezent, ci și spolierea a insuși 
viitorului lor".

sclavi prețuiau marfa după forța 
mușchilor ; acum, noua mariă uma
nă este prețuită după forța cre
ierelor. după capacitatea și nivelul 
specializării. Potrivit unui raport al 
O.N.U.. in numai 12 ani au fost ra
colați de marile monopoluri peste 
300 000 de oameni de știință, ingineri 
și medici din țările în curs de dez
voltare. Cea mal mare parte dintre 
ei s-au stabilit în S.U.A.. Canada, 
R.F.G., Marea Britanie. Franța. Ita
lia. Numai intr-un singur an, în

toare : Intr-un singur deceniu, prin 
folosirea muncii oamenilor de știință, 
inginerilor și tehnicienilor proveniți 
din țările in curs de dezvoltare, 
S.U.A. au obținut profituri evaluate 
la 30 miliarde dolari, Canada — 10 
miliarde dolari. Marea Britanie — 3,5 
miliarde dolari. Dar cîștigurile aces
tor țări sînt infinit mai mari, ca ur
mare a faptului câ ele n-au investit 
în pregătirea acestor cadre nici un 
ban. cheltuielile fiind suportate de 
țările sărace. Deși nu există date

respective au surplus de specialiști 
și cadre calificate într-un domeniu 
sau altul. „Ele — scria ziarul „AL 
AHRAM" — preferă să ia persona
lul calificat al țărilor sărace, lipsin- 
du-le astfel de cel mai prețios ca
pital al lor, chiar dacă acolo unde au 
fost racolați specialiștii trebuie să 
șomeze luni și ani de-a rindul. Sta
tele dezvoltate gindesc astfel : mai 
bine să șomeze la noi decit să con
tribuie la progresul statelor in curs 
de dezvoltare".

nici măcar într-un secol". Numai că 
acest „exod" nu încetează. Mai mult: 
țărilor în curs de dezvoltare nu 
li se înlesnește accesul la rea
lizările științei contemporane, care 
sint ținute strict „sub cheie". De 
aceea, aceste țări sint deseori nevoite, 
din lipsa cadrelor de specialitate, să 
apeleze la cadre din străinătate, că
rora trebuie sâ le plătească salarii 
de multe ori mai mari decit media 
salariilor locale.

Sînt realități care determină ziarul

//FURTUL DE INTELIGENȚA"
un atentat la viitorul țărilor în curs de dezvoltare

Un jaf la scară mondială. 
Geograful arab Ibn Batuta a vizitat 
Africa de vest în anul 1328. deci îna
inte de a începe „misiunea civiliza
toare" a coloniștilor, și a constatat că 
zonele respective „cunosc o Înaltă 
prosperitate". Pătrunderea colonialis
mului pe „continentul negru" a 
început în 1415. iar după 1660 s-a de
clanșat cel mai rușinos comerț din 
Istoria omenirii : comerțul cu sclavi, 
într-un amplu studiu Intitulat 
„AFRTCA". Walter Fitzgerald scria : 
„Acest comerț cu sclavi a pus temelii 
prosperității Occidentului. Pînă după 
1800. numărul sclavilor exportați 
anual din Africa s-a cifrat 
la 100 000".

Or, in perioada 1955—1983. din ță
rile africane au fost racolați anual de 
către fostele metropole tot cam 
100 000 de „sclavi moderni". Situația 
este asemănătoare pe celelalte con
tinente : Asia, ca și America Latină 
pierd în fiecare an zeci și zeci de 
mii dintre cei mai buni specialiști — 
Ingineri, tehnicieni, medici, profe
sori. oameni cu pregătire tehnico- 
profesională, cu înaltă calificare.

Odinioară. în formele primitive sau 
„clasice" de 
își însușeau 
argint, apoi 
crom, nichel 
lonial primar, țările sărace fiind se
cătuite de singurele lor bogății. 
Actualitatea reînvie, în forme noi, 
jaful colonial, prin așa-zisul „brain 
drain". In trecut, negustorii de

spoliere, colonialiștii 
colți de fildeș, aur și 
petrol, cauciuc, cobalt, 
și altele. Era jaful co-

S.U.A. au fost atrași din țările Ame
rica Latine 938 de ingineri și 683 
specialiști în medicină. în ultimii 15 
ani — scrie ziarul „AL AHRAM" — 
peste 20 000 de specialiști egipteni cu 
pregătire superioară „au fost instigați 
să-și părăsească țara". Iar un studiu 
întocmit de O.M.S. arată câ aproxi
mativ 15 000 de medici indieni au 
fost racolați în străinătate.

Paradoxală realitate ! Țări con
fruntate cu atit de multe și grave 
probleme — înapoierea economică, 
foametea, neștiința de carte, epide
mii devastatoare — sint private de 
savanți, ingineri, cercetători, medici 
pentru profitul marilor monopoluri 
din țări dintre cele mai dezvoltate.

în condițiile în care tot mai multe 
popoare de pe glob, care și-au cu
cerit independența politică și se stră
duiesc să-și realizeze independența 
economică, preiau sub control pro
priu resursele naționale ale solului 
și subsolului, îngrădind posibilitățile 
de sustragere a bogățiilor și a mun
cii lor de către companiile multina
ționale. atragerea specialiștilor, a 
muncitorilor calificați din țările „lu
mii a treia" a devenit pentru statele 
capitaliste dezvoltate una din prin
cipalele căi de continuare și adin- 
cire — sub alte forme — a exploa
tării.

Numai sursă de suprapro- 
fituri ? PrlnciPaIuI obiectiv urmărit 
de țările capitaliste dezvoltate prin 
racolarea de cadre calificate din „lu
mea a treia1* este obținerea unor pro
fituri maxime. Iată cîteva cifre grăi-

globale precise în acest sens, ziarul 
„LE MONDE" arăta că intr-un singur 
an Statele Unite au „economisit" la 
cheltuielile de invățămint pentru pre
gătirea oamenilor de știință proveniți 
din țările în curs de dezvoltare circa 
900 milioane dolari.

Este un 
relevat de 
pierderile 
unde sint 
cialiști și 
cîștigurile 
acaparează nu pot fi 
precis în 
Pentru că. dincolo de profituri 
pierderi, se profilează realitatea de 
necontestat a așa-zisului „schimb 
neechivalent11 : cită avuție se acumu
lează intr-o parte, pe atita mizerie și 
suferință se adună într-alta. Cu alte 
cuvinte : lumea trebuie să rămînă 
așa cum este ea astăzi : de o par
te — bogății, de cealaltă — săracii. 
Această mentalitate de tip colonia
list. care mai persistă în ciuda pră
bușirii imperiilor coloniale,-» lși gă
sește în racolarea cadrelor calificate 
una din formele cele mai brutale de 
manifestare. Un document al O.N.U. 
arăta : „Două treimi și chiar trei pă
trimi din totalul specialiștilor țărilor 
-lumii a treia- în domeniul tehnicii 
ajung In cele din urmă in statele 
dezvoltate din punct de vedere in
dustrial. Acolo ei muncesc pentru a 
face țările bogate și mai bogate, țări
le sărace urmind să rămlnă, in conti
nuare tot sărace".

Că astfel stau lucrurile o arată 
faptul că, în multe din țările occi
dentale. „furtul creierelor" are loc 
chiar și în perioadele în care țările

adevăr de necontestat — 
presa internațională — că 
înregistrate de țările de 
racolate cadrele de spe- 

muncitori calificați, ca și 
statelor dezvoltate care-i 

contabilizate 
nici o „monedă forte-1, 

și

Multiplul caracter păgu
bitor al racolării specialiști
lor. „Furtul creierelor11 are și alte 
consecințe, printre care ziarul „LE 
RENOUVEAU" din Burundi eviden
țiază „menținerea țărilor in curs de 
dezvoltare intr-o permanentă înapo
iere economică, pentru ca ele să ră
mină pe vecie o sursă de materii 
prime ieftine și o largă piață de des
facere pentru produsele industriale 
ale țărilor dezvoltate".

în același timp, intr-un studiu 
Întitulat „DIAGNOSTIC ASUPRA 
EVOLUȚIEI ECONOMICE A LUMII 
A TREIA", apărut în editura france
ză Gauthier-Villars, Paul Bairoch 
punea in evidență „cele două fațete 
ale aceleiași monede", reliefind că 
„statele industriale dezvoltate nu do
resc cu nici un chip avansul țărilor 
în curs de dezvoltare, deoarece nu 
vor să aibă in acestea concurenți 
pentru produsele lor". De aceea, prin 
atragerea cadrelor de specialiști, a 
muncitorilor calificați, ca și prin 
refuzul accesului țărilor slab dezvol
tate Ia tehnologia avansată se blo
chează acestor state principala cale 
de progres. Ziarul „EGYPTIAN GA
ZETTE" constata : „Statele -lumii a 
treia- se află acum intr-un stadiu de 
dezvoltare economică și socială cu 
foarte, foarte mulți ani in urmă față 
de unde s-ar fi găsit dacă le-ar fi ră
mas toate cadrele formate de ele. 
Pierderea este pur și simplu irepara
bilă, chiar dacă acum ar înceta cu 
totul -exodul creierelor-, anii de 
înapoiere nu vor putea fi recuperați

„HINDUSTAN STANDARD" să 
considere că „furtul inteligențelor", 
împiedicînd posibilitatea de dezvol
tare a zeci și zeci de țări, de pro
gres pentru circa trei miliarde de 
oameni, „este de natură să pună in 
pericol insăși ființa acestor națiuni". 
La întrebarea : ce înseamnă pentru 
India racolarea de medici ?, ziarul 
arăta că aceasta nu se poate calcula 
doar in pierderi bănești uriașe. „Pen
tru India — scria ziarul — aceasta 
înseamnă anual moartea a 100 000 de 
persoane, dintre care aproape două 
treimi sînt copii sub cinci ani". Sau 
un alt exemplu : anual, aproape ju
mătate din promoțiile de 200 noi me
dici dominicani sînt atrași in Statele 
Unite. în timp ce jumătate din copiii 
născuți in Republica Dominicană mor 
înainte de a împlini vîrsta de cinci 
ani.

Proporții alarmante și pe 
seama „aliaților", In goa" 
na după profituri, după pre
ponderență pe plan economic și

tehnlco-știlnțlfic ■ marilor mono
poluri, acestea nu se dau în . 
lături nici de la racolarea de in
teligență din „curtea vecină" sau din 
cea a țărilor „prietene". Nu este 
vorba aici de spionajul industrial, 
practicat pe scară largă, ci de acele 
cazuri cind o firmă sau alta „fură" 
de la concurenți una sau mai multe 
„piese" principale din angrenajul lor 
științific sau de cercetare. Cit pri
vește racolarea de specialiști din țări 
„aliate" sau „prietene", fenomen cu
noscut mai de mult, aceasta a căpă
tat proporții în ultimul timp. Iată 
de ce. în Europa occidentală și. In 
special, în Marea Britanie se aud tot 
mai des „semnalele" de alarmă 
trase de diverse personalități în le
gătură cu amploarea „scurgerii de in
teligență" din țările vest-europene 
spre S.U.A. Și cei care, decenii de-a 
rîndul. n-au avut nimic de zis cînd a 
fost vorba ca țările vest-europene să 
beneficieze de „scurgerea" spre ele a 
cadrelor din statele slab dezvoltate — 
această „scurgere" avînd Ioc și în 
prezent și tot mai multe com
panii beneficiază de un puternic 
„influx" de inteligență din „lumea 
a treia" — acum se simt frustrați 
că... Ii se răpesc „cadrele de primă 
mărime". Potrivit presei britanice, 
din Anglia se „pierd" anual cam 
1 900 de specialiști în domeniile chi
miei. electronicii, ingineriei și far
maceuticii. Față de marele număr de 
cadre calificate de care dispune 
Anglia, cifra de 1 000 este, desigur, 
infimă : totuși pierderea, oriclt de 
mică ar fi. este puternic resimțită. 
„Dacă nu vom veghea — afirmă di
rectorul științific a! Institutului pen
tru studii strategice din Londra — 
atunci colective întregi de specialiști 
britanici în tehnologia energiilor 
înalte vor pleca spre universități 
americane". în aceste împrejurări, ță
rile vest-europene pot înțelege mat 
ușor cit de grav sint afectate state
le în curs de dezvoltare de „furtul de 
Inteligență", acestor state răpin- 
du-li-se, practic, un factor decisiv al 
procesului redresării și progresului, 
anulindu-le sau diminuîndu-le apre
ciabil șansa mersului înainte.

arați eît de actuală este preocupareaDatele și faptele de mai sus 
țărilor in curs de dezvoltare, a tuturor statelor afectate de acest racolaj, 
de a se pune capăt acestor practici nocive, menite să perpetueze și să 
agraveze marile inechități ale lumii contemporane. După cum se știe, din 
Inițiativa României, „Grupul celor 77" a prezentat la O.N.U. — iar forul 
mondial a aprobat — o rezoluție care cheamă la adoptarea de măsuri 
hotârite menite să ducă la stăvilirea și apoi la eliminarea „furtului de 
Inteligență". Aceasta ar contribui in bună măsură Ia lichidarea decalajelor 
dintre țările in curs de dezvoltare și cele dezvoltate, la îndepărtarea di
ficultăților și dezechilibrelor din economia mondială.

Nicolae PIOPEĂNU

i
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FUZIONARE. Conducătorii Miș
cării pentru Socialism (M.A.S.) și 
Mișcării de Stînga Revoluționară 
(M.I.R.) din Venezuela au semnat, 
la Caracas, documentul privind fu
zionarea acestor două formațiuni 
politice în vederea creării „Stîngii 
Democratice Unite". Cu acest prilej, 
secretarul general al M.I.R., Moi
ses Moleiro, a lansat celorlalte 
forțe de stînga. între care Miș
carea Electorală a Poporului 
(M.E.P.), apelul de a se ralia noii 
grupări politice. La rindul 
secretarul general al M.A.S., 
dy Munoz, a subliniat că 
crearea „Stîngii Democratice 
te" a fost inițiat procesul realizării 
unui partid unic al socialismului în 
Venezuela.

său. 
Fred- 
prin 
Uni-

ÎN R.D.P. YEMEN au avut loc 
festivități prilejuite de cea de-a 
20-a aniversare a independenței 
țării. O amplă paradă populară a 
fost organizată la Aden, cu parti
ciparea a aproximativ 150 000 per
soane. Au asistat conducătorii de 
partid și de stat ai R.D.P. Yemen.

LA GENEVA au început, marți, 
lucrările sesiunii ordinare a Acor
dului General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.), care coincide în 
acest an cu marcarea a patru de
cenii de existență a acestui orga
nism. în prezent, în G.A.T.T. sint 
membre 95 de state, iar alte 29 de 
țări nemembre aplică normele 
G.A.T.T. in relațiile comerciale in
ternaționale. Participanții la actua
la sesiune vor examina o largă 
gamă de probleme ale dezvoltării 
și liberalizării schimburilor comer
ciale internaționale.

LANSARE. Statele Unite au lan
sat, de la baza Cape Canaveral, 
racheta „Titan-34 D“ — purtătoare 
a unui satelit militar, au informat, 
la Washington, surse ale forțelor 
aeriene americane, citate de Bule
tinul de știri al Casei Albe.

ECUADORUL sprijină acțiunea 
de adîncire a cooperării regionale 
susținute în documentul final al 
reuniunii la nivel inalt a „Grupului 
celor opt" — se arată intr-o decla
rație oficială difuzată 
Documentul adoptat la 
reuniunii la nivel înalt 
pulco (Mexic), aprecia, 
se știe, că numai întreprinderea de 
acțiuni comune de către țările din 
regiune va permite depășirea difi
cultăților cu care acestea se con
fruntă.

la Quito, 
încheierea 

de la Aca- 
după cum

I AMBUSCADĂ. în urma atacului 
terorist comis de forțe contrarevo
luționare, susținute de elemente 
ale regimului rasist de la Pretoria,

Ipe teritoriul Mozambicului, 63 de 
persoane au fost ucise, iar 78 răni
te, dintre care 32 se află în stare

I gravă — transmite agenția mozam- 
bicană de știri AIM. Teroriștii au 
organizat o ambuscadă la 50 km

j nord de Maputo.
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