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INVITAlIft TOWARAȘULUI NICOLflE CEAUȘESCU

S-a încheiat vizita oficială în țara noastră
a președintelui Hafez Al-Assad
Miercuri s-a încheiat vizita oficială
efectuată in țara noastră, la invitația
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list din Siria, președintele Republicii
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad.
Ceremonia plecării înaltului oaspe
te sirian a avut loc pe aeroportul
Otopeni, unde erau arborate drapele
le de stat ale Republicii Socialiste
România șl Republicii Arabe Sirie
ne.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Hafez Al-Assad au sosit împreună
la aeroport.
Oameni ai muncii din întreprinderi
șl instituții bucureștene, precum și
tineri sirieni ce • studiază in țara
noastră, aflațt pe aeroport, au salu
tat cu căldură pe cei doi conducători
de partid și de stat, ovaționînd pen
tru prietenia româno-siriană.
Erau prezenți membri și membri
supleanți ai Comitetului Politia
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari
ai Comitetului Central al partidului,
membri ai Consiliului de Stat și ai
guvernului, alte persoane oficiale.
Au fost de față ambasadorul
României la Damasc și ambasadorul
Siriei la București.
O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Republi
cii Arabe Siriene și Republicii So
cialiste România. în timp ce. în semn
de salut, au fost trase 21 de salve
de artilerie.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Hafez Al-Assad au trecut in revistă
garda de onoare.
La scara avionului, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Hafez Al-Assad și-au luat rămas
bun, și-au strins cu prietenie mîimile.
Un grup de pionieri români șl
copii sirieni au oferit buchete de
flori celor doi președinți.
Prin întreaga sa desfășurare,
noua vizită în țara noastră a pre
ședintelui Hafez Al-Assad se înscrie
ca un moment de seamă în cronica
tradiționalelor relații de colaborare
româno-siriene, ca o contribuție im
portantă la extinderea și diversifi
carea în continuare a raporturilor
dintre partidele, țările și popoarele
noastre, atît pe plan bilateral, cit și
in viața internațională.

tele partidului FRELIMO. președin
tele Republicii Populare Mozambic,
și a sofiei sale, un cald salut. împre
ună cu urări de succes in. întreaga
activitate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a adresat, in numele
său și al tovarășei Eleria Ceaușescu.
un
salut
călduros
tovarășului
Joaquim Alberto Chissano și soției
sale, iar poporului mozambican pri :ten, urări de pace, progres și prospe
ritate.
în timpul întrevederii au fost evo

cate bunele raporturi dintre parti
dele și țările noastre, care au cunos
cut o dezvoltare continuă, in spiritul
înțelegerilor convenite la nivel Înalt.
Au fost subliniate posibilitățile exis
tente pentru extinderea in conti
nuare a conlucrării dintre România
și Mozambic, îndeosebi in domeniul
agriculturii și in alte sfere de acti
vitate. prin promovarea unor forme
moderne de cooperare.
La primire a participat tovarășul
Gheorghe David, ministrul agricul
turii.
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de autocamioane Brașov
Mult stimate ți iubite tovarășe
Nicolae Ceauțescu,

Cu deosebită stimă și profund respect vă raportăm
că adunarea generală extraordinară a reprezentan
ților oamenilor muncii de la întreprinderea de auto
camioane din Brașov — convocată la cererea a peste
o treime din reprezentanții oamenilor muncii, în te
meiul Legii nr, 5 din 1978 cu privire la organizarea
și conducerea unităților socialiste de stat, precum și
la funcționarea acestora pe baza autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economico-financiare - a ana
lizat cu înaltă exigență și răspundere revoluționară
activitatea total necorespunzătoare desfășurată în
conducerea și organizarea activității economice de
către cadrele de conducere ale Centralei industriale
de autovehicule pentru transport și ale întreprinderii.
Avindu-se in vedere că in ultimii ani activitatea
întreprinderii noastre nu s-a ridicat la nivelul sarci
nilor cuprinse in planurile și programele de dezvol
tare și al puternicei baze tehnico-materiale de care
dispune, ceea ce a condus la acumularea unor mari
restanțe la producția-marfă, la producția fizică, la
export, precum și la alțl indicatori tehnico-economici,
adunarea generală extraordinară a reprezentanților
oamenilor muncii apreciază că principala răspundere
pentru această stare de lucruri o poartă conducerile
centralei și întreprinderii, care nu au luat toate măsu
rile ce se impuneau pentru a asigura buna desfășu
rare a producției, ordinea și disciplina în muncă, săvirșind abateri grave de la legile tării.
Totodată, adunarea a stabilit măsurile organizato
rice, politice și economice care să asigure recupe
rarea restanțelor, realizarea integrală a sarcinilor de
plan și pregătirea temeinică a planului pe anul 1988.
Vă raportăm deschis, muncitorește, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, in ultima pe
rioadă, prin rezultatele slabe obținute, întreprinderea
noastră nu a justificat încrederea acordată, nu a va
lorificat în mod corespunzător potențialul de muncă
și creație al colectivului, precum și importantele fon
duri care i-au fost alocate pentru dezvoltarea și mo
dernizarea bazei sale tehnico-materiale. Gravele de
ficiențe in aplicarea noului mecanism economico-financiar, a principiilor autoconducerii muncitorești și
autogestiunii economico-financiare demonstrează nive
lul calitativ scăzut al muncii de conducere,- incompe
tența profesională și politică a unor cadre, funcțio-

COMUNICAT
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narea defectuoasă a organelor colective de condu
cere de la centrală și întreprindere.
Pe baza acestor aprecieri, adunarea generală a hotărit în unanimitate destituirea conducerilor centrale!
și întreprinderii, in frunte cu directorul general al Cen
tralei industriale de autovehicule pentru transport.
in scopul îmbunătățirii radicale a întregii activități,
adunarea generală extraordinară o reprezentanților
oamenilor muncii din întreprindere a ales noile cadre
de conducere și a confirmat consiliul oamenilor mun
cii în noua sa componență.
Pe deplin conștienți că în fața colectivului de oa
meni ai muncii de la întreprinderea de autocamioane
din Brașov stau sarcini de mare complexitate, vă în
credințăm,
mult
stimate
și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că este in puterea noastră să eli
minăm cît mai grabnic deficiențele și neajunsurile În
registrate, să asigurăm ca fiecare cadru de conducere
- de la director pînă la șef de echipă - fiecare om
al muncii să-și facă pe deplin datoria, să instaurăm
la toate locurile de muncă un înalt spirit de ordine și
disciplină, de răspundere pentru calitatea producției
pe care o realizăm, pentru îndeplinirea in cele mai
bune condiții a tuturor indicatorilor de plan. Vom face
astfel incit, în cel mai scurt timp, întreprinderea noastră
să se reînscrie în rîndul unităților de frunte ale econo
miei naționale.
O dată cu adeziuneo noastră totală Io politica in
ternă și externă a partidului și statului, vă asigurăm,
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
pentru fiecare comunist, pentru fiecare om al muncii
din întreprinderea de autocamioane constituie un stră
lucit exemplu spiritul revoluționar, dinamismul și ener
gia nesecată de care dați dovadă, atașamentul ți dă
ruirea pline de abnegație foță de popor, identificarea
plenară cu aspirațiile supreme ale națiunii, patriotis
mul înflăcărat și profundul umanism, gîndirea prospec
tivă și tenacitatea cu care acționați pentru înaintarea
fermă a patriei noastre pe calea bunăstării, progresului
și civilizației socialiste și comuniste.
Dind viață vibrantelor dumneavoastră chemări, adresate întregului popor român, ne angajăm cu toată
ființa noastră să acționăm cu înaltă răspundere și
exigență revoluționară, cu dăruire și abnegație, pentru
a întîmpina Conferința Națională a partidului și a
40-a aniversare a proclamării Republicii cu rezultate
cit moi bune în toate domeniile, în îndeplinirea planu
lui de producție.

PARTICIPANT!! LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA
A REPREZENTANȚILOR OAMENILOR MUNCII
DE LA ÎNTREPRINDEREA DE AUTOCAMIOANE BRAȘOV

cu privire
la vizita oficială
în Republica
Socialistă
România
a secretarului
general
al Partidului
Baas Arab
Socialist,
președintele
Republicii
Arabe Siriene,
Hafez Al-Assad
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Proprietatea socialistă - temelia
democratismului nostru economic

In pagina a V-a

Temperatura morală la care se elaborează oțelul
Instantaneul unei zile Ia Combi
natul de oțeluri speciale din Tîrgoviște ne oferă acum. în întimpinarea Conferinței Naționale a parti
dului și a celei de-a 40-a aniver
sări a Republicii, imaginea preocu
pării intense a acestui harnic co
lectiv pentru cit mai
substanțiale rezultate'
T---- —
ale muncii.
Citeva cifre defi
nesc limpede acest
efort. La producția
netă s-a înregistrat,
față de aceeași peri
oadă a anului trecut,
o creștere de 32.6 la
sută. La export, de 23
la sută. La produc
tivitatea muncii, de
10,7 la sută. Ca și o reducere a
costurilor cu 30,6 lei la 1 000 lei
producție-marfă.
— Totuși — ne spune Constantin
Olaru. secretarul comitetului de
partid — sintem cu puțin in urmă
față de planul la zi. Metalul pe
care trebuie să-1 elaborăm noi îl
facem, pînă la ultima centimă,
poate și ceva peste. Dar combina
tul nu are doar această sarcină, nu
avem doar oțelării. Noi mai și pre
lucrăm oțelul, ii livrăm sub formă
de semifabricate — și nu numai pe
al nostru. Cam 40 la sută din me
talul pe care îl trecem prin lami
noare și trăgătorii ne vine din alte

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit,
miercuri, 2 decembrie, pe tovarășul
Joao dos Santos Ferreira, ministrul
agriculturii din Mozambic. care efec
tuează o vizită în tara noastră.
Cu acest prilej, oaspetele mozambican a înminat un mesaj
prin care sint adresate tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, din partea tovarășului
Joaquim Alberto Chissano, președin

centre siderurgice. Și problema toc
mai asta e. că nu prea ne vine. Și
dacă în propria noastră ogradă am
început să facem ordine, să așezăm
lucrurile pe un alt făgaș, asta o
putem face numai la noi...
Cu prilejul vizitei de lucru

urmărirea strictă a desfășurării pro
gramului de pregătire profesională,
realizarea la termen a- unor bune
reparații curente și capitale la agre
gate și. de aici, reducerea simți
toare a staționărilor, grăbirea fina
lizării primei etape de modernizare

de ori fără ca vreun semn oarecare
să ne indice că el e „șeful"... Pe
salopeta lui se văd urme proaspete
de ulei și praf.
— Această cea mai mare oțelărie
electrică din Europa — ne spune el
— trebuie și poate să funcționeze
normal chiar și in
condițiile restricțiilor
de energie.
— Cum ?
— Sînt citeva con
diții. In primul rînd
să se evite defecțiuni
le mecanice și electri
ce, deci staționarea la
cald a cuptoarelor.
Asta înseamnă grijă
maximă pentru toate
mecanismele și Insta
lațiile. Apoi să facem totul pentru
scurtarea duratei de încărcare a
cuptoarelor. Asta depinde mult de
calitatea fierului vechi. Fierul
vechi ne vine insă nesortat, com
pactat de mintuială... Priviți !
Alături de platforma oțelăriei se
află depozitul de fier vechi. Și. in
tr-adevăr, uriașul morman de' fiare
vechi arată ca o încilceală de sîrme,
table, bare subțiri...

j
ț din vetre de muncă și creație ale- țării jj
pe care a efectuat-o în 1986
în combinatul nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu ne-a cerut să
analizăm posibilitatea sporirii sub
stanțele a producției, să facem ca
instalațiile noastre. în fond mari
valori tehnice, part: din avuția
tării, să lucreze și să producă la
maxima lor capacitate. Analiza am
început-o atunci de îndată. Au fost
antrenate in această acțiune toate
organizațiile de partid, toate com
petențele tehnice. A rezultat un
program ale cărui detalii e greu să
vi le înșir acum. Principalele lui
direcții sînt, în primul rînd. disci
plina tehnologică și de ’program.

a proceselor de producție și altele.
Cînd toate punctele lui au intrat in
realitatea muncii de fiecare zi din
toate uzinele, fabricile și secțiile
combinatului, au început să apară
și rezultatele. Mai evidente la oțelăria electrică numărul doi. unde
fuseseră și cele mai multe proble
me. Acolo s-a și schimbat șeful de
secție. Cel nou nu e metalurg, e in
giner mecanic și se pare că orien
tarea a fost bună, întrucît necazu
rile noastre acolo nu priveau teh
nologia elaborării oțelului, ci defec
țiunile de ordin mecanic...
Șef de secție coordonator la
„OE 2“ : ing. Florin Stănescu. Am
fi putut trece pe lingă el de zeci

Mihai CAUANFIL
Gheorqîie MANEA
(Continuare in pag. a li-a)

Element central al sistemului so
cioeconomic socialist, proprietatea
socialistă reprezintă o relație isto
ricește superioară de apropiere, în
sușire colectivă a mijloacelor de
producție și rezultatelor producției
obținute de către oameni liberi de
exploatare, asuprire și discriminări,
cetățeni ai unei țări libere și, pe
această bază, de repartizare după
cantitatea. calitatea și rezultatele
muncii fiecăruia, a bunurilor și
serviciilor.
SUBIECTUL PROPRIETĂȚII SO
CIALISTE. Examinarea istoriei so
cialismului contemporan arată că
socializarea mijloacelor de produc
ție și stabilirea identității dintre
producători și proprietarii socialiști
uniți — uriașă transformare progre
sistă înfăptuită de revoluția socia
listă — nu a fost însoțită de la
început de o completă și precisă cla
ritate asupra subiectului acestei pro
prietăți.
Cum, spre a prinde viață, pină
acum, relațiile socialiste au necesitat
cucerirea prealabilă a puterii poli
tice, iar după aceea noul stat a jucat
un rol uriaș în construirea noii so
cietăți, calitatea de proprietar asu
pra principalelor mijloace de pro
ducție a început prin a fi atribuită
statului. La aceasta a contribuit și
taDtul că naționalizarea socialistă a
proclamat, de regulă, statul celor ce
muncesc drept proprietar al mijloa
celor smulse din mîinile claselor
exploatatoare. Este drept că. uneori,
s-a introdus o corectură, arătindu-se
că este vorba de o „proprietate de
staț sau a întregului popor". Deși această formulă a marcat un anumit
progres, ea nu înlătura decît parțial
deficiențele celei dinții.
Din această situație au decurs cel
puțin două neajunsuri în viața economico-socială : a) din faptul că
proprietar al mijloacelor de produc
ție a fost declarat statul, unii au
dedus, bineînțeles eronat, că mijloa
cele de producție nu le-ar aparține și
lor; de aici decurgînd fenomene de
înstrăinare cu consecințe negative ;
b) înțelegerea — și ea eronată — de
către unele cadre ale aparatului de

stat că mijloacele de producție, con
stituind proprietatea statului, mem
brilor societății nu le-ar mai rămine
decît roluri de execuție. Drept urma
re. au căpătat amploare unele feno
mene de centralism excesiv, de biro
cratism și s-a limitat inițiativa celor
ce muncesc.
In acest context, un merit istoric
in clarificarea esenței proprietății
socialiste revine secretarului general
al partidului nostru ; Ia Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie
1982, conceptul proprietății socialiste
a fost supus unei analize deosebit
de aprofundate. Concluziile analizei,
menite a întări conștiința și mani
festarea calității de coproprietari a
oamenilor muncii, s-au cristalizat in
următoarele enunțuri : „Statul nu
este decît un instrument in mina
clasei muncitoare, a oamenilor mun
cii fără deosebire de naționalitate, a
întregului popor..." ; „Statul nu este
fi nu trebuie să fie proprietar in
sensul juridic al cuvintului" ; „...Sta
tul este reprezentantul suprem at
proprietarilor și producătorilor, or
ganizatorul vieții comune a întregu
lui popor, a întregii națiuni...".
în
continuarea
acestor
idei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu preci
zează că statul este doar un „admi
nistrator general" supus controlului
din partea proprietarilor socialiști
uniți. Deci
poporul controlează
statul, și nu invers. în aceeași suită
de idei, secretarul general al parti
dului adaugă : „Statul, organele sale
răspund pentru întreaga lor activi
tate în fata poporului, a reprezen
tanților săi. Lucrătorii organelor de
stat, de orice fel, trebuie să se afle
permanent sub controlul maselor
populare, al poporului, să răspundă
in fata poporului de respectarea fi
aplicarea fermă a legilor, a legali
tății socialiste, de apărarea ca lumi
na ochilor a proprietății sociale, a
proprietății socialiste, a independen
tei. si suveranității tării".
Toate aceste enunțuri degajă pu
ternic concluzia că, în concepția
partidului nostru, proprietatea so
cială asupra mijloacelor de produc
ție constituie temelia unui democra

tism economie cuprinzător, care tre
buie gă așeze masele largi de oa
meni ai muncii in drepturile lor fi
rești sub toate aspectele.
STRUCTURA RELAȚIEI DE PRO
PRIETATE SOCIALISTA ȘI DEMO
CRATISMUL ECONOMIC SOCIA
LIST. în primul rind, ca apropieredispoziție generală privind mijloacele
de producție, proprietatea socialistă
neagă monopolul multisecular al stăpînirii mijloacelor de producție de
către o minoritate. înlătură inegalita
tea economică de bază ce caracteri
zează societatea capitalistă, face din
toți oamenii muncii, indiferent de sex.
naționalitate, religie sau profesie,
proprietari egali și uniți ai princi
palelor mijloace de producție. Ea
desființează astfel temelia exploa
tării economice a omului de către
om și, o dată cu aceasta, repartiția
după capital, promovînd-o pe cea
după muncă. Realizarea identității
dintre producători și proprietari face
pe oamenii muncii stăpini ai desti
nului vieții lor economice. în aceas
ta constă rolul fundamental al pro
prietății socialiste in generarea de
mocratismului economic.
Un al doilea element structural al
proprietății socialiste îl reprezintă
posibilitățile pe care Ie deschide
pentru folosirea planificată a obiec
tului proprietății, lucru realizat de
fiecare cetățean, înainte de toate,
prin încadrarea sa în diviziunea so
cială și cooperarea muncii prin
participarea nemijlocită la activitatea
unei unități economice sau sociale,
în virtutea acestei laturi, proprieta
tea colectivă asupra mijloacelor de
producție implică dreptul Ia muncă
și garantarea lui practică pentru toți
membrii societății. în societatea so
cialistă. șomajul nu poate apăres
membrilor ei decît ca o nerealizare
a calității lor de proprietari asociâți.
A treia componentă structurală a
proprietății socialiste, de o excepțio-

Prol. dr. docent
N. N. CONSTANTINESCU
(Continuare in pag. a IlI-a)
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FORȚA EDUCATIVĂ

A EXIGENȚEI COMUNISTE
Se poate Intimpla ca tn activitatea
«au viata unui comunist, pe fondul
unei insuficiente pregătiri politice
sau al renunțării de moment la în
datoririle statutare, ca și cum aces
tea pot fi facultative, să intervină
clipe de cumpănă, să apară fapte
străine obligațiilor și răspunderilor
asumate conștient la intrarea în rindurile partidului. Asemenea momen
te critice un comunist nu le traver
sează niciodată singur. Nu se trezeș
te izolat, lăsat să caute un liman
numai cu forța lui, asemenea unui
vîslaș solitar care a scăpat busola
în apă. Atunci intervin prompt, cu
grijă și încredere, exigenți și fermi,
tovarășii săi. Forța organizației de
partid din care face parte își arată,
într-o lumină nouă pentru cel în
cauză, caratele. Judecind temeinic,
cu maximă exigență, fapta săvîrșită.
în funcție de gravitatea ei, organiza
ția de partid hotărăște sancțiunea
prevăzută în statutul partidului și,
o dată cu aceasta, drumul clar pe
care autorul ei poete păși, fortificat
de ajutorul primit, cu încredere și
dorința mărturisită de a face totul
pentru ca asemenea întîmplare să
nu se mai repete.
Comunistul Eugen Petraș, lăcătuș
de întreținere la atelierul eboș al în
treprinderii mecanice din Alba Iulia. se pregătește pentru a înainta
adunării generale a organizației de
partid din care face parte cererea
de a pune în discuție ridicarea
sancțiunii de partid pe care o pri
mise — vot de blam cu avertisment.
Trăiește intens emoțiile dinaintea
acestui moment. Are încredere in
judecata dreaptă a tovarășilor săi.
în discernămîntul și exigenta cu care’
li vor analiza, prin prisma statutului,
activitatea depusă in perioada care
a trecut de la primirea sancțiunii.
L-am așteptat să coboare de sus. de
unde lucra la remedierea unei de
fecțiuni la o macara de 16 tone de
pe linia a IlI-a eboș. Ne vorbește
deschis și sincer, ca un om care a
avut răgazul necesar (și a știut să-l
folosească 1) pentru a medita la cele
întimplate și a dovedi colectivului
că abaterea comisă rămîne. într-adevăr, un fapt izolat, că există în
munca și comportamentul lui. în re
lațiile cu tovarășii săi. garanția unei
conduite demne pentru viitor.
— Sancțiunea pe care am primit-o
anul trecut a fost precedată de o în
treagă desfășurare a faptelor din
care n-a lipsit ajutorul acordat de
tovarășii mei — ne spune Eugen Pe
traș. Lipsisem de la serviciu : pri
mele două zile pentru că mă
încurcasem cu paharul, iar restul de
rușine. Stăteam acasă și mă gîndeam cum să dau ochii cu colegii de
muncă, ce explicație pot să dau bi
roului organizației de partid, pentru
că mă vor întreba ce se întîmplă. S>
m-au întrebat venind la mine acasă:
..Tovarășe Petraș. fugi de colectiv,
de muncă, acuma cînd avem sarcini
deosebite ?“ A doua zi am fost Ia
lucru. Firește. întrebările au mai
continuat. Inclusiv în adunarea de
partid. Citeam insă pe chipurile to
varășilor și indignare, și dezaproba
re. și fermitate, dar și preocupare,
adică ce facem cu Petraș'? Cum pu
tem să-l ajutăm mai bine ? M-am
angajat atunci să fiu un comunist
exemplar, un muncitor mereu la da
torie.
■- Atl respectat acest angajament ?
— Tovarășii mei sînt mai în mă
sură să răspundă.
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L-am întrebat deci pe lăcătușul
loan Ungureanu. membru de partid
în aceeași organizație.
— Tovarășul Petraș ? Alt om !
Destoinic, săritor, prezent întotdeau
na la lucru. Dacă spunem că utila
jele din secție funcționează mai
bine, are și tovarășul Petraș un me
rit. în cîteva cuvinte : dacă s-ar
supune acum la vot ridicarea sanc
țiunii. eu aș ridica mina conștient
că merită acest lucru, mindru că or
ganizația noastră a avut tăria și ca
pacitatea de înrîurire asupra lui. asupra modului lui de a înțelege că
onoarea de a fi comunist trebuie
zilnic, ceas de ceas. în orice împre
jurare. probată prin fapte.
Pentru ca sancțiunea de partid sâ
dobindească un puternic conținut educativ, organizația de partid este
chemată să desfășoare, după aduna
rea în care s-a acordat sancțiunea,
în practică, un evantai amplu de ac
țiuni pentru atragerea celui in cauză
la activitatea organizației. Sorin
Iancu, sculer-matrițer în aceeași

tul Sorin Iancu. Am înțeles mai bine
complexitatea sarcinilor de produc
ție, cerința organizării mai bune a
muncii și a folosirii mai eficiente a
timpului de muncă. Pot spune că,
din toate punctele de vedere, sanc
țiunea primită a determinat o coti
tură in activitatea mea.
Din cele relatate decurge că sanc
țiunea de partid poate declanșa un
proces autocritic, o autoanaliză fer
mă. profundă, are deci toate datele
necesare pentru a deveni pe deplin
educativă, dacă se află in concordan
tă cu faptele, cu gravitatea lor Și
dacă într-adevăr constituie urmarea
firească a unor investigații atente,
relevante. Altfel. sancțiunea de
partid devine formală, fără implica
ții răscolitoare in viata si activita
tea unui membru de partid.
Este, desigur, cu totul îndreptăți
tă preocuparea unei organizații de
partid nu numai pentru modul în
care muncește un comunist, ci și
pentru modul în care unul dintre
membrii săi trăiește în afara orelor

ÎN ÎNTREPRINDERI DIN JUDEȚUL ALBA
unitate, primit în rîndurile partidu
lui în anul 1981. a fost .sancționat în
luna decembrie 1986 cu mustrare
pentru neparticiparea la viața de or
ganizație. în împrejurări concrete,
cel în cauză a dovedit insuficientă
maturitate politică, delăsare, sustrăgindu-se unor elementare obligații
— participarea la adunările generale,
neîndeplinirea sarcinilor stabilite.
Cazul său, o dată discutat în adunarea
generală șl luată hotărîrea de sanc
ționare. a rămas în atenția biroului
organizației de partid de la sculă
ri e.
— în aceeași situație se află și tînărul frezor Ovidiu Șandru. membru
de partid tot din anul 1981 — ne-a
spus maistrul Aurel Cîmpean. secre
tarul organizației de partid respecti
ve. De aici am tras concluzia că noi
nu ne-am ocupat suficient de edu
carea tinerilor comuniști. Nu i-am
antrenat la viața de organizație încredințîndu-le sarcini și răspunderi
precise. Este o problemă pe care am
analizat-o într-o adunare generală.
— Cum ați procedat în ce-1 pri
vește pe Sorin Iancu ?
— în cadrul discuțiilor individua
le. la care tovarășul Iancu a fost
chemat la cîteva zile după aduna
rea generală, biroul organizației
i-a încredințat sarcina să se ocu
pe de • tinerii absolvenți ai liceu
lui industrial încadrați în forma
ția de sculeri-matrițeri din care
face și el parte. Ne-am gîndit la
început : cum să se ocupe de edu
carea și creșterea lor. de integrarea
lor in colectiv un comunist care abia
a primit o sancțiune de partid 1 Dar
am ajuns la concluzia că sarcina
resoectivă își poate atinge țelul edu
cativ în ambele părți : și în ce-i pri
vește pe tineri și in ce-1 privește pe
Iancu. Acum putem spune că încre
derea de atunci a fost răsplătită.
Ocuoîndu-se de tineri, el are ce ra
porta în adunarea generală.
— Am învățat foarte multe în acest răstimp — precizează comunis-

de program, ce viată de familie
duce, cum se comportă în societate.
Organizației de partid flux 3. sec
ția mecanică I, întreprinderea meca
nică din Cugir, nu i-a fost indiferent
faptul că Ionel Mircea, de la servi
ciul C.T.C.. a ajuns să rezolve cu
pumnii un diferend cu un alt lucră
tor al întreprinderii. Sancțiunea dată
a fost, cum ne spune maistrul Ivan
Petrușel. secretarul organizației de
partid respective, o obligație impor
tantă pentru toți comuniștii, care
știau că Ionel Mircea este un comu
nist destoinic, echilibrat, un tată de
familie care a crescut și a adus in
rîndurile marelui colectiv al între
prinderii pe cei doi copii ai săi. Un
om care rămîne ori de cite ori este
nevoie după program, atunci cînd
producția are ..vîrfuri", pentru a
certifica buna calitate a produselor
realizate. De aceea, cei patru tova
răși care au luat cuvîntul in adu
narea de partid din luna august a.c.,
în care s-a hotărît ridicarea sancțiu
nii. au subliniat faptul că cel a cărui
activitate a fost din nou supusă ana
lizei a confirmat încrederea lor. In
tervențiile au constituit un fel de
dare de seamă față de ei înșiși.
Greșelile se săvîrșesc între oameni
și ei. comuniști fiind, au datoria de
a le îndrepta. Dar cum ? Este în
totdeauna bine primit ajutorul acor
dat, chiar sub forma severă a unei
sancțiuni de partid ? Sancționat cu
vot de blam in iulie 1986, pentru tul
burarea liniștii publice, provocarea
de scanda! în blocul in care locuieș
te. lăcătușului Dorin Traian Rusan,
membru de partid în organizația de
la sculăria secției mecanică I, i s-a
ridicat sancțiunea în luna septem
brie a.c. O discuție plecind de la
acest caz cu maistrul Virgll Nasta.
secretarul organizației de partid, a
reliefat cîteva aspecte pline de în
vățăminte și... criticabile.
— Cum se comportă acum Rusan ?
— își vede de treabă la locul de

muncă. Nu a mai provocat scandal,
ne-a răspuns prompt secretarul de
partid.
— înainte de ce făcea scandal ?
— Avea probleme familiale.
— Acum nu mai are ?
— Nu prea. Soția și cei doi copii
parcă au plecat de acasă.
Continuînd investigațiile, inclusiv
într-o convorbire concludentă cu cel
Noul spital județean din Piatra Neamț
Foto : M. Alexe
în cauză, âm aflat că destrămarea
familiei a fost un fapt ignorat sau
necunoscut de adunarea generală,
cînd a luat în discuție comportarea
Iui Rusan. un fapt ascuns, cu vădită
nesinceritate, de acesta. De aceea,
sancțiunea a fost dată fără o analiză
temeinică și ridicată cu ușurință. Iar
efectul educativ este aproape nul,
Ne aflăm la maternitatea
dispunem astăzi erau de ne
cel sancționat nefăcînd nimic pen
din Botoșani, o clădire impu
visat la începutul carierei
tru reglementarea situației.
nătoare. modernă, cu șase ni
mele, în 1953, cind inotam
Alteori, sancțiunea de partid nici
veluri. avînd ca fundal vechiu’
prin troiene de zăpadă, cu
nu intervine ca un element de clari
parc .,Eminescu“, iar în față
sania, și acordam consultații
ficare a Unei situații, de limpezire
un întreg nou cartier de
la
școală, fiindcă dispensarele
a unei atitudini pe care faptele o
blocuri de locuințe. în sala de
erau puține sau inexistente.
blamează. Pentru vina de a nu-și
primire a publicului, un tată
Schimbările survenite în baza
fi îndeplinit sarcinile de serviciu,
emoționat vorbește în șoaptă
materială a sănătății au făcut
fapt ce a creat perturbări în desfă
cu rudele și prietenii ; cîțiva
ca nobila noastră profesiune
șurarea activității întreprinderii de
dintre ei gesticulează, agitind
să se exercite in condiții op
utilaje din Alba Iulia. trei maiștri
buchete de crizanteme. Pe etime. afirmă interlocutorul
din sectorul mecano-energetic au
cranul monitorului sistemului
nostru, medic care. în cei 35
fost sancționați pe linie administra
de televiziune cu circuit în
de ani de activitate, a acor
COPIII
tivă în septembrie a.c.
chis apare figura jovială a
dat asistență venirii pe lume
fiecărei familii
— Ați discutat acest caz în aduna
sorei-șefe. Ioana Sandu, care
a peste 100 000 de copii, cifră
i se adresează direct :
rea generală a organizației de partid
echivalentă cu aceea a popu
— Soția dumneavoastră se
pentru a fi desprinse toate implica
lației municipiului Botoșani
țiile lui educative ? — l-am întrebat
simte bine. A născut două
de azi.
•
VIITORUL
pe Nicolae Popa, secretarul organi
fetițe 1 Să vă trăiască !
— Avem. în județ, o bază
Prietenii îl asaltează din
zației de partid întreținere I din care
materială deosebită pentru aîntregii țări
toate părțile, felicitindu-1 pen
fac parte cei trei maiștri.
sistența mamei și copilului,
tru
gemene,
menționa doctorul Niță Plan— Nu i-am pus în discuție. Noi nu
—
Te-ai
gîndit
la
încă
un
tos. directorul direcției sani
avem comuniști sancționați. Sînt la
nume ?
tare. Pe lingă edificiile exis
prima abatere.
pe poarta maternității cu un prunc
— Nu uita să le înscrii în registrul
tente. in cinstea Conferinței Națio
Comuniștii organizației de partid
sănătos
în
brațe.
de nașteri, pe amîndouă !
nale a partidului inaugurăm un bloc
nu au putut astfel să-și spună păre
Șeful maternității, medicul ValeO atmosferă de bucurie, de emoții
materno-infantil cu 250 de paturi la
rea în legătură cu această flagrantă
riu Sîrbu. ne-a vorbit despre munca
în
fericita
familie,
printre
prieteni.
Dorohoi.
Secția de pediatrie a spi
ignorare a saremilor de serviciu —
sa și a colectivului pe care ii con
Aici,
la
maternitatea
botoșăneană,
talului
județean s-a mărit cu încă
cei trei nu au efectuat remedierile
duce cu multă căldură, asigurîndu-ne
asemenea episoade sint un fapt obiș
200 paturi, triplindu-și astfel numă
solicitate la macarale, din care cauză
că năzuința lor este aceea de a
nuit. La începutul lunii noiembrie,
rul de locuri. Zilele acestea ne-au
unele produse n-au putut fi livrate
ocroti viata mamei și a noului-năss-a
înregistrat
a
4
000-a
naștere,
din
sosit în județ încă 136 de medici ti
la timp. Un moment educativ plin - care a 38-a de gemeni din acest an.
cut. pină la eliminarea oricărui risc.
neri.
Desfășurăm acum o acțiune de
de învățăminte pentru toți membrii
„Este un scop nobil, căruia cei 14
Am
reîntîlnit-o.
mai
tîrziu,
pe
recrutare
a cadrelor în specialitate
organizației de partid respective nu
medic! de la obstetrică-ginecologie.
sora-sefă.
pentru a forma medici specialiști iu
a fost fructificat în interesul mun
4 medici de la secția de nou-născuți.
— Cum se numește mama celor
îngrijirea copilului.
cii al bunei activități. Pentru că. în
doi medici de la anestezie-teraoeutidouă gemene ? o întrebăm.
Iată de ce in județ se înregistrează
perspectiva muncii, o faptă nesanc
că, ca și cele 95 de cadre medii, le
—
Iuliana
Cazaciuc,
o
tînără
de
20
un spor înalt natural al populației,
ționată, tolerată nejustificat, cu neconsacră întreaga lor putere de
de
ani
din
Botoșani,
acum
mamă
a
ca urmare a unui indice de natalita
permisâ îngăduință, devine mai gra
muncă, un mare devotament.
trei copii.
te de 21 la mie. Spre exemplu, numai
vă prin implicațiile pe care le poate
Firește, activitatea de bază a aces
Viitoarele
mame
vin
în
materni

in comuna Ipotești. nume cu rezo
avea privind scăderea spiritului de
tui
inimos
colectiv
se
desfășoară
in
tate cu încredere, cu certitudinea
nantă în inimile noastre, sînt apro
combativitate, creînd premisele apa
spitalul a cărui capacitate este de
unei asistențe medicale ireproșabile.
ximativ 80 de familii cu peste 7 co
riției unui climat călduț, delăsător.
400 de paturi. în același timp însă,
Maria
Zaharia.
cooperatoare
din
pii și 342 cu mai mult de 5 copii.
Nu pot fi trase astfel concluzii de
o mare atenție se acordă și îndru
comuna Unțeni, a venit aici pentru a
Pentru
ca ei să fie nu numai voi
ordin mai general privind întărirea
mării metodologice in localitățile de
5-a oară spre a aduce pe lume o fe
nici. ci și bine instruiți. în comună
rolului conducător al organizației de
pe teritoriul județului. Medicii An
tiță voinică și frumoasă de 3.900 kg ;
funcționează 8 grădinițe și 7 școli
partid. organizarea muncii, starea
tonia Vieru. Costică Dămăceanu.
Florica Linguraru din Vorona are.
majoritatea construcții noi.
disciplinară a colectivului.
Cornelia Chirica. Emil Vieru. Maria
la a 5-a naștere, un băiat ; Mariana
Sînt. desigur, toate acestea, rezul
Barta și alții sint oaspeți obișnuiți
Aplicarea cu oportunitate și disAlistar. muncitoare din Botoșani, tot
tatul unei atente ingijiri medicale a
ai dispensarelor teritoriale botosăcernămînt a prevederilor statutare
la a 5-a naștere — are o fetiță ; Ele
femeilor și a copiilor, alături de anene.
denotă forța organizațiilor de partid,
na Pintilie. cooperatoare din Vorceea a familiei, preocuparea tuturor
spiritul ridicat de combativitate al
niceni, are 9 copii în viată și re
Activitatea 'cadrelor medicale ce se
instituțiilor de ocrotire create si
membrilor lor. o intensă viață de
cent l-a născut pe al 10-lea. un voi
ocupă de ocrotirea mamei și copilu
finanțate de stat. Este, de aseme
organizație în Care freamătă munca
nic de 4 kg. Sînt numai cîteva din
lui se bucură de o bază materială la
nea. o urmare pozitivă a preocupării
și preocupările oamenilor. în care
miile de femei care s-au bucurat de
nivelul cerințelor acestui județ, cu
consiliilor populare, a întreprinderi
se afirmă hotărîrea lor de a milita
venirea pe lume a unui copil -în aun indice de natalitate înalt. în care
lor. cooperativelor, altor unităti si
pentru cinste, corectitudine, discipli
cest edificiu al marilor emoții, dafamilia numeroasă este ceva obiș
instituții cu pondere feminină pentru
nă, răspundere. fermitate, omenie,
și al marilor bucurii. Grija cu care
nuit. Maternitatea din Botoșani dis
ca femeia. îndeosebi aceea cu multi
pretutindeni unde trăiesc și mun
sînt înconjurate de personalul me
pune nu numai de o clădire moder
copii, să beneficieze de condiții bune
cesc comuniștii.
dical. înțelegerea cu care sînt tra
nă și funcțională, ci și de o dotare
de muncă, de viată.
tate. competenta profesională a per
bună, de o aparatură de finețe pen
Ștefan DINICĂ
sonalului fînt tot atîtea motive de
Eugen HRUȘCA
tru diagnosticare. pentru diferite
corespondentul „Scinteii"
recunoștință a femeilor care au ieșit
examene clinice. „Mijloacele de care
corespondentul „Scinteii"

Clipe de emoție și bucurie
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Dialog concret, eficient,
la fata locului
Analizind. în luna ianuarie a.c„
activitatea de rezolvare a propuneri
lor și sesizărilor oamenilor muncii,
biroul Comitetului orășenesc de
partid Medgidia constata că. in 1986.
numărul scrisorilor adresate direct
organului local de partid scăzuse
la... jumătate față de anul precedent
— ceea ce la prima vedere părea un
fapt pozitiv. In schimb, la o analiză
mal aprofundată s-a constatat că a
crescut de patru ori numărul scriso
rilor trimise spre rezolvare comite
tului județean de partid. De aici și
concluzia că, în acest domeniu, lu
crurile nu sint in ordine, din mo
ment ce oamenii muncii, cetățenii
orașului au ocolit organele locale
de partid și de stat, adresîndu-se
forurilor superioare.
Că aceasta era situația o dovedea
și conținutul scrisorilor trimise co
mitetului județean de partid, care
se refereau la 0 serie de probleme,
inclusiv neajunsuri de ordin local,
din domeniul edilitar-gospodăresc și
social-economic, pentru rezolvarea
cărora oamenii făcuseră numeroase
propuneri concrete in adunările
cetățenești și în intilnirile cu depu
tății, la nivel de municipiu, dar lu
crurile au rămas nerezolvate.
In
consecință, măsurile întreprinse de
biroul comitetului orășenesc de
partid au avut ca obiectiv imed’at
reactivarea, in primul rind, a fac
torilor care trebuiau să soluționeze
pe plan local, la propriul nivel, se
sizările și propunerile făcute, cu
termene precise pentru fiecare si
tuație in parte, creșterea receptivi
tății și a solicitudinii față de pro
blemele oamenilor.
Așadar, ne spunea tovarășul
Gheorghe Călin, primul-secretar și
primarul orașului, pe baza măsuri
lor stabilite s-a trecui în primul rind
la valorificarea conținutului con
structiv al scrisorilor oamenilor
muncii, prin rezolvarea problemelor
sau sugestiilor propuse. Multe din
acestea se refereau la necesitatea
mutării dispensarului medical situat
in zona industrială a orașului și
care avea un sediu improvizat la
parterul unui bloc de nefamiliști.
Alte propuneri priveau diversifica
rea gamei produselor de cofetărie și
patiserie și organizarea desfacerii
acestora în apropierea școlilor : o
pensionară se făcea ecoul locataiilor
dintr-un cartier nou construit în
legătură cu înființarea uneț piețe
agroalimentare în zonă. Mai multe
scrisori criticau faptul că. după fi
nalizarea unor obiective industriale
și edllitar-gospodărești. rămăseseră
materiale abandonate, terenuri de
gradate. cerînd sprijin pentru ca. prin
contribuția in muncă a locuitorilor,
să se reamenajeze spațiile verzi.
Tuturor acestor sesizări sau do
leanțe li s-au găsit soluții judicioase

și eficiente. Astfel, prin contribuția
in muncă a cetățenilor, o veche, dar
încăpătoare clădire a unei foste ju
decătorii. propusă spre demolare, a
fost renovată complet și dotată eu
tot ceea ce era necesar, devenind
sediul a două dispensare medicale
moderne. Un alt imobil rămas de
la organizarea unui șantier de con
strucții a fost reamenajat și trans
format intr-un mare laborator de
cofetărie, iar clădirea unui restau
rant din cartierul fabricii de ciment
— în laborator de patiserie, ale cărui
produse au acum, o largă rețea de
desfacere, atît directă, cit și prin ma
gazinele tip „Gospodina". Prin între
prinderea de gospodărie comunală
s-a trecut la repararea și reampla-

Despre activitatea de
soluționare a scriso
rilor și organizarea
audiențelor la Comite
tul orășenesc de partid
Medgidia
sarea cabinelor de așteptare din sta
țiile de autobuze : s-a hotărît repar
tizarea spațiilor verzi și parcurilor,
pe circumscripții în grija asociați
ilor de locatari, a colectivelor în
treprinderilor și instituțiilor. Valori
ficarea propunerilor a mers pină la
amănunt, reținîndu-se bunăoară și
sugestia de a se instala un ceas
public în dreptul clădirii poștei,
întrucît exista o asemenea posibili
tate.
Concomitent cu rezolvarea concre
tă a propunerilor și sesizărilor oa
menilor muncii
au fost analizate
căile de facilitare a "dialogului de
mocratic dintre cetățeni și institu
ții. Tn acest scop au fost reorgani
zate cele 52 de comisii ale oameni
lor muncii pentru scrisori și audien
țe : s-a făcut un instructaj acestora,
împreună cu activul obștesc de
partid și de stat, pe probleme pri
vind îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă, astfel ineît ele să
devină, realmente, instrumente de
exercitare a controlului asupra în
tregii activități de rezolvare a pro
punerilor și sugestiilor oamenilor
muncii.
Pentru a se înțelege cît mai bine
cum trebuie să se lucreze în acest
domeniu, prin comisia organizato
rică a comitetului orășenesc de
partid s-a inițiat un schimb de ex
periență, la care au participat. în
afara membrilor comisiilor, toți
secretarii comitetelor de partid, con

ducerile unităților economice și In
stituțiilor, cadrele cu munci de răs
pundere din toate sectoarele de acti
vitate. S-au prezentat rezultatele
deosebit de bune înregistrate in re
zolvarea scrisorilor la întreprinde
rea mecanică de utilaj, la combina
tul de lianți și azbociment, la spi
talul orășenesc, criticindu-se aspec
tele negative de la o serie de alte
unități.
Un exemplu edificator de dialog
democratic al oamenilor muncii cu
conducerea locală de partid și de
stat îl oferă modul cum sînt orga
nizate audientele Ia sediul comitetu
lui orășenesc de partid. La primulsecretar. primarul orașului, audien
țele sint programate după-amiaza,
atunci cînd cetățenii dispun de timp
liber. Intr-o sală, bine amenajată, in
fața celor veniți în audiență se mai
află, de regulă, secretara cu proble
mele sociale a comitetului orășenesc
de partid (intrucit acestea sint as
pectele cele mai numeroase ca^e se
discută), precum și reprezentanți ai
unităților de comerț, de cooperație,
de sănătate, de gospodărie comuna
lă și un jurist. In felul acesta multe,
aproape majoritatea problemelor ri
dicate de cetățeni își primesc
răspunsul pe loc. iar cele care nu
pot fi astfel rezolvate sint înregis
trate direct de către cei în cauză.
Reținem că tocmai datorită seriozi
tății cu care sint organizate audien
țele. numărul acestora a crescut,
fiind, în primele trei trimestre din
acest an, egal cu cel din întregul an
1986.
De asemenea, numărul scrisorilor
oamenilor muncii adresate direct
organului local în primele trei tri
mestre depășește de 4 ori pe cel în •
registrat in întregul an 1986. Dar
etalonul cel mai precis al acestei
activități îl constituie evidența pro
blemelor rezolvate. Astfel — cu ex
cepția a trei propuneri in Curs de
soluționare din sectorul construcții
lor și a unor aspecte legate de
transportul urban, aflate pe agenda
de lucru a consiliului popular —
toate celelalte, din domeniul econo
mic. social, comerț, agroalimentar
etc. au scadența la zi.
Consecința? Ca urmare a creșterii
grijii și răspunderii față de rezol
varea propunerilor si sesizărilor
făcute de oamenii muncii a scăzut
aproape la jumătate numărul scri
sorilor adresate forului superior, co
mitetul județean de partid. Sînt
rezultate ce se află intr-un raport
direct cu creșterea prestigiului orga
nelor locale și a încrederii oameni
lor că pot înfăptui tot ceea ce-și
propun în folosul propriu și al urbei
în care trăiesc și muncesc.

George MIHAESCU
corespondentul „Scinteii"

Ansambluri moderne de locuințe în municipiul Oradea

Avantajele
economisirii
pe libretul
de economii
cu dobîndă
pe termen
Instituție bancară specializată în
relațiile cu populația și singura au
torizată să păstreze economiile bă
nești ale acesteia. Casa de Econo
mii și Consemnațiuni oferă per
manent diferite instrumente de
economisire care sînt destinate să
satisfacă preferințele tuturor cetă
țenilor adepți ai chibzuinței și spi
ritului de economie.
De o largă solicitare se bucură,
alături de celelalte instrumente de
economisire, și libretul de econo
mii cu dobindă „pe termen". De
punerile pe acest libret se efec
tuează pentru o durată minimă de
păstrare la C.E.C. de un an, acordindu-se o dobindă in numerar de
3,5 la sută pe an.
în cazul restituirii înainte de îm
plinirea unui an, se acordă o do
bîndă de 1.5 la sută pe an.
Operațiile de depuneri și resti
tuiri se efectuează la toate unită
țile C.E.C. proprii, precum și la
unitățile P.T.T.R. și cooperativele
de credit autorizate. Depunerea
minimă pe acest libret este de
1 000 de lei. fiecare depunere constituindu-se ca un depozit separat
pe o filă a libretului.
Pe lingă avantajele specifice
acestui instrument de economisi
re, titularii libretelor de economii
cu dobindă „pe termen" benefi
ciază și de avantajele și drepturile
generale acordate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni tuturor
depunătorilor săi.
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Temperatura morală la care se elaborează oțelul
(Urmare din pag. I)

— Pentru noi, astea sînt... paie. în
aceste condiții, încărcarea se face
repetat, iar asta înseamnă ore și
ore în plus de funcționare.
— Și atunci ?
— Avem de eliminat celelalte
cauze, pe cele care depind de noi.
Intre ele. aș pune pe primul plan
indisciplina. Ceea ce și facem, procedind fără menajamente.
— Aveți un exemplu ?
— Uite-1 colo pe maistrul Miron
Ignat, de la grupul doi... Meștere,
vino puțin... Spune-ie tovarășilor
de la ziar unde ai fost acum o oră...
...Acum o oră. maistrul Ignat a
fost chemat la ședința operativă a
secției împreună cu doi topitori
care lipsiseră de la program cu o
zi mai înainte. Au trebuit să răs
pundă acolo la întrebări, in fața
tuturor maiștrilor, șefilor de schimb,
șefilor de echipe.
S-au rărit mult — aflăm — cazu
rile flagrante de indisciplină. A
ciștigat t ren exemplul celor mai.
buni. „Sint tot mai mulți tinerii
care vor să-i semene lui Nicolae
Aprodu". Cine e Nicolae Aprodu ?
Un prim-topitor, în virstă de 33 de
ani, socotit a fi printre cei mai
buni. De altminteri. în 1984 s-a cla
sat pe locul intii la olimpiada me
talurgistului... Aprodu susține că a
avut anul ăsta cele mai bune rezul
tate la cuptorul lui. numărul trei.
Pentru că :
— A fost mai bună organizarea in
oțelărie. Au avut loc la noi dezbateri
în organizațiile de partid, s-a alcă
tuit un program cu sarcini precise
pentru toți. Urmarea se vede : cup
toarele merg acum cum n-au mers
niciodată.
La oțelăria electrică numărul
unu, drumul bun fusese găsit mai
de mult. Mai mică, pentru Oțeluri

încă mai... speciale (aici se elabo
rează oțeluri după rețetele cele mai
sofisticate, pentru programul nu
clear, pentru aeronautică), secția
și-a impus o mai accentuată rigoa
re in toate. Discutăm cu șeful de
secție pe schimb, Florea Dumi
trache. Dar la unele din întrebările
noastre ne răspunde nu inginerul
Dumitrache. ci o femeie care lu
crează alături, la un birou. Ridică
privirile din hîrtiile ei și răspunde
prompt și exact. De exemplu :
— Cu electrozii am mai scos-o la
capăt prin recuperări și recondiționări... Acum vreo două luni eram
intr-un moment greu. Și atunci,
nea Ion Boboc zice : „Am lucrat
înainte la strungărie și mă pricep,
mă duc eu să strunjesc niște elec
trozi șt să-i aduc la cotele noastre!
.
**
A făcut o treabă strașnică...
— Cine e „nea Boboc" ?
— Un oțelar. Acuma nu mai e
nevoie, că s-a făcut o gospodărie
de electrozi pentru am.bele oțelării,
cu posturi de strungari... Dar ini
țiativa lui ne-a scos atunci din ne
voie... A mai avut el și altele ca
asta.
Dumitrache : Oțelării noștri fac,
în general, lucruri deosebite. Scoa
tem numai oțeluri specializate :
rapide. înalt aliate, inoxidabile etc.
Ea : înainte făceam oțeluri slab
aliate și numai cind șl .cind și oțe
luri specializate. Acuma, producția
specială de atunci a devenit pro
ducția curentă...
El : Acum s-a instalat aici și un
terminal al calculatorului nou al
combinatului, cu program special
pentru nevoile noastre...
Ea : Zilele acestea începe să lu
creze. O să conducem șarjele pe
calculator.
Rigoare desăvîrșită.
Vrem să-l cuplăm și cu laboratorul.
O să treacă un timp pînă s-or obiș

nui oamenii cu el. după aceea va fi
grozav... O să fie cum a fost acum
un an cu mașinile de ajustare a
cuptoarelor. La început, oțelării nici
n-au vrut să audă. Acum se ceartă
pe ele... Au văzut că ajustarea se
tace mai ușor și mai precis...
— Dar, iertați-ne, dumneavoastră
de unde știți toate astea ? Lucrați
la birou...
— La birou sînt acum, că am de
făcut păcătoasele astea de hirtii.
Sînt oțelar. Inginer-șef secție
schimb... Să mă prezint : ing. Ioana
Cristea.
Am cunoscut în cuprinsul mare
lui complex metalurgic tirgoviștean și alți oameni, oțelari. lami
naturi, cercetători. La laminorul de
profile mici din cadrul uzinei doi,
Dănuț Smaranda, un laminorist la
virsta de nici 30 de ani, dar cu a
șasea categorie de calificare, ne-a
vorbit cu o bucurie aparte despre
succesul operației de modificare a
armăturilor de laminare — o inter
venție care a cerut multă compe
tență, îndrăzneală și dăruire pentru
a face ca noile agregate să-și mă
rească randamentul și precizia.
Șeful secției, tînărul inginer Ilie
Ion, ne spunea că laminorul lor, cea
mai tinără instalație siderurgică a
combinatului, este acum apt să pro
ducă la cotele maxime. Oamenii la
minorului, toți foarte tineri, au
parcurs un program de studiu care
i-a făcut să cunoască în adîncime
mecanismele, procesul tehnologic.
Și. drept rezultat, vor produce anul
acesta cu 60 000 de tone mai mult
decît anul trecut...
Obișnuitele fapte de muncă ale
oțelarilor tîrgovișteni, felul lor de
a gîndi despre atribuțiile proprii
sint, in fond, reflectarea unul mod
comunist de a concepe locul și
rostul fiecăruia în mecanismul dez
voltării socialiste. în înfăptuirea
obiectivelor ce ni le-am propus.
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EXPORTUL-obiectiv prioritar

Sunarea generală exiraordinară
a reprezentanților oamenilor muncii de la
întreprinderea de autocamioane Brasov
Avînd în vedere lipsurile grave
din munca conducerii întreprin
derii de autocamioane Brașov,
nesocotirea și încălcările legilor și
normelor legale în exercitareaatribuțiilor pe care le avea, marți
după-amiază a avut loc adunarea
generală extraordinară a reprezen
tanților oamenilor muncii din
uzină, care a luat în dezbatere
aceste stări de lucruri negative din
activitatea cadrelor de conducere
respective, abaterile săvîrșite de
acestea de la hotărîrile de partid
și legile țării.
în cadrul adunării generale, oa
menii muncii au criticat cu deose
bită asprime conducerile uzinei și
ale centralei pentru lipsurile se
rioase în organizarea activității din
întreprindere, care a determinat
nerealizarea sarcinilor de plan și,
îndeosebi, a producției pentru ex
port.
Totodată, în dezbateri s-au adus
critici unor manifestări negative
din munca colectivului întreprin
derii — acte de indisciplină și în
călcare a ordinii, de nerespectare
a tehnologiilor de fabricație, a nor
melor de calitate, de folosire nejudicioasă a timpului de producție
— fapt care s-a repercutat negativ
asupra realizării sarcinilor de plan.
Față de aceste stări de lucruri, toți
membrii colectivului, în calitatea
lor de proprietari ai mijloacelor de
producție, de producători și bene
ficiari, poartă o importantă răs
pundere pentru faptul că au admis
asemenea situații.
Adunarea generală extraordina
ră a reprezentanților oamenilor
muncii a luat atitudine hotărîtă
împotriva neajunsurilor existente,
direct legate de activitatea cadre
lor de conducere, care nu și-au
făcut datoria, nu și-au îndeplinit
Importantele răspunderi pe care
le aveau, nu au acționat energic
pentru îndeplinirea atribuțiilor în
credințate, pentru lichidarea lipsu
rilor existente, pentru soluționarea
problemelor legate de bunul mers
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nală importanță în determinarea de
mocratismului economic, o constituie
participarea oamenilor muncii pro
prietari asociați, in mod direct sau
prin reprezentanți aleși, la gestio
narea, gospodărirea bazată pe ini
țiativă și responsabilitate a proprie
tății colective. Totdeauna în istorie,
indiferent de forma proprietății,
proprietarul a fost acela căruia i-a
revenit dreptul de a-și administra
(direct sau prin reprezentant împu
ternicit expres) obiectul proprietății.
Atunci cind proprietatea este colec
tivă, conducerea este'și ea colectivă,
în acest sens, secretarul general al
partidului sublinia că „pentru ma
nifestarea in fapt a superiorității
proprietății socialiste este necesar să
se promoveze formele de conducere
colectivă care să permită cuprin
derea și rezolvarea multiplelor pro
bleme ale vieții economice, înlătura
rea arbitrariului in luarea deciziilor,
fructificarea experienței specialiști
lor, a cadrelor valoroase din între
prinderi, a masei oamenilor muncit".
De aceea, proprietatea socialistă in
clude în sine necesitatea obiectivă a
autogestiunii și autoconducerii.
Fără dreptul de a gestiona obiec
tul proprietății socialiste, aceasta ar
fi golită de o componentă de bază.
Participarea responsabilă a celor ce
muncesc la gestionarea reală a obiec
tului proprietății implică exercitarea
efectivă a dreptului la inițiativă,
dezbatere, decizie și control, drept
inerent calității de proprietar și de
cea mai mare însemnătate pentru
realizarea personalității umane, atit
la nivel individual, cit și colectiv.
Este limpede că orice nerealizare
pe acest tărîm esențial al proprie
tății socialiste nu poate decît să
genereze fenomene de înstrăinare,
de alienare cu consecințe nu numai
economice, dar și sociale și politice.
Componentele structurale amintite
își găsesc încoronarea firească într-o
a patra, și anume : beneficierea de
către oamenii muncii proprietari so
cialiști uniți de roadele administrării,
gestionării gospodăririi obiectului
proprietății lor.
Spunînd toate acestea, nu trebuie

al producției, nu au asigurat un
climat de ordine și disciplină
corespunzător desfășurării normale
a activității de producție.
Acest mod defectuos de lucru a
făcut posibilă încălcarea gravă și
inadmisibilă a prevederilor legii
privind retribuirea în acord glo
bal și acord direct a personalului
muncitor, prin modificarea retro
activă a planului și, fapt deosebit
de grav, prin nivelarea, în mod
nelegal, arbitrar și abuziv a cîștigurilor, fără să se țină seama de
contribuția efectivă a fiecărei sec
ții, sector și a fiecăruia la rezul
tatele obținute în îndeplinirea sar
cinilor de plan.
în cadrul dezbaterilor s-a rele
vat că pe fondul acestor nereguli
a fost posibil ca unele elemente
din rîndul personalului, care nu
au justificat prin activitatea lor
în uzină, prin comportamentul lor
în societate, cinstea de a face par
te din rîndul acestui puternic deta
șament muncitoresc, să se dedea
la o serie de manifestări străine
societății noastre. Adunarea gene
rală a condamnat cu fermitate și
indignare asemenea acte care um
bresc prestigiul colectivului, în
totală contradicție cu morala și
disciplina muncitorească, cu nor
mele vieții publice, cu legile țării.
Pornind de la lipsurile grave ale
activității cadrelor răspunzătoare
de aceste stări de lucruri negative,
analizate de adunarea generală,
reprezentanții
muncitorilor au
hotărît, în unanimitate, destituirea
directorului general al centralei, a
directorilor adjuncți, a directoru
lui întreprinderii, a președintelui
consiliului oamenilor muncii, a
altor membri ai conducerii uzinei.
Date fiind prejudiciile grave aduse întreprinderii, adunarea ge
nerală extraordinară a hotărît ca
cei destituiți să nu mai aibă drept
de lucrp în acest colectiv, în care
nu și-au făcut datoria. în același
timp, cei care sînt direct răspun
zători de încălcarea legilor țării să

uitat că măsura în care proprietarii
își realizează rolul de beneficiari
este condiționată de și este direct
proporțională cu măsura în care ei
își gospodăresc eficient, rodnic
obiectul proprietății, și in nici un
caz nu este o consecință automată
cu caracter de venit al unui rentier,
în afara muncii proprii și a gospo
dăririi calificate. De altl'el, este
știut că, obiectiv, nu se poate îm
părți decît ceea ce se produce.
Instaurarea proprietății socialiste
asupra mijloacelor de producția
constituie condiția sine qua non a
instaurării democratismului condu
cerii economice. Ea este absolut ne
cesară, dar nu și suficientă. La ea
m ii trebuie adăugați astfel de fac
tori istorici cum sint condițiile social-politice, nivelul de pregătire a
maselor, tipul mecanismului econo
mic, gradul de înzestrare cu resurse
a economiei în care funcționează
acesta etc. Din toate aceste puncte de
vedere deci, democratismul econo
mic poartă el însuși un caracter
istoric.
MECANISMUL ECONOMIC ȘI
SOCIAL — MIJLOC DE REALIZA
RE A DEMOCRATISMULUI. CERUT
OBIECTIV DE CĂTRE PROPRIE
TATEA SOCIALISTA. Un rol covîrșitor în afirmarea democratismului
economic socialist II are mecanismul
de funcționare a economiei. Modali
tate de existență și mișcare a siste
mului economic, mecanismul de
funcționare a economiei socialiste
constituie expresia modulai de des
fășurare a relațiilor socialiste și a
exigentelor sistemului lor de legi
obiective, sub forma în care au fost
transpuse in măsuri de politica eco
nomică și norme juridice. Proprieta
tea socială constituie elementul cen
tral al mecanismului economic, iar
natura ei democratică, precum și
modul de realizare a ei își pun
pecetea pe natura și forma mecanis
mului economic. Prin structura Iui
însă, mecanismul economic și modul
concret în care funcționează influen
țează direct asupra posibilităților de
manifestare a democratismului gene
rat de proprietatea socialistă, favorizîndu-I sau frinindu-1.
Necesitatea conducerii economiei

fie trași la răspundere de organe
le de justiție în raport cu gravita
tea faptelor lor.
Totodată, adunarea generală ă
adoptat măsura ca acele elemente
care au provocat dezordine, excluzîndu-se de fapt prin aceasta din
mijlocul colectivului, să nu mai
poată lucra în această uzină și să
fie încadrați în alte locuri de mun
că. S-a cerut, de asemenea, ca aceștia să fie judecați de colecti
vul de muncă, să fie trași la răs
pundere conform legilor țării.
Adunarea generală extraordina
ră, în baza prerogativelor sale de
organ al autoconducerii muncito
rești, a ales noua conducere a în
treprinderii și a confirmat noua
componență a consiliului oameni
lor muncii.
Adunarea extraordinară a ■ oa
menilor muncii a adoptat măsuri
privind îmbunătățirea radicală a
muncii, buna organizare a produc
ției, pentru recuperarea rămînerilor în urmă și înfăptuirea exem
plară a planului, a contractelor la
export, a tuturor sarcinilor prevă
zute pentru acest an și pe întregul
cincinal, pentru ridicarea întregii
activități la un nivel superior de
calitate și eficiență economică.
în încheierea lucrărilor, participanții au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUSESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. (Tele
grama se publică în pagina I a
ziarului).
Cei prezenți au exprimat, și cu
acest prilej, voința fermă a colec
tivului întreprinderii de a înfăp
tui neabătut, în cele mai bune
condiții, sarcinile ce le revin,
orientările și obiectivele stabilite
în acest domeniu de activitate de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, poli
tica, partidului și statului nostru
socialist, hotărîrile Congresului al
XIII-lea ai partidului.

naționale, ca expresie a intereselor
tuturor coproprietarilor, se afirmă
prin principiul conducerii democra
tice unitare, care trebuie să țină
seama de întreg sistemul de interese
ale proprietarilor socialiști uniți —
atit generale, cît și de grup și
personale. Drept urmare, este nece
sar ca mecanismul de funcționare a
economiei socialiste, pe de o parte,
să aibă drept busolă maximizarea
eficienței economice, sociale și eco-

fesionalismul, ci și înalta conștiință
întreprinderea de confecții din
a acestui tinăr colectiv. în anul 1981
Tulcea a fost înființată in anul 1980,
(al doilea de la înființare !) între
fiind una din numeroasele unități in
prinderea tulceană a exportat pro
dustriale create ca urmare a politicii
duse in valoare de cîteva milioane
consecvente a partidului de reparti
de lei, reprezentînd zece la sută din
zare judicioasă a forțelor de produc
totalul producției. Un an mai tirziu,
ție pe întregul teritoriu al țării. Deci
ponderea exportului a depășit 66 la
este o unitate tînără, cu un colectiv
sută din valoarea producției-marfă
tinăr, dar care a și făcut proba de
a întreprinderii. în anul 1985 s-au
plinei sale maturități.
realizat primele exporturi în vestul
Forța de muncă — în covîrșitoare
Europei, care, de asemenea, au cu
majoritate feminină — a fost pregă
noscut o evoluție rapidă : de opt ori
tită la școala, de acum cu frumoase
tradiții, a între
prinderii de con
fecții din Brăila.
Cit despre cadre
La întreprinderea de confecții
le cu pregătire
superioară, cu ex
cepția directoa
rei, a ingineruluișef și a contabilului-șef. toți cei
lalți aproape 30
de ingineri și eco
nomiști erau sta
giari acum șapte
ani. Lipsa de ex
periență a fost
insă înlocuită nu
numai de entuziasm, ci mai ales de
mai mari în 1986, încă O dublare a
cunoștințele profesionale, mai mult
lor in 1987, cind s-au apropiat de 30
la sută din totalul producției.
teoretice intr-adevăr, ale muncitori
Ce va urma ? Sigur că. după ce,
lor și specialiștilor, dar care nu aș
în numai șapte ani, exporturile au
teptau altceva decît să fie cit mai
ajuns de Ia 10 la 90 la sută din to
temeinic și mai rapid valorificate in
talul producției, sporind in acest in
practică. Prin activitatea întregului
terval de aproape 30 de ori, evoluția
colectiv, care a dat dovadă de un
trece pe un plan nou. calitativ supe
profund spirit analitic în toate acțiu
rior. Pe seama creșterii productivi
nile întreprinse, de un fel de „inca
tății muncii se urmărește majorarea,
pacitate" de a face ceva înainte de a
în continuare, a exporturilor. îndeo
■ști de ce așa și nu altfel, s-au crista
sebi pe relația devize convertibile,
lizat în permanentă idei noi. fie in
prin consolidarea locului deținut pe
organizarea producției, fie în promo
piețele devenite deja tradiționale
varea unor tehnologii moderne, de
(Norvegia, Danemarca) și prin câști
mare eficiență. Ca urmare, in ulti
garea de noi poziții în alte țări.
mii cinci arti productivitatea muncii
Cum s-a obținut această dinamică,
a sporit cu 86 la sută. Iar în per
intr-adevăr remarcabilă, în crește
spectivă se scontează pe efectele
rea exportului ? La această între
măsurilor luate în prima etapă de
bare, inginera Geta Basarab, direc
dezvoltare și modernizare a produc
toarea întreprinderii, pare o clipă
ției, astfel concepute incit să asigure
descumpănită : ,,N-am făcut decît
dublarea productivității muncii pină
în anul 1990 față de 1985.
ceea ce trebuia să facem. Prima
noastră grijă a fost să respectăm cu
Rezultatele cele mai spectaculoase
rigurozitate fluxul tehnologic de
sint însă cele din domeniul exportu
producție și control al calității, să
lui. Treptele afirmării pe piața ex
lucrăm cit mai îngrijit cu putință,
ternă sînt cit se poate de bine con
turate și evidențiază nu numai pro
să asigurăm funcționarea ireproșa

în șapte ani, de 30
de ori mai mult

Imagine de la „Electroputere"-Craiova. Fabrica de aparataj electric de
înaltă tensiune

CUGIR : Mașini-unelte
peste prevederi
în această perioadă de susți
nută angajare în îndeplinirea
planului pe acest an. construc
torii de mașini de Ia întreprin
derea mecanică din Cugir iuscriu noi reabzări la producția
fizică. Zilele trecute, la fabrica
de mașini-unelte din cadrul
unității a fost readzată. peste
prevederi, cea de-a 124-a ma
șină de frezat. Trebuie subli
niat faptul că aceste mașini,
concepute de specialiștii unită
ții. au fost realizate într-o
gamă diversificată. Mașinile de
frezat realizate suplimentar au
fost livrate atit beneficiarilor
interni, cit și la export. (Ștefan
Dinică).

Eugen RADULESCU

Pentru recolte mari în anul viitor
EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR

ACTIVITATE INTENSĂ

temeinic cunoscută prin
invățămîntul agrozootehnic

pentru încheierea arăturilor
adinei de toamnă

în toate satele și comunele jude
țului BACĂU, a început un nou an în
invățămîntul agrozootehnic de masă.
Peste. 61 000 de cooperatori, țărani cu
gospodărie individuală din zona
necooperativizată, mecanizatori, lu
crători din întreprinderile agricole de
stat, organizați in 890 de cercuri, în
vață, împreună cu cei, peste 1 000 de
lectori din rîndurile Specialiștilor,
cum să obțină producții rhătJ ■fednei3
în acest scop, ei și-au propus drept
punct de referință experiența unită
ților fruntașe din județ. Astfel, cind
se predau tehnologiile de cultură la
porumb și sfeclă de zahăr se fac
referiri concrete la experiența coope
rativei agricole Nicolae Bălcescu,
care a obținut producții duble față
de recoltele medii înregistrate în
acest an la nivel de județ. La cul
tura cartofilor, unitățile de referință
sint fermele I.A.S. Călugăreni și
Itești, precum și cooperativa agricolă
de producție Săucești, iar în legu
micultura — asociațiile de profil din
Răcăciuni și Hemeiuși. în ce pri
vește creșterea animalelor, etaloanele
din județ sînt cooperativele agricole
Nicolae Bălcescu și Negri, precum și
asociația intercooperatistă Mărgi
neni. Pentru cunoașterea amănun
țită a experiențelor respective, a
fost organizată, în primul rînd, in
struirea lectorilor. La expunerjle și
dezbaterile, ce au avut loc în cadrul
instruirilor au participat lectori
recrutați din cadrul organelor agri
cole județene, cercetători, specialiști
din unitățile agricole fruntașe.
Amănunte privind modul de pre
gătire și desfășurare a învățămîntului agrozootehnic ne-au fost furni
zate de inginerul Alexandru Dănilă;
director al direcției agricole județe
ne. „Invățînd din experiența anilor
precedenți, de data aceasta — spu
nea interlocutorul — colective for

mate din activiști de partid, cadre
cu munci de răspundere de la direc
*
ția agricolă județeană și U.J.C.A.P.
au urmărit concret, la fața locului,
modul în care s-a organizat noul an
de studiu pe fiecare cerc în parte.
Astfel, la nivelul fiecărei unități
■ agricole4 șl localități s-a făcut re’ partizâreăv6aftiehilor pe cercurile de
învățămînt, constituite pe profiluri
- în xîiftirUi fermhlor, formațiilor de
muncă și celorlalte sectoare de pro
ducție. Cadrele din conducerea uni
tăților agricole și a comunelor care
nu au fost desemnate ca lectori
.participă la dezbaterile din cadrul
cercurilor. Urmărim ca toți locuito
rii satelor să cunoască atît sarcinile
ce revin județului și fiecărei unități
și ferme în viitorul an agricol, cît
mai ales căile de înfăptuire a aces
tora. Pentru aceasta, temele propuse
pentru dezbatere în fiecare cerc au
fost alese în concordanță cu speci
ficul activității de la locul de muncă
al cursanților".
Am reținut, de asemenea, de Ia
interlocutor că pentru a asigura
dezbateri cît mai concrete și efi
ciente au fost desemnați ca lectori
toate cadrele cu răspunderi și expe
riență. începînd cu directorul gene
ral al direcției agricole. Aceștia vor
folosi în activitatea lor atît tipăritu
rile realizate la nivel central, cit și
cele editate pe plan local de către
secția de propagandă a comitetului
județean de partid. între care și bro
șura recent apărută : „Agricultura
județului Bacău pe coordonatele noii
revoluții agrare", care redă pe larg
metode, fapte din experiența celor
mai reprezentative colective de
muncă din agricultura băcăuană.

a ansamblului economiei naționale
și de rezolvare a problemelor de
bază ale întregii națiuni ; principiul
autogestiunii economice, care presu
pune autonomie patrimonială și
funcțională a unităților economice
și sociale în condițiile în care fie
care își acoperă cheltuielile din ve
nituri proprii și obține venitul net
necesar pentru propria dezvoltare,
ca și pentru satisfacerea nevoilor
întregii societăți ; principiul sporirii

către oamenii muncii ; principiul
răspunderii cadrelor de conducere
față de popor, etc. în aplicarea prin
cipiilor nu poate fi admisă nici o
contradicție între vorbă și faptă,
nici o încălcare a cadrului democra
tic legal.
Din toate punctele de vedere, deci,
apar în lumină două realități obiec
tive fundamentale : socialismul nu
poate fi separat de democratism, iar
democratismul socialist nu poate fi

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii”

DIALECTICA TEORIEI Șl PRACTICII iN CONSTRUCȚIA SOCIALISTĂ

Proprietatea socialistă - temelia
democratismului nostru economic
logice a activității, iar pe de altă
parte să asigure cadrul necesar
exercitării calității de proprietari a
membrilor societății. Această situa
ție, în care criteriile economice, so
ciale și ecologice se împletesc inse
parabil, face din maximizarea efi
cienței economico-sociale și eco
logice a activității criteriul funda
mental al conducerii la diferi
tele niveluri economice, ca și
în plan teritorial. Drept urmare,
ori de cîte ori eficiența economico-socială și ecologică a activității
este ridicată sau în creștere, meca
nismul economic corespunde exigen
țelor funcționării corecte a proprie
tății socialiste și invers. în aceste
împrejurări, viața a pus în lumină
cîteva principii de bază ale condu
cerii. în calitate de componentă
esențială a mecanismului de func
ționare a economiei și îndeosebi :
principiul centralismului democratic
ca modalitate de conducere unitară

bilă a utilajelor. Ne-am format un
colectiv de specialiști in probleme
comerciale și de producție foarte
bine pregătit (toți stagiarii de
acum șapte ani au rămas în uni
tate I), am constituit un colectiv de
creație, care în zece luni din acest
an a realizat 400 de noi modele
— față de un plan anual de 260 mo
dele — astfel incit partenerii noștri
să aibă de unde să aleagă. La toate
acestea trebuie să adaug însă în mod
obligatoriu onorarea promptă, la ter
menele stabilit
*
și chiar in avans
a tuturor con
tractelor
înche
Tulcea:
iate cu partenerii
de peste hotare.
Renumele pe pia
ța externă se
cîștigă greu și
trebuie să facem
totul pentru a-1
consolida în con
tinuare".
Si, într-adevăr,
oamenii
muncii
din întreprindere
au făcut ceea ce trebuiau să facă.
Nu am putea încheia insă aces
te însemnări fără a semnala o
problemă în aparență minoră, dar
care generează dificultăți — absolut
nejustificate — în onorarea operati
vă a contractelor încheiate cu par
tenerii de peste hotare. Este vorba
despre livrarea cu întîrziere — aproape sistematică — a unor acce
sorii și ambalaje, ceea ce împiedică
desfacerea ritmică a produselor la
export. Loturi întregi de produse, a
căror fabricație s-a încheiat, stau
zile și chiar săptămîni în șir pentru
că lipsesc... pungile de plastic, iar în
ultimele luni și unele cutii din car
ton. Dintr-un calcul făcut cu rigoare
de specialiștii din întreprindere re
zultă că livrarea unor produse in
valoare de 1 000 lei, de pildă, a fost
intirziată, una sau mai multe săptămîni, ca urmare a lipsei unor amba
laje care valorează mai puțin de...
8 lei ! Este o problemă care merită
mai multă atenție din partea furni
zorilor. Și nu numai a lor.

eficiente a competențelor și răspun
derii unităților teritoriai-administrative în vederea valorificării tu
turor inițiativelor și energiilor
locale, care, prin conjugare, să
concure la accelerarea dezvoltării
armonioase și eficiente a zonei și
a întregii țări ; principiul extinderii
eficace din punct de vedere econo
mic și social a autofinanțării unită
ților ; principiul cointeresării mate
riale a celor ce muncesc ; principiul
autoconducerii oamenilor muncii ca
modalitate fundamentală, istoricește
superioară, de realizare a unității
dialectice dintre calitatea de proprie
tari socialiști uniți și cea de produ
cători în procesul conducerii colec
tive a unităților, principiu care are
rol general-director in sistemul de
mocratismului economic socialist ;
principiul consultării sistematice cu
masele ; principiul răspunderii per
sonale și colective ; principiul con
trolului muncitoresc, exercitat de

separat de ridicarea eficienței eco
nomice și sociale a activității.
In condițiile democratismului nos
tru economic socialist., problema
exercitării depline și eficace a com
petențelor legale capătă o însemnă
tate crescîndă pentru unitățile eco
nomice. Planificarea trebuind făcută
de jos în sus — pe baza studierii
prealabile și temeinice a pieței in
terne și externe, a asigurării pieței
pentru producția ce se include in
plan, a adaptării mai rapide la ne
voia socială internă și la cererea
externă. luîndu-se in considerare
necesitatea fundamentală de sporire
a competitivității tehnice și econo
mice — unitățile nu-și mai pot per
mite, fără daune, să nu rezolve, po
trivit cadrului legal pe care-1 au,
problemele și să le trimită spre so
luționare „în sus", spre a scăpa de
efort și răspundere. La rîndul lor,
organele superioare au și ele dato
ria de a respecta în mod ferm legea,

Deși în ultimele zile în județul
CĂLĂRAȘI a plouat, mecanizatorii
continuă efectuarea arăturilor adînci
de toamnă. Modul cum se muncește
oferă garanția că, în cîteva zile, această lucrare Se va încheia pe toa
te suprafețele planificate. De altfel,
pînă în seara zilei de 1 decembrie
au fost arate 93 Ia sută din cele
243 000 hectare prevăzute în planul
campaniei' agricole de toamnă. Co
mandamentul județean pentru agri
cultură a stabilit măsuri concrete
pentru fiecare unitate, agricolă în
parte, atît în vederea mobilizării
unor importante forțe umane la eli
berarea terenului de resturi vegeta
le. cît și pentru folosirea la întreaga
capacitate a tractoarelor. în ce pri
vește efectuarea arăturilor. în toate
unitățile agricole munca a fost orga
nizată in schimburi prelungite și in
schimburi de noapte. Peste tot au
rămas în funcțiune taberele de
cîmp, mecanizatorilor li s-a asigurat
hrană caldă în cîmp. transportul
combustibilului fiind astfel organizat
și eșalonat îneît fiecare tractor să
poată fi folosit din plin.
In aceste zile, eforturile tuturor
lucrătorilor ogoarelor și cu precă
dere ale specialiștilor și conducerilor
unităților agricole sînt concentrate
spre a asigura o eficiență maximă
acțiunii de întrajutorare dintre uni
tăți în cadrul aceluiași consiliu agro
industrial. precum și între consilii
unice vecine, avînd în vedere că în
multe unități agricole arăturile sînt
terminate. în timp ce în altele mai
sînt încă mari suprafețe de arat. De
asemenea, în sprijinul unităților agricole din județul Călărași au venit
1 360 de tractoare din județele Dîm
bovița. Prahova. Vilcea. Argeș și
sectorul agricol Ilfov. La aceasta se
adaugă și faptul că. în ultimul timp,

județul a primit cantități îndestulă
toare de motorină și. ca atare, acum
depășirea vitezei zilnice planificate
depinde numai și numai de buna
organizare a muncii, de operativita
tea și eficiența repartizării tractoare
lor acolo unde este cea mai mare
nevoie de ele.
' ărw'l
în raidul nostru. întreprins în mâi '
multe consilii agroindustriale. aveam j;c
să ne convingem că toți cei verilțf 1
în sprijin din alte județe își fac cu
prisosință datoria, iar tractoarele lor
sint în perfectă stare de funcționare,
„în cele cinci zile de cînd lucrează
la noi mecanizatorii veniți din alte
județe nu s-a înregistrat nici o de
fecțiune la tractoarele lor — ne spu
ne tovarășul Constantin Șandru, di
rector al trustului județean de me
canizare. Peste tot ei execută lucrări
de foarte bună calitate. Pentru ei și
pentru cei care i-au trimis avem nutnai cuvinte de mulțumire". Aflîndu-ne în consiliul agroindustrial Roseți, tovarășul Costache Tănase. or
ganizator de partid, ne spunea : „Am
luat măsuri ca celor 21 de mecani
zatori veniți de la S.M.A. Ciorani,
județul Prahova, să li se asigure con
diții optime de hrană și cazare. Și
pot spune că le merită din plin,
noi fiind foarte mulțumiți de felul
în care ei muncesc. Fapt este că ei
au absolut tot ce le trebuie pentru
a munci în ritm intens și pentru a
efectua lucrări de calitate bună".
întrucît ploile au încetat, iar con
dițiile materiale sînt asigurate —
combustibil și lubrifianți — este
necesar ca peste tot unde mai sînt
terenuri de arat, tractoarele să fie
folosite din plin, astfel îneît această
lucrare să se încheie cît mai repede.

de a-și exercita competențele ce le
aparțin și a nu încălca competențele
unităților. In fond, este vorba de a
asigura, pe bază de eficientă econo
mică și socială, diviziunea și coope
rarea rațională a muncii în procesul
de conducere democratică, deoarece
acolo unde se încalcă sau se ocolesc
competențele începe lipsa de răs
pundere. Ca urmare, organismele
democratice de conducere trebuie să
funcționeze în plenitudinea compe
tențelor lor legale, spre a spori ini
țiativa și răspunderea oamenilor
muncii.
DEMOCRAȚIA ECONOMICA SO
CIALISTA —.UN FENOMEN ISTURIC IN CONTINUA DEZVOLTARE
ȘI PERFECȚIONARE. EXIGENȚE
LE EXERCITĂRII CALITĂȚII DE
COPROPRIETAR. Exercitarea de
către mase a calității de proprietar
colectiv asupra mijloacelor de pro
ducție evoluează o dată cu progre
sul societății. Legea de mișcare a
acestui fenomen este aceea că, pe
măsura dobindirii experienței, oa
menii muncii tind să participe cit
mai direct și mai efectiv la condu
cerea reală a vieții economice, la
dezbaterea problemelor, la adoptarea
practică a deciziilor și realizarea
controlului asupra transpunerii lor
în realitate, considerind acest lucru
drept una din laturile de bază ale
realizării personalității fiecăruia.
Consecința firească a luării in con
siderare a acestei legi nu poate fi
decît perfecționarea sistematică a
cadrului participării maselor la con
ducere, în sensul adîncirii democra
tismului socialist și al asigurării
deplinei lui funcționări in practică.
In caz contrar, se dezvoltă o con
tradicție între calitatea de proprie
tari asociați a oamenilor muncii, pe
de o parte, și cadrul juridic nesa
tisfăcător de exercitare a aces
tei calități sau nerespectarea Iui in
practică, pe de altă parte. Iată de
ce, nu de mult, secretarul general al
partidului spunea : „Avem un cadru
bun. Cred insă că este necesar să-l
perfecționăm in continuare, să fa
cem să crească în toate ' sectoarele
răspunderea fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii, a adunărilor gene

rale, a consiliilor oamenilor muncii
ca organe colective de conducere,
de sus și pină jos, ca expresie a
înaltei
democrații
revoluționare
muncitorești".
Realizarea eficace a dreptului de
proprietate socialistă ca temelie a
autogestiunii și autoconducerii celor
ce muncesc în condițiile unei eco
nomii moderne nu este însă un lucru
simplu. Ea cere tot mai mult o pre
gătire specială și cultivarea talente
lor economice, tehnice și organizato
rice în rîndurile oamenilor muncii
în fond, este vorba aici nu doar de
asigurarea unei foarte bune pregă
tiri a fiecărui om al muncii in do
meniul său de specialitate, ci și de
asigurarea cu cea mai mare temei
nicie a unei pregătiri corespunză
toare a tuturor membrilor societății
din punctul de vedere al partici
pării efective și eficiente la condu
cerea și gestionarea practică a tre
burilor economice. Este, de aseme
nea, firească dezvoltarea unei atitu
dini profund economice fată de mun
că și rezultatele acesteia. Or, condu
cerea economică modernă intr-o lume
atît de complexă, dinamică și plină
de contradicții, cum este cea contem
porană, nu se poate efectua în mod
eficace fără o pregătire economică
corespunzătoare a tuturor celor ce
iau parte la opera de autogestiune
și autoconducere. în fond, este vor
ba de necesitatea stringentă a ridi
cării nivelului de pregătire econo
mică a întregii națiuni. Nu-i mai
puțin adevărat că. în aceste condiții,
trebuie să crească, la toate nivelu
rile, și rolul economiștilor de profe
sie, rol, acum. în numeroase cazuri,
neglijat sau chiar ignorat.
Din toate cele arătate rezultă că
de exercitarea complexă, efectivă și
eficace, atît din punct de vedere eco
nomic. cît și social, a tuturor, atri
butelor proprietății socialiste asupra
mijldaceior de producție depinde, în
cel mai înalt grad, însăși realizarea
practică a valențelor de bază ale
esenței democratice a socialismu
lui. Iar aceasta constituie, la rîndul
ei. o premisă esențială a ridicării
eficientei, atit economice, cît și so
ciale a întregii activități.

Mihai DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii
*
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„BUNI SPECIALIȘTI, BUNI REVOLUȚIONARI
emblema unei instrucții și educații de calitate
Socialismul constituie un mod su
perior de organizare a relațiilor
dintre oameni m legătură cu pro
ducerea ounurilor materiale. Con
știentizarea constituie modul propriu
al partidului nostru de a concepe
realitatea construirii noi.i societăți,
formarea conștiinței revoluționare a
omului nou constituie o parte inse
parabilă a dezvoltării economico-sociaie, a făuririi noii onnduiri socia
le, a ridicării patriei noastre pe noi
culmi de civilizație și progres, intr-un atare context conștiința so
cialistă s-a dovedit un ferment te
meinic pentru cunoaștere, inițiativă
și creativitate. Printre factorii care
determină modul de gindire și ac
țiune sint și cei care privesc gradul
de pregătire profesională, științifica
și culturală, de educație și instrucție
primite in școala. Școala in general,
cea superioară în special, a dobîndit
în anii construcției socialiste un nou
rol și funcții sporite. Expresie sinte
tică a acestui nou rol, concluzia de na
tură politică formulată de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, „știința, invutammtul, cultura sint factori pri
mordiali pentru făurirea cu succes
a noii orinduiri sociale", impune
atît asimilarea ei în plan teoretic
de către cei chemați să slujească învațamintul superior, cit și efort
permanent de reflecție, capacitate
creativa de iransiormare a șumței
in forța nemijlocită de producție.
Fiecare pas pe drumul construc
ției socialiste in Romania a cerut
și cere muncă și creație. Este de
aceea, pentru toți cei care lucrăm
in invăvammtul superior, un titlu
de mindrie și de maximă angajare
revoluționară aprecierea secretarului
generai al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, rostită cu pri
lejul deschiderii anului universitar
in septembrie 1984 la Timișoara :
„Putem afirma, fără teama de a
greși, că dacă nu am fi realizat aceste succese importante in invățămint, dacă nu am fi înfăptuit — aș
putea spune — această revoluție in
transformarea iuvațamintului roma
nesc. nu am fi putut obține nici
celelalte realizări in dezvoltarea econontico-sociaiă a patriei. Tocmai pe
baza invățămintului modern, a cer
cetării, a științei, am putut realiza
marile transformări revoluționare in
România".
Dezvoltarea școlii superioare ro
mânești a fost impusă de viață, de
comanda socială. Societatea româ
nească a investit in școala noastră
superioară, de altfel ca în intregul
invățămînt, valori materiale și uma
ne uriașe și firește că ea așteaptă
cu deplin temei ca aceste valori să
fie decontate la timp și la nivelul
exigentelor impuse de efortul făcut,
în condițiile unei efervescențe poli
tice deosebite, înaintea Conferinței
Naționale a partidului, cind poporul
nostru este angajat cu toate forțele
în îndeplinirea neabătută a preve
derilor programului de dezvoltare
economico-socială a patriei, cind
prin infăptuirea hotărîriior Con
gresului al XIII-lea al ș partidului,
țara noastră va trece la un nou
stadiu de dezvoltare — cel de țară
socialistă mediu dezvoltată, Univer
sitatea din Timișoara, creație a orinduirii noastre socialiste, important
factor de învățămînt,
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cercetare și
cultură se pregătește să-și adune in
cunună 25 de ani de existentă și se
alătură în același timp eforturilor
tuturor slujitorilor școlii pentru ri
dicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregului proces de instrucție și educație.
Interesele producției de astăzi și
mai ales de mîine cer de la școala
superioară un tip de creator apt să
facă față tuturor imprejurărilor,
de altfel extrem de dinamice, pe
care le impune însăși această
producție. Semnificative sint în
acest sens aprecierile tovarășului
Nicolae Ceaușescu : „educația și
cultura înaintată, revoluționară pre
supun cunoștințe vaste, multilate
rale, in toate domeniile, bazate pe
concepția revoluționară despre lume

și viată — materialismul dialectic și
istoric — pe idealurile nobile ale so
cialismului științific".
Pornind de la aceste comanda
mente am început să Înțelegem in
tr-un mod mai profund faptul că
sarcina invățămintului nu se va
mai putea rezuma doar la a oferi
studenților cunoștințe multilaterale
necesare pentru ca ei să devină ce
tățeni compleți. Contactul creator
cu lumea înconjurătoare implică o
gindire independentă. Cum formarea
și dezvoltarea creativității și inde
pendenței în gindire, calități esen
țiale ale omului, se realizează mai
ales prin școală, am înțeles de fapt
că aceasta este sarcina nouă pe
care partidul nostru, revoluția tehnico-științifică contemporană o pun
in fața școlii și a instituțiilor de
învățămint superior. Dar mai apare
o problemă. Nu trebuie să privim
institutele de învățămint superior
doar ca instituții unde sint pregătiți
absolvenți de facultăți, ci ca un loc
în care cadrele didactice, oamenii
de știință deja afirmați își desfă
șoară și își dezvoltă înclinațiile lor
creatoare pentru știință. Pornind de
la constatarea că uneori cadrele di
dactice universitare prețuiesc nu
atît pe studentul care mai mult decît
orice înțelege, ci pe studentul care
mai mult decit orice știe, dar că
vieții îi sint necesari specialiști care
mai mult decît orice înțeleg, a
trebuit să urmărim și noi, dascălii
un asemenea mod de gindire și
acțiune. ,
O reflecție a unui mare savant
spune că o școală lipsită de elevii
cei mai buni este ca un organism
care a pierdut mult singe. Explica
ții sînt mai multe. In primul rind
studentul fruntaș are disponibilita
tea să ofere din timpul său pentru
explicații date colegilor cu mult
mai mult de cit poate sau este dis
pus un cadru didactic, iar această
comunicare științifică dintre colegi
se realizează intr-un cadru mai
puțin formal și fără vreo tensiona
re a relațiilor dintre ei. Pe de altă
parte nu poate fi nesocotit adevărul
că în procesul de învățămînt învață
însuși educatorul. Pentru a putea
explica cuiva o teorie, trebuie să o
înțelegi tu insuți bine, iar abia în
timpul explicațiilor ies la iveală
cel mai bine lacunele propriei asi
milări. Iată de ce am înțeles să acordăm o mai mare atenție studen
ților foarte buni. Am încercat me
tode prin care studenții foarte buni
să se ocupe de colegii lor tocmai
pentru dezvoltarea propriei capacltăți de judecată.
Un adevăr incontestabil îl reprezintă faptul că toate preocupările
de perfecționare nu pot fi argumen
tate altfel decit prin rezultatele ob
ținute. Rezultatul muncii este satis
facția cea mai mare a eforturilor
făcute. Iată de ce ne bucură faptul
că peste 90 Ia sută din studenții de
la cursurile de zi au obținut in anul
universitar trecut note intre 7 și
10 ; procentul studenților promovați
cu note de 7—10 a crescut față de
anul trecut și la cursurile serale cu
5 la sută, iar la cursurile fără
frecvență, cu 3 la sută. Studenții
Universității din Timișoara aii ob
ținut rezultate foarte bune la con
cursurile profesionale faza națională
la care au participat 134 de studenți,
obținind 50 de premii și mențiuni.
La această competiție națională de
prestigiu, studenții noștri au ocupat:
locul I la concursul de Fizică și de
Informatică, locul II la concursul
pentru profilul Economic, pentru
limbi străine, pentru Limba și li
teratura română, și locul III la con
cursul pentru Științe sociale. Sem
nificativ este, de asemenea, faptul
că in întrecerea națională „Fiecare
A.S.C. — colectiv de educație prin
muncă șl pentru muncă a studenți
lor". la sfirșitul anului universitar
precedent studenții Facultății de
științe economice au obținut premiul I. iar cei de la Facultatea de
filologie, premiul II. Toate aceste
rezultate evidențiază că am făcut o
instrucție și educație de calitate, iar

marea masă a studenților noștri se
situează la nivelul rezultatelor bune
și foarte bune.
Integrarea școlii superioare cu
practica economică și cea socialpolitică, cu realitățile vieții noastre,
a determinat o transformare structu
rală, calitativă, a procesului de in
strucție și educație ; activității de
cercetare științifică i s-a confe
rit locul cuvenit, in spiritul indica
țiilor secretarului general al parti
dului și bogatelor noastre tradiții
naționale, în cadrul instituțiilor de
învățămînt superior. Pentru reali
zarea în condiții optime a acestui
important proces formativ a fost,
necesară desfășurarea unei largi pa
lete de muncă creativă. Nu a fost
ușor, mai cu seamă că in invățămintul superior nu poate fi realizată
o delimitare între cadrele didactice
care să se ocupe de activitatea di
dactică în exclusivitate, iar altele,
pe lîngă activitatea didactică, să se
ocupe și de cercetarea științifică.
Realitatea ne-a confirmat adevărul
că o activitate didactică bazată pe
rezultatele cercetărilor științifice
proprii ale cadrelor didactice poartă
emblema celei mai înalte calități
a competitivității. Avînd în vedere
acest aspect, este imperios necesar
ca însuși procesul de învățămînt, cit
întreaga sa problematică, să con
stituie obiect al investigației știin
țifice.
Acordînd o atenție sporită pregă
tirii unor specialiști de înaltă marcă
din punct de vedere profesional am
acordat și acordăm o atenție deose
bită formării la studenți a trăsătu
rilor omului nou. cu un înalt nivel
de conștiință socialistă, militant-revoluționară, urmărind cunoașterea și
aprofundarea concepției științifice
despre lume și viață. în centrul atenției noastre a stat și trebuie să
stea și în viitor educația prin muncă
și pentru muncă, educația patriotică.
Sîntem conștienți de comanda so
cială conform căreia avem nevoie
de cadre care să posede cunoștințe
profesionale avansate și care să de
vină militanți activi ai comunis
mului.
Trebuie însă să fim conștienți de
faptul că acest proces nu este lin
și nici nu se realizează ușor. Stu
denții pe care noi îi modelăm își

desăvîrșesc pregătirea de specialita
te in condițiile in care societatea și
familia îi pun la adăpost de îngri
jorarea pentru ziua de mîine. în
condițiile dispariției luptei pentru
existență a tinerilor noștri studioși,
această luptă a încetat să mai fie
un rnobil al dezvoltării forțelor și
voinței. Apare firesc întrebarea :
care este raportul interior statornic
asupra căruia trebuie să acționăm
pentru a antrena voința de mai
bine ? Răspunsul găsit de noi este
educarea unor nevoi spirituale su
perioare. Este nevoie din partea
noastră, a dascălilor să găsim dru
mul cel mai direct pentru descope
rirea în fața tinerilor a sensului existenței, să le dezvoltăm interesul
pentru rezolvarea problemelor so
ciale, să le educăm trăsăturile spi
rituale frumoase, necesare pentru
receptarea științei- și culturii.
Acum, cu puțin timp înainte de
Conferința Națională a partidului
nostru, ne alăturăm slujitorilor șco
lii din întreaga țară, exprimindu-ne
sentimentele noastre de nețărmu
rită dragoste față de partid, de secre
tarul său general, pentru orientarea
nouă, revoluționară dată școlii ro
mânești, pentru grija permanentă
pe care o poartă asigurării unor
condiții optime, astfel incit toți ti
nerii să invețe, să-și însușească tot
ce este avansat în știință și tehnică,
să se formeze ca oameni noi cu o
înaltă, conștiință socialistă, devotați
partidului, patriei și poporului.
Ne angajăm să întîmpinăm Con
ferința Națională a partidului cu
rezultate superioare, pentru a for
ma buni specialiști, buni revoluțio
nari pe baza unei instrucții și edu
cații de calitate, astfel îneît să fim
la înălțimea îndemnurilor stimula
toare și chemării adresate de tova
rășul Nicolăe Ceaușescu la deschi
derea actualului ari de învățămînt :
„să facem totul pentru însușirea în
cele mai bune condiții a celor mai
noi cuceriri și să acționăm pentru
a contribui Ia dezvoltarea și descope
rirea de noi și noi taine ale vieții
și naturii din toate domeniile de
activitate".

Prof. univ. dr.
Petru OMITĂ

rectorul Universității din Timișoara
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Casa tineretului din municipiul Cluj-Napoca

Ofensiva neoconservatoare
împotriva cuceririlor democratice«»
în prima parte a dezbaterii cu acest titlu, apărută in numărul din
25 noiembrie al ziarului nostru, s-a evidențiat că viața economică din
țările capitaliste a infirmat în mod drastic — începînd de la mijlocul
anilor ’70 — vechile teorii ale creșterii economice. Acest fapt a deter
minat în plan ideologic importante regrupări de poziții și reorientarea
spre teze conservatoare.
Ineficacitatea vechilor legitimări ideologice ale „capitalismului libe
ral" a stimulat în ultimii ani revirimentul unor teorii elitare, care vor
să justifice inegalitățile sociale printr-o așa-zisă diferențiere „naturală"
a indivizilor.
Publicăm în continuare partea a Il-a a acestei dezbateri, la care au
participat prof. univ. dr. Gh. Al. CAZAN, conf. univ. dr. Aculin CAZACU și dr. Ion UNGUREANU.

Conservarea inegalităților sociale

in

numele

libertății elitei

ACULIN CAZACU : în mod deose
bit, reactivarea ideologiilor conser
vatoare privește acumulările de pro
bleme sociale din societatea capita
listă. Demersul ei vizează să reinștituie autoritarismul și elitismul tradi
țional, care ar fi abdicat, în viziunea
politică neoconservatoare, prea re
pede, ar fi cedat prea ușor mișcări
lor liberatoare șt democratice șl ar
fi dat naștere unui fel de „vid so
cial" al certitudinilor burgheze. Observîpd că „nici o reformă socială
reală, nici un progres notabil în po
litica Socială nu au apărut în Ame
rica, pe parcursul acestui secol, în
absența presiunii mișcărilor sociale
ale categoriilor sărace și defavorizante", J.Et. Ehrenreich — in lucra
rea să „The Althruistic imagination",
o istorie a muncii și politicii sociale
în S.U.A., apărută în 1985 — core
lează ascendența unor măsuri de
ameliorare a condiției democratice â
omului cu mișcările de protest „de
jos în sus". Indirect, ceea ce vine
„de sus în jos", inclusiv noua rută
politică a conservatorismului, repre
zintă o opoziție la spiritul democra
tic al acțiurfii populare și o închidere
a canalelor de reformă și progres.
O asemenea distincție pune în lumi
nă sensurile reale ale pretinsei „re
voluții conservatoare".

afirmă in mod tranșant exegetul
gindirif conservatoare, a avut ca obiectiv esențial „ajutorul dat săra
cilor", pe cind politicile neoconser
vatoare „vizează reducerea acestui
ajutor, care nu face decît să perpe
tueze sărăcia". Conservatorii, scrie
Sorman „nu admit ca metodele libe
rale de integrare socială să limiteze
cumva libertățile individuale, chiar
dacă aceste libertăți sînt surse de
inegalități".

ION UNGUREANU: Concepțiile
conservatoare de astăzi resimt, așa
cum
arăta
Albert
Jacquard,
tot mai mult nevoia de a
justifica exploatarea prin apelul la
„știință" și așa se explică, de exem
plu, apelul insistent la biologie cu
scopul de a se dovedi că ierarhia
socială ar fi consecința necesară a
unei ierarhii naturale, că oamenii
nu ar fi egali din punct de vedere
biologic, ceea ce ar determina ine
galitățile economice, culturale, so
ciale și politice.
încercarea de legitimare biologică
a inegalității sociale ar face inutilă
orice discuție despre morală, filozo
fie, credință și rațiune și, în gene
ral, despre tot ce a creat omul, în
istoria evoluției sale, ca embleme
ale capacității lui de a se desprinde
din lumea fiaturală și a-și crea o
GHÎ AL. CAZAN : Cartea la care
lume proprie, lumea socio-umană.
s-au făcut referiri în prima
Este evident că de aici, din tezele
parte a dezbaterii și pe care
pseudoștiințifice ale sociobiologiei,
Guy Sorman a intitulat-o in mod
se inspiră și încercările de înnoire a
paradoxal „Revoluția conservatoare
formei de legitimare a capitalismu
americană" nu este cîtuși de puțin o
lui
din ultimii ani. în locul legiti
carte de pură teorie a neoconservamării dominației de clasă a burghe
torismului și s-ar comite, desigur, un
ziei, avem de-a face aici cu o le
șir de nedreptăți dacă arri încerca să
gitimare „nediferențiată" din punc
o comparăm cu lucrări de referință
tul de vedere al structurii de clasă,
în domeniu. Eă este, in fond, ceva
o legitimare biologizantă a „dreptu
cu mult mai simplu decît o expune
lui
la proprietate".
re a bazelor și principiilor conserva
Ideologia
neoconservatoare
a
torismului politic de azi. Autorul iși
asumă sarcinile, strictei observații, a, ... „drepturilor la diferențiere indivi‘„fealită'ț'iF1, '£ "relevării „fapltiltii" și' duală" care ar duce în mod „riattta desetiârii; lut. E un fel de „interral" la stratificare socială, econotniMuMliaOe# aserhienea iscusință
f-re8-că
și .poHtifă,
rămimrla
înmii
amnriraneste--definită
R Nisbet
MîaKof cadeo șocior
logul
american
R.
reac
lității incit aceasta pare a răspunde
ție la „actuala eroziune a autorității
ea însăși întrebărilor. De fapt, in
tradiționale
in
domeniile
familiei,
discursul cărții
întrebarea și răs
națiunii, culturii, limbii, educației
punsul se suprapun, pentru că răs
școlare și în multe alte domenii ale
punsul dorit de autor este de fieca
stucturii sociale". Această ideologie
re dată conținut în întrebarea însăși.
refuză astăzi principiul egalității șan
„Revoluția... conservatoare" con
selor educaționale, cu care s-a mintemporană, scrie Guy Sorman. ar
drit capitalismul anilor ’50 și '60.
fi în fond......... o cruciadă popu
Accesul la cultură și educație este și
lară care coincide cu criza econo
trebuie să rămînă inegal, susțin teo
mică actuală și cu bulversările care
reticienii neoconservatori, fiindcă oa
afectează azi tehnicile de informare
menii sînt inegal dotați din punct de
(cabluri, sateliți) și de producție
vedere intelectual. Statul capitalist
(microprocesoarele)". Noua „revolu
ție" din ideologia și din societatea
reduce de altfel în mod real, acolo
unde aceste principii de politică eburgheză contemporană e considera
conomică și socială neoconservatoare
tă a fi una fundamental diferită de
sînt puse în practică, finanțarea in
reforma economică liberală a anilor
’30. Ea este azi, pas cu pas, o nega
stituțiilor educaționale care-și pro
pun dezvoltarea intelectuală maxi
ție a discursului teoretic liberal și
mală a fiecărui individ, indiferent
a realității care a fost edificată în
de
apartenența Iui socială și cultura
ultimele cinci decenii pe baza unui
lă. In acest spirit, psihologul ame
asemenea discurs. Politica liberală,
rican Lewis Terman susține ideea
că majoritatea populației școlare ar
trebui să renunțe la continuarea stu
diilor fiindcă „inteligența lor scăzu
tă", „le dă dreptul de a putea de
veni doar buni muncitori manuali".
Este evident că limitarea accesu
lui la instituțiile educaționale con
stituie în ultimă instanță in ideolo
gia neoconservatoare, un argument
pentru limitarea participării politice
. a celor care nu și-au putut însuși
„principiile pe baza cărora se exer
cită dreptul la decizie". Că aceștia
fac de obicei parte din clasele so
ciale și grupurile exploatate, sărace,
nu mai este o întîmplare. Corelația
dintre rezultatele testelor de inte-

Oameni al căror numitor comun este răspunderea, pasiunea,
voința de continuă autoperfecționare
Datoria de a stimula
diaiogul cu publicul
A desluși înțelesul unei opere de
artă, al unei creații deosebite, de
orice fel, chiar cu ajutorul autoru
lui ei, este, intr-adevăr, o șansă.
Așa cum ni s-a întimplat exact in
acea dimineață însorită de toamnă
lingă fintîna arteziană din centrul
civic al bătrînului-tinăr oraș SATU
MARE, unde l-am întilnit pe cunos
cutul arhitect Gheorghe Porumbescu, de numele căruia se leagă acest
îndrăzneț „opus" arhitectural. Bine
înțeles că nu-i de acord cu defini
ția lui Goethe — arhitectura este o
muzică împietrită — că singurul loc
comun intre cele două „teritorii",
după opinia sa, este ritmul, adică
mișcarea ce se supune unor anumite legi de compoziție ; in rest,
muzica desfășurindu-se in timp (re
ceptorul descoperind structura so
noră în măsura in care i se oferă,
treaptă cu treaptă, iar arhitectura,
in totalitatea compoziției ei. împli
nind a fi deslușită, prin parcurgerea
proprie a receptorului. Acest com
plex arhitectural este simbolul rit
mului modern al tinărului oraș
Satu Mare la care a semnat un pa
sionat creator, la care semnează, de
fapt, dîndu-i rost și viață, fiecare
sătmărean.
...La filarmonică se repeta. Sub
bagheta lui Petru Andriesei. avea
loc, în cadrul Zilelor muzicale
sătmărene, cea de-a 43 ediție a
„Galei tinerilor concertiști'1“ (manitestare împlinită de forurile de cul
tură sătmărene în colaborare cu Co
legiul Criticilor Muzicali — A.T.M.).
Se repeta atent, concentrat. Era intilnirea acestui prestigios colectiv cu
tineri de talent precum Luminița
Rogacev, Orban Karoly, Ladislau
Csendes, Octav Arion, Diana Ligetti.
«Sîntem foarte atenți la echilibrul
repertoriului — spunea directorul
Filarmonicii, Ștefan Grigoroviciu ;
pagini reprezentative din literatura
universală și muzică românească,
In special prime audiții. Numai in
ultima vreme am propus publicului
să asculte „Concertul pentru oboi șl
orchestră" de Sigismund Toduță,
„Odă acestui pămînt" de Liviu Dănceanu. Concertul pentru vioară și
orchestră de Ana Marla Avram,
Simfonia de Mihnea Brumariu,

Concertul pentru trompetă și or
chestră de Costin Petrescu, „Sim
fonia aspirațiilor" de Dumitru Bughici, „Poemul sătmărean" semnat
de Constantin Arvinte... Apoi, o
altă dominantă a activității noastre
este colaborarea cu formațiile artis
tice de amatori laureate la cea de-a
6-a ediție a Festivalului național
„Cintarea României", cum ar fi
corul bărbătesc al întreprinderii de
utilaj minier, corul veteranilor,
grupul vocal al școlii populare de
artă, ansamblul coral de la între
prinderea „Tricotex", corurile mixte
din Medieșul Aurit, Apa, Sanislău,
corul sindicatelor învățămint sau

scriși printre abonații stagiunii fi
larmonicii sătmărene. Un act de cul
tură, o faptă de artă, este adevă
rat, impune in primul rind talentul,
profesionalismul, virtuozitatea interpreților, calitatea repertoriilor ; dar
și interesul, strădania celor care au
datoria să stimuleze dialogul cu pu
blicul, circulația valorilor.

Se impune pregătirea
instructorilor artistici
Multe sint de văzut in sălile Mu
zeului județean din Satu Mare :
mărturii paleolitice din Țara Oașu

rului din Sanislău, ale Teatrului fol
cloric din comuna Gelu (instruit de
Ion Vădan), turneele formațiilor de
teatru din Negrești, ale format ei de
teatru nescris din comuna Tirșolț 1
In fiecare întreprindere exista for
mații de marcă (corul bărbătesc de
la întreprinderea de utilaj minier,
dansatorii de la „Mondiala" Satu
Mare, toate formațiile de la I.C.S.M.
Alimentara, unde însuși directorul,
Iosif Cuibuș, este un recunoscut
animator cultural».
«Aici, Ia noi, în Țara Oașului —
completează Ion Vădan, directorul
Centrului județean de îndrumare a
mișcării artistice de amatori — sînt

Panoramic cultural județean: SATU MARE
cel numit „Prietenii muzicii" ; așa
cum, dialogul nostru cu publicul se
poate desprinde și din stagiunile
permanente pe care filarmonica le
are la Cărei, Tășnad, Negrești, Baia
Mare, Sighetu Marmației. Avem con
certe aici, la sediu, dar și pe platfor
mele industriale (întreprinderea de
utilaj minier. „Tricotex", „Solidari
tatea"), instrumentiști ai orchestrei
simfonice care instruiesc formații de
amatori din municipiu, din orășele și
comunele județului și, în general,
vrem să demonstrăm că sîntem un
podium pentru lansarea valorilor ar
tei muzicale românești și univer
sale, pentru lansarea tinerelor ta
lente».
în general, există în această insti
tuție o intensă preocupare pentru
împlinirea actului educativ, de la concertele-lecție pentru tineret (care ar
putea fi insă sprijinite și prin ma
teriale, prelegeri, argumentate cu
exemplificări, concepute de către
secția de muzicologie a Uniunii
compozitorilor) la paginile de cir
culație din literatura universală
(pentru care, este știut, materialele
de orchestră sint „o problemă"), la pa
ginile românești de ultimă oră (mai
ales acelea care au in vedere com
ponența
orchestrei,
posibilitățile
reale ale aparatului simfonic) ; pînă
la turneele în județele Sălaj, Mara
mureș, în orașe și comune in care
există sute și sute de melomani în-

lui, plastică neolitică din zona Co
dru, ceramică excizată aparținind
culturii Suciu de Sus și Culciu
Mare, săbii de bronz de la Apa și
Livada, și, peste timp... piese de
breaslă, stampe, tezaure monetare
de Tirșolț, Tășnad, Hotoan — ca să
vorbim de vechi documente. Dar
este remarcabilă și secția de etno
grafie cu cele trei zone distincte —
Țara Oașului, Codru și Cîmpia Someșană — așa cum un eveniment
de marcă al acestei toamne este ex
poziția itinerantă „Nicolae Grigorescu“. «Sătmărenii — spunea Marta
Cordea, vicepreședinta comitetului
județean de cultură și educație socia
listă — sînt, în general, adevărați su
porteri ai evenimentelor artistice, fie
că este vorba de o premieră la Tea
trul de Nord, de o primă audiție la
filarmonică, de o expoziție de mare
interes, precum cea consacrată ope
rei lui Nicolae Grigorescu. Sînt
concludente, in acest sens, mai ales
statisticile
Festivalului
național
„Cîntarea României" ; la cea de-a
6-a ediție, numărul participanților,
față de ediția anterioară. a sporit
cu peste 600 de formații și peste
12 000 de membri, Ia etapa de masă
înscriindu-se aproximativ 140 000 de
interpreți ! Aceasta reprezintă 34 la
sută din populația județului. Cine
nu cunoaște performanțele ansam
blului folcloric „Cununița", ale co-

recunoscute acele „giocuri" acom
paniate de ceteră și zongoră, cea „a
lui Văsîl" fiind diferită de cea „a
lui Grigo" sau „a lui Ghio" — fie
care avînd altă culoare,
demonstrînd o mare diversitate melodică,
date.
In
dar, un fond comun de
schimb, în zona Codru se aud doine
vechi de cind lumea, iar in Ciippie.
(zonă de interferență a Chioarului
cu Bistrița-Dej și Codru) alte cintece, alte texte cu anume culori
specifice locului. Un bogat folclor
deci, care înseamnă viață pentru
calitatea repertoriilor formațiilor
noastre artistice de amatori, izvor
de inspirație pentru compozitori,
teren de cercetare pentru folcloriști.
Acestea nu exclud, insă exigența
factorilor de cultură față de invazia
unui așa-zis „folclor bănățean" (mai
ales în Oaș și Negrești), față de
autenticitatea portului (minijupele,
paietele, sclipiciurile lansate in Certeze. Huța). Cine a mai văzut „pindileu" scurt, bluze de nailon presă
rate cu mărgeluțe din sticlă și ma
terial plastic ? Cred că factorii sin
dicali din întreprinderi, așezărriintele de cultură ar trebui să vegheze
mai atent la pregătirea instructori
lor artistici, prin cursurile de reci
clare, prin secțiile Școlii populare
de artă, prin colaborarea cu artiștii
profesioniști — toate , împlinite cu
eficiență, nu doar pentru acoperi
rea unor statistici».

o operă cu mulți autori

La ora cind tot omul, după programul de lucru, se duce acasâ, unaeva, pe o străduță din apropierea
Pieței Libertății, Iosif Cuibuș — di
rector la I.C.S.M, Alimentara, Peter
Balogh (vitrinier) revedeau pelicule,
ascultau benzi. Mai exact : un film
cu genericul „Comerț — intre me
serie și artă" (doar este sediul cineclubului „Samus" !), un film alert,
bine făcut despre ținuta lucrătorilor
comerciali din Satu Măre, o lecție
despre gestul uman, civilizat Care
trebuie să existe în raportul vinzător-cumpărător ; imprimări cu mon
tajul literar-miuzical care a obținut
locul I la Festivalul național „Cin
tarea României" și în care se vorbea
despre simbolul pîinii, despre sămința de griu transmisă din genera
ție în generație, cu formația
„Cactus", frumoasa voce a lui Bud
Octavian în , inspirate piese folk,
grupul „Oșencuța1... «Printre cei
peste 700 de lucrători ai întreprinderii noastre — spunea Iosif Cuibuș — 130 sint artiști amatori.
Avem 27 de formații și, este știut,
14 sînt laureate în etapa finală
a Festivalului național „Cîntarea
României" — ediția a Vl-a. Colabo
răm cu
muzicieni
profesioniști
(Ion Vădan. Claudia Pop . Dan —
profesoară la Școala populară de
artă, dirijorul Petre Vacarciuc etc.)
urmărim ca lucrătorii noștri — ar
tiști amatori, să fie prezenți in spec
tacolele sătmărene, in turnee. Și, de
ce nu ?, media de vîrstă la noi este
de 20 de ani ! Am realizat toate sar
cinile de plan, indicatorii de efi
ciență, avem rezultate bune în acti
vitatea noastră, dar și contactul cu
arta înseamnă o importantă lecție
de viață, cultură, civilizație, educa
ția gustului. Știți ce eficiente sint
filmele realizate de fotocineclubul
„Samos" pentru instruirea persona
lului ? Spectatori sau artiști ama
tori. toți au numai de ciștigat pro
fesional, spiritual, din experiența pe
tărîm artistic, și aceasta fiind o bună
școală pentru educarea in spiritul
răspunderii în muncă, al pasiunii și
voinței de continuă autoperfecționare
profesională și morală».

Smaranda OȚEANU
Octav GRUMEZA

tv
20.00 Telejurnal • In intlmpinarea fo
rumului comuniștilor
20,20 Tara întreagă întîmpină
Confe
rința Națională a partidului. Ac
țiuni pe frontul producției mate
riale pentru finalizarea exemplară

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71,
sala
mare) : Gaițele — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Arheologia dragostei — 18 ;
(saia Atelier) : Fata din Andros — 18
• Filarmonica
„GCorge
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
„Zilele
artei muzicale românești". In cinstea
Conferinței Naționale a
partidului.
Concert vocal-simfonic. Dirijor : Mir
cea Cristescu. Solist : Gavril Costea
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Nabucco — 18
Teatrul de operetă
(13 63 48. bd.
N. BălCescu nr. 2) : Lysistratâ — 18
_ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra1**
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : Di
mineață pierdută — 18,
• Teatru! de
comedie
(16 64 60) :
Sfintul Mitică Blajinii — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 18.30
• Teatrul „C. I. Nottara"
(59 31 83,
sala Magheru) : Floarea de cactus —
18 ; (sala Studio) : O noapte furtu
noasă — 18,30
• Teatrul Giulești
(sală Majestic.
14 72 34) : Amadeus — 18 : (sala Giu
lești, 18 04 85) : Milionarul sărac — 18
• Teatrul satlrlc-muzical „C. TănaSe“ (sala Savoy,
15 56 73) : Savoy,
Savoy — 18 ; (sala Victoria, 50 58 63) :
Eu vă fac să rideți (amiriat din 36
noiembrie) — 19
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70.
în sala Teatrului Mic) : Și totuși o
mare iubire — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) t
Pistruiatul — 15 ; 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie

Iigență și poziția socială a indivi
zilor, susțin acești teoreticieni, nu
s-ar datora mediului social, ci con
stituției genetice a indivizilor. O li
teratură psihologică tot mai înflo
ritoare susține că inteligența ar fi
ereditară în proporție ’de cel puțin
80 la sută, ignorind cercetările cu
adevărat științifice care arată, dim
potrivă, că inteligența umană nu
poate fi redusă la ,'ceea ce măsoa
ră testele de inteligență" și că,
în cele din urmă, așa cum viața a
demonstrat, o schimbare a condițiilor
socio-culturale determină și o îmbu
nătățire sensibilă a performanțelor
iritelectuale individuale.
„Stratificarea" dreptului la educa
ție și participare politică nu are aici
alt rol decit acela de a legitima, in
viziunea
conservatoare,
inega
litatea socială. Unii autori merg pină
acolo incit inventează o genă biolo
gică anume, făcută responsabilă
pentru succesul social al omului, așazisa genă Dahlberg. în concepția
neoconservatoare este cit se poate
de „natural" ca 5 la sută din cetă
țenii americani sau britanici să deți
nă practic 90 la sută din bogăția
acestor țâri, fiindcă „dreptul lor de
proprietate" le este conlerit nu de
structurile sociale, ci de constituția
lor genetică ! Discriminarea econo
mică este justificată nu o dată cu
asemenea argumente pseudoștiințifice. Ele merg pină la a nega, de
pildă, dreptul femeilor de a presta o
muncă de o complexitate egală cu
cea a bărbaților. După părerea par
lamentarului britanic Enoch Powell,
„femeile n-au fost create de
’ “
Dumnezeu pentru a fi rivalele bărbaților
în ocuparea unui loc de muncă".
Neurofiziologul Steveh
Goldberg
scria in același spirit că „indiferent
de forma de comportament in care se
va exercita dominația in societate,
aceasta va fi întotdeauna dominația
bărbaților". La rîndul lor, bărbați
lor li se recunoaște diferențiat drep
tul la muncă, in funcție de capaci
tatea intelectuală măsurată prin tes
tele de inteligență, dar și în func
ție de rasă (negrii, spaniolii, mexi
canii etc. din S.U.A. avind dreptul
de a presta doar „munci manuale").
„Dreptul la contestație" este abor
dat el însuși, din perspectiva abe
rantă a sociobiologiei într-o modali
tate aparte. Practic, orice mișcare
socială de contestație este redusă in
termenii psihiatriei la manifestarea
violenței și ca atare ea nu este con
siderată o problemă politică și so
cială, ci „o problemă de sănătate
publică", care ar putea fi deci re
zolvată cu mijloacele medicale.
Omul obișnuit este adesea intimi
dat de „tăria" argumentelor socio
biologiei, de apelul acesteia la
„știință". Adevărata relație dintre aceste
construcții
ideologice
. « conservatoare
_ ... de fac- s
tură
vy»»ci.vawme, Antidemocratică
anuuemocraiica
și științele contemporane este proba
tă insă de faptul că numeroși biologi
și geneticieni au protestat în ultimii
ani împotriva modului in care anu
mite rezultate ale cercetărilor lor
asupra animalelor au fost preluate
de teoriile sociobiologizante neocon
servatoare. Geneticianul american
R. Lewontin, neurobiologul S. Rose,
psihologul L.J. Kamin, cunoscutul
antropolog M. Sahlins și multe aso
ciații și organizații ale' oamenilor
de știință au demonstrat lipsa de
temeinicie științifică a argumente
lor biolo_gizante in explicația și predicția comportamentului uman. Avem de-a face în aceste așa-zise ar
gumente științifice cu un determi
nism biologist care. în esență, nu
diferă de acela pe care s-au bizuit
ideologiile rasiste susținătoare ale
fascismului in anii dintre cele două
războaie mondiale. Diversiunea ideo
logică pe care o reprezintă varianta
nouă a legitimării drepturilor omu
lui prin apelul la argumente biolo
gice trunchiate, falsificate sau lipsi
te de orice bază științifică nu poate
ascunde realitatea socială în care
drepturile omului sînt încălcate sis
tematic.
Ceea ce încearcă astăzi teo
reticienii neoconservatori prin apelul
la pseudoexplicățiile sociobiologiei
este să contracareze in planul ideo
logiei criza reală de legitimitate a
structurilor politice ale societății ca
pitaliste.

Dezbatere realizată de
Ioan STANESCU

a planului pe acest an și pregă
tirea temeinică a producției '88
20.35 Memoria documentelor (color) a
Comori din adtneurl
20.55 Laureat! al Festivalului național
„Cintarea României" • Soare, ti
nerețe. pace (color)
21.10 Mari actori, mari regizori : Lau
rence Olivier
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

— 19 :
15 ;
(sala
Cosmonauțiior,
11 12 04) : Cartea cu jucării — 15
• Circul București (10 41 95) : „A so
sit circul !“ — 18.30
•
studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Stress — 18.30

cinema
• Vulcanul stins : SCALA (11 03 72)
— ’9; ii: 13; 15: 17: 19.
favorit
(45 31 70) — 9; li: 13: '5: 17: 19, glo
ria (47 46 75) — 9; 11: 13; 15: 17; 19
• Program special pentru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9: 11 ; 13:
15; 17; 19
• Cetatea ascunsă : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) - 15; 17; 19,
PACEA
(71 30 85) - 9: 11 ; 13; 15: 17; 19
• Secretul lui Nemesis : GIUL.riTI
(17 55 46) — 9; 11.30; 14; 16.30; 19. FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19
• Moromeții ;
VIITORUL (10 67 40)
— 15: 18
• Figurantii : MUNCA (21 50 97) —
15; 18
• Cale liberă : FLAMURA (85 77 12)
— 9: n; 13: 15: 17: 19
• Anul soarelui liniștit : MIORIȚA
(14 27 14) - 9; 11: 13: 15: 17: 19
• O logodnică pentru prinț : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9: 11: 13; 15;
17; 19
• Vraciul : STUDIO (59 3315) — 10:
13; 16: 18,45
• Acțiunea „Edelstein" :
BUZESTI
(50 43 58) - 15; 17: 19
• Iartă-mă : UNION
n: 13: 15: 17: 19
• Paso doble pentru trei : COTROCENI (49 48 48) — 15: 17: 19
• Eroi îndrăgiți ai ecranului : PA
TRIA (1186 15) — 9; II: 13; 15; 17; 19
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială in Republica Socialistă România
a secretarului general al Partidului Baas Arab Socialist,
președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez AI-Assad
La
invitația
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, secretarul general al Partidului
Baas Arab Socialist, președintele
Republicii Arabe Siriene, Hafez
Al-Assad, a efectuat o vizită ofi
cială in Republica Socialistă Româ
nia, in perioada 30 noiembrie — 2
decembrie 1987.
Președintele Hafez Al-Assad s-a
bucurat în România de o primire
caldă, expresie a sentimentelor de
strinsă prietenie și stimă pe care
și le nutresc reciproc poporul român
și poporul sirian.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și secre
tarul general al
Partidului Baas
Arab Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad,
au avut convorbiri oficiale, desfășu
rate intr-o atmosferă de prietenie
și înțelegere reciprocă
Tovarășul președinte
Nicolae Ceaușescu a informat pe
oaspetele său, președintele Hafez
Al-Assad, asupra activității intense
desfășurate pentru înfăptuirea hotă
rârilor Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român, de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și trecerea Româ
niei la un stadiu nou, superior de
dezvoltare, precum și asupra mă
surilor întreprinse pentru ridicarea
continuă a nivelului material și
spiritual al poporului român.
Președintele Hafez Al-Assad a
Informat
pe
președintele
Nicolae Ceaușescu in legătură cu
obiectivele pentru a căror realizare
acționează Siria, pe linia Înfăptuirii
hotărârilor celui de-al VIII-lea Con
gres Regional al Partidului Baas
Arab Socialist, pentru continuarea
•ocesului de . edificare a societății
progresului și socialismului, în
conformitate cu sarcinile stabilite în
domeniile politic, social și economie,
vizînd construirea unei Sirii moder
ne și ridicarea nivelului material și
social al poporului sirian.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Hafez Al-Assad și-au
exprimat deplina satisfacție pentru
dezvoltarea largă și multilaterală a
relațiilor de prietenie și cooperare
rodnică existente între România și
Siria și convingerea că aceasta
corespunde intereselor fundamentale
ale celor două țări și popoare,
cauzei păcii și cooperării. interna
ționale. Totodată, președinții celor
două țări au subliniat hotărîrea de
a acționa pentru dezvoltarea șt am
plificarea, in continuare, a acestor
relații în toate domeniile, pe baza
principiilor deplinei egalități în
drepturi, respectului independenței
și suveranității naționale, avantaju
lui reciproc și neamestecului în
'reburile interne.
In cursul convorbirilor s-a relevat
în mod deosebit importanta întîlnirilor la nivel înalt intre cei doi pre
ședinți, a înțelegerilor realizate cu
aceste prilejuri, care au un rol
determinant în dezvoltarea și întă
rirea relațiilor bilaterale pe multiple
planuri.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și secretarul general al
Partidului Baas Arab Socialist,
Hafez Al-Assad, au subliniat impor
tanța relațiilor prietenești dintre
cele două partide pentru dezvoltarea
în ansamblu a conlucrării românosiriene și au exprimat dorința comu
nă de a întări și extinde aceste re
lații în viitor.
De asemenea, s-a subliniat necesi
tatea extinderii colaborării dintre
guvernele, parlamentele și organiza
țiile de masă și obștești din cele
două țări.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Hafez Al-Assad au dat
o apreciere pozitivă rezultatelor co
laborării în domeniile științei, cultu
rii și învățămîntului și au ex
primat dorința lărgirii și îmbogățirii
în viitor a acestei colaborări.
în cursul convorbirilor, o atenție
deosebită a fost acordată relațiilor
economice bilaterale și au fost subli
niate cu satisfacție rezultatele obți
nute în acest domeniu.
Conducătorii celor două state au
scos în evidență necesitatea valorifi
cării in mai mare măsură a posibi
lităților existente pentru creșterea
schimburilor comerciale și identificirea de noi domenii și obiective de
cooperare economică, corespunzător
potențialului economic al celor
două țări.
în cursul vizitei, președintele
Republicii
Socialiste
România,
Nicolae Ceaușescu. și președintele
Republicii Arabe Siriene. Hafez AlAssad, au semnat Acordul-program
privind dezvoltarea pe termen lung
a cooperării economice, tehnice și
științifice și a schimburilor comer
ciale intre Republica Socialistă
România și Republica Arabă Si
riană.
De asemenea, au fost semnate
Protocolul privind schimburile co
merciale intre Guvernul Republicii
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Arabe Siriene pe anii 1983
și 1989 și Convenția pentru evitarea
dublei impuneri In materie de impo
zite pe venit și pe avere între Gu
vernul Republicii Socialiste România
și Guvernul Republicii Arabe Si
riene.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Hafez Al-Assad au ex
primat profunda lor îngrijorare față
de menținerea unei situații grave și
complexe în lume, ca urmare a con
tinuării cursei înarmărilor. în special
nucleare, a persistenței și chiar
amplificării unor conflicte în dife
rite zone ale planetei noastre, a
continuării politicii imperialiste de
forță și de amenințare cu forța, de

amestec In treburile interne și de
încălcare a independenței și libertă
ții unor state, a înrăutățirii situației
economice mondiale, îndeosebi a si
tuației țărilor in curs de dezvoltare.
Republica Socialistă România și
Republica Arabă Siriană consideră
că problema fundamentală a lumii
contemporane o constituie oprirea
cursei înarmărilor, trecerea la mă
suri concrete de dezarmare, in pri
mul rind de dezarmare nucleară,
salvgardarea vieții pe Pămînt.
Președinții Celor două țări se pro
nunță cu hotărîre pentru eliminarea
tuturor armelor nucleare de pe pla
netă și in acest sens au exprimat
sprijinul față de propunerile Uniunii
Sovietice privind lichidarea acestor
arme, pe etape, pină in anul 2000.
De asemenea, s-a apreciat că apro
piata intilnire sovieto-americană la
nivel înalt și semnarea Acordului
pentru eliminarea rachetelor cu
rază medie de acțiune și operativtactice vor crea condițiile pentru
realizarea de noi acorduri vizînd
eliminarea totală a armelor nuclea
re și a altor arme de distrugere în
masă din Europa și din întreaga
lume.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Hafez Al-Assad au
subliniat necesitatea opririi expe
riențelor cu arma nucleară, a ac
țiunilor de militarizare a spațiului
cosmic și au apreciat că sint nece
sare acțiuni mai hotărite în direc
ția realizării unui program complex
de dezarmare, care să cuprindă, pe
lingă reducerea și eliminarea ar
melor nucleare șl interzicerea și dis
trugerea armelor chimice, reducerea
substanțială a armamentelor conven
ționale, a efectivelor și cheltuielilor
militare. Resursele eliberate prin
aceste măsuri ar urma să fie folo
site pentru nevoile dezvoltării eco
nomice și Sociale ale tuturor state
lor, in primul rind ale celor In curs
de dezvoltare.
România și Siria apreciază că pro
cesul de dezarmare trebuie legat
de înlăturarea agresiunii, a ocupa
ției, de lichidarea rasismului și colo
nialismului.
Președinții celor două țări au tre
cut în revistă situația din Europa și
au reafirmat importanța încheierii
cu sueces a Conferinței de la Viena,
a convenirii unui document cuprin
zător și echilibrat care să contribuie
la promovarea dezarmării, la dez
voltarea colaborării economice și în
alte domenii, la întărirea încrederii,
securității și păcii în Europa și în
întreaga lume.
De asemenea, s-a subliniat impor
tanța întăririi păcif, dezvoltării
colaborării și bunei vecinătăți in
Balcani, transformării acestei regiuni
într-o zonă fără arme nucleare și
chimice, fără trupe și baze militare
străine. România și Siria se pronun
ță pentru realizarea unor asemenea
zone și in Orientul Mijlociu, în re
giunea Mării Mediterane, precum și
în alte părți ale lumii.
Președinții celor două țări au acor
dat o atenție deosebită situației
grave, încordate din Orientul Mijlo
ciu, ca urmare a menținerii ocupării
de către Israel a unor teritorii
arabe, a neaplicării rezoluțiilor
O.N.U. și a nerecunoașterii dreptu
rilor naționale inalienabile ale
poporului palestinian.
Examinind evoluția actuală a si
tuației din zonă, președintele Repu
blicii Socialiste România șl pre
ședintele Republicii Arabe Siriene
au subliniat că o pace globală, justă
și trainică în Orientul Mijlociu nu se
poate realiza decît pe baza retragerii
Israelului din teritoriile arabe ocupa
te, inclusiv din Ierusalimul arab, și
restabilirii drepturilor naționale ale
poporului palestinian, in conformita
te cu rezoluțiile O.N.U.
Președinții celor două țări au fă
cut apel la intensificarea eforturilor
pe plan internaț'onal pentru soluțio
narea problemei Orientului Mijlociu
și s-au pronunțat pentru convocarea,
in acest scop, a unei conferințe in
ternaționale, sub egida O.N.U.. cu
participarea tuturor părț lor intere
sate, inclusiv a Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, precum șl a
membrilor permanenți ai Consiliului
de Securitate.
Examinind situația din Liban, cei
doi președinți s-au pronunțat ferm
împotriva menținerii sub ocupație
militară israeliahă a unei părți a te
ritoriului acestei țări, a amestecului
în treburile sale interne. A fost sub
liniată necesitatea de a se acționa
cu fermitate pentru retragerea ime
diată și recondiționată a trupelor
israeliene din L'ban. pentru respec
tarea deplină a indepe idenței. suveranităț i și integrităț i sale teri oriale. a rezoluți lor Consiliului de
Securitate a' O.N.U. Cei doi pre
ședinți se pronunță, de asemenea,
pentru rea'izarea unei largi recon
cilieri naționale între toate forțele
politice și sociale libaneze, pentru
soluționarea deosebirilor șl divergen
țelor intre acestea pe cale politică.

prin negocieri, in mod democratic, in
vederea salvgardării unității și inde
pendenței Libanului, restabilirii pă
cii și liniștii pe plan intern.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Hăfez Al-Assad au ex
primat Îngrijorarea față de eventua
litatea extinderii războiului dintre
Iran și Irak prin implicarea altor
țări și consideră că prezenta mili
tară americană și a altor forțe mili
tare străine in zona Golfului condu
ce la sporirea Încordării internațio
nale. România și Siria se pronunță
pentru retragerea tuturor navelor
militare străine din GOII, pentru
menținerea stabilității, a securității
și asigurarea liberei navigații in âceastă regiune.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Hafez Al-Assad au rea
firmat solidaritatea României și Si
riei cu lupta popoarelor africane
pentru lichidarea colonialismului,
neocolonlalismului și discriminării
rasiale de pe continentul african și
au condamnat politica promovată de
regimul rasist de la Pretoria, vizînd
destabilizarea situației din țările ve
cine, precum și măsurile de repre
siune Împotriva populației majori
tare din Africa de Sud.
Exprimînd sprijinul acțiv ai țări
lor lor față de lupta dreaptă a po
porului namlbian sub conducerea
S.W.A.P.O. pentru dobindirea inde
pendenței naționale, conducătorii ce
lor două state s-aU pronunțat pentru
aplicarea rezoluțiilor pertinente ale
Organizației Națiunilor Unite.
Președintele României șl președin
tele Siriei, exprimind preocuparea
față de agravarea crizei economice
mondiale, au subliniat necesitatea
instaurării unei noi ordini economice
internațonale. reașezării relațiilor
economice între state pe baze juste
și democratice, ca o cerință impera
tivă a asigurării păcii $1 securității
în lume.
S-a apreciat că sint necesare mă
suri ferme pentru găsirea Unei solu
ții globale, politice și economice pro
blemei datoriei externe â țărilor in
curs de dezvoltare, care să țină sea
ma de nivelul de dezvoltare al țări
lor debitoare și de nevoile acestor
țări pentru asigurarea progresului
lor economic și social.
Președintele Nicolae Ceaușescu șl
președintele Hafez Al-Assad consi
deră că problemele complexe care
confruntă omenirea impun partici
parea activă și egală la viața inter
națională a tuturor statelor, indife
rent de mărime și ortpduire socială.
România și Siria apreciază că Or
ganizația 'Națiunilor Unite este fo
rul internațional cel mai potrivit
pentru dezbaterea șl soluționarea
probleme'or lumii contemporane și
se pronunță pentru creșterea rolului
șf eficientei O.N.U.. a’e altor orga
nisme internaționale in interesul tu
turor națiunilor lumii, al năc’i. p’ngresu'tti si co’ab'i-ărți ;-te—a/’o-n'o.
Președintele Renub'lcii Socialistă
România și președintele Repubiicii
Arabe Siriene au evidențiat rolul
important și pozitiv al mișcării de
nealiniere în soluționarea probleme
lor internaționale actuale, in lupta
pentru pace. libertate și indepen
dență națională șl au apreciat sem
nificația hotărârilor adoptate la
Conferința la nivel inalt de la Ha
rare.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și secre
tarul general al Partidului Baas
Arab Socialist președintele Republi
cii Arabe Siriene. Hafez Al-Assad.
au dat o Înaltă apreciere noului dia
log la nivel inalt și au exprimat
deplina satisfacție pentru convorbi
rile avute și înțelegerile la care au
ajuns împreună, apreciind că acestea
reprezintă o nouă și valoroasă con
tribuție Ia aprofundarea raporturilor
de prietenie și colaborare dintre ce16
două țări. în interesul popoarelor
român și sirian, al cauzei păcii, pro
gresului și cooperării internaționale.
A fost exprimată hotărîrea comună
de a continua intllnirile și schimbul
de păreri la nivel înalt.
Președintele Hafez Al-Assad a ex
primat profunde mulțumiri tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, și
poporului român prieten pentru pri-'
mirea călduroasă si ospitalitatea
deosebită de care s-a bucurat in
timpul vizitei.
Secretarul general al Partidului
Baas Arab Socialist, președintele
Republicii Arabe S’riene, Hafez
Al-Assad. a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășei Elena Ceaușescu
invitația de a efectua o vizită ofi
cială in Republica Arabă Siriană.
Invitația a fost acceptată cu plăcere,
data vizitei urmind a fi stabilită
ulterior, pe cale diplomatică.

București, 2 decembrie 1987

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

La încheierea vizitei mele în Republica Socialistă România, părăsind
frumoasa dumneavoastră țară, imi este deosebit de plăcut să exprim, in
numele meu personal și al delegației arabe siriene, cele mai sincere mulhim'rt si îna'ta noastră prețuire pentru calda ospitalitate și prietenia cu care
am fost înconjurați in cursul șederii noastre la București.
Co vorbirile pe care le-am purtat au pus in evidență preocuparea
noastră comună de a asigura întărirea in continuare a relațiilor dintre parti
dele și țările noastre. Rezultatele la care am ajuns marchează o nouă etapă
pe calea dezvoltării continue ă conlucrării dintre Siria și România, in avan
tajul reciproc al celor două popoare, în interesul cauzei păcii și colaborării
internaționale.
Folosesc acest prilej pentru a Vă adresa din nou dumneavoastră per
sonal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mâi bune urări de sănătate,
fericire și viață îndelungată, iar poporului român prieten, noi succese și rea
lizări pe calea dezvoltării sale continue.

HAFEZ AL-ASSAD

Tovarășului NAJIBULLAH
Secretar general al Comitetului Central
/
al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan,
Președintele Republicii Afganistan
KABUL
Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii
Afganistan îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări, impreună cu ceie mâi bune urări de succes în îndeplinirea misiunii cu care
ați fost investit.
Exprim încrederea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările șl
partidele noastre se vor extinde și aprofunda tot mai mult in viitor, in inte
resul poporului român și al poporului afgan, al cauzei păcii și înțelegerii in
lume..
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului afgan prieten,
pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei
La Casa de cultură „Mihâi Eminescu" din Capitală a fost deschisă,
miercuri, o expoziție de fotografii
consacrată orașului Moscova. Sint
prezentate imagini din capitala
Uniunii Sovietice, aspecte semnifi
cative ale vieții sale politice și so
ciale, culturale și artistice, ale dez
voltării edilitare etc.

La vernisaj au luat parte reprezen
tanți ai Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., ai organizațiilor de
masă și obștești, oameni de știință,
artă și cultură, un numeros public.
A fost prezent E. M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București.
(Agerpres)

In magazinele comerțului de stat

ARTICOLE DE SEZON MODERNE,
în această perioadă, maga
zinele comerțului de stat din în
treaga tară iși desfășoară activi
tatea sub semnul tradiționalei ma
nifestări „Luna cadourilor". Raioa
nele specializate oferă solicitatori
lor posibilitatea să aleagă articole
de sezon moderne și utile pentru
ei și pehtru cei apropiați.
Un raid prin citeva mari maga
zine ale Capitalei ne edifică asu
pra seriozității cu care factorii de
răspundere au căutat să răspundă
prompt acestei frumoase tradiții.
Iată, de pildă, la marele magazin
„Unirea", „Luna cadourilor" a în
ceput cu pregătirea vitrinelor in
terioare și exterioare, asezonate ~
Cum mărturisește directoarea Ma
ria Stan — cu mărfuri specifice de
sezon pentru toate sectoarele —
confecții, încălțăminte, tricotaje,
galanterie, cosmetice, jucării etc.
în materie de confecții, iată ci
teva : pentru femei — rochii și
compleuri din jerse și stofă, fuste
șl scurte din stofe groase în iuniuri sau carouri de diverse mă
rimi. pantaloni și salopete matlasate. foarte călduroase ; pentru
bărbați există la vînzare o diversi
tate de costume, sacouri și panta
loni din stofe, o varietate de că
măși din țesături pentru iarnă și
Înlocuitori de paltoane la modă.
Copiii beneficiază Și ei de un bo
gat sortiment de articole vestimen
tare — de Ia cămașa și bluza din
țesături groase
la pantalonul
matlasat Sau geaca și canadiana
foarte tinerești. La vestimentația
amintită se poate asorta o bluză
sau un pulover, mai cu seamă că
sectorul tricotaje dispune de o
diversitate de astfel de articole,
in toate culorile, de toate mări
mile.
Firește că vestimentației amin
tite 1 se poate asorta un articol
de marochinărie său de galanterie,
raioanele specializate fiind, de astădată, bine aprovizionate.
Lâ sugestia conducerii magazi
nului „Unirea", s-a trecut și la con
fecționarea unor pachete asezonate
cu articole de cosmetică, artiza
nat, galanterie, tricotaje, jucă
rii, porțelanuri, pachete la pre
turi rezonabile și care, o dată cum

UTILE

părate. pot constitui frumoase da
ruri pentru cei dragi.
Preocupări similare am întilnit
și la noul magazin „Titan" din
cartierul Balta Albă, unde, prin
stația de amplificare, cumpă
rătorilor li se recomandau o serie
de mărfuri necesare in acest sezon
și li se sugerau diverse noutăți
pentru cadouri. De altfel. Viorel
Spătaru, directorul magazinului,
ne asigură că pachetele cu articole
combinate pentru această „Lună a
cadourilor" âu fost pregătite cu mult
timp în urmă, din ele nelipsind
tricotajele, articolele de galanterie
măruntă, jucăriile pentru copii.
De asemenea, fiecare raion desti
nat femeilor, copiilor și bărbaților
este gata să intîmpine solici
tările cumpărătorilor cu confecții
de bună calitatCt cu Încălțăminte
diversă și adecvată acestei luni.
La rindul său. sectorul electro
nice oferă și un bogat sortiment
de picupuri.
La „Materna-VultUrul de Mare",
șeful unității. Ilie Vasile. ne vor
bește amănunțit despre grija con
ducerii de a pune la dispoziția
noilor născuți un foarte bogat sor
timent de articole din bumbac și
frotir. neiipsipd nici surprizele
pentru mame, concretizate in dis
crete și elegante pachete cu daruri.
Aceleași preocupări există și la
magazinele „Cocor". „Victoria".
..Bucur Obor", „București" din
Capitală, ca și la marile magazine
ale comerțului de stat din întrea
ga țară. Aflăm de la factori de
răspundere din M.C.I. că toate ma
gazinele comerțului de stat s-au
aprovizionai, din timp cu mărfuri
specifice „Lunii cadourilor" — de
la confecții la porțelanuri, de la
cosmetice -MrtArtf&Me de podoabă.
Important e ca, trecind pe lingă
oricare din magazinele comerțului
de stat din întreaga țară, să nu ui
tăm o clipă că sintem în plină „Lună
a cadourilor", că un dar oferit celor
dragi, fie că e Vorba de o umbrelă,
de un portmorteu, o eșarfă, o
cravată sau un pulover, un bibe
lou de porțelan sau un pandantiv,
e în primul rind un dar de suflet,
de afecțiune și de neuitare.

Marta CUIBUS

VA INFORMAM DESPRE,
NOI PRODUSE FARMACEUTICE
Centrala industrială de medica
mente și cosmetice București, care
se află pe platforma industrială
Dudești, cuprinde 11 întreprinderi
de specialitate din București, Iași,
Cluj-Napoca, Brașov, Galați. Pro
dusele centralei, respectiv ale în
treprinderilor aferente, sint rodul
cercetărilor specialiștilor din Insti
tutul de cercetări chimico-farmaceutice in colaborare cu ale celor din
medicină, chimie și biologie din
centrele universitare în care sint
amplasate unitățile sale. Profilul de
bază al centralei : fabricarea de me
dicamente de uz uman și veterinar.
Spunem de bază, pentru că reali
zează si produse cosmetice și chi
mice. In qe privește industria de
medicamente menționăm că, ini
țial, aceasta era constituită din ci
teva laboratoare dispersate, care
aveau sarcina de a comprima dife
rite substanțe importate. Abia în
ultimele decenii a luat ființă la noi
o adevărată industrie de medica
mente. An de an s-au dezvoltat și
modernizat întreprinderea de me
dicamente București. „Biofarm",
„Antibiotice" — Iași,
„Terapia"
— Cluj-Napoca. Tot în cadrul cen
tralei ființează întreprinderile ..Mi
raj" — București, „Nivea" — Bra
șov,
„Farmec" — Cluj-Napoca,
„Sintofarm" — București. „Stela"
—- București, „Apollo" — Galați
și alte unități profilate pe pro
duse chimice și casnice. în 1984, o
nouă întreprindere. „Biosinteze" —
Calafat, profilată pe produse pen
tru zootehnie, este afiliată, aseme
nea intreprinderilor menționate,
centralei.
O discuție cu inginera Elena Du
mitrescu, director general al Cen
tralei de medicamente și produse
cosmetice București, este edifica
toare in ce privește preocupările și
realizările de pină acum in acest
domeniu. De la bun început, inter
locutoarea noastră ține să precize
ze : „Noi sintem industrie prelu
crătoare. Realizăm circa 700 de
forme condiționate (comprimate,
fiole, drajeuri, capsule operculate).
medicamente ca atare. In flecare
sortiment condiționat intră mai
multe componente. Demn de reți
nut este faptul că centrala noastră,
acoperă cu produsele el circa 90 Ia
sută din necesarul populației țării.
In aceste produse intră, firește, si
grupele terapeutice mari ca a ibiotice, vitamine, antiplretice, car
diovasculare, antireumatice". Fiind
in plin sezon rece, centrala e pre
gătită cu produse specifice : rinofug, aspirină, antigripale. Aflăm,
de asemenea, că se realizează o se
rie de produse în cooperare cu
Farm-Italiă, printre care antitumoralul Farmorubicina și vasodilatatorul cerebral Sermion, cu CibaGelgy, antidepresivul Ludiomil,

Gastrozepinul pentru tratarea ulce
rului.
Există o preocupare permanentă
a conducerii centralei de a aduce
in farmaciile țării produse noi, cu
efecte terapeutice sporite. După
cum ne informează directorul co
mercial, Constantin Șandru, și
șeful serviciului tehnic, Petre Pănculescu, o dată cu modernizarea in
treprinderilor de medicamente,
modernizare cu implicații în creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncii, a calității produselor
și in creșterea eficienței economi
ce, o serie de sectoare ale acestora
au lansat, sau sint pe cale de a
lansa, premiere farmaceutice cu
rezultate certe in terapeutică. Iată,
de pildă, dezvoltarea sectorului de
antibiotice a înlesnit realizarea
Cefalotinei și Neomicinei, a secto
rului de medicamente antireuma
tice ta făcut posibilă producerea Piroxicanului, similar 'unui produs
din import, Feldene, a Diclofenacului. similar Voltarenului, iar
dezvoltarea sectorului de medica
mente cardiovasculare a dus la
reușita unor medicamente, similare
Izochetului și Pentalongului.
O strinsă colaborare intre insti
tutul de specialitate șl centrală a
înlesnit înlocuirea unor importuri
și lansarea in fabricație a unor
produse indigene. Același lucru se
poate spune și despre dezvoltarea
sectorului cosmetice. Prin utiliza
rea unor materii prime indigene,
în special extracte din plante, s-au
realizat citeva game de produse —
Gerovital, Pell-amar, Bellatrix,
Miss-Otilia și Gerovital-plant. me
daliate cu aur și solicitate în nu
meroase țări ale lumii.
La ora actuală, conducerea cen
tralei este preocupată să dezvolte
cu predilecție sectoarele de produ
cere a substanțelor active (chimico-farmaceutice). Dintre acestea,
pe ordinea priorităților se inscriu
dobesilatul de calciu, oxprenololul,
gluconolactatul de calciu și magne
ziu, sărurile de magneziu, vitale in
fabricarea unor medicamente ca, de
pildă, Doxium.
Cum ați putut deduce, desigur,
centrala este grefată pe întreprin
derea de medicamente — Bucu
rești, Cea mai mare unitate a aces
teia și care are in profil fabricarea
de substanțe active, un sector cu
pondere importantă de condiț oiiare a acestora. Cit și a altor sub
stanțe din sectorul chimic. O ade
vărată uzină cu mii de oameni ,in
halate albe, prin miinile cărora
trec prafurile, sărurile, fiolele,
minusculele pastile, tonele de me
dicamente de care sc leagă firul
de Viață... Și ce țel mai nobil, mai
uman pot avea lucrătorii de aici
decit să fie de folos oamenilor 7 I
(C. Marta).

ȘEDINȚA COMISIEI PENTRU INDUSTRIE
SI ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE CARE A ANALIZAT

REIATIIIE ROMÂNIEI CU B.I.R.D.
In ziua de 2 decembrie a.c. a
avut loc ședința de lucru a Comisiei
pentru industrie și activitatea economico-flnanciară a Marii Adunări Na
ționale, în cadrul căreia a fost pre
zentat și discutat raportul ministru
lui finanțelor privind ansamblul re
lațiilor Republicii Socialiste România
cu Banca Internațională pentru Re
construcție și Dezvoltare.
România, ca țară in curs de dez
voltare, a devenit membră a B.I.R.D.
în anul 1972, pornind de la obiecti
vele înscrise în statutul acesteia pri
vind sprijinirea dezvoltării potenția
lului productiv al țărilor membre.
Aceste obiective nu au fost realizate
de către B.I.R.D. în relațiile cu
România.
Condițiile în care au fost acorda
te o parte din creditele B.I.R.D., în
mod deosebit acelea după anul
1980, au adus prejudicii grave
României. In loc ca aceste credite
să constituie un sprijin real in dez
voltarea economico-socială a țării,
ele au devenit o povară pentru eco
nomia națională.
Comisia a constatat că, la credi
tele acordate, B.I.R.D., printr-o prac
tică arbitrară și nejustă, discrimina
torie față de România, a majorat
substanțial datoria prin adăugarea
cșa-zisului „risc valutar". Pe această
cale, numai la creditele acordate
țării noastre după anul 1980, soldul
actual al datoriei față de B.I.R.D.,
exprimat m dolari S.U.A., a fost ma
jorat cu aproape 50 la sută (respec
tiv circa 250 milioane dolari), dato
rită transpunerii automate a efecte
lor schimbării cursurilor valutare
numai asupra împrumutaților, pre
cum și a speculațiilor valutare efec
tuate de către B.I.R.D.
Ca urmare a amplificării datoriei
față de B.I.R.D. cu riscul valutar
adăugat, România a suportat efecte
financiare negative, prin plăți mai
mari de rate de credit și dobînzi.
La creditele acordate României, în
raport cu structura de valute în care
acestea au fost primite, îndeosebi la
creditele contractate după anul 1980,
dobînzile stabilite au devenit în pre
zent mai mari decît costurilă resur
selor mobilizate de B.I.R.D. pe piața
financiară internațională, inclusiv
comisionul cuvenit acestei bănci, cu
pină la 2 puncte procentuale (res
pectiv cu pînă Ia 30 la sută).
In cadrul ședinței, Comisia Marii
Adunări Naționale pentru industrie și
activitate economico-financiară a

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 3 decembrie, ora 20 — 6
decembrie, ora 20. în țară : Vremea
va fi în general închisă, iar cerul mai
mult noros. La începutul intervalului,
pe alocuri, vor cădea precipitații sub
formă de lapoviță și ninsoare in re
giunile din sudul și estul țării, apoi și
în cele din nord. In rest, precipitații
izolate. Vîntul va prezenta unele in
tensificări la începutul intervalului în
regiunile sud-estice ale țării, din nord-

Ieri, în divizia A

adus critici severe organelor bancare,
Ministerului Finanțelor și tuturor
acelora care au încheiat asemenea
acorduri și au acceptat astfel de
practici discriminatorii și inechitabile.
S-a cerut să se analizeze răspun
derea ce revine celor vinovați, de
ce au fost acceptate asemenea prac
tici și de ce nu s-a acționat pen
tru a li se pune capăt.
Avînd în vedere politica inechi
tabilă și discriminatorie practicată
de B.I.R.D. în relațiile financiare cu
România, Comisia pentru industrie și
activitatea economico-financiară a
Marii Adunări Naționale a cerut or
ganelor bancare și Ministerului Fi
nanțelor să întreprindă măsuri con
crete și imediate în relațiile cu
B.I.R.D., pentru ca aceasta să renunțe
la practica de majorare a creditelor
acordate prin adăugarea riscului va
lutar, arbitrar și de percepere de
dobînzi excesive, ținînd seama că
România iși îndeplinește in întregime
obligațiile asumate prin contracte,
fără însă să recunoască riscul valu
tar adăugat în mod nejustificat de
către B.I.R.D., precum și dobînzile ex
cesive. S-a cerut să nu se mai efec
tueze plăți către B.I.R.D. pînă nu se
vor clarifica complet toate probleme
le cu acest organism. Dacă B.I.R.D.
nu va renunța la aceste practici inad
misibile, România va trebui să anali
zeze dacă mai este cazul să rămînă
ca membru în acest organism. Tot
odată, România va acționa pentru
plata la timp a tuturor obligațiilor
de plată către acele bănci și insti
tuții financiar-bancare care nu aplică
asemenea practici nejuste, inechi
tabile.
Comisia pentru industrie și activi
tatea economico-financiară a Marii
Adunări Naționale a cerut ca Minis
terul Finanțelor și organele bancare
să poarte discuții cu B.I.R.D. pentru
ca aceasta să găsească soluții ac
ceptabile în vederea compensării
prejudiciilor create României și apoi
să raporteze asupra rezultatelor acestor discuții în fața Marii Adunări
Naționale.
România consideră că trebuie să
se procedeze astfel îneît creditele
acordate de B.I.R.D. să constituie,
intr-adevăr, un ajutor în dezvol
tarea economică, și nu o frină în
colea progresului șl dezvoltării, un
mijloc de spoliere a avuției națio
nale, de transferare a venitului
național Către marile bănci și mo
nopoluri internaționale.
■ < est, . cu *•40MO-’ km- Ia" oră, 'Temperatul '■
rile minime vor fi cuprinse, in gene- » ’
ral, intre minus 7 și plus 3 grade, iar
cele maxime între minus ; 3 și plus gfnng
grade. Frecvent se va produce ceață,
mai ales în zonele depresionare și la
munte, unde, izolat, va fi asociată cu
depunere de chiciură.
Izolat
se va
semnala polei. în București : Vremea
va fi în general închisă. La începutul
intervalului vor cădea precipitații sla
be sub formă de lapoviță și ninsoare.
Trecător, vîntul va prezenta unele In
tensificări din est. Temperaturile mi
nime vor oscila între minus 2 și plus
1 grad, iar maximele între 3 și 6 gra
de. Se va produce ceață mai ales în
cursul nopții și al dimineții.

ia fotbal

O etapă normală,
cu un derbi nesportiv
Ieri s-au jucat meciurile etapei a
XlV-a din divizia A de fotbal
(mai puțin Victoria — F.C.M. Bra
șov, programat pentru astăzi).
Din punctul de vedere al rezulta
telor. etapa a fost cit se poate de
normală (șase victorii ale -gazdelor,
o egalitate și o victorie în deplasa
re). Doar Sportul studențesc a ieșit
din obișnuit, reușind 2—1 la Pitești
(au înscris Stanici și Coraș. doi din
tre cei mai in formă jucători din
Regie), rezultat pe cit de prețios
pentru clasament, pe atit de încu
rajator pentru perspectiva returului
de miercuri cu Hellas Verona. In
rest, cum spuneam, rezultate nor
male, cu toate că unele scoruri au
fost mai mari decît se prevedea :
Flacăra Moreni — Politehnica Timi
șoara 2—0 ; Universitatea Craiova —
Oțelul Galați 2—1 ; S. C. Bacău —
F. C. Olt 5—3; A.S.A. Tg. Mureș —
Petrolul 4—0; „U“ Cluj-Napoca — Ra
pid 3—1; C.S.M. Suceava — Corvinul
3—1. Chiar și scorul „alb" (0—0) cu
care s-a încheiat derbiul găzduit de
stadionul din șoseaua Ștefan cel
Mare poate fi socotit normal, dacă
ținem seama că s-au Întilnit două
forțe fotbalistice sensibil egaie. pen
tru care nu contează dacă evoluează
pe terenul propriu ori pe terenul
altei adversare' din campionat.
Vorbind insă de derbiul Dinamo
— Steaua trebuie să spunem, cu tot
regretul, că el a nemulțumit miile
de iubitori ai fotbalului — atiția cîți
au încăput in stadionul dirîamovist,
alte zeci și zeci de mii rămînind pe
dinafară cu părerea de rău că ase
menea partide nu sint programate
(și in tur și in retur) pe ma
rea arenă „23 August". Din pă
cate, meciul — așteptat cu deo
sebit interes șt îndreptățite spe
ranțe — a avut de „toate" ca să
fie un spectacol dezagreabil : nivel
calitativ scăzut, opacitate tactică,
execuții
greșite
(nenumărate),
ineficacitate (totală). Dar mai ales a
avut nervi. N-a avut „nerv", dar a
avut mulți, mulți nervi — din care
au rezultat faulturi după faulturi
(cineva le-a numărat : 46 „fluierate"
de arbitru), vociferări, proteste, ges
turi nesportive. A rezultat șl acci
dentarea lui Cămătaru (înlocuit incă
★

ȘAH. Astăzi se desfășoară ultima
rundă a campionatului republican
masculin de șah de la Predeal, dar
indiferent de rezultate victoria re
vine marelui maestru Florin Gheor
ghiu. care, avînd toate partidele în
cheiate. a totalizat 10,5 puncte din
16 posibile și nu mai poate fi ajuns
de nici unul din ceilalți participanți.
RUGBI. La Split, intr-un meci
contînd pentru campionatul european

înainte de pauză). Toate acestea ar
mai fi fost cum ar mai fi fost—mai
ales că arbitrul a acordat nu mai pu
țin de cinci cartonașe gaibene (justi
ficate), reușind să potolească spirite
le pină la un moment dat. Dar spre
final, cind Moraru a ieșit la Lăcătuș
(care scăpase singur spre poartă) și
La stopat sărind periculos pe el cu
ambele picioare și trintindu-1 ne
gazon, tensiunea a atins punctul ma
xim, provocindu-se o busculadă din
care — pe lingă Moraru — s-au mai
ales cu cartonaș roșu Belodedici, Iovan și Varga. Au intervenit și antre
norii de pe margine, astfel incit
după 3—4 minute meciul a fost re
luat și s-a jucat în „opt la opt" plus
portarii (Ia Dinamo — rezerva Stelea).
Acest derbi nesportiv ridică din
nou problema spiritului și atmosfe
rei în care se joacă uneori in cam
pionatul de fotbal. Presa (ziarul
nostru însuși) a mai luat atitudine
nu de mult, cu prilejul unor scene
asemănătoare petrecute la meciul
Steaua — Victoria. De data aceasta,
arbitrul — Ion Crăciunescu, din
Rîmnicu Vîlcea — a fost cit se poate
de competent și intransigent, reușind
să ducă totuși la bun sfîrșit un joc
extrem de greu de condus. La fel și
colegii săi de „linie", Adrian Porumboiu și George lonescu. Dar faptul
că asemenea scene inadmisibile re
apar, arată limpede unde duce in
dulgența forurilor sportive. Dacă
atunci (și altădată) nu s-au luat
măsurile drastice care ,se impuneau,
a fost inevitabil să se ajungă aici.
Și dacă se continuă, se poate ajunge
la acte și mai grave I
Repetăm, toleranța, mimarea exi
genței, lipsa de răspundere a celor
ce trebuie să întroneze definitiv dis
ciplina și spiritul de sportivitate de
plină pe terenurile noastre de fot
bal nu pot conduce la eradicarea
abaterilor, ci, dimpotrivă, la prolife
rarea lor.
Iată de ce se impune intervenția
energică a federației, a C.N.E.F.S.,
care, de altfel, erau de față... prin
•persoanele cele mai autorizate.

Gheorghe MITROI
*
de rugbî (grupa B), echipa R.F. Ger
mania a întrecut cu scorul de 15—6
(11—3) formația Iugosiaviei.
ATLETISM. La Melbourne au în
ceput campionatele mondiale de atletism pentru veterani, competiție
la care participă 4 820 sportivi din
52 de țări. Proba de aruncare a cio
canului la categoria pînă la 55 ani
a revenit austriacului Hans Potsch,
cu o aruncare de 63,58 m.
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Acțiuni și luări de poziție pentru
încetarea cursei înarmărilor
Cheltuielile militare aduc daune uriașe dezvoltării
economico-sociale a statelor lumii
ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). —
Ziarul „Ethiopian Herald" atrage
atenția asupra legăturii indisolubile care există între creșterea
cheltuielilor militare și încetinirea
programelor de dezvoltare a țărilor lumii. Sumele uriașe alocate în
scopul' proiectării și fabricării unor
arme tot mai perfecționate sint
sustrase de la programele de dezvoltare economică și socială ale statelor lumii — arată ziarul. Continuarea cursei înarmărilor amenință securitatea internațională,

Femeile japoneze se pronunță pentru lichidarea
arsenalelor nucleare

'

TOKIO 2 (Agerpres). — Dorința
4 fierbinte a tuturor femeilor nipoI ne de a preintîmpina izbucnirea
\ unui război, care în actualele con
diții ar fi un conflict nuclear atotnimicitor, hotărîrea lor de a lupta
pentru oprirea cursei înarmărilor,
pentru dezarmare au fost sublinia
te de participantele la reuniunea
Comitetului Executiv al Federației
ț naționale
a femeilor japoneze, des
fășurată la Tokio. O atenție deo
sebită a fost acordată acțiunii de
* stringere de semnături pe Apelul
de la Hiroshima și Nagasaki, care

* Protest
*

ț

irosește imense resurse materiale și ‘
aduce daune uriașe dezvoltării e- )
conomice și sociale a statelor lu- 4
mii. Folosirea in scopul dezvoltă- '
rii a unei părți din cheltuielile mi- 4
litare — relevă ziarul — ar per- ,
mite reducerea decalajului dintre1
statele industrializate și țări^p in 4
curs de dezvoltare, contribuind. 1
totodată, la soluționarea unor pro- ț
bleme grave cu care se confruntă i
aceste țări, cum sint șomajul, foa- 1
metea, lipsa de locuințe, epidemii- 4
le. seceta.
j

australian împotriva continuării experiențelor i
atomice franceze în atolul Mururoa

CANBERRA 2 (Agerpres). —
Australia a exprimat un protest
ferm față de continuarea de către
Franța a experiențelor nucleare in
atolul Mururoa, din Pacific. Intr-o
declarație dată publicității la Can
berra, ministrul în exercițiu pentru

„Un

cheamă la interzicerea totală și 4
distrugerea armelor nucleare. A ’
fost subliniată hotărîrea neclintită ț
a militantelor pentru pace din a- i
ceasta țară de a acționa pentru e- 1
liminarea pericolului declanșării 4
unui Tazboi termonuclear.
J
în cursul reuniunii participante- ț
le s-au pronunțat pentru încetarea 4
oricăror experiențe cu arme atomi- *
ce, pentru oprirea cursei înarmă- 4
rilor. cu prioritate in domeniul nu- <
clear, și adoptarea unor măsuri )
efective și eficiente de dezarmare, j

cerc

vicios

afaceri externe și comerț, Gareth i
Evans, relevă că țările din Pacifi- ’
cui de sud consideră o ofensă pro- 1
fundă atitudinea Franței de a nu
ține seama de îngrijorarea lor față r
de experiențele nucleare.
’

întreținut de

Convorbiri româno - vest-germane
BONN' 2 (Agerpres). — La Bonn
a avut loc o întrevedere între Ion
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., și Hans-Dietrich
Genscher, vicecancelar și ministru al
afacerilor externe al R.F. Germania.
Vicecancelarul H. D. Genscher a
rugat să șe transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, expresia
sentimentelor sale de respect, pre
cum și cele mai bune urări de sănă

tate, fericire și succes în întreaga
activitate.
Din partea președintelui
Nicolae Ceaușescu a fost adresat
vicecancelarului și ministrului de
externe al R.F. Germania un salut
prietenesc, împreună cu cele mai
calde urări de succes și fericire per
sonală.
în cadrul convorbirii s-a exprimat
dorința comună de a se acționa pen
tru dezvoltarea în continuare a rela
țiilor româno—vest-germane.

Manifestări consacrate aniversării
făuririi statului național unitar român
Sub egida Institutului de Istorie
Universală al Academiei chineze
de științe sociale, la Beijing a
avut loc o adunare festivă. în ca
drul căreia pref. Chen Zhihua. di
rector adjunct al institutului, a re
levat că actul Unirii de la 1 De
cembrie 1918 reprezintă o piatră de
hotar în istoria poporului român,
o încununare a luptei de veacuri
a acestuia pentru unitate naționa
lă. Vorbitorul a subliniat că înfăp
tuirea statului național unitar ro
mân a exercitat o influență deose
bită asupra dezvoltării istorice în
Balcani. în Europa centrală, pre
cum și pe întregul continent euro
pean.

Aniversarea actului Unirii a fost
marcată și la Centrul cultural român
din Viena printr-o adunare festivă.
Au fost deschise o' expoziție de
fotografii și o expoziție de carte
românească dedicate evenimentului
de la X Decembrie 1918.

în încheierea manifestării a fost
prezentat un grupaj de filme docu
mentare inspirate de istoria po
porului român.

La Cambridge a avut loc o ma
nifestare în cadrul căreia prof. Da
vid Stephenson a prezentat o ex
punere despre principalele eveni
mente din istoria multimilenară a
poporului român, subliniind trecu
tul său de luptă pentru neatîmare
națională, ca și însemnătatea isto
rică a făuririi statului național uni
tar român.
Manifestarea a inclus inaugura
rea unei expoziții de carte socialpolitică, în care la loc de frunte
sint prezentate lucrări din gîndirea
social-politică
a
președintelui
Nicolae Ceaușescu, și a expoziției
de fotografii „România ’87".
De asemenea, filiala din Bir
mingham a Asociației de prietenie
Marea Britanie — România a or
ganizat o manifestare dedicată eve
nimentului de la 1 Decembrie 1918.
(Agerpres)

politica

instituțiilor și băncilor creditoare"
Declarații privind necesitatea soluționârii echitabile a problemei
datoriilor externe
CARACAS 2 (Agerpres). — Criza
vine în ceea ce privește problema
economică ce afectează țările latidatoriei externe — a declarat pre
no-americane se datorește dobinzilor
ședintele Băncii Centrale a Argen
mari percepute de instituțiile și băn
tinei. Jose Luis Machines. citat de
cile creditoare și scăderii prețurilor
agenția argentiniană Telam. El a
Ja materiile prime exportate de ele
arătat că astăzi, mai mult ca oricînd,
pe piața mondială — a declarat pre
este necesară cooperarea internațio
ședintele Venezuelei. Jaime Lunală pentru a se înlătura incertitu
sinchi, citat de agenția EFE. Actua
dinile ce umbresc perspectivele eco
la conjunctură reclamă eforturi con
nomice ale lumii, iar această coope
siderabile. insă ele trebuie împăr
rare trebuie să includă țările în curs
țite cu statele puternic industriali
de dezvoltare.- intrucit dacă nu vor
zate — a subliniat șeful statului Ve
fi eliminate obstacolele cu care ele
nezuelan.
se înfruntă va fi dificilă edificarea
unei economii mondiale sănătoase.
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). —
Fenomenul de creștere a datoriei
CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager
externe este foarte răspîndit în țările
pres). — Cu ocazia reuniunii pentru
în curs de dezvoltare, fiind întreținut
solidaritate și cooperare in America
de politica instituțiilor creditoare și
de scăderea valorii exporturilor aLatină, desfășurată la Ciudad de
cestor state — a declarat. Aldo Neri,
Mexico, intelectuali din țări ale re
deputat din partea partidului de gugiunii au propus crearea unei con
vernămînt in parlamentul argenti
federații latino-americane care să
nian. El a criticat energic faptul că
ceară băncilor creditoare occidentale
s-a intrat, astfel, intr-un cerc vicios,
aplicarea efectivă a principiului codeoarece simpla achitare a dobinzi
lor este suficientă pentru a se redu
responsabilității în problema dato
ce posibilitățile de alocare a unor
riei externe — informează agenția
fonduri mai mari pentru programele
Prensa Latina. Ei s-au pronunțat,
de dezvoltare socială, informează atotodată, pentru transformarea Sis
genția Telam.
temului Economic Latino-American
★
Intr-un organism care să apere ac
Statele puternic industrializate nu
tiv interesele statelor din regiune.
pot eluda responsabilitatea ce le re

Noi pași spre instaurarea păcii
în America Centrală
MANAGUA 2 (Agerpres). — Co
misia națională de reconciliere din
Nicaragua a elaborat o informare
în legătură cu înfăptuirea în țară
a prevederilor acordurilor de pace
„Esquipolas II“. document ce va fi
prezentat în cadrul reuniunii Comi
siei internaționale de verificare și
urmărire a realizărilor acestora
(C.I.V.S.), programată pentru 5 de
cembrie. la New York. Vicepreședin
tele nicaraguan Sergio Ramirez va
expune oficial în fața comisiei pro
gresele înregistrate de țara sa pe
calea îndeplinirii acordurilor de pace
în America Centrală.

SAN JOSE 2 (Agerpres). — La San
Jose a avut loc o reuniune a vice
președinților din țările Americii Cen
trale — Costa Rica. Guatemala, Hon
duras, Nicaragua și Salvador — in
formează agenția nicaraguană A-N.N.
în declarația comună dată publicită
ții. participanții au evidențiat voința
fermă de a continua eforturile de
instaurare a păcii, de dezvoltare eco
nomică și socială în zonă. Totodată,
a fost reafirmată hotărîrea de a spri
jini procesul de instalare și funcțio
nare a parlamentului centroamerican,
for regional în care va fi reprezen
tată fiecare țară din zonă.

CIUDAD DE GUATEMALA 2 (Agerpres). — Conferința tineretului din

țările Americii Centrale, care se des
fășoară la Ciudad de Guatemala, s-a
pronunțat împotriva amestecului
străin în statele din zonă, pentru res
pectarea dreptului la autodetermina
re și pace.
în cadrul luărilor de cuvînt. tinerii
din țările Americii Cențrale au fost
chemați să lupte pentru o pace fără
amestec străin, pentru punerea în
aplicare a acordurilor adoptate la
reuniunea centroamericană „Esquipo
las II".
La reuniune participă peste 90 de
reprezentanți ai organizațiilor de ti
neret din America Centrală, care
analizează situația din istm și rolul
tinerilor în păstrarea păcii.

TEGUCIGALPA 2 (Agerpres). —în
cadrul convorbirilor purtate la Tegu
cigalpa cu omologul său hondurian.
Jose Azcona, președintele Perului,
Alan Garcia, s-a pronunțat pentru
încetarea ajutorului acordat de Sta
tele Unite grupărilor contrarevolu
ționare nicaraguane, care acționează
împotriva Republicii Nicaragua de la
baza din Honduras.
Șeful statului peruan a cerut apli
carea planului de pace în America
Centrală, adoptat la reuniunea cen
troamericană „Esquipolas II". simul
tan în toate țările din zonă, mențio
nează agenția Prensa Latina.

Conferință internațională

împotriva soolierii neocolonialiste. Deși concertarea pe
plan politic a figurat la loc de frun
te pe agenda reuniunii — prioritate
motivată de „necesitatea de a întări
poziția Americii Latine la negocierile
internaționale" — discuțiile au fost
dominate însă de problematica eco
nomică, în mod deosebit do proble
ma atit de gravă și acută a poverii
datoriilor externe și dobinzilor lor
exorbitante.

Datele prezentate în cadrul reu
niunii arată, între altele, că fenome
nele de stagnare sau chiar de scă
dere a produsului național brut pe
locuitor se mențin, ba, in unele ca
zuri, chiar se agravează, concomi
tent cu recrudescența inflației intr-o
serie de țări care, la un moment dat,
reușiseră să domine acest flagel și
să-l aducă la niveluri mai mult sau
mai puțin controlabile. Se adaugă
rata înaltă a șomajului, cu întreg
cortegiul de urmări nefaste pentru
zeci de milioane de oameni. S-a afir
mat, mai limpede ca oricînd, adevă
rul că asemenea greutăți economice
— și reflexele lor negative pe plan
social — se datorează în măsură me
reu mai mare nu atit eventualelor

îl oferă Brazilia, țară cu o datorie
externă de 113 miliarde dolari, care
trebuie să plătească anual — în con
tul ratelor scadente și pentru dobînzile aferente — peste 14 miliar
de de dolari, in condițiile cind ex
cedentul comercial al țării este de
circa 12 miliarde dolari. în februa
rie a.c., autoritățile au fost silite să
declare moratoriu asupra achitării
unei părți din datorie. Chiar într-o
asemenea țară, unde, datorită capa
cității ei industriale și opțiunilor de
politică economică s-a înregistrat
anul trecut o creștere a produsului
brut de 8,2 la sută, situația rămîne
totuși deosebit de critică, fiind ca
racterizată de o rată înaltă a infla
ției, de lipsă de lichidități financia-

privință că procesul de negocieri in
curs din America Centrală trebuie
să fie însoțit de o îmbunătățire a
situației economice și sociale a ță
rilor regiunii și, in acest scop, este
sprijinită ideea unui program inter
național de urgență destinat ajuto
rării țărilor respective.

Problemele Americii Lati
ne — rezolvate de latino-americani. Rea!izarea reuniunii de
la Acapulco, punctele de vedere sin
tetizate în documentul final ilustrea
ză întărirea pozițiilor al căror nu
mitor comun este aspirația la inde
pendență și suveranitate depline, la
noi relații internaționale, care să

După întilnirea la nivel înalt de la Acapulco
erori de orientare în sfera economiei,
cit raporturilor inechitabile existente,
care provoacă Americii Latine o
mare și continuă hemoragie de resur
se, frinindu-i astfel progresul. Dacă
în 1973 capitalurile intrate in Ameri
ca Latină totalizau șapte miliarde
de dolari iar transferul de bunuri
și servicii echivala cu 12.5 miliarde
dolari, anul trecut regiunea a pri
mit 8,5 miliarde de dolari, dar trans
ferul spre exterior a urcat la 23
miliarde !
Așa cum se petrec lucrurile și in
cazul celorlalte țări in curs de dez
voltare. acest veritabil jaf sistematic
de factură neocolonialistă își are
cauzele directe și imediate în scăde
rea prețurilor Ia produsele lor de
export și practica dobinzilor înalte,
care perpetuează și amplifică la pro
porții fără precedent datoria externă.
Tocmai de aceea, problema dato
riei externe a Americii Latine —
care in prezent depășește 400 mi
liarde de dolari, reprezentind aproa
pe jumătate din datoria țărilor în
curs de dezvoltare — a concentrat
cu precădere atenția participanților
Ia reuniune.
Este cît se poate de semnificativ
că numai de la sfîrșitul lunii au
gust. cind s-a hotărit convocarea
reuniunii de la Acapulco, și pină la
data deschiderii ei. deci intr-un răs
timp de trei luni, datoria externă a
zonei a sporit cu 20 miliarde de do
lari. deși mai toate aceste țări fac
eforturi serioase de a-și achita da
toriile. ajunse uneori la niveluri in
suportabile. Cazul cel mai elocvent

re și risc sporit de instabilitate so
cială. O situație și mai serioasă o
înfățișează Uruguayul, țara latinoamericană cu cea mai mare datorie
externă pe locuitor, respectiv 5 mi
liarde dolari la 3 milioane de locui
tori.
Pornind de la asemenea realități,
documentul adoptat la reuniunea de
la Acapulco se pronunță pentru
coordonarea pozițiilor țărilor din
zonă la negocierile cu creditorii —
în privința modalităților de negocie
re, unele poziții sint nuanțate —
pentru reeșalonări ale rambursării
si scăderea ratei dobinzilor. Și. evi
dent, pentru eliminarea barierelor
protecționiste. care știrbesc grav în
casările din exporturi ale țărilor re
giunii și implicit diminuează și am
putează capacitatea lor de a face
față plăților.
Intre punctele politice principale
aflate pe agenda reuniunii a figurat
și cel referitor la instaurarea păcii
în America Centrală. Un asemenea
punct nu putea lipsi : țările în cau
ză au desfășurat eforturi susținute,
timp de peste patru ani, pentru pa
cificarea istmului centro-american,
contribuind la netezirea drumului
către acordul' de pace încheiat acum
aproape patru luni la Ciudad de
Guatemala. în prezent, țările celor
două grupuri — care, prin actuala
reuniune, instituționalizează un alt
grup, „al celor opt" — înțeleg să-și
continue demersurile în vederea aplicării integrale a prevederilor acordului de pace. ..Angajamentul"
de la Acapulco apreciază în această

asigure condiții de dezvoltare mai
rapidă a economiilor statelor latinoamericane. Pe plan intern, această
tendință se traduce în numeroase
țări ale zonei în continuarea — cu
toată rezistența virfurilor oligarhice
și a monopolurilor străine — acțiu
nilor vizînd recuperarea bogățiilor
naționale, instituirea sau lărgirea
controlului de stat asupra unor sec
toare vitale ale economiei. Pe de
altă parte. în procesul lărgirii legă
turilor economice externe ale state
lor latino-americane. colaborarea în
interiorul regiunii capătă o pondere
tot mai mare, ca o tendință fireas
că. stimulată de avantajele pe care
le oferă apropierea geografică șl
convergenta obiectivelor de dezvol
tare.
Reuniunea de la Acapulco apare ca
expresie a unui proces, ce se accen
tuează tot mai mult, de afirmare
independentă a țărilor latino-ameri
cane. care înțeleg să-și promoveze
tot mai deschis și mai energic pro
priile interese și puncte de vedere,
indiferent dacă acestea coincid cu sau,
dimpotrivă, contrazic pozițiile S.U.A.,
al căror cuvînt constituia odinioară
„lege" pentru aceste state. Este știut
că o asemenea „desprindere" s-a
conturat dîn ce în ce mai evident în
ultimul timp, mai ales în procesul
elaborării strategiei generale do in
staurare a păcii în America Cen
trală. problemă fundamentală a în
tregului continent latino-american,
atit „Grupul de la Contadora", cît și
„Grupul de sprijin", s-ar putea spune
totalitatea țărilor continentului, sus-

PARIS 2 (Agerpres). — La Paris
s-au deschis, miercuri, lucrările Con
gresului al XXVI-lea al Partidului
Comunist Francez.
Forumul comuniștilor francezi dez
bate probleme ale situației politice
interne a Franței. în preajma alege
rilor prezidențiale, care vor avea
loc în primăvara anului viitor. Un

împotriva apartheidului
DAR ES SALAAM (Agerpres). —
Sub deviza „Popoarele lumii se pro
nunță pentru o Africă de sud de
mocratică", in localitatea tanzaniană
Arusha au început lucrările unei
Conferințe internaționale de luptă
împotriva apartheidului, la care par
ticipă reprezentanți ai mișcărilor de
eliberare națională din Africa aus
trală și ai unor organizații de luptă
impotriva rasismului și apartheidu
lui din diferite țări.
Lucrările conferinței — relevă
agenția I.N.A. — coincid cu marca
rea a 75 de ani de la fondarea Con
gresului Național African din R.S.A..
care polarizează în jurul său toate
forțele ce luptă împotriva regimului
de apartheid promovat de autorită
țile de la Pretoria.

Dezbateri asupra situației din Orientul Mijlociu
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
unei conferințe internaționale de
— Participanta la cea de-a 42-ă se
pace în regiune. Secretarul general
siune a Adunării Generale a Orga
a hotărit să-și continue eforturile
nizației Națiunilor Unite au început
care ar putea conduce la o pace justă
dezbaterile în plen asupra problemei
și durabilă în Orientul Mijlociu. In
Orientului Mijlociu, pe baza unui
acest sens, el a precizat că, încu
raport al secretarului general al
rajat de interesul crescînd al comu
O.N.U., Javier Perez de Cuellar. în
nității internaționale față de o ase
document se afirmă necesitatea con
menea conferință și de indiciile pri
vocării unei conferințe internațio
vind o mai mare flexibilitate in rînnale de pace în regiune, sub egida
dțil părților negociatoare, înțelege
O.N.U.. avînd în vedere caracterul
săpși intensifice contactele în cursul
potențial exploziv al situației ac
lunii viitoare.
tuale. care reprezintă un pericol nu
★
numai pentru țările din regiune, ci
Cea de-a VI-a Comisie a Adună
și pentru întreaga comunitate inter
rii Generale a O.N.U. a aprobat o
națională. Orice reglementare a arezoluție în care califică drept crimi
cestei probleme trebuie să țină sea
nale toate actele și practicile tero
ma de respectarea drenturilor legi
riste, inclusiv cele care pun in pe
time ale poporului palestinian, in
ricol relațiile între state și securita
clusiv a dreptului său la auto
tea lor.
determinare — se arată în raportul
Rezoluția cere statelor membre să
citat de agenția A.D.N.
respecte obligația decurgînd din
★
dreptul internațional de a se abține
Secretarul general al O.N.U., Ja
de la a organiza sau instiga la acte
vier Perez de Cuellar, a informat
teroriste în alte țări. Totodată, se
Adunarea Generală despre consul
cere statelor membre să contribuie
tările pe care le-a avut cu membrii
la eliminarea cauzelor care promo
Consiliului de Securitate și cu păr
vează terorismul internațional, in
țile direct interesate — Egipt. Israel,
clusiv colonialismul, rasismul și ocu
Iordania, Liban, Siria și Organiza
pația străină.
ția pentru Eliberarea Palestinei —
Rezoluția a fost adontată cu 128
cu privire Ia situația din Orientul
de voturi pentru, unul împotrivă
Mijlociu și perspectivele convocării
(Israel) și o abținere (S.U.A.).

PHENIAN 2 (Agerpres). — Acțiu
nea pentru strjngerea de semnături
în sprijinul instaurării unei păci
trainice în Coreea și reunificării paș
nice a țării, lansată la începutul
anului 1987 din inițiativa Comitetu
lui internațional de legătură pentru
reunificarea independentă și pașnică
a Coreei — cu sediul la Paris — a
avut ca rezultat obținerea a peste
720 milioane semnături de la persoa
ne din peste 120 de țări, informează
agenția A.C.T.C.

Apel

la

limitarea

fluctuațiilor valutare

Dificultățile economico-sociale ale tarilor

TOKIO 2 (Agerpres). — Ministrul
de finanțe al Japoniei, Kiichi Miyazawa, a cerut principalelor țări in
dustrializate să-și continue eforturile
coordonate în vederea limitării fluc
tuațiilor cursurilor valutare ale mo
nedelor lor. El a exprimat părerea
că forul legislativ american ar tre
bui să aprobe o reducere a deficitu
lui financiar federal înainte de or
ganizarea reuniunii miniștrilor de
finanțe și guvernatorilor băncilor
centrale ai principalelor șapte țări
occidentale dezvoltate.
Observatorii de la Tokio remarcă
faptul că apelul lui Miyazawa a in
tervenit după ce dolarul american a
atins recent cel mai scăzut nivel al
său din perioada postbelică.

Pieței comune se vor accentua
— relevă un raport
BRUXELLES 2 (Agerpres). —
Muiți ani de aici înainte, țările Pie
ței comune vor cunoaște un ritm
înalt al șomajului dacă guverne!»
lor nu vor lua măsuri urgente de
stimulare a dezvoltării economice, se
arată într-un raport al Comisiei
C.E.E. dat publicității la Bruxelles.
Documentul relevă că ritmul mediu
de dezvoltare economică a scăzut de
la 2,6 la sută anul trecut la aproxi
mativ 2 la sută anul acesta, tendin
ța urmînd să se mențină și în 1988.
Acest fapt, subliniază experții C.E.E.,
nu va permite comunității să-și re
ducă uriașa armată de șomeri, care
în prezent totalizează 16 milioane de
persoane. De asemenea, organul exe
cutiv al C.E.E. relevă că în ultimele
12 luni nu a fost înregistrată nici o
creștere în domeniul exportului de
produse tradiționale ale țărilor
membre. în state ca Belgia. Irlanda,
Italia, Grecia, Portugalia și Olanda,
constată documentul, suma datoriei
externe reprezintă 10 ia suta om
produsul lor național brut, ea continuind să crească.
Potrivit prognozei experților. ță
rile C.E.E. vor fi confruntate și în
anul viitor cu serioase dificultăți fi
nanciare. în special legate de creș
terea deficitului balanței lor de plăți

EVOLUȚIA COMPLEXULUI
ORBITAL „MIR“
MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 3
decembrie se împlinesc 300 de zile
de cind Iuri Romanenko evoluează
pe orbită circumterestră la bordul
complexului orbital sovietic „Mir".
Colegul său, Aleksandr Aleksandrov,
se află în a 19-a săptămână de zbor
— relatează agenția T.A.S.S. In această perioadă, cosmonauții au rea
lizat peste o mie de experimente
științifice, tehnologice in interesul
diferitelor ramuri ale economiei na
ționale și au ieșit de două ori In
spațiul liber. Dar activitatea celor
doi cosmonauți la bordul complexu
lui cuprinde și asemenea lucrări,
cum sint verificarea și întreținerea
aparaturii și efectuarea de exerciții
fizice.

ținind o reglementare pe căi pașnice
și respingind linia militar-intervenționistă a S.U.A.
De altfel, este semnificativ că deschizind lucrările celei de-a Xl-a
Conferințe consacrate regiunii Ca
raibilor, președintele Camerei Re
prezentanților a S.U.A., James
Wright, făcînd o analiză obiectivă a
poziției țării sale față de „statele
vecine din sud", a criticat „tradițio
nala orbire a S.U.A. față de proble
mele cu care este confruntată Ame
rica Latină", apreciind că tocmai
aceasta constituie explicația faptului
că Statele Unite nu au fost invitate
la întilnirea Ia nivel înalt de la
Acapulco. Wright, care, după cum se
știe, sprijină planul de pace pentru
America Centrală, a relevat „necesi
tatea imperioasă a ameliorării rela
țiilor dintre Statele Unite și țările
Americii Latine și reaiunii Caraibi
lor", evidențiind, totodată, că S.U.A.
trebuie să renunțe la politica de
„instalare prin forță (in țările latinoamericane) a unor guverne care să
le fie pe plac".
în rîndurile observatorilor politici
predomină anrecierca că întilnirea „Ia
virf" din Mexic a fost concepută șl
realizată în scopul de a se crea și
dezvolta o bază pentru consolidarea
eforturilor țărilor latino-americane
în direcția promovării unor relații de
cooperare regională tot mai strînse,
conlucrării lor politice, lărgirii co
merțului și colaborării economice
dintre ele. a unei mai ample coope
rări științifice și tehnice. într-un
cuvînt, afirmarea independentă și
sporirea rolului acestor țări în an
samblul vieții internaționale.
Lărgirea și adîncirea continuă a
raporturilor interlatino-americane, ca
și afirmarea, in general, a voinței de
cooperare reciproc avantajoasă cu
alte regiuni sînt realități salutare
nu numai fiindcă servesc dezvoltării
de sine stătătoare a țărilor zonei, ci
și prin reflexele pozitive ce le pot
avea asupra climatului politic mon
dial. In acest context, tendințele noi
ce se manifestă în raporturile inter
statale pe continentul latino-ameri
can — tendințe elocvent ilustrate și
de reuniunea de la Acapulco — au,
totodată, valoarea unui apel la rea
lism politic, Ia inițiative și acțiuni în
direcția destinderii internaționale, a
păcii și înțelegerii, inclusiv prin pro
movarea unei colaborări economice
lărgi, bazate pe egalitate în drepturi
și avantaj reciproc.

loc important va fi rezervat dezba
terilor pe marginea unor probleme
internaționale, îndeosebi ale luptei
pentru pace și dezarmare. Cei 2 090
de delegați la congres vor analiza
și aproba noul Program al P.C.F. și
vor alege organele de conducere ale
partidului.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

In sprijinul reunificării
pașnice a Coreei

(din actualitatea politică')
Țările latino-americane în lupta pentru eliminarea poverii
datoriilor externe și afirmarea dezvoltării independente
Fără să fi adoptat decizii specta
culoase, reuniunea de la Acapulco
a președinților din principalele opt
țări latino-americane — considerate
ca atare după ponderea economică
și demografică în ansamblul conti
nentului, ca și prin prestigiul politic
de care se bucură — își justifică,
cert, caracterizarea de eveniment de
mare însemnătate, atribuită de ana
liștii politici din regiune. Mai intii,
fiindcă întilnirea la virf a țărilor ce
fac parte din „Grupul de la Ccmtadora“ (Mexic, Venezuela, Columbia,
Panama) și „Grupul de sprijin" (Ar
gentina, Brazilia, Peru, Uruguay)
vine să consacre eforturile desfășu
rate in ultimii cinci ani de statele
amintite pentru a crea un mecanism
de consultare la cel mai înalt nivel
în vederea căutării de soluții proble
melor comune. Un asemenea meca
nism de consultare a fost acum
creat, instituționalizindu-se astfel
întilnirile de acest gen.
Comentind convocarea și desfășu
rarea reuniunii, agenția spaniolă EFE
scria că „tradiționala atitudine paternalistă din partea S.U.A. în po
litica latino-americană este acum
contrabalansată grație unui puternic
impuls al țărilor regiunii de a găsi
ele însele soluții propriilor proble
me". Așa cum au ținut să sublinieze
insistent organizatorii, realizarea întîlnirii ă fost, pentru prima oară,
rodul unei decizii eminamente lati
no-americane, spre deosebire de ce
lelalte două oarecum similare. Cea
precedentă, de exemplu, desfășurată
la Punta del Este (Uruguay) în 1967,
s-a ținut din inițiativa președintelui
nord-american Lyndon Johnson.
Importanța actualei reuniuni rezi
dă deopotrivă în efortul notabil de a
realiza în întreaga zonă un climat
de stabilitate și de a stimula înțe
legerea și cooperarea interlatinoamericană pe plan politic și econo
mic. Toate aceste componente și-au
găsit reflectare în documentul final
al întîlnirii, intitulat „Angajamentul
de la Acapulco pentru pace, dezvol
tare și democrație".

Deschiderea Congresului P. C. francez

consacrată luptei

al Comisiei C.E.E.
cu Statele Unite. Documentul averti
zează, totodată, că S.U.A. vor în
cerca să transfere dificultățile lor în
contul partenerilor lor comerciali, in
special al celor din Europa occiden
tală.
COPENHAGA 2 (Agerpres). — Mi
nisterul danez al Economiei a dat
publicității un raport asupra situa
ției actuale și perspectivelor dezvol
tării economiei țării. în document se
arată că. față de perioada 1982—
1986, cind rata medie anuală de
creștere economică a fost de 3—4 la
sută, in perioada avută în vedere —
1987—1988 — acest indice se va re
duce pînă la 0,75 la sută. De aseme
nea, se apreciază că nivelul șomaju
lui va crește, la sfîrșitul anului vi
itor afectînd 9 la sută din totalul
populației apte de muncă. Se așteap
tă, de asemenea, o reducere a ex
porturilor din pricina diminuării
competitivității, pe piața externă -a j
produselor daneze. Prețurile produ
selor de consum vor crește în 1988 „
cu .4 la sută. ■.
.
'.
.........
Raportul subliniază că. dacă actua
la situație din domeniul exportului
se va menține, practic nu va putea
interveni o îmbunătățire a balanței
de plăți a țării.
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LA BUDAPESTA au avut loc
I convorbiri intre Janos Kadar, seI cretar general al P.M.S.U., și
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar
I al C.C. al P.M.U.P.. președintele
I Consiliului de Stat al R.P. Polone,
care a efectuat o vizită prieteInească de lucru in R.P. Ungară, in
formează agențiile M.T.I. și P.A.P.
La încheierea convorbirilor, cei
Idoi conducători au semnat Progra
mul complex de dezvoltare a re
lațiilor dintre R.P. Ungară și R.P.
Polonă pină in anul 2000.
I
I
I
I
|

CONVORBIRILE SOVIETO-AUSTRALIENE, prilejuite de vizita
oficială pe care primul-ministru al
Australiei. Robert Hawke, a efec
tuat-o în U.R.S.S., s-au încheiat.
Părțile și-au afirmat dorința de a
dezvolta relațiile bilaterale în dife
rite domenii. In timpul vizitei au
fost semnate programul bilateral de
dezvoltare a cooperării economice
și comerciale pe perioada 1988—
1995. acordul interguvernamental de
colaborare în domeniul medicinii și
asistenței sanitare, acordul interguvernamental de cooperare in do
meniul explorării Cosmosului.

PROIECTE
INTERAFRICANE.
Realizarea unei rețele de transport
I la nivel regional se află in centrul
dezbaterilor unei reuniuni la nivel
ministerial a Comunității Economi
ce a Africii de vest (W.A.E.C.),
I găzduită de Cotonou, capitale Be
ninului. Miniștrii din Benin. Togo,
Niger, Cote d’Ivoire. Burkina Faso,
I Mali. Senegal și Mauritania discută
proiectele și direcțiile de conlucrare
în domeniul rețelei de transport pe
perioada 1988—1992.
|
UN SEMINAR RFG’ONAL pri
vind dezvoltarea agriculturii în țăIrile latino-americane și-a început
lucrările la San Jose. Participanții
la reuniune analizează contribuția
I acestui sector la progresul econo
mic în general, urmînd să evalueze,
totodată, rezultatele unor programe
I aplicate în diferite state ale regiu
nii în contextul strategiilor lor de
dezvoltare a agriculturii.
POLIȚIA DIN ZIMBABWE a
anunțat că 15 contrarevoluționari
Icare acționează în Mozambic au
trecut granița, infiltrîndu-se pe te
ritoriul Zimbabwean, unde au ucis
Imai multe persoane civile, între
care cinci copiii Numărul cetățeni
lor asasinați ca urmare a acțiuniIlor bandelor contrarevoluționare
din Mozambic a ajuns. în ultimele
două luni, la 48. în afara omucide' rilor. contrarevoluționarii jefuiesc
| locuințe, luînd bunuri de la cetă
țeni, după care se retrag pe teriI toriul Mozambicului.

BUGET. Proiectul bugetului israelian pe anul 1988, aflat in dezbaterea guvernului, preconizează
reducerea cheltuielilor guvernamentale cu 471 milioane dolari, in
încercarea dc a frina inflația. Cheltuielile pentru apărare insă sînt
menținute la același nivel, totaliZind cinci milia.rde dolari. După ce
va fi aprobat de cabinet, proiectul
bugetului urmează să fie adoptat
de Knesseth, pentru a intra în vigoare la 1 aprilie 1988.

I
|

>
I
I
|
i
I
'

NEGOCIERI. Ministrul spaniol
al apărării, Narcis Serra, și omologul său american, Frank Carlucci,
au avut o întrevedere la Bruxelles.
unde se desfășoară sesiunea de
toamnă a Consiliului Ministerial al
N.A.T.O. Cei doi interlocutori au
examinat stadiul actual al negocierilor dintre Spania și S.U.A. privind reducerea prezenței militare
americane pe teritoriul spaniol.

I
I

|
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I
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TEST NUCLEAR. Statele Unite
au efectuat o nouă experiență nucleară la poligonul din Nevada.
Acesta este cel de-al 14-lea test
nuclear al S.U.A. in cursul aces
tui an.

INFLAȚIE. în Italia, ritmul in
flației va spori anul viitor cu 5,5 la
sută, față de 4,6 la sută in acest
an, anunță o prognoză a unei bănci
din Siena. Potrivit prognozei, anul
viitor va crește și nivelul șomajuIui, aiungînd să totalizeze 11.7 la
sută din totalul populației apte de
muncă, față de 11,6 la sută in
acest an.

PERSPECTIVE
ECONOMICE.
Indicatorul care reflectă pTspectivele economiei Statelor Unite pe
termen scurt a scăzut, in luna oc
tombrie, cu 0.2 la sută, se arată
într-un comunicat al Ministerului
Comerțului al S.U.A. Această re
ducere — prima de la începutul
anului — a fost determinată de
enorma cădere înregistrată la
19 octombrie la bursa din New
York, cind indicele ..Dow Jones" a
pierdut 503,32 puncte.
COMPANIE MARITIMA. La
Amman s-a anunțat crearea
*
unci
companii comune arabe de transporturi maritime, la care participă
Iordania. Irak și Egipt. Organizația
are drept scop creșterea eficienței
transporturilor maritime în zonă, a
comunicațiilor navale cu alte porturi ale lumii.
OPERAȚIUNE ANTIDROG. Poliția canadiană a capturat. în apropiere de Clarenvillo (Newfoundland) un autocamion cu o încărcă
tură de mai multe tone de hașiș.
Specialiștii apreciază că valoarea
contrabandei se ridică la 200 mili
oane de dolari. în rindul traficanților au fost operate arestări.

Vasile OROS
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